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 ירושלים 

 2592: מספרנו                                                                                                        
 
 

 

 חג מתן תורה
 

 חג החירות הרוחנית
 

 חגם של הורים ומורים 
 

 
 

 ת מעשה אלהים המה והמכתב מכתב אלהיםוחווהל" 
 (.טז, לבשמות ) "תוחוחרות על הל, הוא

 
 אל תקרא חרות אלא חירות שאין לך בן חורין

 וכל מי שעוסק, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה
 בתלמוד תורה הרי זה מתעלה

 
 (ב,אבות ו, רבי יהושע בן לוי)                                             

 
 

ידם להורים ולמורים שתפק דברים אלו נאמרו לכל עם ישראל אך נתכוונו בעיקר
 .רוחנית -לגדל ולהצמיח ילדים לחירות

 
 הכלי המרכזי שניתן להורים ולמורים לביצוע מלאכת הגידול הוא 

 
 תורה

 
 ?מהי תורה

 
 "וכולם כלולות בה החכמותהתורה היינו ההשכלה דהיא עומדת בראש כל "
 (.שם, יכין)
 
עם אלא ספר של דבר חוק ומשפט ל, התורה שלנו אינה צרור של סיפורים סתם"

 (.99 'עמ, 9990יק 'סולובייצ" )ישראל 
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 :מכאן למדנו 
 .חכמת חיים, תורה היא חכמה

 
 ?מורותבהחכמה את בהורות והיא מייצגת גם  מהי חכמה

 
 צהר לחכמה 

 
 בחזון וברצון ליצירה, ראשית ההורות בחלום. ובותחו  זוןח לום ח  מייצגת  ח

 הורות   . הוא פרי ומושא של חלוםאדם ש -לקיומו וגידולו של ילד, המשכית    
 .מתקיימת באמצעות החזון שהוא פרי רוחה ולאורו היא הולכת    

 
 (.בפוטנציה)זוהי יכולת בכוח  .ישורים להיות הוריםכוה, וחותכהמייצגת את  -כ 

 לזהות ולפתח את כלי  , ועלינו להכיר, כולנו מצוידים במסוגלות הורית     
    .לבצעה בפועלההורות כדי שנוכל      

 
 .כשוליםמחויבות ואף את המה, טרותממייצגת בהורות את ה  -  מ

   קביעת המחויבות , היא מקדמת אותנו לקראת עיצוב מטרות הוריות       
   במימוש , שתמיד קיימים, ההורית ונותנת בידינו אפשרות לזיהוי המכשולים       
 .ההורות בדרכה לאור החלון והחזון       

 
   תלבטויות שקיימות בהורות ההזדמנויות וההמייצגת לגבי ההורות את  –ה 

 .ומלוות אותה לאורך כל פעילותה      
 

 החכמהיוצרים ביחד את , זדמנויותהו טרותמ, וחותכ, זוןחלומר ש כןאפשר ל
 .בהורות

 
 .פיתוח ומימוש ההורות הלכה למעשה, חכמה בהורות היא גם מהות וכלי לקיום

 
התורה מונחלת ומתממשת באמצעות שני כלים הכלולים הורות שהיא חכמה ב

 :בה 
  הדיבור האחד 

 
  "ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך"

 (.ז-דברים ו)                                                                                        
 הדיבור הוא הכלי בהורות ובחינוך – רות נתנו בחג מתן תורהדב, דבר, דיבור 
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 האהבה השני הוא 
 

 פועלת ההורות ועליה היא עומדת בבחינת  ואהבה בהורות היא הכלי באמצעות
 

 "עולם חסד יבנה " 
 

 רות שהיא הדמות המרכזית בשבועות משולה לחסד
 
 
 
 

 תורה היא חכמה 
 

 עבודה היא דיבור
 
 היא אהבה יםגמילות חסד

 
 

 עבודה וגמילות חסדים התורה על שלושה דברים העולם עומד על ה
 (ב, אבות א)                                                                            

 
 הדיבור והאהבה, על שלושה דברים ההורות עומדת על החכמה 

 
 מורים לשלושתם ניתנו להורים ו

 בחג מתן תורה
 להרבות הצלחה כדי

 
 :אלה הם 

 מפתחות זהב לכל אוצרות ההצלחה' ג
          (ב,אבות א)                                            

 
 בברכת הצלחה כל ההורים והמורים

 ילדים וחינוך במפעל החיים של גידול                             
 רינה כהן 


