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  נו של אחד העםחזו
 

, 1927 בינואר 2ב, מציינים השנה
שמונים שנה , ז"תרפ'ח בטבט ה"כ

 הוא ןמעניי. אחד העם לפטירתו של
לנסות ולבדוק מה עלה בחזונו לעומת 

. הישראלית בימינו מצבה של החברה
הוא דגל בציונות כתנועה , כידוע

העם  שתקים את המרכז הרוחני של
יבא אל, לא די. היהודי בארץ ישראל

 בציונות מדינית אם לא, דאחד העם

ועל . יתחדשו בישראל תכנים יהודים
הוא ביקש לא , אף היותו חילוני

מזיקה למסורת היהודית על  להתעלם
מנת להרחיב את המסר היהודי על 

בטקסטים  בקיאותו. בסיס עברו
היהודים מכל התקופות לא היתה 

, אם כן, מהי. שנויה במחלוקת
קשה ? כיוםשל אחד העם  מורשתו

, לענות לשאלה הזאת כל כך בקצרה
, המשותף אבל אין ספק שההחינוך

התרבות והשפה המשותפת 
יכולים " קשת"המתחדשים מדי יום ב

במימוש של חלק מדעותיו  להתגאות
של אחד מהחשובים מבין הוגי הדעות 

 .ותנשל הציו

: לתגובות

com.gmail@rtabamvediba  
  

  נים לדעת יותר ימעוני
   "גשר" תעל קהיל

  המשותפת לדתיים וחילונים 
 מוסדות החינוךעל ו

  ?"קשת"
  :לאסף וקשרהת

050-8560804  

   )ח"כ,ח  עדב,ושמות ( ואראפרשת 

  :הנושאים המופיעים בפרשה

אלקים מתחייב בפני משה לגאול את ישראל ממצריים ומטיל  .1
 .עליו את המשימה

 .שמעון ולוי למשפחותיהם, פירוט שמות בני ראובן .2

 . שהפך לתנין המטה–משה ואהרון נותנים אות לפרעה  .3

, שחין, דבר, ערוב, כינים, צפרדע,  דם–שבע המכות הראשונות  .4
 .ברד

 .בלימוד השבוע נעסוק בתמורות שעוברת דמותו של משה במהלך הפרשה
  ):'פרק ו(תחילה קראו עם הילדים את הפסוקים הללו מפתיחת הפרשה 

� ֶאל,  ָוֵאָראג  .ָוהֲאִני ְיה, ַו�ֹאֶמר ֵאָליו; מֶֹ�ה�ֶאל,  ַוְיַדֵ�ר ֱאלִֹהי�ב
לֹא נ%ַדְעִ$י , #ְ�ִמי ְיהָוה; ְ�ֵאל ַ�ָ"י��ַיֲעקֹב� ִיְצָחק ְוֶאל��ְבָרָה� ֶאל

ֵאת ��ֶאֶר* ְ(ָנַע)�ָלֵתת ָלֶה� ֶאת, ְ�ִריִתי ִאָ$�� ְוַג� ֲהִקמִֹתי ֶאתד   .ָלֶה�
ַנֲאַקת ְ�ֵני � ֶאת, ְוַג� ֲאִני ָ�ַמְעִ$יה  .ָ-ר# ָב,�ֲאֶ�ר, ֶאֶר* ְמג+ֵריֶה�

 ָלֵכ) ֱאמֹר ו  .ְ�ִריִתי�ֶאת, ָוֶאְז(ֹר; ַמֲעִבִדי� אָֹת�, ֲאֶ�ר ִמְצַרִי�, ִיְ.ָרֵאל
, ְוה%ֵצאִתי ֶאְתֶכ� ִמַ$ַחת ִסְבלֹת ִמְצַרִי�, ֲאִני ְיהָוה, ִיְ.ָרֵאל�ִלְבֵני

#ִבְ�ָפִטי� , ַע ְנט#ָיהְוָג�ְלִ$י ֶאְתֶכ� ִ�ְזר%; ְוִה2ְַלִ$י ֶאְתֶכ� ֵמֲעבָֹדָת�
ִ(י , ִויַדְעֶ$�; ְוָהִייִתי ָלֶכ� ֵלאלִֹהי�,  ְוָלַקְחִ$י ֶאְתֶכ� ִלי ְלָע�ז  .ְ-דִֹלי�

 ח  .ִמַ$ַחת ִסְבל%ת ִמְצָרִי�, ַה%5ִציא ֶאְתֶכ�, ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכ�
 ָלֵתת אָֹת, ְל�ְבָרָה� ,ָיִדי�ֲאֶ�ר ָנָ.אִתי ֶאת, ָה6ֶר*� ֶאל, ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכ�
 ַוְיַדֵ�ר מֶֹ�ה ט  .ֲאִני ְיהָוה, ְוָנַתִ$י אָֹת, ָלֶכ� מ%ָרָ�ה; ְלִיְצָחק #ְלַיֲעקֹב

  #ֵמֲעבָֹדה ָקָ�ה, ִמ7ֶֹצר ר#ַח, מֶֹ�ה�ֶאל, ְולֹא ָ�ְמע#; ְ�ֵני ִיְ.ָרֵאל�ֶאל, ֵ()
; ַ:ְרעֹה ֶמֶל9ְ ִמְצָרִי�� ֶאל, �ֹא ַדֵ�ר יא  .מֶֹ�ה 8ֵאמֹר� ֶאל,  ַוְיַדֵ�ר ְיהָוהי

  :ִלְפֵני ְיהָוה ֵלאמֹר,  ַוְיַדֵ�ר מֶֹ�היב  .ֵמ�ְרצ%, ִיְ.ָרֵאל� ְ�ֵני�ִוי8ַ�ַח ֶאת
  .ְ.ָפָתִי� ַוֲאִני ֲעַרל, ְוֵאי9ְ ִיְ�ָמֵעִני ַפְרעֹה, ָ�ְמע# ֵאַלי�לֹא, ִיְ.ָרֵאל�ֵה) ְ�ֵני

 הרג  -מהפרשה הקודמת הצעיר שה היזכרו במה שידוע על מ .1
נישואיו לבת כהן , גירוש הרועים שמציקים לבנות מדין, המיצרי

  האם לדעתכם הוא מתאים להיות הדובר -מדין ועבודתו כרועה צאן 
האם משה מרגיש מתאים ? של אלוקים מול עם ישראל ופרעה

  ?לתפקיד
לתיאור ציינו לגבי כל אחת מהתכונות הבאות איזו מתאימה לדעתכם  .2

: פי מה שהיזכרתם מפרשת שמות והקטע שקראתם-משה על
לאור . עילג/רהוט, מתנשא/איש עממי, שקול/נמהר, פחדן/אמיץ

, מדוע אלוקים בוחר דווקא במשה לפנות אל העם, המצטייר מדיון זה
 ?יום-המורכב ברובו מאנשים פשוטים וקשי

  :'כעת עיינו בפסוקים הבאים מתחילת פרק ז

, ְו�ֲהרֹ) 6ִחי9ָ; ְרֵאה ְנַתִ$י9ָ ֱאלִֹהי� ְלַפְרעֹה, מֶֹ�ה� ְיהָוה ֶאל ַו�ֹאֶמר א
ְו�ֲהרֹ) 6ִחי9ָ ְיַדֵ�ר ; ֲאֶ�ר ֲאַצֶ#ָ>� ֵאת ָ(ל,  �ָ$ה ְתַדֵ�רב  .ִיְהֶיה ְנִביֶא9ָ



  
  

 
 

; ֲאֶ�ר ֲאַצֶ#ָ>�ֵאת ָ(ל,  �ָ$ה ְתַדֵ�רב  .ִיְהֶיה ְנִביֶא9ָ
ִיְ.ָרֵאל �ְ�ֵני�ְו8ַ�ִח ֶאת, ַ:ְרעֹה� ִחי9ָ ְיַדֵ�ר ֶאלְו�ֲהרֹ) 6
  ֵמ�ְרצ%

" נביא"ו" אלקים"מה המשמעויות של המילים  .1
מה ? במה הן שונות מהמשמעות הנפוצה'? בפסוק א

אפשר להבין מהשימוש במילים אלה כאן על 
 ? התפקידים של אלקים ושל נביאים

ה מבקש איך אתם הייתם מרגישים אם אלוקים הי .2
 ? מכם להיות אלוקים

  : קיראו את התיאור של מכת דםועכשיו

, ַ:ְרעֹה ַ��ֶֹקר�  ֵל9ְ ֶאלטו [...]מֶֹ�ה� ַו�ֹאֶמר ְיהָוה ֶאליד
; ְ.ַפת ַהְיאֹר�ַעל, ְוִנ2ְַבָ$ ִלְקָראת%, ִהֵ?ה יֵֹצא ַה5ְַיָמה

ָלַחִני ְיהָוה ֱאלֵֹהי ָהִעְבִרי� ְ�,  ְו6ַמְרָ$ ֵאָליוטז  [...]
�ְוִהֵ?ה לֹא; ְוַיַעְבד+ִני ַ�5ְִדָ�ר, ַע5ִי�8ַ�ַח ֶאת, ֵאֶלי9ָ ֵלאמֹר

ִ(י ֲאִני , ְ�זֹאת ֵ$ַדע, 6ַמר ְיהָוה,  (ֹהיז  .(ֹה� ַעד, ָ�ַמְעָ$
ַה5ִַי� � ַעל, ְ�ָיִדי� ִהֵ?ה 6נִֹכי ַמֶ(ה ַ�5ֶַ@ה ֲאֶ�ר :ְיהָוה

ַ�ְיאֹר � ְוַהָ"ָגה ֲאֶ�ריח  .כ# ְלָד�ְוֶנֶהְפ�� ֲאֶ�ר ַ�ְיאֹר
�ִלְ�$%ת ַמִי� ִמ), ְוִנְלא# ִמְצַרִי�; #ָב�� ַהְיאֹר, ָ$מ#ת
�ֲהרֹ) ַקח �ֱאמֹר ֶאל, מֶֹ�ה� ַו�ֹאֶמר ְיהָוה ֶאליט .ַהְיאֹר

�ַנֲהרָֹת� ַעל� ֵמיֵמי ִמְצַרִי� ַעל�ָיְד9ָ ַעל�ַמְ@9ָ #ְנֵטה
�ְוִיְהי#��ִמְקֵוה ֵמיֵמיֶה��ֵמיֶה� ְוַעל ָ(ל�ְג� ְיאֵֹריֶה� ְוַעל

   .#ָבֵעִצי� #ָבֲאָבִני�, ֶאֶר* ִמְצַרִי��ְוָהָיה ָד� ְ�ָכל; ָד�

 בין עקביות-מלמד על חוסר" סתירה"הביטוי 
עיברו ? ט"ז וי"מה הסתירה בין פסוקים י. הפסוקים

. על הפסוקים ובידקו מי אמור להכות במטה על היאור
 ? תכם משה בסופו של דבר לא מכה ביאורמדוע לדע

לסיום נתבונן איך משה מתמודד עם פרעה במהלך מכת 
  :בסוף הפרשה, ברד

, ַו�ֹאֶמר ֲאֵלֶה�, ַוִ�ְקָרא ְלמֶֹ�ה #ְל�ֲהרֹ),  ַוִ�ְ�ַלח ַ:ְרעֹהכז
  .ָהְרָ�ִעי�, ַוֲאִני ְוַע5ִי, ַה2ִַ"יק,  ְיהָוה :ָחָטאִתי ַהָ:ַע�

; ִמְהיֹת קֹלֹת ֱאלִֹהי� #ָבָרד, ְוַרב ,ְיהָוה�ֶאל, יר# ַהְעִ$כח
, ֵאָליו  ַו�ֹאֶמרכט  .ְולֹא תִֹספ#) ַלֲעמֹד, ַוֲא8ְ�ַָחה ֶאְתֶכ�

 ;ְיהָוה�ַ(ַ:י ֶאל�ֶאְפרֹ. ֶאת, ָהִעיר�ְ(ֵצאִתי ֶאת ,מֶֹ�ה
 ִ(י, עְלַמַע) ֵ$ַד, ע%ד� ְוַהָ�ָרד לֹא ִיְהֶיה, ַה7ֹל%ת ֶיְחָ"ל#)
   ַליהָוה ָה6ֶר*

האם משה של מכת ברד מתנהג ומדבר כמו משה של  .1
, דיבורים/חשבו על הניגודים מעשים? מכת דם
 . שליטה/כניעה, אומץ/פחדנות

אלוקים "האם לדעתכם משה ממלא את תפקיד  .2
 ?לפי הפסוקים כאן" לפרעה

  לסיכום
 דמותו של משה עוברת מהפכים בדרך להיות מנהיג 

 בחור אמיץ –ירותו מודגש אופיו העממי בצע. האומה
, בכוח הזרוע בעיות לפתור בעל חוש צדק מפותח שנוהג

משהו , בקיצור ,שמתחבר עם נישואיו לשבט רועי צאן
 ,דווקא בשל ואולי, חרף .מסוגו של אריאל שרון

 אולי, החדש כמנהיג ה"בו הקב בוחר אלה מגבלותיו
לא  )?רקב? נתניהו ( מצח- שלמנהיג גבה מתוך ההכרה

למשה לא קל בהתחלה עם כובד . היה העם שת את ליבו
הפתוס של -כל הנאום רווי,  במפגשים הראשונים.המשימה

, "וידבר משה כן"ה בתחילת הפרשה מצטמצם ל"הקב
ונראה שמשה חוטף רגליים קרות ואהרון ממלא את 

 ולכן ,ל לא היה נוח עם התנהגותו של משה"לחז. מקומו
" חייב טובה"מסבירים שמשה לא היכה ביאור מפני שהיה 

משה של מכת ברד . תו שהצילה אוהתיבהליאור עוד מימי 
 מחבר לעצמו טקסטים שלא היו מביישים ואףלמד לדבר 

פתאום האינטראקציה של משה עם האל אינה ...את האל
ה אלא בפנייה של "צדדי של הקב-מסתכמת במונולוג חד
. כולל פרישת כפיים ונאום דרמטי, משה לעצירת הברד

משה בדרך להפוך למנהיג הכריזמטי והנחוש של עם 
דרך הקשה  בשיביא את התורה וינהיג אותםישראל 

                                       .והמפרכת חזרה לארץ הקודש

שבת שלום                                                        
  יהודה זלצברג 

        בית מדרש בית מדרש בית מדרש בית מדרש 

המפגש .   אנחנו פותחים את בית המדרש: להזכירכם 

, 21:00בשעה ,  לחודש21, הראשון יתקיים ביום ראשון

   .20רחוב אשכול , בבית משפחת דויטשמן

לימוד , המסלול שמתחיל ביום ראשון הוא מסלול א

תוך שילוב מקורות , ם"לרמב" שמונה פרקים"של 

הוא ההקדמה למסכת " שמונה פרקים"הספר . םנוספי

כחלק מהפירוש שלו על , ם"אבות שכתב הרמב

 ,1161-1168הוא נכתב בערבית בין השנים .  המשנה

) 1150-1230(תורגם על ידי שמואל אבן תיבון ו

יוסף קפאח תרגם אותו .  באותה תקופה, לעברית

בשנים ) ויש טוענים מדוייק יותר(תרגום חדש 

, הלכתית- מסכת אבות היא מסכת לא.האחרונות

האוספת אימרות של חכמים מתקופת בית שני לגבי 

, למרות זאת.  והשקפה, מוסר, ערכים, התנהגויות

ם "הרמב, "שמונה פרקים", בהקדמה למסכת אבות

 .אינו מתייחס לנושא זה כלל

  
 צוות בית מדרש

  



  
  

 
 

  

  )ט,ישיעהו מ(... על הר גבוה עלי לך

  

יחול יום פטירתו של רבי , ה שבט, ביום רביעי השבוע

על ".  שפת אמת"בעל ה, יהודה אריה ליב אלתר מגור

ך רוב א, דמותו המיוחדת כדי להרחיב אולי בפעם אחרת

עיוננו השבוע יהיה על פי דברי השפת אמת על פרשת 

  ).לפחות על פי הבנתי את דבריו" (וארא"

  

פרשת שמות .  פרשתינו מתחילה בעצם באמצע עניין

ָלָמה ֲהֵרעָֹתה :  "מסתיימת בתלונתו של משה כלפי האל

, ַ:ְרעֹה�#ֵמ6ז ָ�אִתי ֶאל.  ְ�ַלְחָ$ִני, ָל5ָה Aֶה; ָלָע� ַהAֶה

�ֶאת, ִה2ְַלָ$�ְוַה2ֵל לֹא; ֵהַרע ָלָע� ַהAֶה, ְלַדֵ�ר ִ�ְ�ֶמ9ָ

רת שפ.    והפרשה מסתיימת באמצע התשובה."ַע9ָ5ֶ

ואולי ניתן (אל משה ' וארא פותחת בהמשך דבריו של ה

; מֶֹ�ה�ֶאל, ַוְיַדֵ�ר ֱאלִֹהי�"):  לומר אף עיקר דבריו

ִיְצָחק � �ְבָרָה� ֶאל�א ֶאלָוֵאָר.  'ֲאִני ה, ַו�ֹאֶמר ֵאָליו

  ."לֹא נ%ַדְעִ$י ָלֶה�', #ְ�ִמי ה; ַיֲעקֹב ְ�ֵאל ַ�ָ"י�ְוֶאל

  

?  האם הוא גוער בו?  עונה לטענות שמעלה משה' איך ה

, וארא(על פי מדרש תנחומא , שאלות אלו מתחזקות

מעניש את משה שלא ה "הקב, לפי המדרש).  סימן א

".  ֵהַרע ָלָעם ַהֶּזה" ה הזו שלו בגלל האמיר, ייכנס לארץ

אבל מה .  החטא הגדול של משה הוא כאן, כלומר

האם לא צודק משה שמאז החל לדבר אל ?  החטא

  ?נהיה רע וקשה יותר לעם ישראל, פרעה

  

שיטת :  אבל נביט אל קצה הקרחון, הדברים עמוקים

ומשותפת לכמה הוגים , שיונקת מהקבלה(, השפת אמת

היא שכל ) ועוד, הרב קוק, ל"כמו המהר, יהודים אחרים

, ההיסטוריה וכל התהליכים מכוונים אל המהלך הסופי

באופן רציונאלי זה חייב להיות .  אם תרצו" הגאולה"

שהרי לא יכול להיות שאלוהים תכנן משהו , כך

ישעיהו סו " (ַהֲאִני �ְ�ִ�יר ְולֹא א%ִליד.  " לו"התפלק"ו

  

, ההבנה הזו).  ראש חודש הנקראת השבתהפטרת , ט

" שם השם"המושג .  ביסוד האמונההיא העומדת 

שם .  טומן בחובו את היסוד הזה") קידוש השם"כמו (

הוא ההבנה שכל ההויה , "אהיה אשר אהיה", הויה

ראו עוד במדרש (סדורה על פי סדר רציונאלי צודק 

גוער במשה על שלא התעלה ה "הקב).  תנחומא שם

כמה "למשה ' אומר ה, על פי המדרש.  להבין זאת

ָוֵאָרא ("צרות וקשיים הבאתי על אברהם יצחק ויעקב 

, ) מלשון מורא-" ַיֲעקֹב- ִיְצָחק ְוֶאל-8ְבָרָהם ֶאל- ֶאל

מההבנה שעתיד , ובכל זאת הם לא איבדו מאמונתם

 להם לא.  ושיש תכלית לכל התהליך, לצאת מהם עם

לֹא נֹוַדְעִּתי ', ּוְׁשִמי ה.  " הייתי צריך להודיע את שמי

?  "'ֲאִני ה" אני צריך להודיעך , משה, ואתה".  ָלֶהם

כדאי "  ?אני צריך ללמד אותך את האמונה הבסיסית

  .מאוד להרחיב בדברים במדרש ובשפת אמת

  

היהדות היא דת "רב אחד שהכרתי פעם אמר לי 

הייאוש הוא .  אויבההייאוש הוא .  האופטימיות

אולי מפרשתינו אנו ."  ההודאה שאין מנהיג לבירה

גם , צריכים ללמוד שגם במחשכים הגדולים ביותר

צריך , במצבים שנראה לנו שלא ניתן לקום מהם

להבין , לראות את הבשורה, לעלות על הר גבוה

והלוואי .  שיש כיוון, שיש תכלית למפעל) ולהרגיש(

  .ם כבר בדברים הקטניםשנלמד להיות אופטימיי

  

  

  ידין אריאל

   קשתגןאב לתלמידה ב



  
  

 
   

  

  ה תחת טובהטוב/הכרת תודה 

אחד היסודות המרכזיים ביחסי אנוש וגם ביהדות הוא 

להחזיר , מובן שרצוי וחשוב לגמול. הכרת תודה 

כמחנכים אנו מצווים לחנך .טובה למי שהיטיב עמנו 

הדבר . את ילדינו להעריך ולהוקיר את הסובב אותנו

חשוב עוד יותר כאשר מעניקים לנו ונותנים ועלינו 

  .להשיב בהתאם 

  

 אני את פרשת" רותמת"חנכת וכמורה למקרא כמ

לצורך חינוך לערך זה ומוכיחה  " וארא"השבוע 

דרכה כי ניתן ללמוד עד כמה גדולה וחשובה היא 

  ".הכרת הטוב"מידת 

  

 הוא -  ברוך-הקדוש בשלושת המכות הראשונות

   ".אמור אל אהרן"מצווה למשה 

 קח אמור אל אהרן.."מכת הדם  -המכה הראשונה 

 19פסוק ' פרק ז  .." מימי מצריים ונטה ידך על מטך

  אמור אל אהרון"... מכת צפרדע  -המכה השנייה . 

והעל  ... היאוריםעל , נטה את ידך במטך על הנהרות 

והמכה השלישית .  1פסוק '  פרק ח-. "את הצפרדעים

נטה את מטך והך  : אמור אל אהרון"..מכת הכינים 

   .12ק פסו'פרק ח ..." עפר הארץאת 

  

.  את המכות הללו אין משה מכה אלא אהרון אחיו

  ?וזאת מדוע 

  

חכמינו זיכרונם לברכה מסבירים כי היאור הגן על 

לפיכך לא הוכה , משה כשהיה בתיבה והונח  לתוכו

לא במכת דם ולא במכת צפרדע , היאור על ידי משה 

כי לא יכול היה להיות כפוי טובה כלפיו כי הצילו 

  .ממוות

  

  

  .ממוות

  

במכת הכינים משה לא יכול להכות את עפר הארץ , כמו כן

 - כי עפר זה הגן עליו כאשר הרג את המצרי והטמינו בחול

   .בעפר 

  

מכאן אנו למדים שלהעריך ולהכיר תודה היא אחת 

המצוות החשובות בתורה ומתייחסת אפילו לעצמים 

קל וחומר עלינו להכיר .  וים,עפר –דוממים  כמו חול 

טובה ותודה ולהוקיר את בני האדם  וליצור סביבנו 

  .אווירה של נתינה אוהבת תומכת ונעימה

  

  
  שושן- חגית יונה

  'מחנכת כיתה ג

  בבית ספר בן גוריון
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