בס"ד
מנהיגי חינוך יקרים!
בשבת הקרובה נקרא את פרשות 'אחרי מות  -קדושים'
פרשות אלו נקראות בסמוך ליום העצמאות ויש בהם קריאה של ה' אלינו  -בזכותם
אתם יורשים את הארץ.
''ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אתם האדם וחי בהם'' (יח,ה) ''ולא תקיא
הארץ אתכם'' (שם ,כח)
ובזכות שמירת קדושה וטהרה אנו זכאים לרשת ולשבת בארץ.
ובתחילת פרשת קדושים אומר הקב"ה למשה:
"דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדשים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם" (יט,
ב) ורבו הפירושים וההסברים  -מה נדרש מאיתנו בציווי זה.
רש"י מבאר כי ההוראה הזו קשורה לדברים שכתובים לעיל ' -פרושים מן העריות'
הרמב"ן מזכיר את ההתקדשות בכל המותר לנו .יש בהוראה הזו קריאה לנקיות הגוף
והנפש .לעדינות.
המדרש מתמקד בחיבור של קדושים ל'קדוש אני' לא רק כציווי אלא סיוע ,דחיפה.
'ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך' (תהילים כ,ג)
אומר הקב"ה לישראל ,מתוך מקור הקדושה שיש בי אני מסייע לכם להיות קדושים -
ומוסיף על כך ה'שפת אמת' '' -כיון שבני ישראל קרובים אליו יתברך לכן נמצא בהם
הקדושה .כל התרוממות הברואים הוא כפי התדבקותם בך''
יש לנו הזכות כעוסקים בחינוך במשפחת החמ"ד לקרוא לתלמידנו ' -קדושים תהיו'.
נסור מרע (רש"י) נקדש עצמינו במותר לנו (רמב"ן) ונקרא ונסייע לקדושה..
כל לימוד התורה שלנו קדוש  -אך בקשתינו תמיד היא להוסיף קדושה ולהוסיף דבקות.
השבוע אנו מבקשים לייחד מקום לכל תוכניות ה'תורה לשמה' (וודאי שיש עוד רבות
בכל רחבי הקהילות בעם ישראל ובעולם) מתוך קריאה של קדושה לכולנו 'קדושים
תהיו' נקבל על עצמינו להוסיף זמני לימוד ,קביעות של לימוד בכל גיל ,לבנים ולבנות.
ובמיוחד בימים אלו שהמסגרת היא 'מרחוק' נעודד ונחבר את כ  -ו  -ל  -ם ללימוד:
באיגרת זו ריכזנו עבורכם את תוכניות החמ"ד אשר מאפשרות ומעודדות תלמידנו
לעסוק בתורה לשמה  ,אנו מבקשים דווקא בעת הזאת להרחיב את מס' הלומדים,
ונזכה שיתקיים בנו הפסוק "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" בתקופה בה
הלמידה מתקיימת מרחוק דאגנו להתאים התוכניות באופן המאפשר ללמוד באמצעות
כלים דיגטאליים המותאמים מרחוק ,אנו מבקשים כי כל מנהל ,כל צוות יכיר התוכניות
הקימות ,יבחר להעמיק לפחות בתוכנית אחת ויעודד השתתפות מלאה של תלמידיו,
"גדול המעשה יותר מן העושה".
נזכה לשבת טובה ומבורכת ויתקיים בנו 'להוסיף לכם תבואתו אני ה' אלוקיכם'..
שושנה נגר

