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פרשת בשלח
נושא השבוע :מישהו שומר עלי
מה

• קריעת ים סוף ומפלת המצרים  -בהגיעם לים סוף מי הים
נבקעו ובני ישראל עברו בחרבה .במחנה הרודפים היתה
מהומה והם טבעו בים.

בפרשה

• שירת הים  -שיר הודיה ששרו משה ובני ישראל.
• מי מרה – בני ישראל הגיעו למקום בו היו מים מרים ,וה'
הורה למשה כיצד להמתיקם.
• המן והשליו  -בני ישראל התלוננו על חוסר במזון ,וה' הוריד
להם מן ושליו.
• מי מריבה  -שוב חסרו מים ,העם התלונן ובדבר ה' נבעו מים
מהצור.
• המלחמה בעמלק  -עמלק התקיף את ישראל ,וה' הצילם
והבטיח למחות את זכרו מתחת השמים.

אין להם מה לחשוש שמא יתעו במדבר .כשם שמנהיגי
השיירות במדבר נהגו להוליך לפני שיירותיהם סימנים
להדרכתם בכוון הנכון -סימני עשן ביום ,וסימני אש בלילה
כך מסופר כאן שה' ,מנהיגו של ישראל ,בכבודו ובעצמו ,היה
הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך ,ולילה בעמוד
אש להאיר להם .בעזרת עמודים אלו יכולים היו בני ישראל
ללכת ביום או בלילה לפי הצורך .ההדרכה וההשגחה על ידי
העמודים היתה מתמדת ,בלתי פוסקת.
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נושא השבוע

אף על פי שבני ישראל מתהלכים בארץ שאינה מוכרת להם

"ואשא אתכם על כנפי נשרים" -
הקב"ה הוביל את בני ישראל במדבר ,ושמר עליהם
כנשר הנושא את גוזליו על גבו.
כל העופות לוקחים את בניהם בין רגליהם ועפים איתם
מפני שיראין הם מהנשר שהוא פורח על גביהם .אבל
הנשר שאינו מתירא משאר העופות נושא את הגוזלים על
כנפיו ,כיוון שירא הוא מאדם בלבד ,שמא ירה בו חץ
ואומר מוטב שיכנס החץ בי ולא בבני.
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)על-פי מכילתא דרבי ישמעאל ,יתרו פרשה ב'(

ביאורי מילים:

ר
ש

קריאת המדרש ודיון
הפסוק עליו מבוסס המדרש אינו לקוח מפרשתנו אלא מפרשת יתרו ,אך
הוא עוסק באותו נושא של שמירת האל על ישראל במדבר – המדרש
מסביר ומפרט את הדימוי המופיע בפסוק.
ניתן לפתוח בשאלה :אם רוצים לשמור על מישהו – מה עושים? ישנם סוגי
שמירה שונים ,לדוגמא :בבתי הספר מוצבים שומרים בכניסה .את התינוק
עוטפים בבגדים חמים בחורף ,מילד קטן מרחיקים חומרים רעילים ועוד.
כל מקרה – והשמירה המתאימה לו.
ניתן להזמין את התלמידים לספר על סוגים שונים של שמירה :איך ואיפה
הם שומרים חפצים החשובים להם כמו :קלפים ,תמונה חשובה ,גולות ,או
חפץ יקר שמצאו ...ניתן לשאול מפני מה הם שומרים אותם ) -מאבק ,מאח
קטן (...ומהי צורת השמירה )עיטוף ,הגבהה ,החבאה ,וכדומה(.
כיצד שומרים רוב העופות על גוזליהם? בין רגליהם .איך שומר הנשר על
גוזליו? נושא אותם על כנפיו .כל אחד שומר על ילדיו לפי הסיכונים
שמאיימים על חייהם.
נראה לבחון את ההקבלה בין אלוהים לנשר ,שאולי מתבססת על הדמיון
בין שמו של הנשר כ"מלך העופות" ובין שמו של האל כ"מלך העולם".
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יראין = פוחדים
פורח = עף
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