ערב שבת קודש פרשת משפטים התשע''ו

בס''ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
"ויאמרו כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע"

 -הרב עודד

ֹשה
בסופה של פרשת משפטים (שמות כ"ד ז') ישנו תיאור של מעמד כריתת הברית בהר סיני .וכך נאמר בפסוקיםַ " :ו ָיּבֹא מ ׁ ֶ
שה .ובהמשך כתוב:
שר ִ ּד ֶּבר ה' נַעֲ ֶׂ
אמר ּו ָּכל הַ ְ ּדבָ ִרים אֲ ׁ ֶ
ַויְסַ פֵּ ר לָ ָעם אֵ ת ָּכל ִ ּד ְב ֵרי ה' וְ אֵ ת ָּכל הַ ִּמ ְׁש ּ ָפ ִטים ַו ַיּ ַען ָּכל הָ ָעם קוֹ ל אֶ חָ ד ַויֹּ ְ
שה וְ נִ ְׁש ָמע".
שר ִ ּד ֶּבר ה' נַעֲ ֶׂ
אמר ּו ֹּכל אֲ ׁ ֶ
" ַו ִיּ ַּקח סֵ פֶ ר הַ ְ ּב ִרית ַו ִיּ ְק ָרא ְ ּב ָא ְזנֵי הָ ָעם ַויֹּ ְ
כידוע נחלקו הפרשנים מתי נאמרה פרשה זו .לדעת רש"י המעמד ארע ביום ה' בסיוון קודם מתן תורה ,ומשמעות הפסוק
"ויכתוב משה את כל דברי ה'" הכוונה היא שמשה כתב את דברי ה' מבראשית ועד מתן תורה .ותשובת העם "כל אשר דיבר
ה' נעשה ונשמע" ,משמעותו -נעשה את מה שכבר שמענו ,ונמשיך לשמוע ולעשות את כל אשר תצווה עלינו במעמד הר סיני
והלאה.
לעומתו ,הרמב"ן מפרש את הפרשה כסדר הפרקים .לפי הרמב"ן אמירת נעשה ונשמע שבפרשת משפטים ,נאמרה לאחר
מעמד הר סיני .וכוונת הביטוי "נעשה ונשמע" היא  -נעשה את כל דברי ה' אשר ציווה אותנו בעשרת הדברות ,ונשמע לקולך
משה רבנו ,לכל אשר תצווה אותנו בהמשך.
למרות המחלוקת בין רש"י לרמב"ן ,שניהם מסכימים ,כי אמירת "נעשה" ,מתייחסת למה שכבר נצטוו בעבר ,ואמירת
"נשמע" מכוונת לעתיד.
לעומת גישתם של רש"י ורמב"ן ,המפרשים את הביטוי נעשה ונשמע על דרך הפשט ,חז"ל במסכת שבת (פ"ח ).דורשים פסוק
זה :דרש ר' סימאי בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע באו שישים ריבוא של מלאכי השרת לכל אחד ואחד ,קשרו לו שני
כתרים ,אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע ...אמר ר' אלעזר בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצאה בת קול ואמרה להן:
מי גילה לבניי רז זה ,שמלאכי השרת משתמשין בו"
פירושים רבים נאמרו על דברי חז"ל אלו ועל הקדמת הנעשה לנשמע ,כאשר הדגש הוא על הנעשה שנאמר לפני הנשמע,
המלמדת אותנו על המוכנות של בני ישראל ,לקבל ,לעשות ולקיים את כל דברי התורה עוד קודם שנצטווינו עליהם.
לעומת זאת ,הרב קוק מדגיש דווקא את הנשמע שנאמר לאחר הנעשה ,וכך הוא כותב (אורות התורה פ"ח א') "הַ ְקדָּ ַמת
ש ָראוּי ְלהוֹ ִק ָיר ּה ִמ ַ ּצד צ ֶֹר ְך הַ ּתוֹ ֶעלֶ ת הַ ּ ַמעֲ ִ ׂשית
שה" ְל"נִ ְׁש ָמע" ְמצַ ֶיּנֶת אֶ ת הוֹ ָק ַרת הַ ּתוֹ ָרה ִמ ַ ּצד ְסג ָֻּל ָת ּה הָ אֱ ל ִֹקית ,יוֹ ֵתר ַעל ַמה ּ ׁ ֶ
"נַעֲ ֶׂ
שה" ה ֲֵרי הַ ִ ּק ּ ׁשוּר אֶ ל ֵע ֶר ְך הַ ִּל ּמוּד הַ ּ ַמעֲ ִ ׂשי הוּא ְּכבָ ר ִ ּב ְכלָ ל ,וְ "נִ ְׁש ָמע" ְמצַ יֵּן אֶ ת הַ ִ ּק ּ ׁשוּר אֶ ל
ש ְּכבָ ר נֶאֱ ַמר "נַעֲ ֶׂ
שיּ ֵׁש ְ ּב ִל ּמו ָּד ּהִּ .כי ּ ֵכיוָן ׁ ֶ
ֶׁ
ֵע ֶר ְך הַ ִּל ּמוּד הַ ְּסג ִֻּלי.
לדברי הרב קוק ,אמירת הנעשה שנאמרה מפי כלל ישראל ,בהכרח כוללת בתוכה גם את המוכנות ללמוד תורה כדי לדעת
את מצוות ה' ,לימוד שבהכרח קודם למעשה .שהרי "אין עם הארץ חסיד" ,ללא לימוד אין יכולת לדעת ולקיים את מצוות
ה' ללא נשמע אין גם נעשה .אשר על כן ,בהכרח ,בקבלת הנעשה ,ממילא כבר קיימת גם קבלת הנשמע הקודמת למעשה.
אם כן ,מהי התוספת באמירת הנשמע לאחר שכבר אמרו ישראל נעשה? אומר הרב קוק ,כי הנעשה שכתוב לאחר הנשמע,
נאמר על מצוות תלמוד תורה ,על לימוד תורה לשמה .על לימוד שתכליתו איננו רק כדי להביא לידי מעשה ,והוא רק כעין
הכשר מצווה ,אלא על לימוד התורה כערך בפני עצמו .מצד קדושתה של תורה ,מצד ערכה של תורה ומצד סגולתה האלוקית
של התורה ,שהוא הרבה מעבר לאמצעי לקיום המצוות.
"אבינו אב הרחמן ,המרחם רחם עלינו ,ותן בלבנו בינה להבין ולהשכיל ,לשמוע ללמוד וללמד ,לשמור ולעשות ולקיים את
כל דברי תלמוד תורתך באהבה" (ברכות ק"ש)

בנות והורים יקרים,
מכיוון שבשבוע שעבר לא יצאה אגרת ,ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבועיים החולפים:
בנות האולפנא נהנו בתחילת השבוע שעבר מחופשת המחצית ושבו לאולפנא עם כוחות רעננים לקראת
המחצית השנייה.
ביום רביעי בשבוע שעבר ,התקיים באולפנא יום שיא בנושא "מחויבות להלכה" .לקראת האירוע העבירו
המחנכות בכיתות שיעורי חינוך בנושא ,בשיתוף עם צוות רבני האולפנא המלמדים תושב"ע .האולפנא קושטה
וביום האירוע זכו הבנות לשמוע דמויות שונות שהתייחסו לנושא:
בנות שכבות ז'-ח' שמעו את שיחתו של הרב יעקב שמעון,
בנות שכבות ט'-י"ב שמוע את שיחתו של הרב יוסף צבי רימון.
לאחר כיבוד קל התכנסו כל הבנות לאולם הספורט לשמוע
את סיפוריה המרתקים של הגב' חני ליפשיץ' -שליחת חב"ד
בקטמנדו שתיארה את הקשיים וההתמודדויות שלה ושל
משפחתה בקיום ובהקפדה על שמירת תורה ומצוות בשליחותם
ארוכת השנים .לאחר ההפסקה שמעו הבנות את דבריו של
הרב עודד והשתתפו במופע מרגש של הזמרת רוחמה בן יוסף
ששיתפה את הבנות בלבטים ובהתמודדויות שלה עם אתגרים
אישיים ועם עולם היצירה .תודה רבה לכל אנשי הצוות הרבים
שהיו שותפים בהוצאתו של היום לפועל :לרב יהודא לנדא
שעמד בראש הצוות לבניית התהליך ויום השיא ,לרבני האולפנא
ולצוות המחנכות על הובלת הנושא בשיעורים תורניים ,לרכזות
החברתיות אילת ומלכה על העזרה בארגון היום ,לדובי ,איתי,
אורי ואלי על הארגון הטכני .למחנכות שירה מלמד כהן ומירב
שלום על הובלת הקישוט המרשים בכניסה לאולפנא בעזרת
התלמידות :תמר פרנקל ,רונית דנטו ,יקירה אייזנברג ,מלכה
גרפסטין ,אביה כהן ,ציביה כצמן ,יעל מאיר ,יעל דוד פור ,ליאור
זיתון ,רננה אנגלר ,מרים רינה כהן ,אביבה חריש ,שירה נוב ,יונה
ממן ותמר בטאט.

יום גוש קטיף
את יום גוש קטיף במוסדות החינוך קיימנו באיחור של יומיים בשל הנטיעות של תנועות הנוער.
בנות שכבת ח' עמלו במשך מספר שבועות על הפקתו של יום מרשים לציון עשור לגירוש מגוש קטיף.
היום נפתח בשרשרת אנושית של כל בנות האולפנא שהקיפו את שטח האולפנא ובכך התחברו לשרשרת
האנושית שהתקיימה כמחאה נגד הגירוש ולמסר שיוצא ממנה  -אחדות עם ישראל והחיבור אל גוש קטיף.
לאחר מכן בנות שכבות ז'-י' עברו במהלך היום סיור במרכז למידה מרשים שהוכן ע"י בנות שכבת ח' והונחה
על ידן במקצועיות .כמו כן צפו בנות שכבת י' בסרט "המאבק על הבית" יישר כח גדול לבנות שכבה ח' על
ההתגייסות וההשקעה המרובה להצלחתו של יום זה .תודה רבה לרכזת השכבה שרה עוז והמחנכות חוי
בן טולילה ,יהודית מושקוביץ ושירה פרידמן על ההדרכה והכנה לקראת היום ועל ארגון וניהול האירוע,
לחן מדריכת השכבה שליוותה ופעלה במשך כל העשייה ,לרכזות אילת ומלכה על העזרה בהכנות ליום זה,
למדריכות חני ,שרה ואמונה מזל על הסיוע וכמובן לאיתי ,אורי ואלי על התמיכה הטכנית.

בפעילות מדריכות עסקו הבנות בנושא יצירת חברה שלמה ומתוקנת  .לאחר מכן שמעו שיחה מפי הרב יואל
פרנקנבורג שעסקה במחויבות להלכה .בהמשך הערב נהנו הבנות מפעילות ערב חווייתית – קבוצה אחת
השתתפה בפעילות "סוגיות על פחיות" מושקעת ,בה נהנו הבנות מכיבוד קל ועסקו בתופעת ה"שיימינג"
ברשתות המדיה וברשתות החברתיות .הקבוצה השנייה השתתפה בסדנת מחול כייפית וקופצנית.

נציגות האולפנא ב"מועצת הקהל" הארצית של החמ"ד השתתפו השבוע באירוע מיוחד שבו הן הדריכו
תלמידים מבתי ספר יסודיים בעיר בנושאים שונים שנבחרו על ידי מועצת הנוער הארצית של החמ"ד.
הבנות העבירו סדנאות בנושא "ואהבת לרעך כמוך" ,ו"קליטת עלייה" והנחו דיונים שבסופם התקבלו החלטות
מעשיות לפעילויות בבתי הספר היסודיים בעיר .יישר כח לתלמידות שירה ברקסא ,שירה שפר ,אילת הרשם
ונעם אבירם משכבת ט' על הייצוג המכובד וההשקעה המרובה.

הקבוצה האחרונה של בנות כיתה ח' יצאה השבוע לסיור ב"יד שרה" כחלק מפרוייקט "גם אני יכול" שבו
עליהן לפתח מוצרים שיסייעו לאנשים עם מוגבלויות .תודה למורה רננה וויס ולמדריכה חן אברהמי על ליווי
הבנות.

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
יעל
שוקרון

מאור
פלבר

רינה
פרידמן

נועם
סגרון

דבורה
מדיוני

שיר
כהן

לירז
פאילייב

אודיה
גולדויכט

עדי
אחרפי

עדינה
ליבוביץ

ניצנה
כץ

מרים
כהן

דינה
פלסנטל

אליה
עזרן

אודיה
עזרן

שיראל
קימיאגרוב

שירה
בן אלישע

אודליה
בביאן

שרה
ברוך

שקד
אהרון

נעה
פסטרנק

יונינה
קליין

מיכל
בוכריץ

רננה
קליין

שרה
טייץ

פאר
הדר

מעין
קנד

עדי
גולדשמיד

נאוה
גוטשל

עדי
שפיגלמן

שבת שלום
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא

