ערב שבת קודש פרשת אחרי מות קדושים תשע"ז

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
הדרך לפסגה

 -הרב יהודה לנדא

תחילת פרשת אחרי מות ,מתוארת עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים.

ההדדית בקיום המצוות.

במסגרת עבודה זו ,הוא נדרש להקריב קרבנות לכפר על בני ישראל.

בספר התניא (פרק ל"ב) מובא שישראל הם נשמה אחת בגופים מחולקים.

בפר הראשון הוא מתוודה על עוונותיו ועל עוונות ביתו ,ובשעיר לעזאזל

כלומר ,עם ישראל משול לגוף האדם ,שנשמתו אחת ואיבריו מחולקים זה מזה.

מתוודה על כל עוונות עם ישראל.

הודות לשיתוף והאחדות בנשמות עם ישראל ,ניתן לצוותנו בפרשה הבאה:

נשאלת השאלה ,כיצד יכול הכהן הגדול ,הנשגב והקדוש ככל שיהיה,

"ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא י"ט ,י"ח).

להתוודות ולכפר על חטאים של אחרים?

האדמו"ר מסדיגורה בספרו חיי שלמה על פרשת קדושים קושר בין

כיצד יתכן שאדם אחד יחטא והכהן הגדול יתוודה עבורו ויוכל לכפר עליו?

מצווה זו ליסוד ש"כל ישראל ערבים זה לזה" ואומר" :אלה שתי נקודות אחיזה

כלל קבעו חז"ל במסכת ראש השנה "כל הברכות כולן ,אף על פי שיצא,

שעוקרים אותנו מתוך אנוכיותנו ומשחררים אותנו משעבודנו להאנוכיות,

מוציא" .ונפסק להלכה (שולחן ערוך תרצ"ב סעיף ג ,וכן ברמ"א על סימן תקפ"ה

ומעבירים אותנו לגובה הפסגה של עבודת השם מתוך יראה ואהבה".

סעיף ב) שאדם מישראל יכול להוציא את חברו בברכת המצוות ,גם אם המברך

בתהליך הזה בו האדם מתקן את מידותיו ואת אנוכיותו ,מפתח את הקשב

כבר קיים את אותה המצווה בעצמו.

והנתינה לחברו הוא יכול להגיע לפסגה של עבודת בוראו.

וגם כאן נשאלת שאלה דומה ,כיצד אדם יכול להוציא ידי חובה את חברו

על רקע זה מובן מדוע הכהן הגדול מצווה להתוודות על עוונותיהם של ישראל,

בברכת המצוות גם כשהוא לא מקיים את אותה המצווה כעת?

למרות שאלו לא החטאים שלו .מכח תפקידו היחודי של הכהן הגדול וחיבורו

התשובה לכך נעוצה בעצם הבנה עמוקה של הקשר הקיים בתוך עם ישראל.

הפנימי לכלל ישראל ,ביכולתו לכפר על חטאי עם ישראל .לאחר שלב זה זוכה

נאמר במסכת שבועות דף לט" .וכשלו איש באחיו( "..ויקרא כ"ו ,ל"ז) -איש

הכהן הגדול כשליח הצבור של כלל ישראל לעבור לגובה הפסגה של עבודת

בעון אחיו ,מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה" -כלומר ,לכל אחד מישראל יש

השם מתוך יראה ואהבה ולהכנס לפני ולפנים לקודש הקודשים.

שותפות ואחריות הן על עברות של חברו והן על מצוותיו .מסקנת הגמרא שם

שנזכה בימי ספירת העומר בהם עם ישראל מתכוננים לקבלת התורה על ידי

שאדם עלול להיענש על חטאי חברו במידה שהיה בידו למחות והוא לא מחה

תיקון המידות ,להגיע למעמד הר סיני בו נאמר "ויחן שם ישראל" -כאיש אחד

בו ומכאן גם נלמד היסוד שמאפשר לאחד לברך עבור חברו מכוח השותפות

בלב אחד.

בנות והורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:
ביום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות איבה העלו בנות שכבת י' טקס מרגש ומשמעותי שעסק

בטקס יום הזיכרון

במלחמת ששת הימים במלאת  50שנה למלחמה .במהלך הטקס שמעו הבנות על חיילים שנפלו במהלך
המלחמה ועל הנס הגדול בניצחון ישראל וכן שמעו דברים מפי הרב עודד .בראשית היום שמעו בנות
שכבות ז'-ח' את שיחתו של הרב יהודה לנדא על הקשר שבין יום הזיכרון ויום העצמאות וכן צפו בסרט על
אביתר בורובסקי הי"ד .בנות שכבות ט'-י' שמעו את שיחתו של הרב ישראל מלכיאל על הכרת הטוב שלנו
על מדינת ישראל והשתתפו בפעילות "זוכרים ושרים" בהנחיית מלכה קינסט .תודה לצוות שכבת י' ,הרכזת
רבקה טרופ והמחנכות מורן ממן ,שרה חבשוש וחוי בן טולילה על כתיבת והובלת הטקס ,לבנות השכבה על
ההשתתפות במרכיבים השונים של הטקס ,לרכזת החברתית מלכה קינסט על ארגון היום.
בנות שכבת י"א השתתפו בטקס במוזיאון אסירי המחתרות במעמד ותיקי המחתרות בסימן  70שנה לעלייתם בסערה השמימה של מאיר פיינשטיין ומשה ברזני.
לאחר הטקס הן סיירו במוזיאון ששימש כבית כלא בריטי בימי המנדט.

במוזיאון אסירי המחתרות

בנות שכבת ז' הכינו עבודות מרשימות על גדולי ישראל במסגרת שיעוריו של הרב שמואל כ"ץ .העבודות היפות הוצגו בתערוכה ברחבת הכניסה לאולפנא.

ביום חמישי יצאו תלמידות המשתתפות בקבוצת "מדעניות העתיד" משכבת י' ליום חווייתי בחברת סיסקו שבהר חוצבים .היה יום עמוס ,מעניין ומושקע במיוחד!
בתכנית נכללו סיור במעבדות התכנות של סיסקו ,שיח אישי עם מנטוריות מהחברה ,לימוד על שפות הצפנה ,שיח עם תלמידות עמיתות מחו"ל בסקייפ ואף
ארוחת צהרים עשירה.
בסיור ניתן היה להתרשם מעולם ההיי-טק המרתק ,ולשמוע ממקור ראשון כמה מעניינת יכולה להיות עבודה בחברת מחשבים כמו סיסקו.
תודה למארגני התכנית ,לצוות של חברת סיסקו ,למורה שרי רקובר שריכזה וליוותה את הסיור ,למלווים שלנו בסיסקו שכללו את מר לוי ,אבא של ליאורה לוי
מהקבוצה ,שעובד בסיסקו ולכל מי שהיה מעורב ביום מיוחד זה.

בתמונה ניתן לראות את נעמה אלבק ואורנה דור בסדנת
מנטורים ,עם התלמידות שלנו.
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