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אולפנת אמי"ת א ִוריָה -בית חינוך

הידיעון השבועי
פרשת מצורע – שבת הגדול
פסח.
ניקיונות ,ניקיונות ,ניקיונות.
אה ,לא רק ניקיונות.
גם קרצופים.
חג הפסח מורגש אצלנו לא רק במועדו ,אלא
כבר חודש לפני .השגרה היומיומית בין החגים
מתנפצת כשזה מגיע לפסח ולראש השנה.
כחודש לפני שניהם אנו עסוקים בהכנות ,עם
הבדל קטן :לקראת האחד הכנותינו רוחניות,
לקראת האחר -בעיקר גשמיות.
אז מה עושים עם קדחת הקניות והניקיונות
האלה? איך מוסיפים להכנה נופך רוחני יותר?
עוצרים ומעמיקים מחשבה .מתאמצים.
מוסיפים על המאמץ הפיזי גם מאמץ רוחני.
לא מוריד קלוריות אבל מוסיף המון לנשמה.
ומתוך כך נקבל באהבה את השגרה המבורכת
במעגל השנה הישראלי ,ונמשיך עם ההכנות
טרום הפסח עם רעיון קטן ששמעתי מפי מורי
ורבי ,הרב שמואלי זצ"ל ,בשם רבו ,הרב הדרי
שליט"א:
יש לאחל בפורים "חג כשר ושמח" -כי השמחה
היא מטבעו של החג ,וברור שהיא קיימת ,צריך
רק להקדים ולזכור שהיא צריכה להיות שמחה
כשרה ,ואילו בפסח יש לאחל "חג שמח וכשר"-
כי הכשרות והדאגה לקיומה היא מטבעו של
החג ,וצריך לזכור שיש לקיים בו את מצוות
שמחת החג.
שבת שלום וחג שמח!
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כָל ָאדָ ם צָ ִריך שֶ ִת ְהיֶה לֹו
ֵאיזֹו ִמצְ ַריִם,
ל ְִהיֹות מֹשֶ ה עַ צְ מֹו ִמתֹוכָה
בְ יָד חֲ ז ָָקה,
יקת ִש ַמיִם.
אֹו בַ חֲ ִר ַ
כָל ָאדָ ם צָ ִריך ֵאימָ ה וַחֲ שֵ כָה גְ דֹולָה,
וְ נֶחָ מָ ה ,וְ הַ בְ טָ חָ ה ,וְ הַ סָ לָה,
שֶ יֵדַ ע לָשֵ את עֵ ינָיו ֶאל הַ שָ מַ יִם.
כָל ָאדָ ם צָ ִריך ְתפִ לָה ַאחַ ת,
גורה ֶאצְ לֹו עַ ל הַ ְשפ ַָתיִם.
ְש ֵתהֵ א ְש ָ
ָאדָ ם צָ ִריך נַעַ ם ַאחַ ת ל ְִה ְתכֹופֵף -
כָל ָאדָ ם צָ ִריך כ ֵָתף.

כָל ָאדָ ם צָ ִריך שֶ ִת ְהיֶה לֹו ֵאיזֹו
ִמצְ ַריִם,
לִגְ אֹל עַ סְ מֹו ִמםֶ נָה ִמבֵ ית עֲבָ ִדים,
לָצֵ את בַ חֲ צִ י הַ ַליִל ֶאל ִמ ְדבַ ר
הַ נְ חָ ִדים,
לִצְ עֹד הַ יְשֵ ר ֶאל תֹוך הַ םַ יִם,
אֹותם נִפְ ָת ִחים ִמ ָננָיו לַסְ דָ ִדים.
ל ְִר ָ
כָל ָאדָ ם צָ ִריך כ ֵָתף,
לָשֵ את עָ לֶיהָ ֶאת עַ צְ מֹות יֹוסֵ ף,
כָל ָאדָ ם צָ ִריך ל ְִהזְ דַ ֵע ְף.
כָל ָאדָ ם צָ ִריך שֶ ִת ְהיֶה לֹו
ֵאיזֹו ִמצְ ַריִם.
וִ ירושָ ַליִם,
ומַ ןָ ע ָארֹוך אֱ חָ ד,
לִזְ כֹר אֹותֹו לָעַ ד
בְ כַנֹות הָ ַרגְ ַליִם.
(אמנון ריבק)
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פרשת השבוע~ הרב נעם הכהן
ליל הסדר – ליל זקיפת קומה
את דברי הפעם אתחיל במעשיה ידועה:
אל אחת מערי מרוקו הגיע רופא בעל שם' .מחולל פלאים' אמרו עליו הבריות .כל אנשי העיר התאספו
ובקשו רפאות לתחלואיהם .גם אברהם הגיע והסתופף בין האנשים .לא על עצמו הוא רוצה לבקש אלא
על אביו הישיש .אט אט תורו הגיע' .מה בקשתך' ,פנה ברוך הרופא' .ראה נא ,אדם עשיר אני ,ואהיה
מוכן לשלם מאות מטבעות זהב ,אם תביא מזור לאבי המבוגר'' .במה מדובר?' ,גברה סקרנות הרופא.
'גבו כ פוף והליכתו קשה עליו ...אם רק תוכל לזקוף שוב את קומתו ,אהיה אסיר תודה לך כל הימים',
אמר אברהם ברגש רב' .הבא את אביך ונראה מה אוכל לעזור' ,ביקש הרופא.
כעבור דקות ספורות חזר אברהם עם אביו .אכן ,קומתו שחה ,גבו כפוף וצעדיו מדודים.
'השאר אותנו לכמה דקות ואבדוק את אביך' ,ציווה הרופא .כעבור דקות מועטות יצא הרופא ופנה
לאברהם' :לא מאות מטבעות אלא במעט פרוטות אזקוף את קומת אביך' .פניו של אברהם אורו' .הנה
לך' ,הזדרז אברהם ושלף את הסכום בו נקב הרופא.
'חזור בעוד חצי השעה ותראה 'בנס'' ,הפטיר הרופא ויצא את המרפאה.
כעבור מחצית השעה התייצב אברהם במרפאה סקרן ונרגש .בזהירות פתח את הדלת ולנגד עיניו דמותו
של אביו תמירה וזקופה' .הודו לה' כי טוב ,ברוך רופא כל בשר ,ויבורך שליחו הטוב ברכות לעד',
מלמל ברגש רב אברהם ודמעה על לחיו.
'מה? איך? '...החל לשאול משנרגע קצת
'אה' ,חייך הרופא הטוב' ,זה מאד פשוט' ,החל להסביר' ,במשך השנים אביך הסתובב עם מקל ההליכה
שרכשת עבורו .אך דא עקא ,שמקל זה היה נמוך כל כך ואביך נאלץ לרכון עליו וכך עם השנים קומתו
הלכה ושחה .כל מה שעשיתי היה להביא לאביך היקר מקל גבוה יותר התואם את קומתו התמירה',
סיים הרופא את ההסבר המלומד ל'נס' הרפואי...
בשבוע הבא נסב כולנו אל שולחן הסדר .חז"ל במימרות שונות בקשו להפוך את שולחן הסדר לשולחן
מלכות עליו מסיבים מלכים ובני מלכים .אנו נדרשים בדרכים שונות לבטא את הרעיון הזה.
גם בימים קשים ,בגלויות ארורות ,ב מצבים בהם קומתנו הייתה שפופה ועד עפר שפל מעמדנו ,עדיין
בלילה הזה ישבנו כבני חורין בחינת 'המלך במסיבו'.
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עת יצאנו ממצרים ,עם של עבדים ,שפל ומדוכא פונה אלינו הקב"ה ומתאר לנו אותנו – "ואתם תהיו לי
ממלכת כהנים וגוי קדוש"" ,והייתם לי סגולה מכל העמים" .לא פחות .יש פה הצבת יעד גבוה מאד –
סגולה מכל העמים ,ממלכת כהנים.
נדמה לי שמבלי להיכנס לפרשנויות כאלו ואחרות יש במעשיה בה פתחתי להאיר את הדברים באור
חינוכי.
חז"ל מבקשים לתת לנו מקל ההולם את גודל קומתנו .אכן ,בעבדות חיינו אך לא עם עבדים אנו .עם
עולם ,עם הנצח שנשמתו עזיזה וגדולה מכל כבלי העבדות והשפל בהם היינו נתונים.
לילה אחד בשנה אנו נתבעים להזכיר לעצמנו את עצמנו .את מי שאנו .מי שהיינו ומי שאנו צריכים
להיות" .חייב אדם לראות (להראות) את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים".
חשבתי לעצמי ,כמה עצמה יש בהראות הזו .יושבת לה משפחה יהודית בכל אחת מהגלויות בהן היינו
נתונים ,אבי המשפחה מסיב בראש הסדר ,ובני ביתו סביב השולחן ועל אף שמידי יום ביומו מסביב
יהום הסער – לרגע אחד זוכים בני המשפחה לראות את אביהם ואימם באור אחר .מלך ומלכה היושבים
על כסא מלכותם .איזו עצמה יש בזה.
בנות יקרות,
האולפנה שלנו היא משענת חזקה ויציבה לתת לכן את הכוח לגדול ולהתפתח רוחנית ,לימודית ובעיקר
אישיותית!
בהצלחה לכן.
בתפילה שנזכה להסב בשמחה ובגדלות,
שבת הגדול שלום,
חג שמח,
נעם.

בקצרה על...
שבת הגדול:
"שבת שלפני פסח קורין אותו שבת הגדול מפני הנס
שנעשה בו".
"אותה שבת של שנת יציאת מצרים ,הייתה בי' בניסן ,בה
נצטוו ישראל לקחת 'שה לבית אבות' ,להקריב את אליל
מצרים ,וראו המצרים ושאלום ,והשיבו להם :לשוחטו לשם
הפסח במצות ה' .והיו שיניהם של המצרים קהות ומעיהן
מתחתכות על ששוחטים את אלוהיהם ,ורצו להינקם ולא
יכלו.
ונעשו לישראל הרבה נסים באותה שבת ,לפיכך נקראת
שבת הגדול"( .שו"ע סימן ת"ל)
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ברכת האילנות בבוסתן הפרי שמכלוף שלנו
מטפח.
הוא גם הסביר לבנות את מעלת הברכה
ועניינה וכמובן בירך אותן בברכת ה'.
שתמשיך לזכות אותנו בברכת האילנות עוד
שנים רבות
וטובות ,מכלוף!

מועצת התלמידות המדהימה
שלנו ממשיכה להוביל
פרוייקטים יוזמת הבנות למען
הכלל .בשבוע האחרון הן יזמו
מבצע "קמחא דפסחא" ואספו
מוצרים כשרים לפסח כדי לתרום
למשפחות נזקקות שיוכלו לקיים
את שמחת החג.
יישר כח!
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גם צוות המורים לא שוכח את פסח
ולאחר לימוד משותף בעניין חג הפסח
הפשלנו שרוולים למירוק חדר המורים.

חג הפסח טעון הרבה בירורים הלכתיים ושאלות רב.
לצורך זה הגיע לבקרנו רק העיר ,הרב
יהודה דרעי ,שנשא דברים לקראת החג
ולאחריהם נערך שו"ת במהלכו השיב על
שאלות הבנות.
תודה לרב נעם שארגן את המפגש ולרב
יהודה דרעי על המענה.
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אביטל שלנו ,מחנכת כיתה ט' ,שבה אלינו
מחופשת הלידה .המורה רינת איגרא
שהחליפה אותה הכינה כיבוד להפסקת עשר
ונפרדה מאתנו.
בית האולפנה מברך אותך ,רינת ,בשפע
טוב ומודה לך מאוד על עשייתך למען
התלמידות .להתראות!

השבוע טמון בתמונה...
חומר למחשבה 
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יצאנו לחופשת "בין
הזמנים".
שיעורי המדרשה יתחדשו
בע"ה אחרי פסח.
להתראות!
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בנות אהובות,
לאחר חג הגאולה נכנס כולנו לתקופת עשרת ימי תשועה -משואה
לתקומה .אנחנו יוצאים לגמרי מהמעגל האישי לתוך הימים הללו שהם
של האומה כולה .אנחנו הופכים בימים אלה להיות גדולים יותר
מעצמנו וחווים משמעות של נצח .ה"אני" הוא חלק מההיסטוריה
הקרובה של עמנו .העולם הפנימי שלי מתלכד עם העם היהודי כולו,
בדור של שואה ותקומה .בימים אלו ובאלה שיבואו לאחריהם לטובה
ולברכה -נשוב לשגרת חיינו כתלמידות האולפנה :בלמידה ,בעשיה
חברתית ובהתנהגות .כללי הלבוש והצניעות והשמירה על ערכי הדת
היהודית ימשיכו ללוות אותנו ולשמור עלינו כחלק מהסיפור של העם
היהודי כולו .ויהי רצון שההתעצמות הפרטית שלנו תביא להתעצמות
כלל ישראלית ולגאולה השלימה .אמן כן יהי רצון.

זמני כניסת ויציאת השבת
העיר

כניסת השבת

יציאת השבת

ירושלים

18:33

19:47

תל אביב

18:48

19:49

באר שבע

18:50

19:49

בלוח השנה העברי ישנם שני לילות מאוד מיוחדים – ליל יום הכיפורים
וליל הסדר.
אומר האדמו"ר מסלונים זצ"ל שכשם שביוה"כ צריך כל יהודי לתקן את
מעשיו ולצאת מהיום הקדוש זך ,נקי וטהור ,כך גם בליל הסדר ,ליל
השימורים .אלא שעבודת יום הכיפורים היא במדרגת היראה ,ואילו
עבודת חג הפסח היא במידת האהבה והשמחה ,ובכך מדרגת הפסח
גבוהה יותר מאשר מדרגת יום הכיפורים .ביום הכיפורים מתקרב האדם
אל הקב"ה בכך שמתקן את מעשיו ,ואילו בליל הפסח ישנה הארה
גדולה שיורדת מן השמים לעם ישראל ,ויכול כל אחד להשיג מתנה זו
וליהנות מהאור הגדול .אני מאחלת לכם ולכל בית ישראל שנזכה בליל
הסדר ,ליל האהבה והשמחה ,להארה גדולה ולגאולה שלמה שבה
הקב"ה יאיר לנו כאור יום חשכת לילה ,ונזכה לומר שיר חדש על
גאולתנו ועל פדות נפשנו .בברכת חג כשר ושמח!
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