ערש"ק פרשת במדבר ה'תשע"ד

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
"על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון הרימי בכח קולך מבשרת ירושלים"
(הרב עודד מייזליש)
הנביא ישעיה אומר "על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון הרימי בכח קולך מבשרת ירושלים
הרימי אל תיראי אמרי לערי יהודה הנה אלקיכם" (ישעיה מ' ח') הרב קוק שואל על דברי
הנביא ישעיה ,מה ההבדל בין מבשרת ציון למבשרת ירושלים ומדוע הנביא אומר למבשרת
ציון לעלות על הר גבוה ולעומת זאת למבשרת ירושלים הוא אומר להרים בכח את קולה.
מסביר הרב קוק כי הכינוי ציון בתנ"ך מבטא בדרך כלל את הפן הגשמי של ירושלים .את
הצד הפשוט הלאומי ,של הבתים הרחובות של הפרחת השממה .עיר בירה כמו לכל העמים,
שם שמבטא את החזרה לארץ ישראל מבחינה לאומית .
מספרים על הרב איסר זלמן מלצר ,שהיה סופר ממש את בתי ירושלים ההולכים ונבנים
לקיים את הכתוב "סובו ציון והקיפוה סיפרו מגדליה"
ואילו הכינוי ירושלים מבטא את הפן הרוחני של העיר ,את הצד העליון ,את הקדושה
של ירושלים .רבינו בחיי כותב "וזהו סוד הלשון בשם ירושלים המורה על שנים ,כלשון
עיניים אזנים וכיוצא בהם" כלומר ,השם ירושלים מבטא את הרעיון של שתי הקומות
של ירושלים" ,ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו" שמחברת את ירושלים של
מטה לירושלים של מעלה ,שמחברת את ישראל לאביהם שבשמים .אם כן ,השם
ירושלים מבטא את רוממותה של ירושלים את רוחניותה .
את קולה של מבשרת ציון הבא לידי ביטוי בחזרת ישראל לארצם באופן מעשי ,של
היאחזות בקרקע ,של בנייה והתיישבות בארץ ישראל כולם שומעים ורואים ,אולם קולה
של מבשרת ירושלים המבקש את חזרת הקדושה לישראל הקורא לתקן עולם במלכות
ה' המדבר על תקומת עיר הקודש והמקדש ,קול זה אינו נשמע.
ולכן קורא הנביא ישעיה למבשרת ציון לעלות על הר גבוה ,היינו לא להסתפק בבחינה
הנמוכה והגשמית של ציון אלא לרומם את הבשורה גם לדרגת ירושלים ,לציפייה
לקדושת ירושלים.
ואילו למבשרת ירושלים שקולה לא נשמע מספיק ,קורא הנביא להרים את קולה,
לזעוק בכוח את בשורת ירושלים ,את התביעה לקדושת ירושלים לבניין בית המקדש
ולהשראת השכינה בציון.
ובאמת זהו עיקר תפקידנו לא להסתפק רק בבחינת ציון אלא להרים את קרנה של
ירושלים להתפלל לייחל ובעיקר לפעול למען קדושת ירושלים למען קדושת ארץ
ישראל.
יום ירושלים שמח לכולנו

הורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:

כסיכום לתכנית "מדרשת לשמה" הפועלת במהלך שנת הלימודים לבנות שכבות י"א י"ב,
התקיימה בשבת קודש פרשת בחוקותי ביישוב אלון שבות ,שבת משותפת לכל התלמידות
המתמידות בתכנית ,בהשתתפות ראש האולפנא הרב עודד ורבני המדרשה :הרב שי ,הרב
אלי שיינפלד ,הרב אוהד ארנפלד ,ובני משפחותיהן .הבנות נהנו משבת מרוממת ומלאת
חוויות .תודה מיוחדת לרב שי ,ולמדריכה שרה ברכה על ארגון השבת ,ולמדריכות רומי,
דליה ואלישבע שהשתתפו אף הן בשבת.
בנות שכבה ז' שמעו הרצאה בנושא תזונה מטעם חברת "נטלי".

מזל טוב לתפארת לרגל נישואיה!!!

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן

:

זוהרית אפרים ,טל רואש ,יעל בן חיים ,חוה הרמן ,אוריה איזביצקי ,שיראל ניסינבוים,
נעמה פישל ,שיראל אזנקוט ,נחמה ירמוס ,עדי ג'רבי ,ליאת כהן ,חן גנץ ,אלישבע נוביק.
שבת שלום!
הרב עודד
וצוות האולפנא

