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חז"ל מלמדים אותנו ש"כל מה שברא הקב"ה בעולמו, לא ברא דבר אחד לבטלה".

כלומר כל פרט בבריאה יש לו מטרה מיוחדת ולא נברא סתם, לבטלה.

 מהסיבה הזו הנשיאים תרמו חצי עגלה, משום שלפי החישוב שלהם בצורה הזו כל עגלה נוצלה

בצורה מקסימלית ביותר לנשיאת המשכן. אם היו מביאים כל אחד עגלה שלימה, 

היה מקום בעגלה שהוא ריק ולא מנוצל והיו מגיעים למצב של דבר שנברא 'לבטלה'.

כל אחד מאיתנו התברך בכוחות רבים – מבחינה פיזית ומבחינה שכלית.

הכוח ללמוד, לחדש, ליצור, לתקן ולהוסיף בעולם טוב.

הכוחות משתנים מאדם לאדם ועלינו להיות מודעים לכוחות ולכישרונות שלנו.

לא מספיק רק לדעת מה הכוחות שלנו, אלא עד כמה אנחנו מנצלים את אותם כוחות.

כאשר אנחנו יושבים ללא מעש )בבטלה( אנחנו בעצם מבזבזים את הכוחות שה' נתן לנו.

באופן דומה, עלינו להסתכל על המרכיב המשמעותי בחיינו – הזמן.

היום שלנו בנוי מ-24 שעות. כאשר אדם מנצל 23 שעות ו-59 דקות מהיום,

עליו להשתדל כי גם הדקה היחידה שנותרה לא תתבזבז ותלך לבטלה.

אם נסתכל על הזמן שלנו ונבדוק באמת, כמה מתוכו מנוצל ?

נגלה שהרבה מהזמן שלנו הולך על דברים לא כל כך יעילים או משמעותיים לחיינו.

פרשת השבוע מתארת את היום בו משה סיים להקים המשכן בראש חודש ניסן.

ביום זה הביאו 12 נשיאי ישראל את תרומתם לאותו מעמד מיוחד.

ְִּשִׂאים". )במדבר ז,ג( נֵי ַהנ ָקר עֲגָלָה עַל ְשׁ נֵי עָָשׂר בָּ ׁש עֶגְלוֹת צָב וְּשׁ "וַיָּבִיאוּ ֶאת ָקרְּבָנָם.. ׁשֵ

התרומה שלהם הייתה 6 עגלות מפוארות רתומות ל-12 בקר. כלומר כל 2 נשיאים הביאו עגלה אחת.

מטרת העגלות הייתה לנשיאת הקרשים, העמודים ויריעות המשכן במהלך מסעות בני ישראל במדבר.

נשאלת השאלה – כיצד דווקא נשיאי ישראל, ראשי השבטים מביאים רק חצי עגלה כל אחד ?

ובמיוחד כאשר מדובר בנוגע להקמת המשכן.

השיעור מבוסס על ליקוטי שיחות חלק כז, תזריע, שיחה ב'.

כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
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עלינו ללמוד מתרומת הנשיאים:

 לנצל את הכוחות שניתנו לנו.

לנצל את הזמן – כל דקה יקרה.

גם אם אנו מרגישים יעילים – אפשר עוד להשתפר!

לא מוותרים על אף כוח או זמן שניתן לנו – מנצלים הכל ומאירים את העולם בטוב.

מבוסס על ליקוטי שיחות, חלק כח, נשא, שיחה ב.

כדי לנצל את הכוחות והזמן שלנו בצורה יעילה

עלינו להבין כי כל רגע בחיינו הוא משמעותי ויקר מאוד.

כל פעולה טובה שלנו בעולם היא בעלת ערך אינסופי ויכולה להשפיע על אנשים רבים ברחבי העולם.

כדי להיות יעילים – צריכים פשוט לפעול כל הזמן, ולהתרחק מכל עניין של עצלות או עצבות.

השיעור מבוסס על ליקוטי שיחות חלק כז, תזריע, שיחה ב'.

כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.


