
!מנהלים יקרים

אדם לחברובן 

בפרשת  –שבו נפגשנו עם עקרונות העל , מעמד הר סיני–המעמד הגדול והנשגב אחרי 

פרטים  , משפטים, "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. "משפטים יורדים לפרטים

.הוא הרגישות שבין אדם לחברו, קטנים אשר המכנה המשותף של רובם

עסוקה בברור מקומו של כל אחד  , המצוות והמשפטים של בין אדם לחברומערכת 

נראה , ובנוסף. הזכות לא להיפגע, להיות בן חורין, ברור הזכות שלו להתקיים. בעולם

חייבים  , גדולים ומופשטים ככל שיהיו, שבאה התורה ללמדנו שהעקרונות והכללים

להיות מושתתים בקרקע המציאות  יסוד רעיוני שאינו מחובר לעולם המעשה וערכו אינו  

.לא יכול למצוא את מקומו בתורת ישראל, אלא אקדמאי בלבד

האם העיסוק בעולם  ? תלמוד או מעשה, מה גדול ממה: מופיע דיון תלמודיבגמרא 

גדול : "ל היא"מסקנת חז? או שמה להפך, הרוח גובר על העיסוק בעולם המעשה

נמדד , גדול ויסודי ככל שיהיה, ערכו של רעיון, כלומר".  תלמוד שמביא לידי מעשה

ראשה בעולמות  , תורת ישראל. במידת היכולת להביאו לידי ביטוי בחיי המעשה

.אך רגליה ניצבות היטב על גבי קרקע המציאות, העליונים

אנו נדרשים לערנות ורגישות גדולה לשלום  ....הדבקות, בידודיםהמורכבת של בתקופה 

,  כתף, לצורך במתן עזרה, לדאגה למשפחות, לשלום תלמידנו, כל אנשי הצוות שלנו

ה חיזוק השגרה  "כולנו תפילה כי ההנחיות חדשות יבטיחו בע. גדול יותר....מענה

לרפואה ' בהגעת תלמידנו לבתי החינוך ומתוך כך נחזק ונתחזק כולנו בעבודת ה

.ובריאות טובה

ורפואהתפילה 

ם ֵאת ה: "הבטחה חשובה בפרשתנוישנה  יָך  ֹלֵקיכֶּם-א  ' ַוֲעַבְדתֶּ ת ֵמימֶּ ת ַלְחְמָך ְואֶּ ּוֵבַרְך אֶּ

ָך '  על ידי עבודת ה: "ל"מסביר הרב מרדכי זצ( ה"כ, ג"כ" )ַוֲהִסֹרִתי ַמֲחָלה ִמִקְרבֶּ

שיתרפא מכל סוגי המחלות אפילו ' התורה מבטיחה לעובד ה. בתמימות זוכים לבריאות

כגון בחדרי הלב או המוח  , מהמחלות הפנימיות אשר לרפואה אין תרופה בעבורן

ָך: "לכן הדגיש הפסוק. וכדומה , עוד יש לבאר. מקרבך ממש–" ַוֲהִסֹרִתי ַמֲחָלה ִמִקְרבֶּ

ם בהלכות תפילה "כלשון הרמב, הכוונה היא לתפילה–" 'ועבדתם את ה"שמה שכתוב 

';  אלוקיכם' ועבדתם את ה': מצות עשה להתפלל בכל יום שנאמר(: "'הלכה א' פרק א)

:  אמרו חכמים. 'ולעבדו בכל לבבכם': שנאמר, מפי השמועה למדו שעבודה זו תפילה

,  פעמים רבות מתרשל האדם בעבודת התפילה". זו תפילה? איזו היא עבודה שבלב

או  , והוא חושש לחלות, פעמים הוא מתעצל לקום לתפילה בבוקר וטוען שהקור עז

שפוטר את עצמו מן התפילה בטענה שמכיוון שהוא צריך לעבוד לפרנסתו אין לו זמן  

,  שאין לו לאדם לדאוג מחולי מחמת השכמתו לתפילה, על כך אומרת התורה. להתפלל

' אם תעבדו את ה–" 'ועבדתם את ה: "אלא, או לחשוש שתחסר לו פרנסה בשל כך

אם אדם –" וברך את לחמך ואת מימיך: "כמו כן". והסירותי מחלה מקרבך"–בתפילה 

,  מחולי וידאג לו לפרנסתו' אזי ישמרהו ה, שהיא התפילה, בעבודת הלב' עובד את ה

.ולא יינזק כלל בשל זהירותו בתפילה

צריכה  ' לכאורה ההליכה בדרך ה: יש להבין:" ל מוסיף כי "הרב אברהם צוקרמן זצ

ויש  ? "וברך את לחמך"ה מברכנו בברכה גשמית "ומדוע הקב, להביא ברכה רוחנית

" ואנשי קדש תהיו לי"שמדייק מהמילה בפסוק מקוצקמנחם מנדל ' לומר לפי דברי ר

ה דורש מאתנו קדושה של בני אנוש ולא קדושה של מלאך לכן נאמר בפסוק  "שהקב



דורש מאתנו קדושה של בני אנוש ולא קדושה של מלאך לכן נאמר בפסוק  ה "שהקב

את אותם דברים פשוטים  , ה מברך דווקא את לחמנו"הקב', שאם נהיה עובדי ה

וכך  ', כדי שנוכל לאכול ולשתות כבני אדם ותהיה לנו אפשרות לעבוד את ה, ושמיים

".אנשי קודש"נגיע למדרגת 

א שפעם הגיע אליו היצר הרע בעיצומו של חורף קר "זיע" חפץ חיים"מספרים על ה

הרי אתה זקן ולשם מה אתה צריך לטרוח  , רבי ישראל מאיר: ואמר לו, בחודש טבת

והרי אתה זקן יותר  , אתה אומר לי שאני זקן: ענה לו החפץ חיים? ולקום כל כך מוקדם

,  אך בכל בוקר אתה בא אלי בזריזות; שהרי אתה קיים כבר מששת ימי בראשית, ממני

למרות  , ממך אלמד להתגבר אף אני. על מנת לעצור אותי בעבודת בוראי, כאדם צעיר

.'בעבודת ה, גילי המופלג

,מנהיגי חינוך יקרים

עקרונות חינוכיים אליהם אנו  , נזכה כמו במעמד הר סיני לחלום ולחזות אידאלים גדולים

שואפים ולתרגמם לעולם המעשה לפעולות שיאפשרו הגשמת החלומות גם בעת  

ביכולת לתת מענה מיטבי  , כמנהיגים נשהה בשני צירים.  המורכבת בה אנו מצויים

לחבר , לצד היכולת להגשים את החלומות הגדולים שלנו בחינוך, ועכשולמציאות כאן 

נישא תפילה לחזרה לשגרה  , מתוך בריאות טובה' ה לעבוד את ה"נזכה בע. שמים וארץ

מתוך כך נזכה לברכה , לקדש מעשינו היומיומיים " אנשי קודש"נשאף להיות , מלאה

.ה יסיר מעלינו כל חולי"בגשמיות וברוחניות והקב

שבת מברכים שלום

שבת שלום ומבורך

שושנה נגר


