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אור יהודי

מתוך הפרשה ן

למה היה ראוי עשו לקבל את הבכורה

אלעד לביא

בפרשתנו מסופר על אחים תאומים השונים בתכלית .יעקב איש תם יושב
אוהלים .איש רוח שהוגה בדברים א-לוקיים .אדם שכולו רוחניות ,קדושה
ואינו שייך כלל לענייני העולם הזה .ולעומתו עשו .איש ציד ,איש שדה.
אדם מעשי ,מתנהל בעולם הזה כבתוך שלו .לכאורה ההמשך ברור .מי
צריך להמשיך ולבנות את בית ישראל? הלא ודאי שיעקב הוא הממשיך.
אבל כאשר יצחק עומד למסור את הברכות הוא בוחר בעשיו ,ולמעשה,
רואים זאת כבר בתחילת הפרשה" -ויאהב יצחק את עשו".
למה יצחק אבינו ,שכולו קדושה ,בוחר דווקא בבן הרשע להיות הממשיך?
האם הוא ראוי להיות זה שממנו יצא עם ישראל? האם עם של קודש יכול
לצאת מאדם כזה שיש בפיו ציד ורצח? כיצד יצחק אבינו טעה וחשב לברך
את הבן הלא נכון?

פנינת ההלכה ן

”רצה“ או ”יעלה ויבוא“

הרב יאיר טחובר

כאשר אנחנו מתחילים סעודה שלישית לפני השקיעה וממשיכים לאכול
גם לאחר צאת הכוכבים אנחנו אומרים בברכת המזון "רצה והחליצנו" ,כי
אנחנו הולכים לפי תחילת הסעודה .כך הדין בכל הימים שיש בהם תוספת
בברכה.
מצד שני ,אם התחלתי לאכול בערב ראש חודש לפני השקיעה אבל
המשכתי ואכלתי יותר משיעור של כזית פת לאחר צאת הכוכבים אז זו
נחשבת גם סעודת ראש חודש ,וצריך להוסיף בה "יעלה ויבוא".
מה נעשה השבת?
מה יעשה מי שבשבת שהיא ערב ראש חודש )כמו השבת הזו( האריך
בסעודה שלישית ואכל גם לאחר צאת הכוכבים? מצד אחד הוא התחיל
לאכול בשבת וצריך לומר "רצה" .מצד שני ,הוא המשיך בראש חודש ולכן
צריך לומר "יעלה ויבוא"?
יש אומרים שאכן יאמר את שניהם .אך יש חולקים ואומרים שאי אפשר
לומר את שניהם כי "רצה" שייך לשבת ו"יעלה ויבוא" ליום ראשון וזאת
סתירה פנימית לומר את שניהם .לשיטתם עליו להזכיר רק תוספת של
ראש חודש שהרי עכשיו כבר ראש חודש.
ההמלצה לצאת מן הספק היא להשתדל בשבת מעין זו לסיים את אכילת
הפת בסעודה שלישית לפני צאת הכוכבים ,וכך ודאי שיאמר רק "רצה"
ואינו מזכיר "יעלה ויבוא" בברכה.

הרב קוק מסביר שיצחק ראה מה שלא רואים במבט שטחי .יצחק ראה את
העתיד ,את ההיסטוריה הארוכה של עם ישראל ,את הצורך שלהם להתעמת
עם המציאות המעשית .להיכנס לארץ ישראל ולכבוש אותה ,לבנות בה
בתים ,לטעת שדות וכרמים ,לעסוק במצוות מעשיות מאוד .לכך צריך
מישהו שיודע איך מתנהלים בתוך החיים המעשיים .נכון ,אומר יצחק ,עשו
הוא רשע ,אבל בזכות הברכות תתווסף הקומה הרוחנית והוא יתאים להופיע
את עם ישראל .לכן כתוב "ויאהב" ,בלשון עתיד .רבקה לא חשבה כך ,היא
מבינה שעם ישראל אינו שייך לענייני העולם הזה ומה שמתעסקים בענייני
חול זה כדי לגלות את הקדושה שטמונה בהם .את זה יכול לעשות רק יעקב.
יצחק אבינו לא טעה לגמרי .באמת יש צורך להיות מעשי ולעתים עם תכונות
שדורשות אומץ וגבורה של שדה הקרב שאינם קיימים ביעקב.
בואו ננסה להעמיק את המבט ולהבין את שמוסיף הרב קוק :הקב"ה סובב
שהברכות שבירך יצחק את יעקב באו אליו כשלבש את בגדי עשיו .דווקא
עם חיצוניות של עשיו שלפעמים צריך ללבוש אותה ,הוא יכול להמשיך את
הסגולה הא-לוקית להופעת עם ישראל .עם ישראל ששואף אל הטוב הנצחי,
נאלץ לצערנו גם היום להתמודד עם העולם המעשי ולהילחם על קיומו בעוז
ובגבורה ,אבל במעמקים אינו שוכח כי הוא שייך לחיים עליונים מלאים
אושר וטוב של קרבת א-לוקים.

מהנעשה בשטח ן

דוד כהן

מכון הכנה לבר מצוה
בר המצווה היא חגיגה של פעם בחיים ,אבל היא בעיקר נקודת ציון חשובה
מאד בחיים היהודיים .בר המצווה מסמלת את כניסת הילד לעולם
המבוגרים .אנו בגרעין התורני רואים חשיבות גדולה ביצירת חוויה נעימה
וחיובית לילד סביב הלימוד וההכנה לבר מצווה ומעוניינים לנצל את
ההזדמנות ולתת לילד לא רק את היכולת לקרוא בתורה ולהניח תפילין
אלא גם להעניק לו כלים לחוות את התקופה שבה הוא נמצא וללמוד על
החכמה הגדולה האצורה בארון הספרים היהודי .המדריכים שלנו הינם
צעירים מוכשרים בעלי אוריינטציה חינוכית ובעיקר -מלאי שמחת חיים.

מה בתכנית?

התכנית כוללת עשרה מפגשים ,הכוללים לימוד הקריאה בתורה והנחת
התפילין וכן לימוד נוסף של תוכן כגון :תפילה ,שמע ישראל ,הכותל
וירושלים ,מצוות עיקריות ,ארון הספרים היהודי ועוד.
מעוניינים? התקשרו אלינו 052-8776800

סיפור לשבת ן

כוחה של תפילה

אלעד ויונית כהן

רבי שלמה קרליבך פגש בזוג מיוחד במינו .וכך סיפרה האישה:
"באנו ממשפחות שמאמינות באמונה שלמה ,שאין בורא לעולם .התחתנו בגיל צעיר מאוד וחיינו חיים ללא שום קשר ליהדות.
לאחר עשר שנות נישואין עברתי כבר שמונה הפלות .ניסינו להרות שוב ,והייתי בהריון בחודש השישי .בבוקר יום שישי אחד ,שוב הרגשתי לא טוב .הרופא אמר
לי שאני עומדת לאבד גם את התינוק הזה תוך כמה שעות.
זהו .הרגשתי שאני לא יכולה להמשיך כך .החלטתי לשים קץ לחיי .כשיצאתי מהמונית ליד הבית ,הכל נראה אחרת .הרגשתי שמבחינתי זו הפעם האחרונה שאני
עומדת ברחוב הזה.
אך פתאום ,בפעם הראשונה הבחנתי בבית כנסת קטן ,שנמצא ליד ביתי .חשבתי לעצמי שאף אחד לא יוכל יותר לעזור לי .אולי יש בכל זאת אלוקים בשמים? אני
לא יודעת מה קרה לי ,אבל מצאתי את עצמי מול פתח בית הכנסת .החלטתי להיכנס והושטתי יד לפתוח את הדלת .היא לא הייתה נעולה .מיד ניגשתי לארון
הקודש ,פתחתי אותו ובפעם הראשונה בחיי התפללתי לה' .בכיתי לפניו שישמור על הילד שלי.
הרגשתי שאני גם חייבת לעשות משהו לכבודו .נזכרתי שיש מצווה להדליק נרות שבת .החלטתי החלטה נחושה שאקיים את המצווה ,אך לא ידעתי כיצד לעשות
זאת .התקשרתי לאישה דתיה שהכרתי בעבר .היא הגיעה בחפץ לב ולימדה אותי כיצד להדליק נרות שבת .אך אותה אישה הוסיפה" :כיצד תדליקי נרות שבת
ומיד לאחר מכן תגישי אוכל לא כשר לארוחת הערב?" .תוך שעתיים הכשרנו
את המטבח .התקשרתי לבעלי ואמרתי לו" :או שאנחנו מתגרשים או שאתה
דברים שלמדתי מהרמח"ל
מגיע לכאן לפני כניסת השבת" .הוא היה בטוח שהשתגעתי ,אבל הוא הגיע.

מיומנו של מורה ן

וכיום ברוך ה' יש לנו שני ילדים נפלאים .והשלישי בדרך"...

חידות לילדים ן

אליאור שוורצבויים

עליך למלאת את ההגדרה לפי המספר .מ 1-עד  4כל פעם
מוסיפים אות ומ 5-עד  7מורידים אות
 .1בתוכו
 .2חור גדול באדמה
 .3בהתחלה עשיו ולאחר מכן יעקב נשאו בתפקיד הזה
 .4נמכר בעד נזיד עדשים
 .5יעקב קבל במקום עשיו מיצחק
 .6זלגו דמעות מעיניו
1
 .7תן ,הבא
2

3
4
5
6

ששר עיצובים 0584011256
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חוג תהילים
בכל שבת בשעה 13:30
מתקיים חוג תהילים לבנים )יסודי ומעלה(
בבית כנסת הטורקים )תפארת ישראל(

פנים
גרלה על או נוכה!!
ה
סיבת ח
רך במ
תע

אמיתי ששר

כל איש חינוך שואל את עצמו אינספור פעמים מהי הדרך המוצלחת
להנחיל לבן שלו או לתלמיד שלו את סוד החיים והתורות המשמעותיות
שיבנו אותו ויהפכו אותו לאדם טוב .האמת הפשוטה היא שאין שיטה
אחת נכונה לכולם .כל אחד צריך יחס אישי ומלוא תשומת הלב .כי כל
אחד הוא עולם ומלואו.
ובכל זאת -ישנם עקרונות הנכונים לכל אחד ואחד .אשתף אתכם בשתי
נקודות בהן נתקלתי בספרי החינוך השונים ,הנלמדים מהרמח"ל -רבי
משה חיים לוצאטו.
א .מטרת האדם -הנאה!
"והנה מה שהורונו חז"ל הוא ,שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה'
ולהנות מזיו שכינתו שזהו התענוג האמתי והעידון הגדול מכל העידונים
שיכולים להימצא" )מסילת ישרים א( המטרה של האדם היא הנאה!
כמובן שההנאה צריכה להיות אמתית ומלאה בעוצמה אך מכל מקום,
בקצה המנהרה צריכה להראות ההנאה .אם ילד לא יחווה את ההנאה,
אפילו בקצה המנהרה ,סביר להניח שאותה המנהרה תדכא ותרחיק את
התלמיד ולכן תפקיד המחנך הוא להכניס טעם של הנאה בתכנים שהוא
מעביר.
ב .אתה רוצה לעשות טוב? עשה זאת מושלם!
"ועל כן בהיות חפצו יתברך שמו להיטיב לזולתו ,לא יספיק לו בהיותו
מיטיב קצת טוב ,אלא בהיותו מיטיב תכלית הטוב שאפשר לברואים
שיקבלו" )דרך ה' א ,ב(
ריבונו של עולם ברחמיו ובטובו נותן לנו את האפשרות לקבל את הכי
טוב ,ללא שמץ של חיסכון או אינטרס פרטי .כשאנו באים להעניק לילדים
את הטוב -כלי העבודה לחיים -עלינו להידבק במידותיו של ריבונו של
עולם ולחשוב על הטוב המוחלט והשלם שהילד יוכל לקבל ,ללא שום
חסך ואינטרס פרטי ,להסתלק מהכבוד ומהגאווה ולזכור שהילד הוא
המטרה!

ממתק לכל ילד ,פרסים והגרלות
כולם מוזמנים אסור לפספס
טלפון לפרטים 054-5385711

לקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה לgarory2@gmail.com-

גרעין תורני אור יהודה

www.garin-oy.co.il

