
,מנהיגי חינוך יקרים

'  סטזויקרא רבה פרשה )מובא במדרש " זאת תהיה תורת המצורע"על הפסוק בפרשתנו 

(:ב

מעשה ברוכל אחד שהיה מחזיר בעיירות שהיו סמוכות לציפורי והיה מכריז ואומר מי  

הוציא לו  .ינאי ששמע את הכרזתו הזמינו לעלות לביתו' ר? רוצה לקנות סם חיים

נצור לשונך  "שאחריו כתוב " מי האיש החפץ חיים"הרוכל ספר תהלים הראה לו פסוק 

שומר פיו  ( "כאמשלי )ינאי אף שלמה מכריז ואומר ר"א, "סור מרע ועשה טוב... מרע

ינאי כל ימי הייתי קורא הפסוק הזה ולא הייתי יודע  ר"א" ולשונו שומר מצרות נפשו

לפיכך משה מזהיר את  " מי האיש החפץ חיים"מה משמעותו עד שבא רוכל זה והודיעו 

.תורת המוציא שם רע" זאת תהיה תורת המצורע"ישראל ואומר להם 

הלא הוא ידע להוסיף גם  ? ינאי לא הכיר את הפסוק בתהילים' וכי ר. הסיפור נראה תמוה

שמירת הלשון מצילה מצרות וממוות והמוציא -את הפסוק במשלי שמביע את אותו רעיון

ינאי ידע עד כמה ' בהכרח שר? ומה התחדש לו כעת, שם רע נענש בצרעת וחשוב כמת

מסכת )אך מסיפור דומה המובא בגמרא . הפה מצילה ממותונצירתחמור חטא הלשון 

נצרתי לשוני מרע : שמא יאמר אדם: "נוכל להבין מה התחדש לו ( ב"עיטעבודה זרה דף 

סור  : "ל"ת? (אוכל לנוח בשלווה מעתה והלאה)ואתגרה בשינה [ אלך], ושפתי מדבר מרמה

".תעזובוכי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל : "שנאמר, אין טוב אלא תורה, "מרע ועשה טוב

סור מרע "סיום הפסוק .החיים אינם רק שלילת המוות אלא שלימות של עשיה חיובית

את הטוב . מלמד שלא מספיק להימנע מהרע אלא יש להוסיף ולעשות טוב" ועשה טוב

דיבורים של תורה ושימוש בלשון טובה  , "מוות וחיים ביד לשון".י תורה"משיגים ע

.מביא חיים וברכה

מדינת ישראל שקמה בארץ ישראל אינה רק מקלט מדיני  .ארץ ישראל נקראת ארץ החיים

ועוגן הצלה מאימת חשכת הגלות בה חסינו בצל זרים אלא כמו שכותב הרב קוק באורות  

קשורה בקשר חיים ( אלא...)ארץ ישראל איננה דבר חיצוני קנין חיצוני לאומה(: "'ט' עמ)

חיים שלמים כוללים לא רק שלילת המוות אלא יצירה ועשיה בכל תחומי ". עם האומה
שתי קומות המבטאים שלמות גופנית  –החיים כברכת התורה ואולך אתכם קוממיות 

.ונפשית

מעלתה של ארץ ישראל אליה שבנו אחרי אלפיים שנות גלות איננה מסתכמת בריבוי  

חגיגה ה " )כיון שגלו ישראל ממקומן אין לך ביטול תורה גדול מזה: "התורה עליו נאמר

ואפשר אפילו ...י"העבודה בקרקע מצוה משום ישוב א"אלא כמו שכותב החתם סופר ( ב"ע

קיבוץ גלויותינו והפרחת ".בכלל מצוההכלשארי אומנויות שיש בהם ישוב העולם 

הופעת הקץ המגולה לה -השממה שמכוחם ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה 

מדע  , תעשיה מפותחת ועדכנית. ועוד היד נטויה, הם רק ראשית צמיחת גאולתנו, זכינו

יהוו חלק מתקומת עמנו השב  , רפואה מתקדמת ועוד, פורץ דרך ברמה בינלאומית

.לארצו ובונה את חיי הלאום של אומה המתנהלת לאור התורה ובכך נשמש לאור גוים

על מה שזכינו ונבקש להמשך עשיה ובניה  ' למדינת ישראל נודה לה73-ביום העצמאות ה

.ולאורם נחנך את תלמידנו, משולבת בריבוי תורה המדריכה את חיינו

בתוך שאר  מילכהר הרב חיים מאיר בן "ניחוחות לשבת נקדיש לרפואתנו של מואת לימוד

,חולי עמו ישראל

.ה"ולהצלחת כל ילדי ישראל עם חזרתם המלאה לשגרת למידה ב

שבת שלום ומבורך
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