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פרשת בהר-בחוקותי

כניסת השבת19:01 :
יציאת השבת20:02 :
רבינו תם20:45 :

כ“ד אייר תשע“ג

ירושלים אורו של עולם
אלעד לביא
אם אשכחך ירושלים
במשך דורות רבים נשאת תפילה קבועה על ידי רבבות ישראל לשוב
לציון ולירושלים .הגעגועים לא פוסקים .בכל מקום שישראל גלו אליו
זכרו את ירושלים ,התאבלו על חורבנה ,בקשו לראותה וזכרו אותה בשירי
שבת ובמועדים .מהי אותה בקשה לשוב לירושלים? מדוע כל כך חולמים
על החזרה לציון? מה יש בה בעיר הזו שמעורר את התחושות הללו?
יראה שלם
המפגש הראשון של האומה עם ירושלים מתרחש כבר בעקידת יצחק.
בסוף פרשת העקידה אברהם קורא למקום בשם .אומר המדרש:
ׁשם ַה ָּמקוֹם ַההוּא ד'
"אברהם קרא אותו יראה שנאמרַ" :ו ּי ְִק ָרא ַא ְב ָר ָהם ֵ
ּמ ְל ִּכי ֶצ ֶדק ֶמ ֶל ְך
י ְִר ֶאה"ֵ ,שם קרא אותו שלם שנאמר )בראשית יד( "ו ַ
ׁש ֵלם" אמר הקדוש ברוך הוא אם קורא אני אותו יראה כשם שקרא אותו
ָ
אברהםֵ ,שם  -אדם צדיק – מתרעם ,ואם קורא אני אותו שלם ,אברהם
 אדם צדיק – מתרעם ,אלא הריני קורא אותו ירושלים כמו שקראושניהם .יראה שלם – ירושלים" )בראשית רבה נו ,י(.
שני שמות קשורים בירושלים 'יראה' ו'שלם' .שני השמות הללו מבטאים
כל אחד צד אחר בקשר שיש לנו למקום הזה .השם 'שלם' מורה שכל
המין האנושי הוא אדם אחד ,וכל אחד הוא אבר מאברי האדם הגדול.
כל אחד נצרך לחברו ,מושפע
ומשפיע ,וכולם כאחד נושאים את
ירושלים היא החיבור בין
קיום המין האנושי ונצחיותו .לעומתו,
תורה
מקדש ,מלכות,
השם 'יראה' מלמד על השגחת ד'
יחדיו
שמופיעים
ונבואה,
המיוחדת על כל אחד ואחד ,ועל
והכלליים
הפרטיים
הניסים
בעיר .החיבור הזה הוא
שמתרחשים בכל יום תמיד .השם
משאלת הלב של האומה
'שלם' הוא האמונה של הלב ,דהיינו
ההכרה הפנימית באחדות המציאות
ובקשר שיש בין כל חלקיה ,ואילו 'יראה' שייך לאמונה של השכל ,זו
המבררת את האמיתות ומזככת את המבט על הקשר הא-לוקי לאדם
ולעולם .ירושלים היא האחדות שיש בין שני השמות הללו .היא הקשר

שבין חלקי המציאות )'שלם'( ובין שמים לארץ )'יראה'( .היא אחדות הרוח
עם המציאות הגשמית) .עפ"י ה"משך חכמה"(
כעיר שחוברה לה יחדיו
מאז אברהם אבינו ,ירושלים היא בליבו של עם ישראל .דוד המלך קובע
את מושבו בירושלים ושלמה בונה בה את בית המקדש .אלפי נביאים
מתהלכים בה ולשכת הסנהדרין נקבעת בתוכה .ירושלים היא החיבור
בין מקדש ,מלכות ,תורה ונבואה ,שמופיעים יחדיו בעיר .החיבור הזה הוא
משאלת הלב של האומה לאורך כל הדורות ,המבקשים את חזרת
החיבור בין כל ההופעות השונות והמגוונות של השראת שכינה בעם.
עומדות היו רגלינו בשערייך
משיצא העם לגלות יצאנו מירושלים למשך אלפיים שנה .רומאים
וצלבנים ,מוסלמים וטורקים גרשו אותנו מהעיר שוב ושוב .אך עם
ישראל לא שכח את משאת חייו ,את מקום החיבור ששם שכינה יורדת
ומחברת את כל חלקי האומה .בכ"ח באייר תשכ"ז זה קרה!
חיילינו פרצו לתוככי העיר ושחררו אותה מיד הכובש הירדניַ .שבנו אל
תוך החומות ,אל הכותל המערבי ובייחוד אל הר הבית .אנו רואים בעינינו
איך הקב"ה מחזיר אותנו לציון ,ובע"ה נזכה לראות בחזרת שכינה לציון
ובבנין בית המקדש בקרוב בימינו .אמן!

ההרשמה בעיצומה
לגני ממ"ד של הגרעין התורני
הגנים לגילאי  3-4-5וממוקמים בשני מוקדים בעיר
ברחוב יוסף קארו )שכונת סקיא א'( וברחוב כצנלסון )מרכז העיר(
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צוות תורני מקצועי וחם
פיקוח משרד החינוך
תגבור תורני ע"י רבני גנים
מסיבות ואירועים קהילתיים להורים ולילדים
אפשרות לצהרון מוזל עם הנחות התמ"ת
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לכיתות א' בבי"ס סעדיה גאון
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צוות מקצועי
יום לימודים ארוך כולל ארוחה חמה
תגבור תורני ומקצועי
פיקוח משרד החינוך
מסיבות ואירועים קהילתיים להורים ולילדים
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מהרו להרשם ,מקומות מוגבלים
לפרטים נוספים ,סיורים והרשמה-
0528-776800

בקרו באתר החדש שלנוwww.garin-oy.co.il-
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(052-7040105 :

לתגובות ,פרסומים והקדשותgarorye@gmail.com 052-8776800 :

סיפור

| ניסים גיני -החייל הכי צעיר של ישראל

זמן קצר לאחר שהכוחות הלוחמים פרצו לירושלים העתיקה ושחררוה,
פנה אל החיילים ערבי כבן שישים ,וביקש לפגוש את המפקד הבכיר .הוא
הוביל את המפקד לתלולית עפר בבתי מחסה ,הצביע עליה ואמר" :כאן
קברתי במו ידיי שמונה חללים יהודים שנפלו בקרב ב ."'1948-אחר כך
הרים הערבי את חולצתו והראה לחיילים צלקות על גופו" .זה מה שעשו
לי הלגיונרים בקתות רוביהם ,כשגילו שקברתי את גופות היהודים ולא
שרפתי אותן".
החיילים חפרו באדמה ומצאו את עצמות החללים .ביניהם הייתה גופה
של ילד צעיר שזוהתה על-פי שיני החלב בפה ,שטרם הספיקו להתחלף
בשעה שהילד נפל על משמרתו" .נפל על משמרתו" – זה ללא ספק
הביטוי הנכון וההולם ביותר את הדרך שבה סיים את חייו ניסים גיני הי"ד,
החייל הצעיר ביותר שנפל במלחמת השחרור.
מספר נתן גיני ) ,(68תושב שכונת רמות בירושלים ,אחיו של ניסים:
"כשהחלו הקרבות ,נרתמו הכול למערכה  -גם הילדים .חיה אחותי,
שהייתה אז בת ארבע עשרה ,התנדבה לשמש אחות וטיפלה בפצועים.
אני ,בן שתים עשרה ,הייתי קשר .ניסים ,בסך הכול בן תשע וחצי ,שימש
תצפיתן .לילות שלמים בילה בעמדת השמירה בלי לעצום עין .אריה
הקטן נשאר עם אימא".

ת
משמר
ת המ
המשמרת
בלילה שבו נפל ניסים הוא כבר סיים את
שלו ובא הביתה לאכול ,אבל משהו בתוכו דחק בו
לחזור לעמדת השמירה" .תראה מה קורה בחוץ ,כל
הזמן יורים!" ניסתה אימו להניאו מכוונתו .ניסים היה
נחוש" .מה את רוצה ,אימא ,שאני אשב בבית
ואחרים ימותו?" ענה לה והלך.
הוא חזר לעמדה והבחין בתנועה חשודה .כשהוציא את ראשו ,נורה
ונפגע מכדור דומדום שירה לעברו צלף" .הקרבות היו קשים ומרים",
מוסיף נתן" .השארנו בבתי-מחסה כארבעים חללים קבורים ושמונה
שלא הספקנו לקבור – אלה שנהרגו ביומיים האחרונים ,ביניהם ניסים".
כשחזרו לאחר מלחמת ששת הימים לרובע היהודי ,כבר לא נותר מביתם
כמעט כלום .גם מהאח ניסים לא נותרה שום מזכרת .רק לאחר כמה
שנים התגלתה אצל חברים תמונה שבה מצולמת קבוצת ילדים
מתלמוד תורה שלמד בו.
המשפחה ילד צעיר בכיפה גדולה.
העתיקה את תמונתו של ניסים
מתוך התצלום הקבוצתי .זו התמונה ילד חייל.
היחידה שנשארה ממנו .ילד צעיר בכיפה גדולה .ילד חייל.
)מתוך אתר סיפורי ירושלים של מכון לנדר(

פינת החינוך  -חשיבות לימוד תורה לילדים | הרב אופיר שוורצבוים,
שאלה -מדוע כה חשוב שילדים ילמדו הרבה שעות תורה ,הרי יותר
חשוב לדאוג שיהיה להם מקצוע לחיים ?
תשובה -אכן זוהי אחת השאלות החשובות בנושא חינוך הילדים,
באיזה מקצוע צריך הכי הרבה להשקיע .כדי לענות אנו צריכים
לשאול את עצמנו – מה היא באמת מטרת החינוך?
על כך כותב הרב אברהם יצחק הכהן קוק באגרת מיוחדת )אגרות
ראי"ה א' אגרת ק"ע(:
"מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת ,שהנקודה
המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר".
על פי הרב קוק המטרה העיקרית בחינוך היא לגלות את האופי הטוב
והישר שקיים בילד .כלומר לבנות בילד את המידות הטובות שלו,
ולהרחיק אותו מהתנהגויות לא טובות .לשם כך בא לימוד התורה כפי
שמסביר הרב קוק:
"על כן לקח מקום בראש החינוך הישראלי תלמוד תורה  -ודוקא תלמוד
תורה ולא ידיעות אחרות ,שאין מטרתן כי אם להכשיר את האדם
למלחמת החיים ,ולא לעשותו טוב וישר
אם מעונינים אנו כי לפני ד' ואדם .זאת היא הדרך העתיקה,
ילדנו יהיה ילד טוב אשר בה הלכו אבותינו מעולם."...
באמת ,הרי שלשם כך לימוד התורה אשר הוא לנו מסורת
דרוש לימוד תורה .מאבותינו מגלה בילד את הצד הפנימי
והטוב שקיים בו .אם מעונינים אנו כי ילדנו יהיה ילד טוב באמת ,הרי
שלשם כך דרוש לימוד תורה.
בצורה פשוטה ,כשהילד פוגש בסיפורי התורה את דמותם של האבות
והאימהות ,הוא רוצה להפוך להיות גומל חסדים ומכניס אורחים כפי
שהיו אברהם ושרה ,הוא לומד ללמד זכות על אחרים ,הוא לומד מהי

מהנעשה בשטח

חודש אייר מלא בעשייה ברוכה
יום העצמאות
ביום העצמאות ערכנו סעודת
מצווה קהילתית מתוך שבח
והודיה לבורא עולם על שזיכנו
בהקמת המדינה ועושה עימנו
ניסים גדולים בעבר ובהווה.
בסעודה השתתפו למעלה
משבעים משפחות אשר נהנו
משיחה מרתקת על עניני היום
ומפעילות חווייתית לילדים.
ל"ג בעומר
לכבוד ל"ג בעומר ערכנו הפנינג גדול ומושקע במיוחד לילדי
הגן וכיתות א' – ב' ,שכלל תחנות יצירה ,משחק ,שירים ,ריקודים
והכי חשוב מדורת ענק עם כל הילדים! כל ילד חזר לביתו עם
חוויות ,יצירות וחיוך גדול על הפנים!...
הצטרפו אלינו פעילויות הבאות..

רב הגרעין התורני

תפילה וכדומה .דרך הלימוד הוא בונה את הקשר לארץ ולעם ,לתורה
ולמצוות ,אשר כל אלה יחד בונים את זהותו היהודית .הסיפורים גם
משפיעים על עולם הדמיון של הילד ,ובמקום שיהיה שקוע בסרטים
מלאים באלימות ובחוסר צניעות ,שיגרמו לו להתנהג באופן דומה,
דמיונו מתמלא בסיפורים על מעשיהם הטובים של האבות והאמהות,
והצד הטוב באישיותו נעשה דומיננטי.
אומנם גם ללימודי החול יש מקום חשוב ,אך בתור דבר משני ,הנותן
לאדם את יכולת הקיום והפרנסה בכבוד .שכן ,מה יעזור לנו אדם
שהשקיע את כוחותיו בלימודי המתמטיקה והגיע להיות בנקאי שתחת
ידיו עוברים הרבה מאוד כספים ציבוריים ,אך משתמש בעמדה
ציבורית זו כדי לגנוב? חסר לו עמוד השדרה המוסרי ,חסרה לו יראת ה'.
זוהי מטרתו של לימוד התורה – לעזור לילד לחזק בראשית דרכו את
הקומה הבסיסית של מידות ויראת שמים ,ואז בכל אשר יפנה יצליח.

מי שהיה ער כל הלילה | הרב יאיר טחובר
שאלה -אדם שנשאר ער כל הלילה ,למשל בתיקון ליל שבועות או
בחגיגות יום ירושלים בעיר הקודש,
כיצד עליו לנהוג בברכות השחר בבוקר למחרת?
תשובה -לגבי מרבית ברכות השחר נפסקה ההלכה שאדם מברך על
מנהגו של עולם ולכן יכול לברך בכל יום גם אם הוא לא נהנה באופן אישי
מאותו הדבר .לכן את רצף הברכות מ"הנותן לשכוי בינה "..ניתן לברך.
ברכת "על נטילת ידים" – חובת הנטילה בבוקר תלויה גם בשינה ,ולכן
מי שלא ישן בלילה הוא בספק לגבי ברכה זו .בני עדות המזרח לא
ָשן .לפי מנהג האשכנזים
מאחר שי ַ
ֵ
יברכו אותה אלא ישתדלו לשמוע
כאשר האדם עושה צרכיו לפני תפילת שחרית )אחר עלות השחר(
יוכל לברך גם "על נטילת ידים" וגם "אשר יצר".
ברכת "א-לוקי נשמה" – כאן מנהג האשכנזים לא לברך ,אלא ישמע
מאחר או שיכוון לצאת ידי חובה בברכת "מחיה המתים" בעמידה.
ֵ
מנהג עדות המזרח הוא שיכול לברך בעצמו כדין שאר ברכות השחר.
ברכות התורה – נחלקו הראשונים האם הן מיום ליום או עד שאדם ישן.
הנשאר ער כל הלילה נכנס למחלוקת .למעשה מנהג עדות המזרח
לברך ברכות התורה ,אך יש להקפיד לברכן רק אחר עלות השחר )אע"פ
ששאר ברכות השחר יכול לברך מחצות הלילה (.מנהג האשכנזים שלא
מאחר ,ואם לאו יכוון לצאת בברכת אהבה שלפני ק"ש
ֵ
יברך אלא ישמע
וילמד מעט בסוף התפילה .אך אם ישן ביום שלפני )לדוג' מי שישן בערב
שבועות ביום( ,אזי לפי שתי הדעות הוא חייב בברכות התורה – או
מחמת השינה ביום או מחמת היום החדש – ויכול לברך בעצמו.
ברכת "המעביר שינה מעיני – "...בני ספרד נהגו לברך על מנהג העולם
ויכול לברך ברכה זו גם כשהיה ער כל הלילה .אך מנהג האשכנזים שמי
מאחר שישן.
ֵ
שלא ישן אינו יכול לאומרה וצריך לשמוע אותה
לקוראינו היקרים
בזמן הקרוב "אור יהודי" יופיע רק פעם בחודש ,בשל קשיים כלכליים .חפשו אותנו
בכל שבת שלפני ראש חודש .אם יימצא תורם לעלון ,נשמח לחזור ולהוציאו
בתדירות גבוהה יותר .לתרומות והקדשות –  . 052-8776800המערכת

העלון לעילוי נשמת רונית אלבז ז"ל ולרפואתם של :יוסף חיים בן אילנה ורפאל עידו בן הילה

