
ברוכים הבאים אילן ויעל אייזוו!

על  מאייר  לאמנון  רבה  תודה 
סדנת הבירה.

על  וינטר  ליהונתן  רבה  תודה 
הרצאה מרתקת.

 

ביום ראשון, ערב ט"ו בשבט 5/2,  
בשבט  ט"ו  סדר  נקיים   20:00
מוזמנים  אור.  דויד  בהנחיית 

להירשם ולהביא משהו לסדר.

"וברוח אפיך נערמו מים, ניצבו כמו נד נוזלים קפאו תהומות בלב ים"

ישראל,  צידי  משני  לחומה  נערמים  והמים  מתבטל  המשיכה  כוח  בו  טבעי  על  אירוע  מצייר  סוף  ים  קריעת  תיאור 
שעוברים באמצע ביבשה. המדרש מרחיב את האירוע המקומי בים סוף לאירוע כלל עולמי בו כל מקורות המים 

בעולם נבקעו כים סוף. 

אבל יש גם תיאור אחר בתורה המקטין את החלק העל טבעי שבסיפור: "ויט משה את ידו על הים ויולך ה' את הים 
ברוח קדים עזה כל הלילה". כמה פסוקים אח"כ: "ויהי באשמורת הבוקר וישקף ה' אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן 
ויהם את מחנה מצרים. ויסר את אופן מרכבותיו וינהגהו בכבדות. ויאמר מצרים אנוסה מפני ישראל, כי ה' נלחם 

להם במצרים". 

לפי התיאורים שכאן, אפשר לצייר אירוע אחר: המים בים סוף לא חרגו מכוח המשיכה ולא נערמו כחומה אלא נסוגו 
בזמן שפל. ישראל הגיעו לאזור רדוד בים סוף, רוח קדים הסיגה את הים וישראל יכלו לעבור. המצרים לעומתם, 
על סוסיהם ומרכבותיהם המפורסמים, נתקעו עם גלגלי המרכבות בקרקעית הים החשופה, התנהלו בכבדות ולא 
הבחינו בים שחוזר לאיתנו. לפי ציור זה, התיאור ה-על טבעי בתורה הוא בעל אופי פיוטי ולא נועד לתת תיאור מדעי 
מדויק. המדרש מוסיף שקריעת ים סוף היא אכן אירוע טבעי שהוטמע בחוקי הטבע עוד בבריאת העולם באופן של 

תנאי שיצר הקב"ה עם הים שכשיגיעו ישראל - יסוג. 

מצד שני, התיאור הטבעי - גם הוא ניסי וחריג; אחד, בכך שמקור כוחם של המצרים – הסוסים והמרכבות – מתגלה 
כנקודת התורפה שבגללה הפסידו במאבק מול ישראל; שניים, באופן דומה למכות מצרים – בתזמון, כך שגם אם 
הים נסוג בעת שפל בעקבות רוח קדים שסערה בלילה, הרי שהכניסה של ישראל לים והיציאה ממנו ברגע הנכון 

שגרמה להם להינצל ממצרים ולראות אותם טובעים בים הינה על טבעית לא פחות.

חז"ל דנים בשאלה האם אירוע על טבעי הוא סימן טוב או לא – האם זה סימן להשגחה מאת ה', או שזה אירוע שלילי 
בו השתנו סדרי בראשית. למעשה אפשר לקרוא את קריעת ים סוף בשתי הדרכים, ושתי הדרכים מלמדות להתבונן 

ביד ה' באירועים – בין אם רואים אותם כעל טבעיים, ובין אם רואים אותם כטבעיים ומתוזמנים נכון.

קצר ומעניין לפרשת השבוע

16:58 הדלקת נרות 
17:10 מנחה  
08:30 שחרית  
10:00 תפילת ילדים 
10:30 קידוש  
16:00 מנחה  
17:55 ערבית  
17:54 צאת השבת 

זמני השבת

פרשת בשלח
בס"ד | שקיעה: 17:18 | צאת הכוכבים: 17:36 | סזק"ש: 09:12 | יג שבט התשפ"ג | לרפואת ברוריה בת נחמה פלה, בתוך שאר חולי ישראל | שבת שלום!

הודעות


