מנהיגי חינוך יקרים!
להתחיל מבראשית.....
בסימנא טבא בשבת זו אנו פותחים בהתרגשות גדולה מחזור חדש
של "קריאת התורה" .שוב אנו חוזרים אל נקודת ההתחלה ,התורה מתחילה
בסיפור הבריאה "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ".
הרמב"ן בפירושו לפסוק הראשון בתורה מביא את דברי חז"ל" :כח מעשיו
הגיד לעמו"( ,תהילים קי"א ,ו' ) – להגיד כוח מעשה בראשית לבשר ודם אי
אפשר ,לפיכך סתם לך הכתוב "בראשית ברא אלוקים" .הרמב"ן מחזק כי אין
ביכולתנו כבני אדם להבין ולתפוס את נושא הבריאה .אם כן מהם המסרים
המרכזיים שמעשה בראשית באים ללמד אותנו? מסביר הרב חיים דרוקמן
בספרו 'מעשי אבות' כי פרשת בראשית המספרת על הבריאה באה להצביע
על שלושה מסרים:
א .יש בורא לעולם ,גם אם אנו לא מבינים כיצד נברא העולם אנו קוראים על
הבריאה ותופסים כי יש מי שברא הכל.
ב .יש לבריאה מטרה ותכלית – עצם זה שיש בורא ,מצביע על כך שיש תכלית
לבריאה ,שכן ,אין טעם ליצור יצירה חדשה ללא שום כוונה .בריאת עולם גדול
ומורכב כל כך ,לא תיעשה אלא למען מטרה חשובה וערכית ביותר.
ג .מרכזיות האדם בעולם וערך מעשיו – האדם נברא אחרון מבין ברואי
העולם ,מה שמצביע על כך שהוא עיקר הכל ,הוא ממונה על הכל ועליו לכוון
את הכל .הוא מרכז העולם ויש ערך אדיר במעשיו .הבריאה כולה תלויה
במעשיו של האדם,
ועוד מצטט הרב את דבריו של רבי משה חיים לוצאטו  ,מסילת
ישרים" :העולם נברא לשימוש האדם .אמנם ,הנה הוא עומד בשיקול גדול ,כי
אם האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו – הנה הוא מתקלקל ,ומקלקל
העולם עמו .ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו ומשתמש מן העולם רק
להיות לו לסיוע לעבודת בוראו – הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו".
הרב קוק זצ"ל באגרות הראי"ה א' צ"א מסביר כי" :התורה ודאי סתמה
במעשה בראשית ,ודברה ברמיזות ומשלים – שהרי הכל יודעים שמעשה
בראשית הם מכלל סתרי תורה ,ואם היו כל הדברים רק פשוטם – איזה סתר
יש כאן?  ....והעיקר היא הידיעה העולה מכל העניין לדעת ה' וחיי המוסר
האמיתי.
על תפקיד האדם בבריאה אנו פוגשים בפסוק "וירא אלוקים את כל אשר עשה
והנה טוב מאוד" (א' ,ל"א) מסביר המדרש בקוהלת רבה  :בשעה שברא
הקב"ה את האדם הראשון ,נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ,ואמר לו :ראה
מעשיי כמה נאים ומשובחין הן ,וכל מה שבראתי – בשבילך בראתי .תן דעתך

שלא תקלקל ותחריב את עולמי ,שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך ".האדם
אחראי לשמור על הבריאה שלא תיהרס .ומה יעשה האדם כדי לשמור על
העולם? ילמד תורה ויקיים מצוות! תכנית בריאת העולם היא לימוד התורה
וקיום מצוות.
בפסוק "ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו
אשר ברא אלוקים לעשות" (ב' ,ג') המפרשים התקשו בביאור המילה
"לעשות" ,שכן אם "ויכולו" – כלומר :נסתימה הבריאה ,אם כן מה מקום יש
עוד לעשיה? מסביר בספרו הרב מרדכי אליהו זצ"ל " :מו"ר אבי ע"ה האריך
לבאר ש"לעשות" היא הוראה לעם ישראל ,שעליהם מוטל החיוב לעשות
ולקיים את העולם .ה' אמנם ברא את העולם בשישה ימים ,ואז הושלמה
מלאכת הבריאה ,אבל קיום העולם תלוי בעם ישראל .הקב"ה ברא את עולמו
ואמר לנו" :אשר ברא אלוקים – לעשות" ,הכנתי לכם הכל ,בראתי לכם את
העולם .עכשו תפקידכם הוא "לעשות" לעשות את העולם ,לשמור את השבת
כהלכתה .ובכך אנו מראים אמונה בה' שברא את עולמו ויצר את האדם.
השבוע ביום ראשון קיימנו טקס מקוון להענקת פרס חינוך לבתיה"ס אשר זכו
בפרס החמ"ד בשנה"ל תש"פ ,מבקשת להביא בפניכם חלק מדברי הברכה
אשר ברכתי הזוכים ונראה לי כי ברכה זו ראויה לכל אחד ואחת מכם בימים
הללו:
"בפרשה אותה קראנו בשבת האחרונה פרשת וזאת הברכה החותמת את
חמשת חומשי התורה  ,קראנו את שירת הברכה של משה רבינו ובו משה
המנהיג הגדול מברך כל שבט בברכה מיוחדת ע"פ כישוריו ,אתם המצטיינים
ממשיכי דרכו של משה רבינו  ,אחריותכם ומקצועיותכם למצוא את הניצוץ
בכל ילד וילדה  ,בכל תלמיד ותלמידה מתאפיינת במעשכם  ,ביכולת למצוא
את הניצוץ בכל איש ואשת חינוך בצוות  ,בכל תלמיד ותלמידה ,לזמן חוויות
של הצלחה ,לא לוותר גם כשקשה ,לא להפסיק להאמין כיוון ששם טמונה
האמת הגדולה שכולם שייכים  ,כולם מצוינים ,ולכולם יינתן המענה .וכל זאת
מתוך לב אוהב ומסור .פרשת וזאת הברכה הסתיימה במילים " :לעיני כל
ישראל" – האות האחרונה "ל" וכבר פתחנו סבב נוסף של קריאה מחדש "
בראשית ברא אלוקים" ל ,ב ,יוצרים את המילה לב ,לב מסמל אהבה ,חום,
זרימה  ,חיות .אתם הלב הפועם של המערכת ,אתם הפועלים מתוך אהבה,
מתוך חיות ,מתוך רגישות והתחשבות הלב  -משכילים להעמיד סטנדרטים
גבוהים בחינוך למידות טובות ,בשאיפה לצמיחה מתמדת ,בחינוך לאהבת ה'
ויראת ה' ,ע"פ תורת ישראל ,ברוח הציונות הדתית וחזון החמ"ד.
אתם המשמשים לנו כמגדלור וכמקור להשראה וללמידה " .אין חכמה ואין
מלאכה בעולם שלא תוכל להיות תפארת לעושיה .ותפארת לו מן האדם ,

ובלבד שיהיה נותן עיניו ולבו ומוסר נפשו עליה" (אגרות שד"ל ,ע"פ מסכת
אבות ב') .בזכות מסירות נפשכם בהובלת עקרונות החמ"ד ,בזכות היכולת
שלכם להתמודד עם אתגרי הדור והזמן ,הנכם מחזקים את שמירת רציפות
הדורות והמורשת הנצחית של עמנו וזוכים לקדש שם שמים במעשיכם
ובהישגכם .הרב חיים דרוקמן מציין כי" :להתחלת הלימוד של פרשת
בראשית מיד עם סיום התורה יש משמעות אדירה ,זאת ברכה גדולה שאפשר
להתחיל מחדש -שהכול יכול ומוכרח להתחדש .פרשת בראשית מספרת על
הבריאה שברא הקב"ה ,שעליה אנו אומרים בכל יום בתפילתנו" :המחדש
בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית" .אתם הזוכים מחדשים במעשה
החינוכי בבחינת מעשה בראשית .אני מודה לכם מנהיגי חינוך העוסקים
במעשה החינוכי ,העובדים במסירות נפש ורואים בעבודתכם שליחות גדולה.
בעמדנו בפתחה של שנה חדשה ,אנו נושאים את עינינו אל השמים ,מייחלים
ומתפללים שנזכה לשנה שתיעצר המגפה  ,שנה של בריאות טובה לכל חולי
עמך ישראל ,שנה ברוכה וגשומה ,שנה של שפע בכל תחומי החיים ,שנה
שבה לא נשכח את היותנו תלויים בחסדי שמים ונזכור להישען על חסדי ה'
הטוב והמיטיב.
מנהיגים יקרים ,חזרנו אחרי חופשת סוכות להמשך למידה מרחוק ,נדמה
כי תקופה זו מחדדת לנו יותר מתמיד את המסרים ואת מטרת ותכלית
בריאת העולם ,כי יש בורא לעולם המזמין אותנו להתבונן בתקופה זו על
הבריאה ולהיות שותפים ביצירה לחיזוק עולם התורה והמצוות ,לחיזוק
האחדות ,הדאגה לפרט ,הדאגה לתלמידנו העולים ובני משפחותיהם,
התפילה על הכלל ,לאחריות ולפעולה לצמצם ההדבקה ולפעול לעצירת
המגפה .בע"ה ברכת ה' תוסיף ותלווה מעשיכם.
אנו מתחילים מבראשית – זו הזדמנות עבורנו לבדוק ולהזכיר החשיבות
והמקום של לימוד פ"ש בכל בתי החמ"ד במיוחד בתקופה זו שהתלמידים
לומדים מרחוק והתא המשפחתי מתחזק בהמצאות ההורים והילדים יותר זמן
עם הוריהם .באתר החמ"ד יש מגוון עשיר של חומרים בנושא פ"ש ,מנהלות ,
מנהלי ורבני בתיה"ס מקימים עונג שבת בזום ומובילים קבלת שבת
משפחתית .כולם ! כולם ! ממשיכים לעודד שיח משפחתי סביב פרשת שבוע.
שבת שלום ומבורך ,חודש מבורך וחורף בריא!
בברכה חמה
שושנה נגר

