ערב שבת קודש פרשת "בהר בחוקותי" תשע"ז

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
"אם בחוקתי תלכו  -שתהיו עמלים בתורה"  /הרב עודד
בפרשת בחוקתי מבטיחה התורה לעם ישראל את הברכות במידה ועם

כלומר מעבר למצוות הלימוד על מנת לשמור לעשות ולקיים ,קיימת

ישראל ישמרו את מצוות ה' ,וחלילה להיפך ,במידה וישראל לא ישמרו

חובת לימוד לשם הלימוד בעצמו וזהו עניין עמל התורה .יש ערך גדול

"אם ְ ּבחֻ ּקֹ ַתי ּ ֵתלֵ כ ּו וְ אֶ ת ִמ ְצו ַֹתי
את מצוות ה' .התורה פותחת בפסוק ִ

מאוד לעמול ולהתייגע בלימוד התורה .כאשר אדם עמל ומתייגע כדי

יתם א ָֹתם וְ נ ַָת ִּתי גִ ְׁשמֵ יכֶ ם ְ ּב ִע ּ ָתם וְ נ ְָתנָה הָ ָא ֶרץ יְבוּלָ ּה וְ ֵעץ
ִּת ְׁש ְמר ּו וַעֲ ִ ׂש ֶ

להשיג משהו ,זה מלמד ומעיד על היחס הנפשי אל הדבר ,על חשיבותו

הַ שָּ ׂ ֶדה י ּ ִֵתן ּ ִפ ְריוֹ " (ויקרא כ"ו ג' ד') על הכפילות בפסוק ,של בחקתי,

ומרכזיותו בחייו.

לעומת מצוותי ,כותב רש"י במקום על פי חז"ל "אם בחקתי תלכו" -

הגמרא (בבא מציעא פה ע"ב) עוסקת בסיבה לגלות ישראל וחורבן

יכול זה קיום המצות? כשהוא אומר ואת מצותי תשמרו ,הרי קיום המצות

הארץ בבית ראשון ,ואומרת שהסיבה לחורבן היא מפני "שלא ברכו

אמור ,הא מה אני מקיים אם בחוקתי תלכו? שתהיו עמלים בתורה".

בתורה תחילה" .וצריך להבין את הגמרא שהרי אנחנו יודעים כי בית

על פי חז"ל המובאים ברש"י ,עניינם של הברכות והקללות ,קשור לא

ראשון חרב בשל שלושת העבירות החמורות ,כמו שאומרת הגמרא

רק לשמירת מצוות ה' אלא לא פחות לעמל התורה.

(יומא ט' ע"ב) "מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני ג' דברים שהיו בו

אנו יודעים כי ישנה חובת תלמוד תורה שעיקרה ללמוד על מנת לדעת

ע"ז וגלוי עריות ושפיכות דמים" וגם צריך להבין מדוע באמת לא ברכו

ולקיים את מצוות ה' כמו שכותב הרמב"ם (הלכות ת"ת א' ד') על

בתורה לפני הלימוד ומה כל כך נורא בזה עד כדי כך שזה מה שהוביל

הפסוק (דברים ה' א') "ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם"  -וכן אתה

לחורבן הבית.

מוצא בכל מקום ,שהתלמוד קודם למעשה ,מפני שהתלמוד מביא לידי

הר"ן (נדרים דף פ"א ע"א) כותב בשם מגילת סתרים "שלא היו

מעשה"

מברכין בתורה תחילה" כלומר שלא הייתה התורה חשובה בעיניהם

אבל ישנו עוד חלק בלימוד התורה והוא בעצם הלימוד והעיסוק בתורה,

כל כך שיהא ראוי לברך עליה"

כמו שכותב הרמב"ם (הלכות ת"ת א' י"א) "כל איש מישראל ,חייב

מסתבר שהעובדה שלא ברכו בתורה לפני הלימוד ,העידה על

בתלמוד תורה ...שנאמר (יהושע א' ח') "והגית בו יומם ולילה".

היחס שלהם באותם הימים ללימוד התורה .אנו יודעים כי יש

לברך על מצוות טרם קיומם ,כמו על מצוות ישיבה בסוכה וכד'.

ידי עמלה של תורה זוכה לאור התורה ומתדבק בה' ,ובלי עמל

אולם על מה שהוא רק "הכשר מצווה" כדוגמת בניית הסוכה ,אנו לא

התורה אפילו יש לו כישרונות מצוינים אינו זוכה לאור הגנוז שנגנז

מברכים .ייתכן ובעיניהם הלימוד היה רק כמו "הכשר מצווה" ללמוד

דווקא לעמלי תורה .ועל זה היה אומר ר' נחוניא בן הקנה ביציאתו

רק על מנת לקיים .הם הבינו שיש משמעות בלימוד התורה ,אבל

מבית המדרש" :אני עמל והם עמלים .אני עמל ומקבל שכר ,והם

רק בשל המטרה שבלימוד המביא לידי מעשה .מן הסתם הם למדו

עמלים ואינם מקבלים שכר" (ברכות כ"ח ע"ב) ,ופרש בזה בעל ה'חפץ

וגם ידעו כיצד לקיים את התורה ,אבל לא הבינו שיש ערך בעצם

חיים' זי"ע ,הלא העמלים בענייני עולם הזה גם כן מקבלים שכר,

הלימוד שלא על מנת לקיים ,אלא מצד העמל והקשר לתורה .מתוך

וכל בעל מלאכה מקבל שכרו! אכן הם עמלים ואינם מקבלים שכר

חוסר חיבור לתורה והבנת ערכה ,משמעותה ומרכזיותה ,הדור כולו

עבור העמל אלא עבור פירות עמלם ,ואם יעמלו הרבה ולא יצא מזה

התדרדר בסופו של דבר גם לשלושת העברות החמורות של גילוי

כלום אינם מקבלים שכר עבור טרחתם .אבל אני עמל ומקבל שכר

עריות ,שפיכות דמים ועבודה זרה מה שהביא לבסוף לחורבן בית

עבור עצם עמלה של תורה .וגם אם עמל כל היום על הבנת הסוגיא

המקדש .אבל תחילת החטא הייתה בחוסר הבנת היחס הנכון לתורה

ובסופו של דבר לא נתברר לו כלום ,מקבל שכר עבור העמל ,שזהו

ולחשיבות העמל שבתורה.

רצון הבורא יתברך".

וכך כותב רבי שלום נח ברזובסקי מסלונים ('נתיבות שלום' חלק א'
תורה מאמר ד') "ענין עמל התורה אינו רק אמצעי למטרה ,בכדי שעל
ידי זה יבין היטב את דברי התורה אינו רק אמצעי למטרה ,בכדי שעל
ידי זה יבין היטב את דברי התורה ,אלא הוא מטרה כשלעצמה ,שעל

"טוֹ ב ִלי תוֹ ַרת ּ ִפ ָ
יך ֵמאַ ְלפֵ י זָהָ ב וָ כָ סֶ ף" (תהילים קי"ט ע"ב)

בנות והורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:

במסגרת חגיגות  50שנה לאיחודה של ירושלים

קיימו בנות שכבת ט' סיורים עצמיים ברחבי העיר ירושלים .הבנות בחרו סיור אחד מבין חמש

אפשרויות אותו הן ביצעו באופן עצמאי בשעות אחר הצהריים .הבנות התקדמו בין התחנות השונות בעזרת דפדפת עם משימות וברקודים שאותם הן היו
צריכות לסרוק באמצעות הטלפונים הניידים .הסיורים עסקו במגוון תחומים ,תקופות ושכונות כגון  -סיור בשכונת קטמון בעקבות מלחמת העצמאות ,סיור
במרכז העיר בעקבות המחתרות או סיור בעקבות שירי ירושלים על תוואי הרכבת הקלה .לסיכום הפעילות הוקמה תערוכה עם תמונות הבנות מצולמות באתרים
השונים ברחבי העיר .גם בנות שכבת י' הוזמנו השבוע לבחור לעצמן סיור עצמי באותה המסגרת .תודה רבה לרכזת ההיסטוריה אילת מרציאנו על בניית הסיורים,
והקמת התערוכה המסכמת.
בשבוע שעבר שמעו בנות שכבת ח' את שיחתו של מר מרדכי פרסוף בנושא המשכן וכליו כחלק מלימוד ספר שמות .תודה לרכזת השכבה הודיה שטרנברג על
ארגון השיחה.
ביום ל"ג בעומר חיכו לבנות ביציאה מהאולפנא זרי שיפודי מרשמלו לציון מתוק של היום .תודה לרכזת החברתית מלכה קינסט ולבנות שכבת י"א על הכנת
הזרים.

הרצאה אחרונה בסדרת ההרצאות של מר עמי שטיינר ניתנה השבוע לתלמידות ט' וז'.
ההרצאה השבוע הייתה על הנושא המרתק של רובוטים  -מהם רובוטים? האם יש הגדרה
מוסכמת מהו רובוט? איך מבדילים בין מכשיר טכנולוגי רגיל לבין רובוט? התעמקנו
בסוגיה זו ,ראינו סוגים שונים של רובוטים ,צפינו בסרטים על רובוטים מודרניים ,כולל
מכוניות אוטומטיות ומפעלים שבהם הייצור של המכונות נעשה כמעט ללא מגע ידי
אדם .ההרצאה הייתה מרחיבת דעת ומעוררת עניין ,והבהירה עד כמה שונה יהיה העתיד
הקרוב בעידן הטכנולוגי המתקדם .הבנות נהנו ,השתתפו ,שאלו והתעניינו.

תודה גדולה למר עמי שטיינר ,מנכ"ל עמותת נובל למצוינות בחינוך על סדרת ההרצאות
שהעביר לתלמידות חטיבת הביניים .תודה לנורית אהרוני מנהלת מרכז המדעים ולצוות
מדעים על הארגון ,הליווי ועל התיאום של הפעילות.

כרגיל ,גם השבוע התקיימו שיעורי המדרשה לכיתות י''א י''ב "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף"
תודה רבה לשקד אהרון ומעין שחר שערכו את הכיבוד בצורה יפה" .טועמיה חיים זכו"

השבוע קיימנו את המפגש האחרון בתוכנית "לשמה" של כיתות י' .במהלך התוכנית השתתפו הבנות בשיחת
רב התוכנית -הרב יואל פרנקנבורג .שעסקה בקניין תורה ,ובחשיבות לעמל ולימוד תורה כדי לבנות את העולם הרוחני
שלנו כעולם חזק ויציב .לאחר מכן השתתפו הבנות בסדנת בלונים מיוחדת וצבעונית .הבנות עיצבו צורות שונות
מהבלונים ונהנו מאוד .לאחר הסדנה צעדנו לבית החולים "שערי צדק" וחילקנו במחלקות השונות את הבלונים
המיוחדים .הבנות שימחו מאוד את החולים וזכו לעשות חסד גדול! בערב השתתפו הבנות בפעילות סיכום התוכנית
עם המדריכות.
תודה רבה למדריכות :רעות וולף ,יעל יזרעאל ואורטל כהן
ולרכזות התוכנית חנה חן ,ומירב שלום.

בס"ד

חורב ירושלים
אולפנא תורנית לבנות חנה וינגרטן

לבנות כיתות ט' י' והוריהן היקרים,
שלום וברכה.
ביום ראשון כ"ה באייר ,בשעה ,22:00 - 19:30

"ביוֹם ַההוּא
ַ
הוּדה
יוּשׁר ַהשיר ַה ֶזה ְב ֶא ֶרץ יְ ָ
ַ

הערב יעסוק בתקשורת חיובית בין הורים וילדים.

ִעיר
לָ נוּ
שׁוּעה יָ ִשׁית חוֹמוֹת וָ ֵחל"
יְ ָ

לימוד משותף הורים ובנות

)ישעיה כ"ו א'(

יתקיים אי"ה ערב הורים ובנות באולפנא.

בתכנית:

עז

צורי דהן – שיחה לגעת בנפש.
מצפים לראות את כולכם
הנהלת האולפנא

הנכם מוזמנים
למעמד הסיום של בנות מחזור

ע‘‘ז

שיתקיים אי''ה באולפנת חורב
ביום חמישי ,כ"ט באייר(25.5.17) ,
בשעה  19.30בערב.

לבנות כיתות ז' ח' והוריהן היקרים,
שלום וברכה.
ביום ראשון ג' בסיון ,בשעה ,22:00 -19:30
יתקיים אי"ה ערב הורים ובנות באולפנא.
הערב יעסוק בתקשורת חיובית בין הורים וילדים.
בתכנית:
לימוד משותף הורים ובנות.
להורים  -שיחה מאת הפסיכולוגית
נחמה קירשנבאום אבינר.
לבנות – תיאטרון פלייבק "פפריקה".
מצפים לראות את כולכם
הנהלת האולפנא

נשמח לראותכם,
ההנהלה ,צוות המורים
ובנות מחזור ע"ז

מזל טוב לצוות:
לרחל גרינבוים לנשואי בתה
ולתמר מרכוס להולדת הבן

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
שלוה
גרודזינסקי

אסתר
ורשאואר

זוהרית
אפרים

אפרת
אביעזר

טל
רואש

מרים
כהניאן

אמילי
וולק

הודיה
שזו

אלישבע
יכמן

יעל
בן חיים

חוה
הרמן

שבת שלום
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא

אוריה
איזביצקי

