ערב שבת קודש פרשת לך לך התשע''ו

בס''ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
"כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם" –

הרב עודד

כאשר הגיע אברהם אבינו "עד מקום שכם עד אלון מורה" נאמר לו "ויירא ה' אל אברם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת וייבן שם
מזבח לה' הנראה אליו" (י"ב ז')
אחרי הפרידה מלוט ,שוב אומר לו הקב"ה "שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם צפונה ונגבה וקדמה וימה כי את כל הארץ
אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם ...קום התהלך בארץ לאורכה ולרחבה כי לך אתננה" (י"ג ,י"ד  -י"ז) ושוב נאמר וייבן
שם מזבח לה'.
וצריך להבין מדוע אברהם זקוק לשתי הבטחות ,מה בין ההבטחה הראשונה לשנייה ,מה בין המזבח הראשון שבונה אברהם למזבח
השני ,ומדוע בהבטחה הראשונה אין פירוט של רוחות השמים  -צפונה ונגבה וקדמה וימה ,ואברהם גם לא נתבקש ללכת ולקנות את
הארץ בקניין ,ובשנייה כן.
מרן הרב קוק זצ"ל מסביר ,כי ארץ ישראל נתקדשה בשתי קדושות ,קדושה אחת עצמית ,מצד שהיא נחלת ה' והיא הארץ המיוחדת
להשראת שכינה .וקדושה שניה בה נתקדשה ארץ ישראל ,היא קדושה לקיום מצוות התלויות בארץ.
הקדושה הראשונה מצד סגולת הארץ ,היא קדושת אתכסיא ,שהיא קדושה נסתרת ואין לה גילוי ממשי ,ואילו הקדושה השנייה מצד
קיום המצוות התלויות בארץ היא קדושת אתגליא ,שהיא נגלית לנו באופן מעשי על ידי החיוב במצוות התלויות בארץ.
הקדושה הראשונה ,קבועה וקיימת מאז בריאת העולם היא ארץ הסגולה בה בחר ה' וקדושה זו איננה תלויה בכיבוש ובקניין ,וגם איננה
מתבטלת עם כיבוש זרים ,ובזמן גלות ישראל ממנה.
והקדושה השנייה של ארץ ישראל היא קדושה לחיוב במצוות התלויות בארץ והיא תלויה בכיבושה ,בירושתה ובישיבת ישראל עליה.
בפעם הראשונה ,מראה הקב"ה לאברהם את קדושתה הפנימית של הארץ ,מצד סגולתה ,ולכן אין צורך בכיבוש ובירושה שהרי בק־
דושתה היא עומדת ,ואשר על כן אברהם בונה מזבח לה' הנראה אליו ,שהראהו ה' את סגולתה וקדושתה של הארץ.
ובפעם השנייה הקב"ה מצווה על אברהם לעשות בארץ קניין של חזקה ,ללכת לאורכה ולרחבה ,בבחינת |"מעשה אבות סימן לבנים"
כדי שתהיה נוחה להיכבש לפני בניו כדברי חז"ל ,שהרי רק על ידי ירושה וישיבה ,מתקדשת הארץ בקדושתה השנייה להתחייב בקיום
מצוות התלויות בארץ .לכן היה צורך לבנות מזבח נוסף המסמל את ההכשרה לקניין הארץ.
במחלוקת המפורסמת בעניין "היתר המכירה" שהייתה בין מרן הראי"ה זצ"ל ורידב"ז (הרב יעקב דוד וילובסקי) זצ"ל ,סבר הרב קוק
שמותר למכור את הארץ לנכרי לקראת שנת השמיטה ,כדי לחזק את מצוות יישוב הארץ ,ולאפשר את הקיום היהודי בארץ ישראל.
לעומתו טען הרידב"ז כי אין הגיון למכור את הארץ לנכרי כדי לחזק את מצוות יישוב הארץ ,שהרי על ידי המכירה ,מפקיעים את
קדושת הארץ מחיוב המצוות התלויות בארץ ואם כן לא מתקיימת מצוות ישיבת הארץ.
הרב קוק ענה לו( ,בספרו שבת הארץ) כי אמנם על ידי המכירה ,נפקעת קדושתה של ארץ ישראל לעניין קיום המצוות התלויות בה,
אולם עיקר קדושת הארץ היא קדושת אתכסיא ,היא קדושה פנימית מצד סגולתה של הארץ והיא לעולם אינה פוקעת ועולה לאין
שיעור על הקדושה השנייה שהיא קדושת אתגליא .ולכן גם אם בשנת השמיטה תימכר הארץ ולא יהיו חייבים במצוות השמיטה ,אבל
עיקר קדושתה של איננה פוקעת והיא קיימת תמיד.

בנות והורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
בשבת האחרונה פרשת נח ,יצאו בנות שכבות ט'-י"ב לשבת המסורתית באולפנת כפר פינס ,שעסקה
בנושא "שליחות" .אורחת השבת ,הגברת צורית ירחי ספרה לבנות על חיים של שליחות בחברון ,רמת
מגשימים ,נצרים ובני נצרים .הבנות שמעו שיחות בנושא מפי הרב עודד ודנו בנושא עם המחנכות .במשך
השבת נהנו כולן מסעודות שבת שמחות ומרוממות ושהות משותפת בהובלת בנות השמינית .השבת
נחתמה בהרקדה סוחפת .תודה רבה לרכזות החברתיות על ארגון השבת ,למנהל האדמיניסטרטיבי
דובי שפלר ,למחנכות השמינית אורית אזוגי ,נירית ברקוביץ' ,ענת בזק ולתלמידותיהן על ההשקעה
המרובה בהעשרת השבת ,לרכזת החינוכית מגי הרשקוביץ ,למדריכות חן ,חני ,ושרה ,לצוות המחנכות
חנה חן ,שירה מלמד כהן ,רות לבנברג ,מירב שלום ,מורן ממן ,אורית גלילי ,נאווה ועקנין ,רבקה טרופ,
רחל גולד ,קרן אפרגן ,חוה ליכטנשטיין ,נתי פרידמן ,הרב כ"ץ ,היועצת גילה ברגר והמורה עדי דוד שליוו
את השבת ובני המשפחות שהצטרפו אליהם.
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במרחשוון קושטה רחבת האולפנא בקישוט

מושקע ,חורפי על ידי המדריכות חן  ,חני ושרה.
הבנות נהנו מקרמבו לפתיחת העונה.
בנות ז'-ח' נהנו ממופע שירי וסיפורי גשם של הגב' סיוון
בן הרוש לכבוד ז' במרחשוון.

בעקבות המצב הביטחוני וכהוקרה על פועלם של כוחות הביטחון התקיים השבוע יום הוקרה
לשומרים במוסדות החינוך ברחבי הארץ .בנות האולפנא קישטו את ביתן השומר והעניקו לו שי
צנוע.

יום פתיחה "מעורבות בקהילה והתפתחות אישית" (מחויבות אישית) לשכבות י' י"א.
את היום פתח הרב עודד בשיחה אודות מהות הנתינה תוך שילוב של סיפורים מעוררי השראה.
אח"כ העביר שיחה מר שלומי כץ מנכ"ל עמותת "חפצינו לחיים" .בשיחתו שיתף את הבנות
בסיפורו האישי אודות אסון שפקד את משפחתו וכיצד מצאו הוא ואשתו את עצמם תומכים
ומנחמים משפחות נפגעות תאונות דרכים .בשיחתו הוא הדגיש כי לאדם יש כוחות להתמודד
וכי נתינה לזולת תורמת לאחר ומעצימה את הנותן .לאחריה הגיעו נציגים ממקומות שונים
(משלווה ,הגן השיקומי ועוד )...על מנת לחשוף את הבנות לצרכים השונים בחברה ולאפשר להן
גישה למקומות התנדבות .בנות י"א  -הילה יוניסי ,טל פלבר ומיה סמסון שיתפו את בנות שכבת
י' בניסיונן במסגרות ההתנדבות שבהן היו.
יועצת תיכון באולפנא הגב' גילה ברגר הציגה בפני הבנות את האפשרות לחונכות של תלמידות
בוגרות עם תלמידות צעירות ,עולות חדשות וכד' ושיתפה את הבנות בפרויקט החשוב
והמשמעותי אותו היא מלווה .את היום חתמה יעל ימיני האחראית מטעם עירית ירושלים בדברי
ברכה
היה זה יום מרגש ומעורר מוטיבציה לעשיה .תודה רבה לגב' נתי פרידמן רכזת חסד ומעורבות
בקהילה על ארגון היום והפלעתו.

לציון יום פטירת רחל אמנו בשבת הקרובה שוחח הרב עודד עם בנות שכבת ח' על דמותה.

מביקור בנות השמינית בסוכתו של הרב עודד

מזל טוב לצוות:
לגילית במברגר להולדת הבן
ולנעמה פריימן להולדת הבת.
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