ערב שבת קודש פרשת "בהעלותך" תשע"ז

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
תאמין שיכולים לתקן

 /הרב עודד

בפרשת בהעלותך ,ישנה פרשה קטנה שיש לה משמעות רבה מאוד,

יכול להשלים את המצווה בתאריך אחר .על המבטל קריאת שמע

פרשת פסח שני .לאחר ציווי ה' למשה לקיים את הפסח במועדו ,ולא־

"מעֻ ּוָת לֹא יוּכַ ל ִל ְתקֹן
קוראת הגמרא במסכת ברכות (כ"ו ע"א) את הפסוק ְ

ִש ָראֵ ל לַ עֲ ֹׂשת הַ ּ ָפסַ ח"
ֹשה אֶ ל ְ ּבנֵי י ְ ׂ
חר ציווי משה את העם " ַוי ְַד ֵּבר מ ׁ ֶ

וְ חֶ ְסרוֹ ן לֹא יוּכַ ל ְל ִה ּ ָמנוֹ ת" (קהלת א' ט"ו) שמשמעו שמי שהפסיד ,אין לו

אנו קוראים על אנשים אשר לא יכלו לעשות את הפסח במוע־

תקנה .מדוע יש בכלל מושג שנקרא פסח שני להבדיל ממצוות אחרות.

שר הָ י ּו ְטמֵ ִאים ְלנֶפֶ ׁש ָא ָדם וְ לֹא י ְָכל ּו לַ עֲ ֹׂשת הַ פֶּ סַ ח
ָשים אֲ ׁ ֶ
דוַ " .וי ְִהי אֲ נ ִׁ

התשובה לשאלה זו עולה מהפסוקים עצמן .התורה מספרת לנו כי

אמר ּו הָ אֲ ָנ־
ֹשה וְ ִל ְפנֵי ַא ֲהרֹן ַּביּוֹ ם הַ הוּא ַויֹּ ְ
ַּביּוֹ ם הַ הוּא ַו ִיּ ְק ְרב ּו ִל ְפנֵי מ ׁ ֶ

היוזמה לכך ,באה מבני ישראל .אותם אנשים אשר היו טמאים ,לא

ִׁשים הָ הֵ ּ ָמה אֵ לָ יו אֲ נ ְַחנ ּו ְטמֵ ִאים ְלנֶפֶ ׁש ָא ָדם לָ ּ ָמה נִ ָג ַּרע ְל ִב ְל ִּתי הַ ְק ִרב
ִש ָראֵ ל" לאור פנייתם של אותם אנ־
אֶ ת ָק ְר ַּבן ה' ְ ּבמֹעֲ דוֹ ְ ּבתוֹ ְך ְ ּבנֵי י ְ ׂ

יכלו להקריב את קרבן הפסח במועדו ,אבל גם לא היו מוכנים להש־
לים עם זה ,הם לא היו מוכנים לוותר על המצווה .בגמרא (סוכה כ"ה)

שים ,כאשר משה איננו יודע מה להשיב להם ,הוא פונה אל הקב"ה

ישנם מספר הסברים מי היו אותם אנשים "ויהי אנשים אשר היו טמאים

ֹשה ִע ְמד ּו וְ אֶ ְׁש ְמ ָעה ַמה יְצַ ֶוּה ה' לָ כֶ ם" ותשובת ה'
" ַויֹּאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם מ ׁ ֶ

לנפש אדם וגו' ,אותם אנשים מי היו? נושאי ארונו של יוסף היו ,דברי

יש ִּכי
יש ִא ׁ
ִש ָראֵ ל לֵ אמֹר ִא ׁ
ֹשה ּ ֵלאמֹר ַ ּד ֵּבר אֶ ל ְ ּבנֵי י ְ ׂ
" ַוי ְַד ֵּבר ה' אֶ ל מ ׁ ֶ
י ְִהיֶה טָ מֵ א לָ נֶפֶ ׁש אוֹ ְב ֶד ֶר ְך ְרח ָֹקה לָ כֶ ם אוֹ ְלדֹר ֵֹתיכֶ ם וְ ָע ָׂשה פֶ סַ ח לה'

ר' יוסי הגלילי .רבי עקיבא אומר ,מישאל ואלצפן היו שהיו עוסקין
בנדב ואביהוא .ר' יצחק אומר ...עוסקין במת מצוה היו ,שחל שביעי

ַּבח ֶֹד ׁש הַ ּ ׁשֵ נִ י ְ ּב ַא ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר יוֹ ם ֵּבין הָ ַע ְר ַּביִם יַעֲ שׂ ּו אֹתוֹ ( "...במדבר ט')

שלהן להיות בערב פסח" המכנה המשותף לכל ההסברים ,שבאמת על

אחד הדברים המעניינים בפרשה זו ,הוא עצם העובדה שיש מושג של

פי אמות המידה התורניות ,הם היו פטורים מלקיים את מצוות הפסח

פסח שני .אנו מכירים את המושג שחז"ל משתמשים בו "עבר יומו בטל

במועדו בבחינת "אונס רחמנא פטריה" ובכל זאת ,הם לא ויתרו .רק

קורבנו" שמלמד אותנו כי לפעמים אנו מחמיצים הזדמנויות באופן

בזכות ההתעקשות שלהם למצוא להם פתרון לקיים את מצוות הפסח,

שאינו ניתן להשלמה .יש לנו מצוות עשה רבות שאין דרך להשלימן.

נצטווו כל ישראל על פסח שני( .אמנם רש"י מביא את דברי חז"ל

לא שמענו כי מי שביטל מצוות שופר בראש השנה או סוכה בסוכות,

וכותב "ראויה הייתה פרשה זו ליאמר על ידי משה כשאר כל התורה

כולה ,אלא שזכו אלו ,שתיאמר על ידם ,שמגלגלין זכות על ידי זכאי"

מצוות פסח שני היא בניין אב לכל עבודת ה' ,רבי נחמן מברסלב כותב

ובכל זאת ,אין מקרא יוצא מידי פשוטו ואכמ"ל)

בליקוטי מוהר"ן (תנינא קי"ב) "אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תא־

מעניין ומפתיע ביותר ,שהציווי על פסח שני ,כולל לא רק את מי

מין שיכולים לתקן" .מצוות פסח שני מלמדת אותנו ,שתמיד אפשר

שנאנס או שגג ולא קיים את הפסח במועדו ,אלא אפילו אדם שהזיד

לתקן ,בין בשוגג בין במזיד ,בין באונס בין ברצון .על הכל אפשר

ולא קיים את הפסח במועדו ,עדיין יכול לקיים פסח שני .זה חידוש גדול

לעשות תשובה ,ובלבד שנרצה.

מאוד ,מדובר באדם שביטל מצוות עשה שעונשה כרת ,כאשר היה
בקרבת העזרה ,ובכל זאת ,התורה מאפשרת לו לתקן ולהקריב פסח
שני .וכך כותב הרמב"ם ופוסק להלכה (הלכות קרבן פסח ה' ב') "...
הזיד ולא הקריב בראשון הרי זה מקריב בשני" וכך כתב בספר החינוך
(מצווה ש"פ) עוד הורונו חכמים זכרונם לברכה (פסחים ע"ג ע"א) דלאו
דוקא טומאה וריחוק הדרך לבד ,אלא כל ששגג ,או נאנס ,או אפילו
הזיד ולא הקריב בראשון מקריב בשני .כאמור ,לא רק שוגג או אנוס,
יכול לתקן בפסח שני ,אלא אפילו מזיד.

בטורניר מחניים

בנות והורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
בנות שכבת י' השתתפו בטורניר מחניים בארגונה של המורה לחינוך גופני מירי רוזן .יישר כח לכתה י'3
שהגיעה למקום הראשון!
בנות שכבת ז'-ח' צפו במסגרת ההכנה לחופש הגדול ,בסרט "מרד התרנגולים" שעוסק בכוחה של
קבוצה.
לרגל יום האחדות לזכר שלושת הנערים שמתקיים זו השנה השלישית התקיימה באולפנא פעילות של
חברותות מאחדות .בנות שכבת י' למדו עם בנות שכבת ח' ,בנות שכבת ט' למדו עם בנות שכבת ז' על
ערכה הגדול של האחדות בעם ישראל והכירו בנות משכבות שונות .תודה רבה לרכזת מלכה קינסט על
ארגון הפעילות ולרב אליהו קלרפלד על הכנת דף הלימוד.

יום האחדות

גיחה  -שכבת ח'
בנות שכבת ח' יצאו השבוע לגיחה .הן טיילו בדרך בורמה שמעו על מלחמת השחרור ,הכינו ארוחה
משותפת ,לנו בתנאי שטח ,ביקרו במוזיאון השריון ושמעו את שיחתו של אבשלום סלוק.
תודה רבה למשה ניימן על ארגון הגיחה ולמחנכות השכבה ,הודיה שטרנברג ,רחלי גרינבוים ,תהילה כץ,
ושרון פסטרנק ולמורה אלירז כהן על ליווי התלמידות בגיחה.
בנות שכבת ט' המתנדבות במסגרת פרויקט "בן דורי" השתתפו בפעילות סיכום עם דיריי בית אבות
"נופי ירושלים" .במהלכה שמעו שיחה של הרב כ"ץ ואמרו דברי פרידה .תודה רבה לרכזת השכבה אורית
גלילי על תיאום ההתנדבות לאורך כל השנה .יישר כל לבנות המתנדבות.
בנות שכבה ט' יצאו למרכז למידה בנושא התפילה בשואה – במכללה לבנות ,בהנחיית הסטודנטיות.
תודה רבה לרכזת היסטוריה איילת מרציאנו על תיאום הפעילות.

בנות שכבת י"א יצאו לפעילות סיכום בפארק קנדה הם נהנו שם מארוחת צהריים מפנקת ופעילות  ODTמגובשת .תודה רבה לרכזת השכבה הודיה ירוסלביץ
על ארגון התוכנית .ולמחנכות חוה ליכטנשטיין ,קרן אפרגן ומירי נויגרשל על ליווי היום.

ביום ראשון השבוע יצאו תלמידות העתודה משכבות ז' ,ט' ותלמידות "מדעניות העתיד" משכבת י' למפגש
מדענים צעירים ארצי .המפגש התקיים במכללה הלאומית לשוטרים בבית שמש וכלל חידון מדעי כללי לכל
המשתתפים ,הדגמות שוטרים על אמצעים לטיפול במטעני חבלה ,והשיא של המפגש היה בהרצאה מרתקת של
פרופ' עדה יונת ,המדענית הישראלית המובילה ,זוכת פרס הנובל .בהרצאה שלה היא סיפרה על דרכה כמדענית
צעירה ,על הבחירות שעשתה והסיבות להם ,ואיך היא הגיעה לחקר הריבוזומים ,שעליו קיבלה פרס נובל .היה
מעורר השראה! תודה לצוות העתודה על ארגון האירוע ,תודה לצוות שליווה ,נורית אהרוני וענבל המדריכה.

השבוע התקיים טקס סיום של תכנית "גם אני יכול" .השנה שלחנו שלושה מוצרים שתכננו תלמידות
משכבת ח' לעזור למוגבלים:
" .הצליל שיציל"  -פיתוח אפליקציה לטלפון חכם שמאתרת את מיקומו של חולה אלצהיימר במידה
והוא התרחק מביתו מרחק שהוגדר מראש ושולחת התראה לאדם שאחראי עליו ,עם מיקומו המדויק.
" .2שומר חניה"  -צ'יפ המתחבר לרכב של אדם נכה עם רכיב אלקטרוני שמותקן בחניית הנכה .במידה
ורכב ללא הצ'יפ חונה בחניית הנכה ,לאחר דקה הצ'יפ שולח הודעה לנכה שחוסמים לו את החניה.
 .3קוביית הפלא"  -מוצר הזורק קובייה במקום אדם שיש לו מוגבלות מוטורית .ניתן להפעיל בלחיצת
כפתור או בנענוע של הטלפון הנייד.
שלושת הקבוצות היו מקסימות ,והקבוצה של "שומר חניה" זכו בציון לשבח על מוצר טכנולוגי
מצטיין! כל הכבוד לתלמידות הנהדרות .תודה לשלושת התלמידות שייצגו אותנו בטקס :הדסי צימר,
הלל מאיר ונטע אלון .תודה למורה שירה קלמוס שליוותה אותן .תודה לכל צוות מדעים בחטיבת
הביניים על העבודה לאורך כל השנה ובעיקר תודה למורה לאלקטרוניקה ,שלומי הוטה ,שבנה את שלושת המוצרים שעלו לגמר ,כולל הרכבת האפליקציות
והמכשור האלקטרוני המורכב והסברת החומר לתלמידות.

מזל טוב לצוות:
לנעמה סוויסה להולדת הבת
לשלומי הוטה לרגל בר המצווה של הבן
לחוה ליכטנשטיין לאירוסי הבת
ולרבקה טרופ להולדת הנכד

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
אביגיל
גולדויכט
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