התרוממות של אחד מישראל מרוממת את כל ישראל
השבת נתחיל לקרוא בספר ויקרא הנקרא בפי חז"ל בשם "תורת כהנים" ,מפני
שעיקרו עוסק בהלכות עבודת הכהנים במקדש .אחד המוקדים המרכזיים בחומש הוא
עבודת הקרבת קורבנות.
אומרת התורה" :אם עולה קרבנו מן הבקר ,זכר תמים יקריבנו .אל פתח אהל מועד
יקריב אותו לרצונו לפני ה' (".א -ג) .משמעות תיבת" :לרצונו" שבפסוק היא כפולה:
לרצונו של המקריב ,שלא יקריב אדם בעל כורחו .לרצונו של מקבל הקורבן  -הקב"ה,
שיקבל ברצון את מתנת המקריב.
מסביר הרב נבנצאל כי קבלת הקורבן ע"י הקב"ה תלויה במידת התעלות נפשו של
המקריב ,והתקרבותו לה' .בלי שאיפה כנה להידבק בבורא באמצעות דבקות בתורתו,
במידותיו ובמצוותיו – אין תועלת בקורבן.
הרמח"ל מוסיף נקודה חדשה בעניין הקורבנות ,יש גורם שלישי שההקרבה מביאה לו
התרוממות" :וכל כך יתרון היה להם לנקרבים בזה ההקרבה עד שהיה כל מינם
מתברך בכל העולם".
בימים אלו אנחנו שומעים על הקשר שבין האדם לעולם החי( ,בעקבות האפשרות
שהנגיף מגיע משימוש לא ראוי בבעלי החיים - )..הקורבן הוא גם ביטוי של אחריות
שלנו להעלות את עולם החי ולדאוג לו( .הפוך מהמבט השטחי בפעולת ההקרבה).
באמצעות הקורבן לא רק הבהמה המוקרבת מתעלה אלא כל בני מינה שבכל עולם
היו מתעלים ומתברכים מכך .כך גם בעולם הצומח ,צמח שהיו מביאים ממנו מנחה לה'
– היה משפיע ברכה לכל הצמחים שמסוגו בכל רחבי עולם .ניסוך המים בחג הסוכות
היה מביא לברכה בגשמי כל השנה.
מכאן עלינו להתבונן במעשיו של הקב"ה בבחינת "והלכת בדרכיו" ולהבין את משמעות
הרציונל של ההשפעה וההתברכות של דבר אחד על כל הסוג המתברך .יהודי העושה
מצווה – השפעתה ניכרת בו ביותר וגם משפיעה על משפחתו המורחבת ועל כל
סביבתו .כאשר האדם הפרטי מתעלה הדבר משפיע על הכלל וכל הכלל מתעלה ,על
כן עלינו להשתדל לראות בזולת רק את נקודות האור שבו ,ובזכותן לדון לטובה את
כולו .עלינו ליישם גם אנו הנהגה זו בחברתנו ובסביבותינו נאתר את המידות הטובות
שבזולת ,נתבונן ברגעי העלייה שבכל אחד .ובזכות ראיה חיובית זו נשפיע אהבה
וברכה לכלל אישיותו ,נשפיע חסד ופיוס גם לשעות הפחות יפות.
נזכור כי אם קורבן של אחד מבני המין מרומם את כל המין ,הרי גם התרוממות של
אחד מישראל מרוממת את כל ישראל .כך שגם היהודי המצוי כרגע בעמדה רוחנית
נחותה ,יכול להיות מורם ע"י אחרים.

מנהיגים יקרים ,
בימים הללו ,ימי דאגה בו נמצא כל העולם זוכה לשמוע מאות ספורים של מעשים
מרוממים ומרגשים אשר אתם וצוותי החינוך שלכם מובילים מידי יום ,מלאת הכרת
הטוב על הקשר היום ימי שלכם עם תלמידנו ,על חיזוק המשפחות והתלמידים ,על עמל
יום יומי לשמור על שגרה מירבית בימים המורכבים .למדה ומתפעלת מהדרכים
היצרתיות בה אתם פועלים כדי לא לוותר על מבצע "קמחא דפסא" במיוחד בימים הללו
בהם יש משפחות אשר ההורים לא עובדים ,בשל יציאה לחופשה כפויה ,תודה גדולה
על הדאגה והמשך ליווי של משפחות העולים ,תלמידי חנ"מ......עידוד תלמידנו ללמוד
באמצעות אתרי החמ"ד ,להתחזק בתפילה ,בלימוד הלכות חג הפסח .למרות המעבר
לעבודה ע"פ תקנות לשעת חרום מנהלים ומורים מבינים את גודל השעה וממשיכים
בשליחות הקדושה ,נישא תפילה שבזכות מעשיכם הגדולים יתעלה העולם כולו במהרה
ותעצר המגפה.
היום ר"ח ניסן  ,עיני כולנו מצפות להתגשמות דברי חז"ל " :בניסן נגאלו ובניסן עתידין
ליגאל ,שנאמר ,כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" זהו חודש של תשועה.
חודש ניסן הוא גם חודש האביב שבו הכל פורח ומתחדש ,הכוחות המכונסים הפנימיים
פורצים החוצה .חודש זה הוא זמן להתחדשות ,להתעלות ,כחלק מהתחדשות הטבע
מתחדשת האומה.
נברך את חודש ניסן הבא עלינו לטובה ונתברך בכוחות של גאולה  ,בכוחות של
התחדשות ,בכוחות של רפואה  ,ישועה ותתקיים בנו הברכה " כל המחלה אשר שמתי
במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך"
חודש טוב ומבורך
בברכה רבה
שושנה נגר

