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אולפנת אמי"ת א ִוריָה -בית חינוך

הידיעון השבועי

סוכות
ִּכי יִּ ְצ ְפנֵנִּ יְ ,בסֻ כֹּה ְב ֹּיום ָר ָעה :מזמור כ"ז בתהילים ,שליווה אותנו
בימי אלול בסיום תפילת שחרית -
ְבצור,
לו;
י ְַס ִּת ֵרנִּ יְ ,בסֵ ֶתר ָאהֳ ֹּ
ממשיך עד לשלהי תשרי בגלל
רו ְממֵ נִּ י.
יְ ֹּ
הפסוק הזה ,פסוק ה ,שמדבר על
סוכה .סוכתו של הקב"ה.
אני זוכרת שבאחת מסעודות החג ,שאלתי את אבי ז"ל" :כל הזמן
מדברים על הארעיות של הסוכה ,על כך שהיא מסמלת זמניות מול
נצחיות .איך זה שדוד המלך מבקש לחסות בסוכת ה' ,באהלו -שהם שני
הדברים הכי לא קבועים והכי לא חזקים שיש?" אבי חשב רגע ואמר
שמושגי הארעיות של בני האדם שנים לחלוטין ממושגי הקב"ה .הרי
לעתיד לבוא הצדיקים ישבו – כך מסופר" -בסוכת עורו של לווייתן" .זו
בטח לא הסוכה אליה אנחנו רגילים .כשמדובר בקב"ה -אפילו סוכתו
ואהלו -הם נצחיים ואיתנים.
בתפילה שתוקם לנו סוכת הבורא -האיתנה ,היציבה והנצחית -בקרוב
ממש ,אכי"ר.

דבר תורה לסוכות
חג הסוכות הוא חג של שמחה.
נשאלת השאלה הידועה :למה יש צווי מיוחד בתורה של שמחה דווקא בסוכות? התורה
מזכירה את החובה לשמוח בסוכות שלוש פעמים" :ושמחת בחגך" (דברים טז יד)" ,והיית
אך שמח" (דברים טז טו)" ,ושמחתם שבעת ימים ")...ויקרא כג מ) .שאלה נוספת היא
למה בדיוק חג הסוכות מתקיים בתקופה זו של השנה ,הרי בני ישראל יצאו ממצרים
בחודש ניסן ,למה לא בקיץ או בחודש חשוון שחסרים בו מועדים.
על השאלה הזו השיב בעל חידושי הרי"ם רבי יצחק מאיר מגור ז"לְ :ל ַמ ַען ,י ְֵדע ּו ֹדר ֵֹתיכֶ ם,
או ָתם מֵ ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ָריִּ ם :אֲ נִּ י ,ה' אֱ לֹקיכֶ ם( .ויקרא
יאי ֹ
הו ִּצ ִּ
הו ַש ְב ִּּתי ֶאתּ ְ -בנֵי יִּ ְש ָר ֵאלּ ְ ,ב ֹ
ִּּכי בַ ּ ֻּסכּ ֹות ֹ
כג,מג) רש"י מפרש -ענני כבוד ורמב"ן מוסיף -שעשיתי להם ענני כבודי סכות להגן
"למַ ַען י ְֵדעוּ" .בשביל לקיים את המצווה אנו זקוקים לדעת.
עליהם שבמצות סוכה נאמר ְ
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ברוב ימות השנה האדם מלא חטאים ועוונות ודעתו אינה מיושבת עליו .חג הסוכות הוא
לאחר ראש השנה ויום הכיפורים ימים בהם אנו משיבים לעצמנו את הדעת ,אנו חוזרים
בתשובה לפני הקב"ה ויש לנו את יישוב הדעת וכך אנו יכולים לקיים את המצווה
החשובה הזאת.
אנו עוברים את הימים הלא פשוטים של עשרת ימי תשובה ונכנסים לתוך המועד שבו אנו
מצווים " ושמחת בחגך והיית אך שמח" .יש לנו את היכולת לשמוח לפני הקב"ה לאחר
שקיבלנו את הדעת ואנו מרוכזים ומבינים מה היא עבודת השם ואיך עלינו לעבוד את
בוראנו לאחר שהמלכנו אותו בראש השנה ,ועשינו תשובה לפניו ביום הכיפורים ,אחרי
ימים אלו אנו יכולים ליהנות מזיו שכינתו באמת ואף יש לנו את היכולת לשמוח.
בנוסף דרשו המפרשים שבנ"י ישבו בסוכות של ממש וכל זאת התחיל בימים בהם
מתחילים להתחדש הגשמים והם בד"כ ימי תשרי  ,והחג מתקיים דווקא בתקופה זו של
השנה ולא בחודש ניסן בו יצאו בני ישראל ממצרים  ,כדי שלא יאמרו שיציאה לסכות
היא סתם הגנה מפני השמש ויציגו את הנושא כאילו עם ישראל יצא לאיזה פיקניק ח"ו.
עם ישראל יוצא בחודש ניסן לגאולה וזוכה לניסים רבים .אחד הניסים הוא ענני הכבוד
המקיפים אותו ,דואגים לו לשמירה ולצל ואף ליישור הדרך ,עם ישראל צועד במדבר
ולמעשה הצעידה היא על משטח ישר ,המשטח ישר בזכות ענני הכבוד .ילדים קטנים לא
ידעו מה זה הר -כשאהרון נפטר כתוב בתורה "ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בהר ההר
על גבול ארץ אדום לאמר יאסף אהרן אל עמיו '" (במדבר כ' כ''ב) .פעם ראשונה שהם
ראו ההר זה היה במות אהרון כשראו את ההר מתגלה מתוך ענני הכבוד .ההשגה
הפרטית במדבר ,הדאגה לעם שלם לכל הצריכים שלו -לבוש ,מים ,אוכל ,צל ,שינה
והיכולת ללמוד תורה בנחת .כל זאת זכו בני ישראל במשך  04שנה בהשגחה פרטית.
המדינה שלנו בקושי מצליחה לדאוג לצרכים הבסיסים של האוכלוסיה ,רק כשאנו
נשענים על החסדים של בורא עולם אנו זוכים לדאגה אמתית.
הישיבה בסוכה נותנת לנו את ההרגשה של זמניות בעולם ,אנו יוצאים ממגורי הקבע
שלנו לשבוע ימים וחיים מחוץ לבית ,לא בתנאים שאנו רגלים אליהם .בסוכות אנו זוכרים
איך בני ישראל חיו יום יום .החזרה לבית לאחר חג הסכות נותנת לנו את תחושת התודה
לבורא עולם על שפע החסדים ועל השפע הגשמי שיש לנו וכמה אנו צרכים להיות
שמחים בחלקנו.
גם בורא עולם" שמח בחלקו" ,וחלק שלו בעולם הזה עם הוא  :עם ישראל ,ושעם ישראל
מקיים את מצוות הישיבה בסוכה הדבר עושה לו נחת רוח.
לכל יום של ישיבה בסוכה יש את היכולות לתקן אחד מימות השבוע :יש חיוב מן התורה
בלילה הראשון לאכול פת בסוכה ,כך אנו מתקנים את היום הראשון בשבוע ,וכן הלאה.
חג שמח!

...שהשמחה במעונו
מזל טוב לאורנה קארפ לאירוסי הבת ליאל!
מזל טוב לרב צבי ארליך להולדת הנכדה!
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>

בנות חטה"ב מצטרפות למפעל הדף היומי-
מהו הדף היומי?
הדף היומי הוא שמה של יוזמה שהגה הרב מאיר שפירא מלובלין ,ושהכריז
עליה ביום ט' באלול ה'תרפ"ג 12 ,באוגוסט  ,2211בכינוס של תנועת אגודת
ישראל בפולין .יוזמה זו מבוססת על מספר הדפים שבכל מסכתות התלמוד
הבבלי –  – 1,722ומצמידה לימוד דף לכל יום במחזוריות של  7שנים ועוד
כחצי שנה.
בהכרזה על יסוד הדף היומי אמר הרב שפירא בנאומו:
" אם כל בית ישראל בכל אתר ואתר ילמדו באותו יום את אותו דף גמרא,
היש לך ביטוי מוחשי יותר לאיחוד העליון בין קודשא בריך הוא ,אורייתא
וישראל?! ...נוסע לו יהודי ותחת בית שחיו מסכת ברכות ,נוסע הוא שבועיים
מישראל לארצות הברית...לבסוף ,כשהוא עומד על אדמת ארצות הברית נכנס
הוא לבית המדרש ומוצא יהודים עוסקים באותו דף שבו עמד היום ומצטרף
ללומדים בחדווה ,ומתפלפל עם הלומדים והם משיבים לו ונמצא שמו הגדול
מתאדר מתגדל ומתקדש"...
כיום העם היהודי נמצא בעיצומו של המחזור ה 21-של הדף היומי ,ולתוך
הסבב הזה מצטרפות גם בנות ז-ט באולפנה שילמדו יחד עם המורות ובליווי
הרבנים את הדף היומי.
בהצלחה לבנות וחילכן לאורייתא ,ובהזדמנות זו -תודה גדולה גדולה למר
איציק פרידמן ,מי שליווה את האולפנה וכעת הוא סמנכ"ל משאבי אנוש
ברשת אמי"ת  ,שטרח וסייע לנו בהבאת תיקיות הלימוד ודפי הלימוד לבנות.
אגב ,מומלץ מאוד לבקר בדף הפייסבוק של התלמוד הישראלי ,שם מובא
הדף היומי באופן משובב נפש ומותאם לילדים (אנימציות ,סרטונים ,חידות
וכדו') -חוויה מהנה לכל המשפחה:

https://www.facebook.com/talmudisrael
מדרשת אמי"ת-אוריה פותחת שעריה:
אחרי החגים יתחדש הכל -גם פעילות המדרשה.
למייל הידיעון מצורף הפלייר של פעילות המדרשה לשנת תשע"ה.
הנכן מוזמנות להצטרף ללימודים במדרשת אמי"ת אוריה ,בימי שני בערב בין
השעות .00:11 - 00:11
לפרטים והרשמה :עפרה נעים ofranaim72@gmail.com ,1002000550 -
הלימודים במדרשה יחלו בע"ה ביום שני ,י' חשון1.00.0105 ,
שנה טובה וחג שמח!
בברכת
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< מחבואים בלוח השנה >
פתרון החידה מהשבוע שעבר :האיש הוא עקיבא בן יוסף -הלא הוא
רבי עקיבא ,התאריך הוא י' בתשרי -יום הכיפורים .בתאריך זה נפטר
רבי עקיבא.
והשבוע:
אני אחד מארבעה ומשול לשדרת האדם
וכשאני עם שלושת חברי -אני גבוה מכולם
המצווה נקראת על שמי וממנה נשים פטורות
לפי התורה קיומה רק יום אחד-
אך חז"ל תיקנוה לכל ימות החג וכך נוהגים מזה דורות.
מי אני מהי המצווה ומה מועד קיומה לפי התורה?

< שווה קריאה >
שאלו פעם מגיד אחד – אם התורה ניתנה בחג השבועות ,מדוע
עורכים את שמחת תורה בסוכות?
אז הוא ענה כדרך המגידים  -אמשול לכם משל .היו מלך ומלכה
שלא היו להם ילדים הלכו לטובי הרופאים ,לטובי הקוסמים
ולרופאים ולמכשפות ולא עזר להם כלום .עד שיום אחד גילו
להם שישנה קוסמת במקום רחוק מאוד ואם היא תברך אותם,
יוולד להם בן או בת .הלכו לאותה קוסמת והיא באמת אמרה
להם – אני מברכת אתכם שתיוולד לכם בת ,אבל אם אתם רוצים
שהיא תחיה הרי מרגע לידתה ועד חתונתה אסור לה לראות גבר
אפילו לא את אבא שלה.
בחודש השביעי להריונה לקחו את המלכה העלו אותה לאי בודד
ושם המלכה ילדה בת יפיפיה והמלך שמע כמה שהילדה שלו
יפהפיה וחכמה ומוצלחת אבל אסור היה לו לראותה.
עכשיו כשהיא בת שמונה עשרה צריך לחתן אותה אבל יש בעיה
אסור לשום גבר לראותה .כל אחד מהגברים שמציעים לו אותה
רוצה קודם לראותה.
יום אחד הגיע נסיך ואמר  -אם הכלה ממשפחה טובה כזו ,אני
מוכן לקחת את הסיכון .התחתנו ובחופה החתן מרים את ההינומה
ומתגלית לפניו כלה יפהפיה .הוא נדהם וחושב לעצמו – זה יותר
מדי טוב .בקיצור חי כמה חודשים עם הכלה ונוכח שאכן היא
טובה בכל המעלות ואז בא לומר לאבא שלה תודה רבה על הבת
המוצלחת ששודכה לו.
עכשיו ,המשיך המגיד את הסיפור ואמר  -למה הדבר דומה? לכך
שהקדוש ברוך הוא חיזר עם התורה אחרי כל אומות העולם.
כולם שאלו מה כתוב בה? אי אפשר לראות?
בכל זאת היה עם אחד שאמר – אני מוכן לקחת את הסיכון ואני
מוכן לקבל את התורה .עם ישראל קיבל את התורה בחג
השבועות ורק אחרי כמה חודשים משנוכח שהתורה באמת טובה,
בא לקדוש ברוך הוא להגיד לו תודה וזה היה בשמחת תורה.

בת צחוק ...
חתן נמשל לאתרוג :ראשית ,עד
שמוצאים אתרוג טוב -הדבר אינו
פשוט כלל ועיקר .בודקים היטב
את הייחוס ואת המשפחה ממנה
מגיע האתרוג :שאינו מורכב
חלילה ,שאין בו פגמים ,שהוא
בצבע הנכון וללא שריטות
מהילדות...
לאחר שהאתרוג נבחר ,עוטפים
אותו באהבה גדולה ובצמר גפן
שבעה ימים .כולם מלטפים
אותו ,מנשקים אותו ,מברכים
עליו ומתפארים בו.
אבל אחרי השבע ברכות -חמותו
חותכת אותו לגזרים ,מרסקת
אותו ועושה ממנו ריבה...

אמרה לסוכות:
יש עניין לאגוד את הלולב
דווקא בערב החג ובתוך
הסוכה ,וטוב לעשות זאת בפני
הילדים ,כי זה מביא להם
יראת שמים.
(הרב שמואל דן מרצבך זצ"ל עפ"י שיחות הרב
יורם אברג'ל שליט"א)

עמוד  4מתוך 5

בס"ד שנה"ל תשע"ה
השנה ה 17-של הידיעון
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ההמלצה הפעם היא של ראש האולפנה שלנו,
נעה הכהן ,והיא קשורה כמובן לחג הממשמש
ובא:
"כידוע ישנן שתי מצוות שאפשר לקיים
ברמ"ח איברים -מצוות ישוב ארץ ישראל
ומצוות סוכה.
אשרינו שאנו זוכים לקיים את מצוות ישוב
א"י בכל יום ויום .בחג הסוכות ניתנת לנו ההזדמנות לקיים ברמ"ח
איברים את מצוות הישיבה בסוכה :כאשר אנחנו אוכלות בסוכה ,ישנות
בסוכה ,מדברות עם בני המשפחה בסוכה ונפגשות בסוכה עם חברות-
אנו זוכות לשבת ב"צל השכינה" ולקיים מצווה בכל רמ"ח איברנו.
אני ממליצה לשבת בחג בסוכה ולהנות מזיו השכינה .חג שמח!"

< זמני כניסת ויציאת החג >
העיר

18:23 19:18 18:21 19:16 18:05

כניסת החג
19:19

יציאת החג

ירושלים

50:81

51:51

תל אביב

50:85

51:50

באר שבע

50:81

51:51

" והערב נא ה' אלוקינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל ,ונהיה
אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך לומדי תורתך לשמה"

בברכה ,נֹעה הכהן
ראש האולפנה
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