פרשת וישלח
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אור יהודי
מתוך הפרשה ן

קרב מגע רוחני

ישראל כרמל

חז"ל במדרש מספרים לנו שיעקב חזר ועבר לבדו את מעבר היבוק כדי
לקחת "פכים קטנים" )דברים בעלי ערך לא גדול( שנשארו שם .מקובל
לראות בדבר זה שבח ליעקב" -צדיקים חביב עליהם ממונם מגופם ,וכל כך
למה? לפי שאין פושטין ידיהם בגזל" כשאדם עובד ועמל בכדי להשיג את
רכושו אז הוא מקפיד לא להפסידו ומוכן לטרוח בשבילו.
פרשן ה"כלי יקר" על התורה רואה את דברי חז"ל אלו מזווית אחרת
לחלוטין .הוא מסביר שכמו שלזבוב אין יכולת להזיק לגוף אלא רק כשנוצר
פתח -כמו פצע בעור  -כך גם היצר הרע ,רק כשהאדם חוטא בחטא קטן
רשאי היצר הרע "להיכנס" ולהזיק עוד ולהשתמש בפצע שנוצר כדי ליצור
זיהום שישכיח את הקב"ה לחלוטין.
וכך מפרש ה"כלי יקר" את אירועי אותו הלילה :יעקב חטא כשחזר בשביל
אותם הפכים הקטנים מכיוון שזו הייתה שעת סכנה והוא לא היה רשאי
לסכן את עצמו בלילה לבד למענם ,זהו חטא חמדת הממון )בדרגתו
הגבוהה של יעקב שאין לנו השגה בה( ומכיוון שכך מיד מזדווג אליו
"סמאל" -שרו של עשיו -היצר הרע בכדי לסמא את עיניו לחלוטין ולהשכי־
חו את עבודת ה'" .והיה האבק עולה עד לכיסא הכבוד" .זאת בדיוק מטרת

מהנעשה בשטח ן

דוד כהן

דואגים לחינוך!
אחד מהדברים העיקריים שהגרעין התורני מפעיל בעיר זו מערכות החינוך
בכלל וגני הילדים בפרט .יחד עם הרשות המקומית ומשרד החינוך התחלנו
מהלך של החזרת החינוך הממלכתי דתי כמוביל החינוך הדתי באור יהודה
והקמנו בשנת תש"ע את גן הילדים הראשון של העמותה .בגן זה ובגנים
שהוקמו אחריו הקפדנו על בחירת צוות מקצועי מהשורה הראשונה ועל
תכנים לימודיים ברמה הגבוהה ביותר .זכינו לראות ביקוש גדול מאד לגנים
עד כדי כך שבשנת תשע"ד נפתח הגן הרביעי! גנים אלו הינם תוצר של
שיתוף פעולה מלא בין עיריית אור יהודה ,משרד החינוך והגרעין התורני.
סביב מערכת הגנים ישנה פעילות קהילתית רבה להורים ,לאחים ולילדים
עצמם .במהלך כל השנה ישנן פעילויות רבות ומגוונות כגון סליחות ,סדר ט"ו
בשבט משותף ,סעודת מלווה מלכה ועוד.
השבוע התבשרנו כי הגננת עפרה מויאל וכל צוות גן חט"צ זכו בפרס החינוך
הדתי הארצי המחולק לגנים יחידים ונבחרים בארץ .עפרה היתה הגננת
הראשונה שפתחה גן של הגרעין התורני ואנו רואים בפרס זה אות כבוד לכל
המפעל הגדול שנעשה בגני הילדים שהקמנו .מזל טוב לעפרה מויאל!

המאבק של "סמאל" ביעקב -להסתיר את כיסא הכבוד! המאבק היה קשה
אך כשליעקב "עלה השחר" המבטא בהירות פנימית ,הוא זכה לנצח ולסיים
את הקרב.
בהבנה שמדובר לא במלחמת כוחות פיזיים אלא במאבק רוחני טמונה גם
היכולת שלנו ללמוד ממאבק זה צעד ראשון בקרב מגע רוחני :עלינו לשמור
על נפשנו מפצעים שונים ראשוניים שבהם יכול היצר להיכנס במטרה
להשכיח מאתנו את כיסא הכבוד.

בעין חינוכית ן

עופרה מויאל

גננת החט"צ של ביה"ס סעדיה גאון

כוחה של הארת פנים
הרב חיים שמואלביץ אומר :ההיפך מיראת שמים זה לא לשים לב .ביומיום
אנחנו עושים דברים ולא שמים לב :פוגעים ,מדברים לשון הרע ,מדברים
בתפילה .ולא שמים לב למה שאנחנו אומרים וכו' .וכשזה קורה זה נקרא
שאין יראת שמים .אבל כשאנחנו שמים לב לפרטים ולא פוגעים אחד בשני,
ומתפללים בכל הכוונה )איש איש כמעלתו( אז יש יראת שמים.
אחד הדברים החשובים בחינוך זוהי היראה .אין הכוונה שהתלמיד יפחד
מהמחנך ,אלא יראה מלשון כבוד! התלמיד צריך לכבד את המחנך .וגם
המחנך צריך בכבוד תלמידו .להשתדל לא לפגוע בו ,לא להעליב אותו לפני
כולם ,לא לקרוא לו בשמות גנאי וכו' .אלא לעשות זאת ביראת כבוד ובנועם
כלפי התלמיד ,שיראה התלמיד ויבין שגם המחנך מכבד אותו .הראיה
הפנימית של המחנך כלפי התלמיד היא כדי להאיר לתלמיד את הדרך
הנכונה להתנהגות רצויה ,התנהגות בכבוד ולא בזלזול .לא בו ולא באחר.
והכי חשוב לזכור שככל שנהיה אנחנו המחנכים מאירים :חיוך על השפתיים,
דיבור בנועם ,בסבלנות -כל התלמידים ,גם העצובים ,יהיו מאירים.
המסר חינוכי:
אחד הדברים החשובים בחינוך הוא יראה
לעיתים זה בא משאגת האריה
לעיתים זה בא מראיה פנימית
מתפקידנו החינוכית ,לתלמיד את הדרך הנכונה להאיר
ובל נשכח את דברי הראי"ה:
"כשהנשמה מאירה גם שמים עוטי ערפל מפיקים אור נעים".
יהי רצון שיהא בנו אהבת תורה ויראת שמים.

סיפור לשבת ן

דרישת שלום מרחל אמנו

רחלי חתוכה

בפרשתנו מסופר על מותה של רחל אמנו .ידוע שנשים שלא מצליחות להרות הולכות ומתייפחות על קברה של רחל אימנו ומבקשות ממנה עזרה.
יום אחד החליטה אישה הנשואה יותר מעשר שנים ולא נפקדה בילדים ,ללכת לבקש את עזרתה של רחל אמנו .היא הגיעה אל הקבר ובכתה מספר
שעות .לבסוף הבטיחה לרחל שאם היא תהרה ,היא מבטיחה להזמינה לברית.
רצה ריבונו של עולם ומספר ימים לאחר מכן התבשרה האישה כי היא בהיריון .לאחר שנולד בנה הבכור והוא בריא ושלם ,הלכה אותה אישה והניחה
על קברה של רחל אמנו הזמנה לברית.
בשעה טובה ,לאחר שמונה ימים התקיים טקס ברית מילה .ההורים שהיו כה מאושרים על הולדת התינוק החליטו שאירוע זה הוא חשוב מאוד ולכן
חילקו בכניסה לאולם לכל אחד מהאורחים כרטיס קטן שבצדו האחד תמונתו של התינוק ובצדו השני תפילת הדרך.
בין כל האורחים שהגיעו לשמוח עם המשפחה ,הגיעה אישה לבושה כולה בבגדים לבנים .לאחר בירורים ,הגיעו הבעל והאישה למסקנה שהאישה
הזרה שהופיעה באולם לא הוזמנה .שאלו אנשים בסביבתה אם מישהו מכיר אותה אך אף אחד לא ידע מי היא .אותה אישה ישבה בשולחן ומשום
שלא התנהגה באורח מוזר הוחלט שלא לבקש ממנה לעזוב את המקום.
לאחר פיתוח התמונות של הברית נדהמו לגלות כי כל התמונות שבהם מופיעה האישה הזרה ברקע נשרפו .כל התמונות מלבד תמונה אחת שבה
נראית כף ידה של האישה בקצה התמונה .האישה שהבינה שמשהו מוזר התרחש נזכרה בהזמנה שהניחה על קברה של רחל אמנו .בבוקר שלמחרת
הגיעה האישה אל הקבר ונשימתה נעצרה כשהביטה בקבר.
ההזמנה שהניחה לא היתה שם ובמקומה היתה מונחת תמונה קטנה של התינוק ,ותפילת הדרך מאחוריה.

הלכה אחת לשולחן השבת
מקום הדלקת נר חנוכה ן הרב יאיר טחובר

היכן מדליקים את נר החנוכה?
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מי שגר בבית פרטי :המקום המהודר הוא פתח החצר לרחוב או פתח הבית
אם הוא נראה לרחוב .כאשר אי אפשר מבחוץ ,מדליקים על אדן חלון.
בבניין מגורים :יש אומרים שצריך להדליק בפתח הבניין .יש אומרים להדליק
בפתח הבית .יש ממליצים לצאת מן המחלוקת ולהדליק בחלון.
לגרים בקומה שלישית ומעלה )מעל  20אמה ,כ 10-מטר( :יש שכתבו שאין
להדליק בחלון שהרי אין להדליק מעל  20אמה .לעומתם יש שכתבו שכאשר
יש בניינים גבוהים ממול אז הם רואים את הנרות ויש בזה פרסום הנס ואפשר
להדליק .בכל מקרה אם יש אנשים בבית ,החלון אינו גרוע מהמדליק על
שולחנו בבית.
יש מהמקובלים שכתבו להניח את החנוכיה סמוך לפתח מבפנים משמאל
למזוזה כדי "להרוויח" את העניין שיהיו מסובב במצוות.
שנזכה להאיר את העיר בנרות חנוכה .ולפרסם את הנס כראוי!

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

050-6550412¸½Á¿È¯Ç½³½ÈÇ³
³²´³¸Ç´¯¸¿Ç´É¾¸ÁÇ±

www.garin-oy.co.il

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

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

העלון מוקדש לעילוי נשמתו של ברוך מנחם בן משה קלונימוס

