ערב ראש השנה התשע''ו

בס''ד

שנה טובה מאולפנת חורב
רונָם"
"אַ ְ ּד ַר ָּבהֵ ּ ,תן ְ ּב ִל ּ ֵבנ ּו ׁ ֶש ִנ ְּראֶ ה ָּכל אֶ חָ ד ַמעֲ לַ ת חֲבֵ ֵרינ ּו וְ לֹא חֶ ְס ֹ

– הרב עודד

אחד הסודות העמוקים שאנו מרבים להשתמש בו בימים הנוראים ,הוא סוד אמירת י"ג מידות של רחמים ,שאותם
לימד הקב"ה את משה רבינו לאחר שחטאו ישראל בעגל .כפי שאומרת התורה (שמות ל"ד) "ויעבר ה' על פניו
ויקרא ה' ה' אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת נצר חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה" ועל כך אומרת
הגמרא במסכת ברכות (י"ז ע"ב) "אמר רבי יוחנן ,אלמלא מקרא כתוב ,אי אפשר לאומרו ,מלמד שנתעטף הקב"ה
כשליח צבור ,והראה לו למשה סדר תפלה ,אמר לו ,כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם"
רבי יוחנן מסביר את לשון התורה "ויעבור ה' על פניו" שהקב"ה הראה למשה את סדר אמירת י"ג מידות שבזכותם
ימחל הקב"ה לעם ישראל על עוונותיהם .ואומר רבי יוחנן ,שאלמלא התיאור הזה שכתבה התורה ,אסור היה לנו
להתבטא כך ,שכן יש בזה ח"ו מימד של הגשמת הקב"ה .שכביכול התעטף הקב"ה בטלית כשליח ציבור .הריטב"א
(שם) מסביר כי רבי יוחנן למד זאת מהביטוי "ויעבור ה'" כדרך שליח ציבור העובר לפני התיבה .ובפרקי דרבי אלי־
עזר (מ"ו) כתוב שהיה זה ביום הכיפורים ,בו ירד משה עם הלוחות השניים מהר סיני .עוד אומרת שם הגמרא "אמר רב
יהודה ברית כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקם שנאמר (שמות ל"ד ,י') "הנה אנכי כורת ברית" וכתב רבנו בחיי
(שמות ל"ד) כי תנאי לפעולתם של י"ג מידות של רחמים ,הוא שיאמרם בכוונה וידע ויבין את פירושם.
פרשנים רבים דייקו מלשון הגמרא כי לא מספיק לומר י"ג מידות של רחמים ,אלא כפי שאומרת הגמרא "יעשו לפני
כסדר הזה" שמוכרחים להיות דבקים במידותיו אלו של הקב"ה ללכת בדרכיו ולעשות כמוהו .וכמו שכותב הרמב"ם
(הלכות דעות א' י"א) על פי הגמרא (סוטה י"ד ע"א) "ומצווין אנו ללכת בדרכים אלו  ...שנאמר "והלכת בדרכיו"
(דברים כ"ח ,ט') .כך לימדו בפירוש מצוה זו ,מה הוא נקרא חנון ,אף אתה היה חנון ,מה הוא נקרא רחום ,אף אתה
היה רחום ,מה הוא נקרא קדוש ,אף אתה היה קדוש .ועל דרך זו קראו הנביאים לאל בכל אותן הכינויין ,ארך אפיים
ורב חסד צדיק וישר תמים גיבור וחזק וכיוצא בהן ,להודיע שאלו דרכים טובים וישרים הם ,וחייב אדם להנהיג עצמו
בהן ולהידמות כפי כוחו"
ההליכה בדרכיו של הקב"ה שהן מידות חסד ורחמים ,נכונה תמיד ובמיוחד בימים הנוראים בהם אנו מבקשים
מהקב"ה להתנהג עמנו לפנים משורת הדין "אבינו מלכנו עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו" וכיצד נבא לפני המלך
לבקש על עצמנו כאשר אנו איננו נוהגים כך עם קרובינו ,עם חברינו ועם כל אדם.
על הפסוק "ה' צלך על יד ימינך" (תהילים קכ"א) היה אומר הבעל שם טוב ,כי היחס של הקב"ה לאדם הוא כמו היחס
של הצל לאדם "במידה שאדם מודד ,בה מודדין לו" (משנה סוטה א' ז') כפי הנהגת האדם עם קרוביו ועם כל אדם,
כך הנהגת ה' אליו .מי שמרחם ,מרחמים עליו וכד'.

ויש בזה עוד דרגה ,והיא ,שהאדם נידון על פי הדרך בה הוא דן את הסובבים אותו .מי שדן את כולם לכף חובה ,גם
אותו דן הקב"ה לכף חובה ,ומי שדן את כולם לכף זכות ,גם אותו דן הקב"ה לכף זכות ,והדבר נלמד מהמשנה (אבות
פ"ג) "ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו".
(אבוֹ ת פֶּ ֶרק ג') ִּכי
ש ּלא ִמ ַ ּד ְע ּתוֹ ָ
ואומר על כך רבי נחמן מברסלב (ליקוטי מוהר"ן קי"ג) "וְ נִ ְפ ָר ִעין ִמן הָ ָא ָדם ִמ ַ ּד ְע ּתוֹ וְ ׁ ֶ
ימין ְלהַ ִ ּדין הַ הוּא וְ ַאף
ש ָּבעוֹ לָ ם חַ ס וְ ָׁשלוֹ ם ְמ ַא ְּס ִפין ָּכל הָ עוֹ לָ ם ִאם ַמ ְס ִּכ ִ
קדם ָּכל ְ ּגזַר ִ ּדין ׁ ֶ
שם טוֹ ב ִ ּכי ֶ
שם הַ ַּב ַעל ׁ ֵ
ָׁש ַמ ְע ִּתי ְ ּב ׁ ֵ
ש ִנּגְ זַר ָעלָ יו הַ ִ ּדין ,חַ ס וְ ָׁשלוֹ ם ׁשוֹ אֲ ִלין אוֹ תוֹ ִאם הוּא ַמ ְס ִ ּכים אֲ זַי נִ גְ ָמר הַ ִ ּדין ,חַ ס וְ ָׁשלוֹ ם וְ הָ ִענְ יָןִּ ,כי ְ ּבו ַ ַּדאי
יש ְ ּב ַע ְצמוֹ ׁ ֶ
אֶ ת הָ ִא ׁ
שאֵ ין הַ ִ ּדין ּ ֵכן ַאך ַמ ְט ִעין אוֹ תוֹ וְ ׁשוֹ אֲ ִלין אוֹ תוֹ ַעל ַּכיּוֹ צֵ א בּ וֹ וְ הוּא
יאמר ׁ ֶ
יש וְ ַ
ִאם יִשָּ ׁ ֵאל לוֹ ְ ּבפֵ רו ּׁש ַעל ַע ְצמוֹ ְ ּבו ַ ַּדאי י ְַכ ִח ׁ
שה הָ אוֹ ֵרחַ
ש ּ ָמ ִצינ ּו ְ ּב ָדוִ ד הַ ּ ֶמלֶ ךָ ,עלָ יו הַ שָּ ׁ לוֹ םּ ְ ,בבוֹ א ֵאלָ יו נ ָָתן הַ ָנ ִּביא וְ כ ּו וְ ִספֵּ ר לוֹ ַמעֲ ֵׂ
ּפוֹ סֵ ק הַ ִ ּדין וַאֲ זַי נִ גְ ָמר הַ ִ ּדין וְ כָ ִענְ יָן ׁ ֶ
שר יָצָ א ִמ ּ ִפיו וְ זֶה ּו וְ נִ ְפ ָר ִעין ִמן הָ ָא ָדם
(שמו ֵּאל ב י"ב) ָענָה וְ ָא ַמר :חַ י ה' וְ כוּ ,וְ אֶ ת הַ ִ ּכ ְב ָׂשה וְ כ ּו אֲ זַי נִ ְפסַ ק הַ ִ ּדין ַעל ָ ּדוִ ד ַּכאֲ ׁ ֶ
ְׁ
שהַ ִ ּדין הוּא ָעלָ יו וְ הָ ִענְ יָן הוּא ָעמוק ְמאד,
ש ּלא ִמ ַ ּד ְע ּתוֹ ִ ּכי ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ׁ ֶ
ש ּ ׁשוֹ אֲ ִלין ַ ּד ְע ּתוֹ וְ ַאף ַעל ּ ִפי כֵ ן הוּא ׁ ֶ
ִמ ַ ּד ְע ּתוֹ ְ ּכלוֹ ַמר ׁ ֶ
אֵ יך ׁשוֹ אֲ ִלין ָּכל ָא ָדם"...
הקב"ה מזמן לכל אחד מאתנו בכל יום ,מצבים בהם אנחנו שופטים את הזולת ,אבל אנחנו לא יודעים שבאמת אנו
שופטים את עצמו.
בעזרת ה' נתחזק ונזכה כולנו להיות דבקים במידותיו של הקב"ה וללכת בדרכיו ,שתהיה לנו עין טובה לראות את
הטוב שבכל אחד ,ונזכה לדון תמיד כל אדם לכף זכות ,ובעזרת ה' נזכה כולנו שגם אותנו ידון הקב"ה לכף זכות.
ותקוים בנו תפילת רבי אלימלך מליז'נסק:

"אַ ְ ּד ַר ָּבהֵ ּ ,תן ְ ּב ִל ּ ֵבנ ּו ׁ ֶש ִנ ְּראֶ ה ָּכל אֶ חָ ד ַמעֲ לַ ת חֲבֵ ֵרינ ּו וְ לֹא חֶ ְסרוֹ נָם ,וְ ׁ ֶש ְנ ַּד ּ ֵבר ָּכל אֶ חָ ד אֶ ת חֲבֵ רוֹ ַּב ֶ ּד ֶר ְך הַ ָי ׁ ָּשר
רו חָ ִלילָ ה .ו ְּתחַ ֵזּק ִה ְת ַק ּ ְׁשרו ֵּתנ ּו ְ ּבאַ הֲבָ ה אֵ לֶ ָ
וְ הָ ָרצוּי ְלפָ נ ָ
יךַּ ,כאֲ ׁ ֶשר ָגּלוּי
ֶיך ,וְ אַ ל יַעֲ לֶ ה ׁשוּם ִׂשנְ ָאה ֵמאֶ חָ ד ַעל חֲבֵ ֹ
ֶיךֶ ׁ ,ש ְי ּהֵ א הַ ּכֹל נַחַ ת רוּחַ אֵ לֶ ָ
וְ יָדו ַּע ְלפָ נ ָ
יך"

הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בפעילויות שנעשו באולפנא בשבוע האחרון.
מחנכות שכבת ט' ערכו כינוס פתיחה חגיגי לבנות השכבה שעסק בנושא החודש :תשובה מתוך הטוב שבי .הרב עודד פתח
בשיחה בנושא ,ולאחר מכן צפו הבנות בקליפ שהכינו המחנכות .יישר כוח לצוות השכבה :הרכזת רות לבנברג והמחנכות חנה
חן ,מירב שלום ושירה מלמד כהן
בנות שכבות י'-י"א שמעו את סיפורה האישי של הגב' שרה אילן -מושתלת הלב הראשונה שזכתה ללדת תאומות ,ששיתפה
את הבנות בהתמודדויותיה ובאמונה הגדולה שלה בקב"ה .השיחה פתחה את הנושא בו עוסקות הבנות השנה בחודש אלול
במסגרת שיעורי החינוך.
בנות שכבת ח' יצאו לסיור בנושא "חסד" בהדרכת מדריכי "בית אורות" בעקבות ר' אריה לוין בשכונת נחלאות ושמעו על
דמותו מעוררת ההשראה .תודה למורות המלוות :רכזת השכבה שרה עוז והמחנכות שירה פרידמן ,יהודית מושקוביץ וחוי בן
טולילה.
בנות שכבת ט' השתתפו השבוע לראשונה בפעילות "לשמה" שכללה פעילות היכרות של המדריכות ,שיחה של הרב יואל
פרנקנבורג שעסקה בהכנה לתשובה מתוך הכרת הכוחות שבי ,ופעילות ערב חווייתית של מעגל מתופפות .תודה למדריכות
חני ,חן ,תהילה ושרה ולרכזות לשמה המורות חנה חן ומירב שלום ,על הארגון וההפעלה ,ולמחנכות שירה מלמד כהן ורות
לבנברג על ההשתתפות.

לקראת ראש השנה

לקראת ראש השנה התכנסו בנות האולפנא באולם ,לשירה ולניגונים ,הרב עודד דיבר על כוונת הלב בשמיעת קול השופר,
ובנות השמינית כיבדו את בנות האולפנא בתפוחים בדבש .תודה למדריכות חן ,שרה  ,וחני על הסיוע בארגון.
לצערנו ,הראשון לציון ורבה הראשי של ירושלים הגאון הרב שלמה עמאר שליט"א שהיה אמור להגיע לאולפנא לומר
דברי התעוררות ולברך את בנות האולפנא ,לא הצליח להגיע בגלל פקקי תנועה בעיר ירושלים ,אולם הרב ברך בטלפון
את הבנות ובני משפחותיהן לשנה טובה והבטיח לבוא בהזדמנות קרובה.

מזל טוב לצוות:
לשרה ריבלין להולדת הבת,
לרחל קינרייך להולדת הנכד,
ולנאוה ועקנין להולדת הנכד.

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:
הדס
פרנקל

הדר
חסיד

שירה
גור
אביה
אברהם

תמר
בטאט

ענבל
קמרט
חיה
מרגוליס

גייל
בנישו

עדן
דהן

תמר
גבירץ
נועה
בוכריץ

עדן
בן חמו
שחר
סולטן

הילה
עצידה

נעה
שוורץ
ליאל
שטרן

הילה
טורטן

"בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה ,גזירות טובות ,ישועות ונחמות ,נזכר ונכתב לפניך
אנחנו וכל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום".
לצוות המורים ועובדי האולפנא,
לבנות האולפנא ,לבוגרות ,לבני המשפחות,
לכל ידידי האולפנא ולכל בית ישראל
כתיבה וחתימה טובה
שנה טובה ומתוקה
הרב עודד מייזליש

