ערב שבת קודש פרשת "משפטים" תשע"ח

בס"ד

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

הרב עודד

בסופה של פרשת משפטים (שמות כ"ד ז') ישנו תיאור של מעמד כריתת הברית בהר סיני .וכך

שנאמר לפני הנשמע ,המלמדת אותנו על המוכנות של בני ישראל ,לקבל ,לעשות ולקיים את כל

ֹשה ַ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
נאמר בפסוקיםַ " :ו ָיּבֹא מ ׁ ֶ

דברי התורה עוד קודם שנצטווינו עליהם.

שה .ובהמשך כתובַ " :ו ִי ּ ַּקח סֵ פֶ ר הַ ְ ּב ִרית ַו ִי ּ ְק ָרא ְ ּב ָא ְזנֵי הָ ָעם
שר ִ ּד ֶּבר ה' נַעֲ ֶׂ
אמר ּו ָּכל הַ ְ ּדבָ ִרים אֲ ׁ ֶ
ַויֹ ּ ְ

לעומת זאת ,הרב קוק מדגיש דווקא את הנשמע שנאמר לאחר הנעשה ,וכך הוא כותב (אורות

שה וְ נִ ְׁש ָמע".
שר ִ ּד ֶּבר ה' נַעֲ ֶׂ
אמר ּו ֹּכל אֲ ׁ ֶ
ַויֹּ ְ

שה" ְל"נִ ְ ׁש ָמע" ְמצַ ֶי ּנֶת ֶאת הוֹ ָק ַרת הַ ּתוֹ ָרה ִמ ַּצד ְסג ָֻּל ָת ּה הָ אֱ ל ִֹקית ,יוֹ ֵתר
התורה פ"ח א') "הַ ְקדָּ ַמת "נַעֲ ֶׂ

כידוע נחלקו הפרשנים מתי נאמרה פרשה זו .לדעת רש"י המעמד ארע ביום ה' בסיוון קודם מתן

שה"
ש ְ ּכבָ ר נֶאֱ ַמר "נַעֲ ֶׂ
שיּ ֵׁש ְ ּב ִל ּמו ָּד ּהִּ .כי ּ ֵכיוָן ׁ ֶ
ש ָראוּי ְלהוֹ ִק ָיר ּה ִמ ַּצד צ ֶֹר ְך הַ ּתוֹ ֶעלֶ ת הַ ּ ַמעֲ ִ ׂשית ׁ ֶ
ַעל ַמה ּ ׁ ֶ

תורה ,ומשמעות הפסוק "ויכתוב משה את כל דברי ה'" הכוונה היא שמשה כתב את דברי ה'

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 ֵע ֶר ְך הַ ִּל ּמוּד

מבראשית ועד מתן תורה .ותשובת העם "כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע" ,משמעותו -נעשה את

הַ ְּסג ִֻּלי.

מה שכבר שמענו ,ונמשיך לשמוע ולעשות את כל אשר תצווה עלינו במעמד הר סיני והלאה.

לדברי הרב קוק ,אמירת הנעשה שנאמרה מפי כלל ישראל ,בהכרח כוללת בתוכה גם את

לעומתו ,הרמב"ן מפרש את הפרשה כסדר הפרקים .לפי הרמב"ן אמירת נעשה ונשמע שבפרשת

המוכנות ללמוד תורה כדי לדעת את מצוות ה' ,לימוד שבהכרח קודם למעשה .שהרי "אין עם

משפטים ,נאמרה לאחר מעמד הר סיני .וכוונת הביטוי "נעשה ונשמע" היא  -נעשה את כל דברי

הארץ חסיד" ,ללא לימוד אין יכולת לדעת ולקיים את מצוות ה' ללא נשמע אין גם נעשה .אשר על

ה' אשר ציווה אותנו בעשרת הדברות ,ונשמע לקולך משה רבנו ,לכל אשר תצווה אותנו בהמשך.

כן ,בהכרח ,בקבלת הנעשה ,ממילא כבר קיימת גם קבלת הנשמע הקודמת למעשה.

למרות המחלוקת בין רש"י לרמב"ן ,שניהם מסכימים ,כי אמירת "נעשה" ,מתייחסת למה שכבר

אם כן ,מהי התוספת באמירת הנשמע לאחר שכבר אמרו ישראל נעשה? אומר הרב קוק ,כי הנעשה

נצטוו בעבר ,ואמירת "נשמע" מכוונת לעתיד.

שכתוב לאחר הנשמע ,נאמר על מצוות תלמוד תורה ,על לימוד תורה לשמה .על לימוד שתכליתו

לעומת גישתם של רש"י ורמב"ן ,המפרשים את הביטוי נעשה ונשמע על דרך הפשט ,חז"ל במסכת

איננו רק כדי להביא לידי מעשה ,והוא רק כעין הכשר מצווה ,אלא על לימוד התורה כערך בפני

שבת (פ"ח ).דורשים פסוק זה :דרש ר' סימאי בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע באו שישים

עצמו .מצד קדושתה של תורה ,מצד ערכה של תורה ומצד סגולתה האלוקית של התורה ,שהוא

ריבוא של מלאכי השרת לכל אחד ואחד ,קשרו לו שני כתרים ,אחד כנגד נעשה ואחד כנגד

הרבה מעבר לאמצעי לקיום המצוות.

נשמע ...אמר ר' אלעזר בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצאה בת קול ואמרה להן :מי גילה

"אבינו אב הרחמן ,המרחם רחם עלינו ,ותן בלבנו בינה להבין ולהשכיל ,לשמוע ללמוד וללמד,

לבניי רז זה ,שמלאכי השרת משתמשין בו"

לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה" (ברכות ק"ש)

פירושים רבים נאמרו על דברי חז"ל אלו ועל הקדמת הנעשה לנשמע ,כאשר הדגש הוא על הנעשה

בנות והורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
ביום ראשון פתחו בנות שכבת ז' את המחצית בפעילות שכבתית מהנה שכללה יצירה ,סיפור ,משחק עם המחנכות ומצגת פעילויות.
תודה לכל השותפות ,המורות תהילה ,שירה ,שבי ושרה .תודה גדולה לשירה המדריכה על שיתוף הפעולה והנחיית המשחק.

ביום שלישי התקיימו לכיתות י"א סדנאות כושר רגשי .הסדנאות עסקו בחלקו של הגורם האנושי בנהיגה ובכביש .הבנות אשר חלקן כבר לומד נהיגה התענינו מאד בנושא.
הסדנאות היו מעשירות וגם חויתיות ונקווה שיביאו לתועלת!
ביום רביעי יצאו בנות כיתה ז' 1להתנדבות באגודת אפרת שם ארזו ציוד ואוכל לתנוקות עבור משפחות נזקקות .יישר כח לבנות ולמחנכת שבי קמפינסקי על הליווי.

באותו היום יצאו בנות כיתה ח' 4להתנדבות באגודת תכלית .יישר כח לבנות ולמחנכת יהודית מושקוביץ על הליווי.

ביום רביעי ציינו במערכת החינוך את יום גוש קטיף .בכניסה לאולפנא היתה תערוכה בנושא הגוש עם פינה להבעת דעה אישית בה הבנות כתבו דברים יפים ומשמעותיים.
בנוסף ,בנות ז' – ח' צפו בסרט 'השרשרת הישראלית' המספר את סיפורה של השרשרת האנושית ושמעו את שיחתו של הרב שמואל כץ שחלק מחוויותיו מימי הגרוש מגוש
קטיף .כיתות ט'-י' צפו בסרט 'ארץ האמונה' המתאר את האמונה בגוש קטיף בחקלאות ,בביטחון וברגעים האחרונים של הגוש ושמעו שיחה מפי המורה רותי וינברגר שגדלה
בעצמונה ושיתפה מסיפורה האישי .היה מרגש ,מחבר ועצמתי .תודה לרב כץ ולמורה רותי וינברגר על השיתוף.
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