ערב שבת קודש פרשת חיי שרה התשע''ו

בס''ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
עולם חסד ייבנה

 -הרב שי ויסבורט

בפרשתנו אנו קוראים שאברהם אבינו מצווה את עבדו ,לחפש אישה לבנו – ליצחק .אברהם מדריך את עבדו
אליעזר (חולין צ"ה ע"ב ועוד) לא לקחת אישה מבנות כנען ,אלא להרחיק נדוד לארם נהריים ארץ מולדתו של
אברהם ,ולקחת אישה ממשפחת נחור אחי אברהם.
לכאורה הדרכה זו אינה מובנת .הרי גם משפחת נחור היו עובדי עבודה זרה( ,בראשית ל"א ,יט; יהושע כ"ד ,ב;
בראשית רבה ס' ,ז) .אם כן מדוע עדיפה משפחת נחור על משפחות כנען כיוון ש"הללו עובדי עבודה זרה ,והללו
עובדי עבודה זרה" (ע"פ מדרש תהילים (בובר) ט"ו)?
אכן גם אברהם אבינו ידע שמשפחתו שנשארה בחרן עובדת עבודה זרה .הר"ן (דרשות הר"ן דרוש ה') ורבי יצחק
אברבנאל (על פרשתנו) מסבירים שאברהם אבינו חיפש אישה לבנו דווקא ממשפחתו ,משום שבני משפחתו היו
בעלי מידות טובות .אמונות רעות פוגמות את שכלו של האדם ואת רוחניותו .אך בעזרת חינוך טוב ,לא תהיה
לכך השפעה על צאצאי אותה משפחה .לעומת זאת מידות רעות משפיעות מאוד גם על הצאצאים .לכן היה
חשוב לאברהם אבינו לחפש אישה ממשפחה בעלת מידות טובות.
עיקרון זה משתקף גם בניסוי שאליעזר עושה על באר המים .אליעזר לא התכוון רק להטיל מעין גורל עיוור ,דבר
שאולי אפילו אסור הלכתית מדין ניחוש (עיינו חולין צ"ה ע"ב; רמב"ם הלכות עבודה זרה י"א ,ד; ראב"ד שם;
רמ"א יורה דעה קע"ט ,ד) .אליעזר התכוון לבדוק את הדבר המרכזי שבשבילו נשלח למרחק כה רב :את מידת
החסד של הכלה העתידית של יצחק .אותה נערה "אשר אומר אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך
אשקה – אותה הוכחת לעבדך ליצחק" (כ"ד ,יד) – "ראויה היא לו שתהא גומלת חסדים וכדאי ליכנס בביתו של
אברהם" (רש"י שם; דרשות הר"ן דרוש י"ב).
מי שעומדת כראוי במבחן החסד ,ראויה היא להצטרף למשפחתו של אברהם אבינו ,שמידתו מידת החסד (מיכה
ז' ,כ; כלה רבתי ט' ,ו) ,ולהיות חלק מיסודות האומה הישראלית שהם רחמנים ,ביישנים וגומלי חסדים (יבמות
ע"ט ע"א).

בנות והורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
בנות שכבת ז' קיימו בכיתות בוקר כיתה עם המחנכות שבו
עסקו בין היתר בגיבוש ובהיכרות מעמיקה יותר בינן לבין עצמן.
בנות שכבת ח' יצאו לטיול השנתי בגליל המערבי.
הבנות טיילו בחוף אכזיב ובנחל כזיב ונהנו מאד מפעילות
חווייתית של תחנות ומשימות שאורגנה על ידי המדריכה חן
אברהמי .תודה למשה ניימן על הובלת הטיול ,למחנכות שרה
עוז ,שירה פרידמן ,חוי בן טולילה ויהודית מושקוביץ ,למורה
שירה כהן ולמדריכות חן ,אמונה מזל ושרה על ליווי הטיול.

טיול שנתי שכבה ח'

בנות שכבת ט' יצאו לסיור מרענן למאגר בית זית בהובלתו של משה ניימן.
תודה למחנכות המלוות :רות לבנברג ,שירה מלמד כהן ,מירב שלום והמורה מוריה צימרמן.
במסגרת לימודי היסטוריה יצאו בנות שכבת י"א לסיור לימודי ב"יד ושם".
תודה לרכזת החברתית אילת על ארגון הסיור ולמורות הדס גודמן ,חוה ליכטנשטיין ,מירי נויגרשל
והרב יהודה וולד על הצטרפותם.

סיור שכבה ט'

סמינריון ציונות דתית
השבוע התקיים סמינריון בן יומיים בנושא "ציונות דתית" לבנות שכבת י"א .ביום הראשון שמעו הבנות את הרב
עודד בשיחת פתיחה על התגבשותה של האידיאולוגיה הציונית דתית וערכיה המרכזיים .לאחר מכן השתתפו
הבנות ביחידות שהועברו על ידי מדריכות מדרשת "תורה ועבודה" שעסקו במהותה של הציונות הדתית ובדילמות
המרכזיות המלוות אותה .בהמשך היום השתתפו הבנות בפעילות "קפה דילמה" שעסקה בשאלת הצגת הציבור
הציוני דתי בתקשורת בהנחייתה של המדריכה חני סבג .בסיום היום  -לאחר ארוחת הערב נהנו הבנות משירה
בציבור בליווי מצגת של שירי ארץ ישראל .בבוקר היום השני ,לאחר לינה באולפנא וארוחת בוקר יצאה השכבה
ל"מסע" בעקבות הציונות הדתית בימינו .במהלך היום פגשו הבנות דמויות שונות שבעיסוקן ובמקום מגוריהם
ממשים את חזון הציונות הדתית בתחומי עשיה שונים .היום החל בביקור מעורר השראה בביתו של הרב חיים
דרוקמן שליט"א שקיבל את הבנות במאור פנים וענה על שאלותיהן .לאחר מכן המשיכו הבנות למפגש עם הרב
חיים מלכה  -ראש מרכז "משפחה" בקריית מלאכי ומראשוני ומקימי הגרעין התורני .משם נסעו הבנות לשומריה,
שם פגשו את הגב' בת שבע אבני שסיפרה באופן מרגש ומעורר התפעלות על היותה רעייתו של איש צבא קבע,
על היישוב עצמונה בו גרו ,על הקושי הגדול בגירוש מגוש קטיף ,ועל האמונה הגדולה של הקהילה הממשיכה

בשליחות למען עם ישראל בהמשך הבניה והצמיחה על אף כל הקשיים .משומריה המשיכו הבנות אל "בית
מוריה" בבאר שבע שם אכלו ארוחת צהריים ושמעו על הפעילות החינוכית והחברתית הענפה של הגרעין
מפי המנכ"ל מר ליאור כלפא .את היום הגדוש סיימו הבנות בסיור ביישוב הצעיר "רתמים" ושמעו מפיה של
ד"ר עטר בן שבת על הקושי בהקמת התיישבות בנגב ועל המסירות הנדרשת להמשיך לגור ולהשפיע על
החברה הישראלית כולה .תודה רבה לרכזות החברתיות מלכה ואילת על תכנון וארגון הסמינריון והמסע כולו,
תודה למדריכות חני ,חן ושרה על הסיוע הרב ולמחנכות מירי נוייגרשל ,חווה ליכטנשטיין ,קרן איפרגן ונתי
פרידמן על ליווי הסמינריון והמסע.

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
ליאת
אורן

גילת
יעקובוביץ
אבישג
בר  -חן

רבקה
שלזינגר
אביטל
יעקובוביץ

איתיה
קליין
שירה
כהן

שבת שלום
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא.

דינה
שטיינבך
אורי
שקד

איילת
תא שמע
דבורה
ארם

שירה
ליבוביץ

