ערב שבת קודש פרשת האזינו התשע''ו

בס''ד

שבת שלום וחג שמח מאולפנת חורב
"ושמחת בחגך  ...והיית אך שמח"

– הרב עודד

ידוע שלכל חג משלושת הרגלים יש את סגולתו המיוחדת וכפי שכתב מרן הרב קוק ,שכל זמן מאיר בתכונתו ,וכמו
שפסח הוא זמן חירותנו ושבועות הוא זמן מתן תורתנו כך חג סוכות נקבע כזמן שמחתנו ,כפי שציוותה התורה,
(דברים ט"ז) ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך "שבעת ימים תחג
לה' אלקיך במקום אשר יבחר ה' כי יברכך ה' אלקיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך והיית אך שמח".
וכתב הרמב"ם בהלכות לולב פרק ח' :אף על פי שכל המועדות מצוה לשמוח בהן בחג הסוכות הייתה שם במקדש שמחה
יתירה שנאמר (ויקרא כ"ג) ושמחתם לפני ה' אלקיכם שבעת ימים וכתב עוד בהמשך דבריו ,השמחה שישמח אדם
בעשיית המצוה ובאהבת האל שצווה בהן ,עבודה גדולה היא וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו שנאמר
(דברים כ"ח) תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב.
וכל עניינה של שמחת בית השואבה הוא דווקא בחג סוכות ,ואמרו חז"ל בגמרא במסכת סוכה דף נ"א" .כל מי שלא
ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו" ומכל האמור נראה שעניין השמחה אינה תוספת ומצווה יתירה אלא
עיקר עניינו של החג .ונראה שיש כמה פנים לשמחה זו,
כתב מרן הרב קוק באורות התשובה פרק ט פסקה י'" :התשובה וכל ההליכות המעשיות שלה ,עם הרוח הכללית
השולטת בעיקרה בימים המיוחדים לתשובה עם גודל התועלת שלה לזכך את הנפשות ,לעדן את הרוח ולטהר את
המעשים מכיעורם ,היא מוכרחת להיות סופגת עמה איזו חולשה ,שלא נמלט ממנה אפילו הגבור שבגבורים.
כשמקמצים את הרצון ,כשכופפים את עז החיים ע"י הסלידה הפנימית ,והנטייה לשוב מכל חטא ,מתקמץ ג"כ הרצון של
הטוב ,ועז החיים הטהורים מתחלש גם הוא .נמצא האדם סובל מטהרתו המוסרית חולשה כזאת ,שסובל חולה שהתרפא
ע"י הזרמה אלקטרית חזקה ,שאמנם גרשה את הארס שבמחלתו ,אבל החלישה את הכח החי והבריא שבו .שבים ,ע"כ,
ימים של שמחת קדש ,של חדות הנפש ,לקומם את הרצון הטוב ועז החיים הטהור .אז תהיה התשובה שלמה"
דהיינו ימי השמחה באו כדי להשלים את עוצמת החיים שנתמעטה בימים הנוראים ,כמו חולה שעבר טיפולים חריפים
לרפואתו אך אותם טיפולים החלישו את כל גופו ,ולאחר מחלתו הוא זקוק לחיזוק מיוחד לבטל את ההשפעה
השלילית של הטיפול ,כך גם אנחנו לאחר כל הצער היגון והמרירות שיש בתהליך התשובה זקוקים לתגבורת של שמחה
וחיים הבאים לידי ביטוי בימי השמחה של חג הסוכות.

אולם ישנו גם פן נוסף ,השמחה בחג סוכות היא פועל יוצא של עבודת הימים הנוראים ,אחרי התשובה ,הכפרה,
והטהרה באים ימי השמחה וכפי שמסביר הרב קוק באורות התשובה פרק י"ד פסקה ו' "כששואלים ,מהיכן העצבות
באה? צריכים לפתור ,מהשפע של המעשים ,המידות והדעות הרעות על הנשמה ,שהיא טועמת בחושה החודר את
מרירותם ,והיא נסלדת ,נפחדת ועצובה .וכשאור התשובה מופיע ,וחפץ הטוב כשהוא מתגבר בתכונתו המקורית,
צינור של עונג ושל שמחה נפתח ,והנשמה יונקת מנחל עדנים" כלומר כל המועקה הכרוכה עם החטא נעלמת
ובמקומה באה שמחה גדולה ,שמחה של טהרה ,שמחה של כפרת עוונות ,שמחה של מצווה" ,אור זרוע לצדיק ולישרי
לב שמחה" (תהילים צ"ז י"א)
ויש להוסיף שהשמחה בחג סוכות אינה רק פועל יוצא של תהליך התשובה והטהרה אלא השלמת אותו תהליך ,כמו
שכתב בעל הנתיבות שלום "משל לבן מלך שעזב את אביו המלך ונתרחק ממנו ,ובבא היום ששב וחזר אליו הרי
המלך מקבל אותו אבל עדיין מתייחס אליו בחשד כי אולי לא חזר אליו בכל ליבו אלא מיראה ,אכן בראות המלך
שבנו עושה רצונו בשמחה מתוך אהבה ,על ידי זה נוכח לראות ששב אליו בכל ליבו .על דרך זו בימים הנוראים ר"ה
ויוה"כ שב איש יהודי אל ה' יתברך מיראה  ,אך בבוא חג הסוכות שענינו אהבת ה' שהוא זמן שמחתנו שיהודי שמח
בה' יתברך הרי ששב אל ה' בכל ליבו ונפשו .והיינו שזה עיצומו של חג הסוכות ,זמן שמחתנו ,שבו עובד יהודי עבודת
ה' מאהבת ה' ומתוך שמחה גדולה"
כלומר בר"ה וביוה"כ אנו יכולים לזכות להגיע לידי עבודת ה' מתוך יראה אולם בסוכות אנו יכולים לזכות לבחינת
עבדו את ה' בשמחה ,קיום המצוות בשמחה ,מראה על קשר נפשי אמיתי ורצון לקרבת אלוקים ,ובכך הוא משלים את
תהליך התשובה ומראה על עומקה ואמיתתה.

"ושמחת בחגך  ...והיית אך שמח"

הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בפעילויות שנעשו באולפנא בשבועיים האחרונים:
לקראת ראש השנה השתתפו בנות שכבת ז' וח' במופע של סיפורים ופיוטים לימי הסליחות" :המלך בשדה",
של קבוצת תופפויה.
במוצאי צום גדליה יצאו בנות שכבת י"ב לבית המדרש לנשים במגדל עוז .הן שמעו שיחה מפי הרב דני
גוטנמכר ,השתתפו בשיחה המרכזית שניתנה על ידי הרב מאיר נהוראי והצטרפו לאמירת סליחות מרוממת
בבית המדרש המלא .תודה לרכזת השכבה נירית ברקוביץ ולמחנכות אורית אזוגי ,טובי איזק וענת בזק על
הליווי של הבנות לאורך הלילה כולו.
בנות שכבת י"א יצאו גם הן לאמירת סליחות במרכז העיר ירושלים .את הערב הן פתחו בשיחה של הרב חגי
לונדין בבית הכנסת "אחדות ישראל" על שם לוחמי המחתרות .לאחר השיחה סיפר להם מר אבי גז על בית
הכנסת המיוחד ומשם צעדו הבנות רגלית אל בית המדרש של הרב אלבז בישיבת "אור החיים" שבשכונת
הבוכרים ,שם הצטרפו לרבים באמירת הסליחות.
תודה למחנכות חווה ליכטנשטיין ,קרן איפרגן ומירי נוייגרשל על ליווי הבנות לאורך הלילה.
בנות שכבת י' יצאו השבוע לתפילה בקבר רחל .לקראת היציאה לתפילה וכהכנה הן שמעו את שיחתה של
הגברת תרצה קלמן שעסקה בדמותה של רחל אמנו ובמידותיה .תודה למחנכות רבקה טרופ ,רחל גולד ,אורית
גלילי ומורן ממן על ליווי הבנות.
מחנכות שכבת ז' עסקו השבוע בפיוט "הנה כחומר ביד היוצר" בדרך יצירתית וחווייתית .בנות השכבה יצרו
כלים בחמר וערכו דיון על משמעות האדם כ"כלי" לשליחותו של הבורא.

יום התעוררות  -לקראת יום כיפור

כמדי שנה ,ביום שלפני יום כיפור התקיים יום התעוררות כהכנה ליום הקדוש .היום נערך בסימן "הזמן" -אם לא
עכשיו ,אימתי .את יום ההתעוררות פתח הרב עודד בשיחה על אמירת י"ג מידות של רחמים ודבקות במידותיו של
הקב"ה .בנות שכבות ט'-י"ב שמעו את סיפורו האישי של מר יוסי טייטלבוים הממחיש את חשיבות ניצול הזמן בחיים
בכלל ,מתוך השלכה למשמעות של עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים .לאחר מכן התחלקו הבנות לסדנאות שונות
שעסקו בנושא "הזמן" בתחומי רגש ודעת שונים על פי בחירתן :סיפור תשובה "אפקט הפרפר" של הגב' בינת הופמן,
סדנת מודעות עצמית בהנחיית הגב' שילת קהלני ,סדנת מעגל עוצמה בהנחיית הגב' יעל שושני ("מבסוטה") ,סדנת
אומנות בהנחיית הגב' נעה לאה כהן ,ולימוד עיוני בנושא בהנחיית הרב ד"ר אשר שכטר .בנות החטיבה צפו במופע
מונחה של הפנטומימאי עופר גורן שעסק בנושא .לסיום השתתפו כל בנות האולפנא במופע של הזמרת אילנה עדני-
בזמר ובשיח.
תודה רבה לרכזות החברתיות מלכה ואילת על ארגון הפעילות של השכבות השונות וארגון יום ההתעוררות.
תודה רבה למדריכות :חן ,שרה ,חני ,תהילה על השותפות הרבה בארגון והביצוע של כל הפעילויות.

לקראת סוכות
בנות שכבת ט' עברו ביום חמישי הכנה לחג הסוכות ברוח ובחומר ,השתתפו בשיעור בהחיית המחנכות והכינו קישוט
מושקע לסוכה בהנחיית המורה בת ציון גרוסמן.

בנות כיתות ז'-ח' עסקו ביום שישי בהכנת יצירה לסוכה .תודה רבה למדריכות על ההשקעה הרבה בארגון  ,בתכנון
ובהפעלה.
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