במרכזה של פרשת השבוע עומד סיפור חטא העגל .משה שיורד מן ההר אחרי ארבעים
יום נדהם לגלות את המשבר הרוחני שפקד את העם – יצירת עגל הזהב וקריאה "אלה
אלוקיך ישראל".
משה רבנו משמיד את העגל ונעמד לבקש סליחה עבור העם .משה המנהיג הנאמן לא
הסכים להתנתק מהעם אלא מתעקש להמשיך להנהיג אותו ,לשם כך הוא פותח
בסדרת טעונים של התפייסות מול הקב"ה .משה מבקש בקשה נדירה" :ועתה ,אם נא
מצאתי חן בעיניך ,הודיעני נא את דרכיך ואדעך ,למען אמצא חן בעיניך( ".שמות ל"ג,
י"ג).
מסביר הרב שמואל רבינוביץ כי בדבריו מבקש משה לדעת את דרכיו של אלוקים .הוא
יודע היטב שכמנהיג ,עלולות לבוא שעות קשות שבהן יעדיף להסיר מעצמו את עול
ההנהגה ,ולשם כך הוא ביקש לדעת את דרכיו של אלוקים ,כאמור" :כשם שאתה
אלוקים אינך מסיר את האחריות ,כך גם אני מבקש שלא להסיר את האחריות מעל
כתפי ,אך אני מעונין לדעת כיצד אתה עושה זאת".
מה הן דרכיו של אלוקים? האם יש קו מנחה שעל פיו אלוקים מנהיג את המציאות?
וזוהי תשובת הקב"ה כפי שמוכרת לנו בכינוי 'שלוש עשרה מידות'" :ה' ,ה' ,אל רחום
וחנון ,ארך אפיים ,ורב חסד ואמת ,נוצר חסד ואמת ,נוצר חסד לאלפים ,נושא עוון ופשע
וחטאה ,ונקה"( .ל"ד ,ו-ז) .שלוש עשרה המידות הם הנחיה לנהוג בחמלה כלפי בני
אדם .רחמים ,חסד וסליחה הם המתכון של הנהגה אחראית .אך אם נשים לב ,בתחילת
הרשימה מופיע פעמיים שמו של הקב"ה" :ה' ,ה'" .חז"ל ראו את החזרה על שם זה
כחלק מאותה הנחיה ,ופירשו אותה כך :ה' ,ה' – אני הוא קודם שיחטא האדם ,ואני הוא
לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה".
התנאי הבסיסי לחמלה הוא הידיעה הברורה שהיחס הבסיסי אינו משתנה ואינו עתיד
להשתנות .אלוקים אומר למשה ולנו לדורות כי התפייסות מוצלחת מבוססת על הידיעה
הברורה שאין דבר שבאת יכול לנתק ביננו ,גם אם יש עתה משבר ,אין מה שיוכל למנוע
מאיתנו להתקרב בחזרה .דרכיו של הקב"ה אינם המלצה .זוהי הדרכה לחיים של
חמלה ,חסד ואמת .חיים שכולנו שואפים אליהם.
בנוסח הסליחות ,לפני אמירת י"ג מידות של רחמים ,אנו אומרים "מעביר ראשון ראשון"
– כל חטא נחשב כראשון ,כל מעידה היא חד פעמית ומקרית ,כדברי המהר"ל  ,אין
בכוחו של החטא לפגוע במה שטבוע בקרבנו ,בשייכות הפנימית לתורה .משה רבינו
אומר שאם אין עם ישראל – אין תורה ,משום שהתורה היא הטבע הישראלי ,וגם אם
ישראל חטאו הקשר העצמי אל התורה לא זז ממקומו.
זוהי הדרך בה אנו כמנהיגים מנסים להתחנך ולחנך אליה :לגלות חמלה  ,חסד,
סליחה ...אנו חותרים לחיבור מלא עם תלמידנו וגם בעת משבר או כעס פועלים לקרבם
בחזרה ,לתת להם תחושה של שייכות ואהבה ולחנך כי יש סליחה והתבוננות קדימה.
וכהסברו של המהר"ל להמשיך ולחברם אל התורה הטבועה בקרבם בדרכי אהבה
וחיבור טבעי.
היום ,יום חמישי אנו זוכים לפתוח את שבוע החמ"ד ביום לימוד תורה בכל בתי החינוך,
חיבור של אמת לתורה  ,לדבקות ברצון ד' ובמסירות אין קץ להפיץ אור וטוב בעולם,
פתיחת שבוע החמ"ד בלימוד תורה היא אמירה ברורה כי כל מעשינו הינם מתוך עולמה
של תורה ובדרך התורה.

בשבוע הקרוב נעלה על נס דרך זו שאתם אמונים על ניתובה .שבוע החמ"ד המושתת
כולו על תפיסת החזון התורני ,הערכי ,חינוכי ,לאומי ומקצועי מביא לידי ביטוי את
העשיה והעושים ,את החולמים והמגשימים את האמת הגדולה שאנו מבשרים יום יום
שעה בבתי החינוך שלנו ,מגני הילדים ועד לסוף מסלול למידה .כל בית חינוך על פי
צרכיו  ,שאיפותיו וחלומו בדרך למצויינות.
מצויינות זו ניכרת בעשיה המגדילה ומרחיבה את יכולת ההשפעה והשייכות של כל
אחת ואחד מבאי החמ"ד צוותים תלמידים ,הוריהם ,כל העוסקים במלאכת קודש זו.
שבוע זה מהווה בעיקר תחנת עצירה לטובת המשך צמיחה -שבוע זה הינו זכות גדולה
לכולנו לאיר את הפריזמה לתוכנו פנימה ,לעצור ,להתבונן ,לשמוח ולהודות לד' הטוב
על שגמלנו כל זאת ,להודות לכל השותפים והשותפות הפוסעים בדרך העולה בית אל,
מגדלים תורה ומאדירים את לומדיה ,משתדלים לעשות רצונו בלבב שלם ולדייק את
המלאכה חדשים לבקרים על מנת לייצר חיבורים אמיתיים ולהכות שורשים שייקבעו
בלבבות של כל תלמיד ותלמידה בשדה החמ"ד.
כל יום בשבוע החמ"ד מוקדש למרחב שונה ,כל אחד מייצג חלק אחר בפאזל הנפלא
והמרשים שאנחנו מובילים – אבני הדרך של החמ"ד.
כנסים ,טקסים  ,אירועים בית ספריים מגוונים המיועדים לכלל קהילת החמ"ד על
גילאיה וגווניה מעידים על העושר האנושי ,דתי ,מקצועי בקרבנו .ובעיקר נשיאת הדגל
הייחודי והוקרת האנשים שעמלים יום ולילה לטובת כולנו מורי המאה ובתי ספר
מצטיינים ,עולים חדשים ,הקהל תלמידים ,הרבות חסד וערבות הדדית ,לימוד תורה
במעמדים ייחודיים וחמ"ד של שבת המעלה בקודש את גדולת "שבת אחים גם יחד".
ביום חמישי הקרוב נקדיש את תפילת הרבים לרפואת חולה הקורנה ולעצירת המגפה.
מנהיגי חינוך יקרים בשבוע זה אני מבקשת להצדיע לכם ,להוקיר ,להודות ,ולשבח את
מנהיגותכם ,את מסירות הנפש שלכם בהובלת בתי החינוך של החמ"ד במסירות
ובאחריות מקצועית בבחינת "קידוש שם שמים".
אנו מגישים לכם בהמשך שוב הקישורים לכל הארועים ולכל פעילויות שבוע החמ"ד,
מוזמנים לשתף אותנו בעשיה ייחודית בשבוע זה.
מאחלת לכולנו חג שבוע חמ"ד שמח ושליו  -באחריות ובמתינות.
בברכה חמה
שושנה נגר

