ערב שבת קודש פרשת משפטים התשע''ה

בס''ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
"ויאמרו כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע"  -הרב עודד
ְס ֵּפר ָל ָעם ֵאת ָּכל
ֹשה ַוי ַ
ׁ
בסופה של פרשת משפטים (שמות כ"ד ז') ישנו תיאור של מעמד כריתת הברית בהר סיני .וכך נאמר בפסוקיםַ" :ו ָּיבֹא מ ֶ
ּקח ֵס ֶפר ַה ְּב ִרית ַו ִי ְּק ָרא ְּב ָא ְזנֵי
ׂה .ובהמשך כתובַ" :ו ִי ַּ
ֲש
ׁשר ִּד ֶּבר ה' ַנע ֶ
ֹּאמר ּו ָּכל ַה ְּד ָב ִרים ֲא ֶ
ְאת ָּכל ַה ִּמְׁש ָּפ ִטים ַוַי ַּען ָּכל ָה ָעם קוֹל ֶא ָחד ַוי ְ
ִּד ְב ֵרי ה' ו ֵ
ׂה וְנְִׁש ָמע".
ֲש
ׁשר ִּד ֶּבר ה' ַנע ֶ
ֹּאמר ּו ּכֹל ֲא ֶ
ָה ָעם ַוי ְ
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.
ׂה" ְל"נִ ְׁש ָמע"
"ה ְק ָּד ַמת " ַנ ֲע ֶש
לעומת זאת ,הרב קוק מדגיש דווקא את הנשמע שנאמר לאחר הנעשה ,וכך הוא כותב (אורות התורה פ"ח א') ַ
ֶא ַמר
ׁש ְּכ ָבר נ ֱ
ֵש ְּב ִל ּמו ָּד ּהִּ .כי ֵּכיוָן ֶ
ׁש ּיׁ
ׂית ֶ
יר ּה ִמ ַּצד צ ֶֹר ְך ַה ּתו ֶֹע ֶלת ַה ַּמ ֲע ִש
ׁש ָראוּי ְלהו ִֹק ָ
ֻל ָת ּה ָה ֱאל ִֹקית ,יו ֵֹתר ַעל ַמה ֶּ
ְמ ַצֶּינֶת ֶאת הו ָֹק ַרת ַה ּתו ָֹרה ִמ ַּצד ְסג ָּ
ֻלי.
ׂי הוּא ְּכ ָבר ִּב ְכ ָלל ,וְ"נִ ְׁש ָמע" ְמ ַצ ּיֵן ֶאת ַה ִּקּׁשוּר ֶאל ֵע ֶר ְך ַה ִּל ּמוּד ַה ְּסג ִּ
ֲרי ַה ִּקּׁשוּר ֶאל ֵע ֶר ְך ַה ִּל ּמוּד ַה ַּמ ֲע ִש
ׂה" ה ֵ
" ַנ ֲע ֶש
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)

הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
במסגרת הלימודים במגמת היסטוריה של תלמידות י"ב ,וכחלק מהעיסוק והלימוד
בנושא מנהיגות ,הנהגה ומנהיגים ,יצאו הבנות ליום סיור בתל אביב .הן ביקרו
בביתו של ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון ,ובמוזיאון הישראלי מרכז רבין.
בשני האתרים הן שמעו הדרכות מעניינות וגם סיירו באופן עצמאי .הסיור וההדרכה
העמיקו וחידדו שאלות רבות שבהן הבנות עוסקות בכיתה והרחיבו מאד את
ידיעותיהן .גם ההפסקה בטיילת שלאורך חוף הים הרחיבה את הלב .תודה רבה
לרכזת ההיסטוריה ומורת המגמה ענת בזק על ארגון והובלת היום.
ביום רביעי ,במסגרת קורס מדעי הטכנולוגיה "רפואה והלכה" ,קורס ייחודי של
אולפנת חורב ,דיברה עם תלמידות שכבת י' הגב' אנדריאה קיסר ,אחות ראשית
ומתאמת ההשתלות של שערי צדק .תלמידות הקורס "רפואה והלכה" למדו במשך
שבועות רבים על ההיבטים השונים של תרומות איברים ,מבחינה מדעית ומבחינה
הלכתית .בהרצאתה ,הגב' קיסר שיתפה את התלמידות בקשיים שיש במסגרת
תפקידה ,בדילמות המוסריות שהיא נתקלת בהם מידי יום ,ונתנה דוגמאות
מרתקות ממקרים שבהן הייתה מעורבת .תודה לגב' קיסר ותודה לנורית אהרוני
ולצוות מדעים של שכבת י' על ארגון ההרצאה המרתקת.
ביום כ"ב בשבט צוין באולפנא יום גוש קטיף שהוכרז כיום רשמי במערכת החינוך.
בנות שכבות ט'-י"ב צפו בסרט מרגש על החיים בישוב נצרים ועל ההתמודדות
עם אירועי הגירוש והשנים שלאחריהם .הסרט "בין שמים וחול" ליווה שלש נשים
שניסו לשמור על שגרה ואמונה וצולם מזווית הראיה של בחורה בת  19תושבת
היישוב .לאחר הצפייה זכינו לשמוע שיחה מפי הצלמת ולהכיר מקרוב באופן בלתי
אמצעי את תחושותיה ואת החוויה המורכבת שלה הייתה שותפה .תודה לרכזות
החברתיות מלכה ואילת על ארגון המפגש.

ביום שלישי התקיים "חידון סובב ישראל" בגיאוגרפיה לחטיבות הביניים מכל מחוז
ירושלים .אחרי שלבי מיון ,נבחרה התלמידה שירה זנזורי מכיתה ח' 2לייצג את אולפנת
חורב בחידון .במהלך החידון עברה שירה את שלב המיון של נציגי בתי הספר והעפילה
לשלב הגמר ,תוך הפגנת ידע והבנה רבים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל .כל הכבוד
לשירה על ההישג המרשים ותודה גם למורות גילית במברגר וחן חקשורי שהכינו אותה
לקראת החידון וליוו אותה במהלך היום ,ולתלמידות אודיה עזרן ומרים דקל שהתלוו
לשירה לחידון .יישר כוח על ההשקעה בלימוד וחיזוק אהבת הארץ!
זה המקום ,לתקן טעות ולהוסיף את שירה זנזורי ששמה נשמט מרשימת הבנות
שהשתתפו בתחרות הרובוטיקה .FLL -
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