ערב שבת קודש פרשת ויקהל התשע''ו

בס''ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
"מרבים העם להביא"

 -הרב דוד מוריה

באמצע עבודת המשכן מגיעים אל משה החכמים הממונים על העבודה לדווח לו על בעיה" :וַ ָי ּבֹא ּו ָּכל-הַ חֲכָ ִמים הָ ע ִֹׂשים
ֹשה ּ ֵלאמֹר ַמ ְר ִ ּבים הָ ָעם ְלהָ ִביא ִמ ֵ ּדי הָ עֲ ב ָֹדה
ֹאמר ּו אֶ ל-מ ׁ ֶ
אכ ּתוֹ אֲ ׁ ֶשר-הֵ ּ ָמה ע ִֹׂשים וַ י ּ ְ
יש ִמ ְּמלַ ְ
א ׁיש ִ
ל-מלֶ אכֶ ת הַ ּק ֶֹד ׁש ִא ׁ
אֵ ת ָּכ ְ
ר-צ ָ ּוה ה' לַ עֲ ׂשֹת א ָֹת ּה"
לַ ְּמלָ אכָ ה אֲ ׁ ֶש ִ
משה היה יכול להרגיע את החכמים ולומר להם חכו לסוף היום ואז נטפל בבעיה או לומר להם שזה יפה מאד ובסוף מלאכת
המשכן אפשר יהיה להחזיר את החומרים העודפים או להקדיש אותם לפרויקטים ציבוריים אחרים.
יש וְ ִא ּ ׁ ָשה אַ ל-יַעֲ ׂשוּ-עוֹ ד ְמלָ אכָ ה ִל ְתרו ַּמת
ֹשה וַ יַּעֲ ִביר ּו קוֹ ל ַּב ּ ַמ ֲחנֶה לֵ אמֹר ִא ׁ
במקום זאת משה מגיב במהירות "וַ יְצַ ו מ ׁ ֶ
הַ ּק ֶֹד ׁש" והכתוב מסכם שוב את עניין הריבוי התרומה במילים" :וְ הַ ְּמלָ אכָ ה הָ י ְָתה ַדיָּם ְלכָ ל-הַ ְּמלָ אכָ ה לַ עֲ ׂשוֹ ת א ָֹת ּה וְ הוֹ ֵתר"
מה כל כך מלחיץ בכך שהעם מתלהב ומתנדב שגורם לחכמים למהר אל משה והמצריך תיאור חוזר של הריבוי שהיה די
והותר.
כדי לענות על שאלה זאת יש לחזור לתחילת הפרשה כאשר משה מקהיל את העם לציווי המשכן הוא מקדים להם את
יעי י ְִהיֶה לָ כֶ ם ק ֶֹד ׁש ׁ ַש ַּבת ׁ ַש ָּבתוֹ ן לַ יהוָ ה ָּכל-הָ ע ׂ ֶֹשה בוֹ ְמלָ אכָ ה יו ָּמת"
"ש ׁ ֶשת י ִָמים ּ ֵת ָע ׂ ֶשה ְמלָ אכָ ה וּבַ י ּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
ציווי השבתֵ ׁ .
השאלה הנשאלת היא כפולה
א .מדוע לחזור על מצוות שבת שכבר נצוו עליה בעניין המן ,במצוות שנתנו במרה ,בעשרת הדברות ובסיני.
ב .גם אם תאמר שיש כאן חזרה ללמד שמלאכת המשכן לא דוחה שבת מסר זה כבר נאמר באזכור השבת בפרשת כי
תשא על המילים "אך את שבתותי תשמורו"
האברנאל מסביר מה הייתה ההוא אמינא שמלאכת המשכן תמשיך גם בשבת שכן לדבריו "המעשה הוא יותר שלם מן
שביתה" כלומר מכיוון שמטרת המשכן להראות שה' שוכן בתוכנו והיה אפשר לחשוב שאם רוצים המחשה טובה ,יותר
טוב לעשות זאת ע"י בניה אקטיבית ועשיה מאשר ע"י הימנעות מעשיה בשביתת השבת .לכן בנית המשכן מעידה יותר
על נוכחות ה' מאשר הימנעות מעבודה בשבת שבאה להעיד על אותה מטרה.
השאלה היא מדוע בסופו של דבר מלאכת בניין המשכן לא דוחה שבת? יום בשבוע נדרש האדם להפסיק להיות יוצר
"כי אוֹ ת ִהוא ּ ֵבינִ י וּבֵ ינֵיכֶ ם ְלדֹר ֵֹתיכֶ ם לָ ַד ַעת ִּכי אֲ נִ י ה' ְמ ַק ִ ּד ְׁשכֶ ם" (שמות ל"א י"ג)
ולהכיר בהיותו יצור ולחנך עצמו לכךִּ .
האבןע עזרא בניגוד לרש"י המפרש "לדעת" עבור אומות העולם ,סובר שעם ישראל צריכים לדעת שהם קדושים לה' ו�צ
ריכים ביום הזה ללמד תורה ולעסוק במשמעות של חיינו עשיה בהתלהבות יתר מפחידה את משה.
יש שתי אפשרויות לחנך למצוות ,אחת ע"י חוויה חזקה או נס המשאיר רושם עז ,והשנייה ע"י הסבר והפנמה המתרחשים
על ידי מעשים יום יומיים ועל ידי חשיבה מתמדת המרגילה לאמונה .אפשר להמשיל זאת למסמר מול בורג .מסמר נכנס
במכה אחת או שתים אבל גם נשלף בקלות .בורג לעומת זאת נכנס בסיבובים רבים אחד אחרי השני ולכן אי אפשר
לשלוף אותו בקלות.
בהר סיני הייתה התרגשות גדולה שהביאה להתחייבות נלהבת ,לנעשה ונשמע ,אבל במבחן התוצאה זה לא החזיק מעמד
כעבור  40יום.
ואולי לכן הייתה התגובה של משה .אם אתם כל כך מתרגשים סימן שאינכם מבינים שהמשכן האמיתי הוא בלב והבניה
הזאת היא רק סמל לכך והעיקר הוא 'בלבבי משכן אבנה' .לכן כל כך חשוב להדגיש את שמירת השבת סביב בנית
המשכן .המשכן באמת חשוב וזה מוסכם אבל שמירת השבת היא הכרח גם לבניה עצמה כדי שתעצור ותחשוב שוב
על מה שאתה עושה .לא תמיד זוכרים שהתרגשות חשובה אבל יכולה להסיח את הדעת מהדברים החשובים באמת.
אסור לדלג על שלבי בינים חשובים בבניין האמונה.
גם העגל היה עבור החוטאים בו חוויה דתית – אספו מהר את הזהב ובהתרגשות אבל אחר כך נאמר "ויקומו לצחק" המגלה
את מהות העניין .המסר של שבת הוא :עצור! חשוב קצת האם אתה יודע מה אתה עושה לאן אתה הולך מה המטרות שלך
ולשמחה מה זו עושה.
רק כך תוכל לבנות את המשכן האמיתי לשכינה שהוא לבו של האדם" .לדעת כי אני ה' אלוקיכם".

בנות והורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
בסוף שבוע שעבר יצאו בנות כיתה י"א במגמת לימודי ארץ ישראל לסיור כחלק מתכנית הלימודים במגמה.
הבנות ביקרו במרכז דוידסון ,שם למדו על ימי בית שני דרך הממצאים שבמקום ,ולאחר מכן עלו לרובע היהודי
וצפו בחיזיון שעוסק בחורבן הבית באתר 'הבית השרוף' .תודה רבה למורת המגמה שירה מלמד כהן ,על ארגון
והובלת הסיור.

בשבוע שעבר התקיים בתל אביב הטקס הארצי
השנתי לחלוקת פרסים בתחום לימודי ארץ -ישראל.
שתי בוגרות של מגמת ארץ -יעל חלפון ואדווה
פרנקפורטר קיבלו פרס על עבודת חקר מצטיינת!
בטקס על שם רחבעם זאבי (גנדי) השתתפו גם בני
משפחתו ושר החינוך נפתלי בנט .משלחת של בנות
המגמה יצאה לייצג אותנו ולפרגן לזוכות! ב"ה אנו
בהצטיינות שם זו השנה השלישית ,ובזכות האיכות,
הרצינות וההשקעה של בנות המגמה נקווה להיות
שם גם בשנים הבאות!

לשמה ט'

בפעילות מדריכות עסקו הבנות במשמעות המילה "פור" והכינו יצירה לכבוד
פורים .לאחר מכן שמעו שיחה מפי הרב יואל פרנקנבורג בנושא חשיבות מצוות
מחצית השקל .בהמשך הערב נהנו הבנות מצפייה בסרט "כשהנערים שרים"
בליווי כיבוד טעים.

ברכת מזל טוב חמה ולבבית לאנשי הצוות:
לרות לבנברג
לרגל אירוסיה
יזכו לבנות בניין עדי עד
ולענת בזק לרגל בר המצווה של בנה

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
נועה
קרתא

אהוביה
לישה

תאיר
שעירי

דבורה
פרידמן

רעות
כהן

שמרית
דעבול

עדי
הכהן

שיראל
וייאן

שני
אזנקוט

אסתר
סלם

אביה
ביר

לינוי
כהן

ספיר
ויצמן

מירב
לוסטמן

אבישג
מזרחי

תמר
ביטון

שבת שלום
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא

מעין
רחימי

