
 

 תצווה פרשת
עַ " ג ְכִפי ַתְחָרא ִיְהֶיה ּלֹו לֹא ִיָקרֵׂ ה אֹרֵׂ   (.לב, כח, שמות" )ְוָהָיה ִפי רֹאׁשֹו ְבתֹוכֹו ָשָפה ִיְהֶיה ְלִפיו ָסִביב ַמֲעשֵׂ

, (כפירוש החזקוני על אתר)האם מדובר רק בהוראות עשייתו ? "לא יקרע"מה ראה הכתוב לצוות דווקא במעיל ש
 ? או באיסור ממשי שמאחוריו מסתתר מסר מסוים, "[כדי שלא יקרע]"י "כפירושו של רש, בעצה טובה

וכך נאמר . אלא באיסור בר ענישה, מלמד שלא מדובר רק בעצה טובה בעלמא( א"ע, יומא עב)עיון בדברי הגמרא 
דו ישראל לקרוע וכי נחש: בכך לא סרה התמיהה  אלא מתחזקת עוד יותר, אכן". המקרע בגדי כהונה לוקה: "שם

 ?מה טעם ילקו על כך, ואם עשו כן בשוגג? בגדי כהונה

ויירא . ודרך כבוד, ובנחת, וביראה, כדי שילבשנו באימה: "ליתן טעם בדבר" החינוך"ביקש בעל ספר , כדרכו
 הן במישור רחב הרבה, של עבודת המקדש, הן במישור הפנימי, ומסר גדול יש כאן". מלקורעו ומלהשחית בו דבר

עשוי אדם להתלהב ומתוך כך לעשות מעשיו מתוך , מחמת התלהבות דקדושה, לא אחת". עבודת הקודש"של , יותר
שגם בעת עבודת , על כן מצווה אותנו תורה. תוך איבוד כל התחושות לגבי מה שקורה מסביב, אקסטאזה דתית

עליו ללבוש את המעיל לא רק . ותוחייב הכהן לתת דעתו גם לסובב א, בעודו שרוי בלהט העשייה הדתית, הקודש
ולא בתורה , "דרך כבוד"תוך שיקול דעת ושמירה על כך שעבודתו תיעשה ב, "בנחת"אלא גם " אימה וביראה"מתוך 

 . מתמיהה  ומבזה

, של חתירה למטרה, עשוי אדם להיכנס למרוץ מטורף של השגת היעד, דתית או אחרת, מרוב התלהבות: יתר על כן
קדושה , גם בשעת החתירה למטרה, התורה מצווה עלינו. ולמחיר שהתלהבות זו גובה" קרעים"ל מבלי שייתן לבו

 . שעלולים לבוא בעקבותיה" קרעים"להיזהר ולהישמר מפני ה, וטהורה ככל שתהיה

 ר אביעד הכהן"הרב ד/שפה יהיה לפיו לא יקרע :ובד מתוךמע                                                                                      

עמדו לנגד עיני המורים והמורות המרגישים לחץ להגיע להישגים , בבחירת הרעיון לפרשת השבוע, הפעם
ם בכובד ראש לקידום אנו מתייחסי, בחינוך הלשוני. סיבה אחרתמב או "ציעם תלמידיהם לאור מבחני מ

יחד עם . הישגים שכן שליטה במיומנויות השפה היא המפתח להמשך למידה של מקצועות הקודש והחול
בבחינת ידע בסיסי שיש " קרעים". "קרעים"שבעת המרוץ להשגת היעד לא ניצור חשוב לזכור , זאת

חווים תסכול ילדים שברגשות ה" קרעים"ו"( מעל הראש של הילדים"להזהר לא ללמד )להשלים אותו 
  ".קרעים"ללא הוראה איכותית ומקצועית מאפשרת להגיע ליעדים . ואכזבה

 :ולענייני דיומא

ב אנו שמחים לפרסם את "בקובץ הרצ. הסתיימה, ג"תשע" מרוץ הצבי"תחרות  -מרוץ הצבי .1
 (/1//11/0)  ג"ט באדר התשע"כ, ה ביום שני"טקס חלוקת הפרסים יערך בעז. שמות הזוכים

 .ב ההזמנה"רצ. מרכז למורשת מנחם בגין בירושליםב

קישור למבחר ב "רצ. מיד לאחר פורים אנו נערכים ללמד את ההגדה של פסח -הגדה של פסח .2
נוסף ניתן להעזר ב. כאןללחוץ   -ני שנתייםפרעיונות למפגש עם ההגדה של פסח שפורסמו ל

 . ד-לכיתות ג "יצאנו ממצרים"ביחידת ההוראה 

 ופורים שמח שבת שלום

 ,שלכן 
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