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עורכת :חגית לוי

אולפנת אמי"ת א ִוריָה -בית חינוך

הידיעון השבועי

פרשת בראשית
אחרי החגים -יתחדש הכל.
התרגלנו לחשוב שחגי תשרי מסמלים את
ההתחדשות ,וזה נכון -הם מבשרים את
ראשית השנה.
אבל אחרי החגים -מבשרים את ראשית
שגרת השנה.
בחסידות טוענים שראש השנה ויוה"כ הם
אכן זמן של התחלה והתחדשות -אולם
הכל מוקף רוחניות שמאפיינת את
שמתרחש
מה
רק
ולכן-
התקופה
לאחריהם ,הוא המדד האמיתי לראשית
השנה .ראשית היומיום.
לפיכך ,טוענים החסידים ,יש ערך לאופי
ולאופן בו ננהג כולנו בימים האלה ,כי
יש להם השפעה לשנה כולה.

"לקום מחר בבוקר
עם שיר חדש בלב
לשיר אותו בכח
לשיר אותו בכאב
לשמוע חלילים ברוח החופשית
ולהתחיל
מבראשית"
(נעמי שמר)

שנה של שגרה ברוכה -וכמה אנחנו משוועים לה -לכולנו!
שבת שלום!

שהשמחה במעונו
מזל טוב למורות יהודית שנקולבסקי ויעל דנן להולדת הנכדים.
רב נחת!
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פרשת השבוע -הרב נעם הכהן
תן דעתך שלא תקלקל את עולמי
בדרכם של דרשנים וכותבי דרשות להביא בדרשות טו' בשבט ו/או בדרשות העוסקות בשמירת
הטבע וכדומה את המדרש הבא:
' "ראה את מעשה האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו"  -בשעה שברא הקב"ה את אדם
הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה
שבראתי בשבילך בראתי תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי שאם קלקלת אין מי שיתקן
אחריך'
אני מבקש לדרוש במדרש זה בערב שבת זו בשביל שתי סיבות הקשורות זו בזו.
האחת ,בשל התיאור עצמו המופיע במדרש – "בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון וכו'" –
והרי אנו נתונים ערב פרשת הבריאה .מה מתאים יותר?!
השנייה ,ליבי .ליבי שלי שהוא כולו שותת על דם יקירים שנשפך בירושלים .ארצנו היודעת
ימים טובים מאלו ומבקשת מעט נחמה.
ובמעט הדברים הבאים אנסה לקשור את השניים ולדבר על ערב פרשת בריאת האדם והעולם.
הבא נשוב למדרש:
הקב"ה ,בורא עולם ,מלא כל טוב" .בריות טובות ואילנות טובים"  -כפי שאנו מברכים בחודש
ניסן .ובתוך גן העדן הזה מושם ומונח לו הבריה היחידה שהיא בחירית .שיש לה אפשרות.
מרחב של חיים .לבחירתו ,להלך רוחו ובעיקר למעשה שלו יכולות להיות השלכות .לעיתים
מרחיקות לכת .לא רק על עצמו ,אלא על עולם ומלואו .ביכולתו לתקן עולם וחלילה ההיפך.
כל הורה לילד מתבגר יודע עד כמה מקנן בו החשש ,לעיתים באופן לא מוסתר ,בשלבים בהם
הוא משחרר ,מניח לילדו לבחירותיו .דרך מסירת מפתח הרכב ,יציאה למסעות ארוכים וארוכה
הרשימה .בלי כל סתירה לאמון ולהערכה הגדולה לילדינו.
בורא העולם ,רגע לפני מבקש לעבור עם האדם על מרחבי הבריאה כולה – ימים ונהרות ,הרים
וגבעות ,עמקים ומדבריות ,עצים ופרחים ,חיות ורמשים – סקירה של עולם ומלואו – בשבילך
בראתי.
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אך ישנה בקשה-תביעה מאת הבורא" :תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי שאם קלקלת
אין מי שיתקן אחריך".
תמיד למדתי את המדרש הזה בהבנה הפשוטה – עלינו לשמור על העולם .ובאמת עיקר
המדרש הוא מונח ברעיון הזה שעלינו לשמור ולא לקלקל ולא להחריב.
אך השנה אני מרגיש שהמילה המרכזית שמאירה לי מתוך מדרש זה היא המילה – "דעתך".
"תן דעתך" .נקודת הדעת היא הנקודה המגדירה את נקודת האדם .את נקודת הבחירה .כשאנו
מאבדים אותה כמוה כאיבוד העולם כולו .וכשאנו מפתחים אותה ,מרחיבים ומגדילים את דעתנו
הרי זה השער לתיקון העולם.
"תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי".
וכל כך למה? "שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך".
כמה קל לקלקל ,להחריב ,להרוס ,לנתוץ ולשבר וכמה קשה היא מלאכת התיקון ,הבנייה
והשיקום.
בימים האחרונים אני כל כך כואב .כואב את שפיכת דם נקיים ,כואב את חילול ה' הנורא ,את
עצמת האיבה והשנאה.
דומה שהדעת הולכת ומתמעטת ומפנה מקום לכל כך הרבה חולשות ורוע.
לא להחליש באתי – אלא לבקש ולהתפלל ערב שבת בראשית – נשוב אל הרגע הקסום הזה של
"בראשית ברא אלוקים" – "ויהי אור" – "ויברא אלוקים את האדם בצלמו ,בצלם אלוקים ברא
אותו".
נוסיף דעת ,נוסיף אור ,ונעמוד על בקשת הבורא מאיתנו – "תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את
עולמי".
שבת שלום,
נעם.

מתחילים מבראשית

נקודה
למחשבה...
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 ...הרש"י הראשון על
התורה נראה רלוונטי
מתמיד.
(מוזמנות לעיין)...
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השבוע באולפנה
חזרנו לשגרה עם חיוך וממתק!
מורות האולפנה קיבלו את פני הבנות ביום
רביעי עם סוכריה וצ'ופר המאחל חורף טוב
ובריא.
הגשם טיפטף והוסיף על ברכתנו את ברכת
השמים.

עמוד  4מתוך 5

עורכת :חגית לוי

בס"ד שנה"ל תשע"ו
השנה ה 81-של הידיעון

עורכת :חגית לוי

מצורף לידיעון לוח שיעורי המדרשה בקובץ נפרד .עם זאת מידי
שבוע נפרסם בידיעון את שיעורי המדרשה לשבוע הקרוב.
השבוע ,ביום ב' תתקיים באולפנה אסיפת הורים כללית ומיד
אחריה ,בשעה  91:03באולם הספורט ,מופע אורקולי "אבידות",
המבוסס על סיפורו של רבי נחמן מברסלב "מעשה באבידת בת מלך":
המופע הוא מופע דרמטי ומרגש ,הסוחף אותך פנימה אל מסע החיים ,אל
אבידות ומציאות ,אל דרכים ונפילות ,ויותר מכל -אל מציאת כוחות עצומים
המתגלים והולכים...
במופע משולבים סיפוריהם של מרים פרץ ,אביחי שלי ,מוריה נוב ונעה ירון-
דיין ,בקטעים חדשים ומרגשים שצולמו בייחוד למופע זה.
אתן מוזמנות בשמחה!

< זמני כניסת ויציאת השבת >
העיר

כניסת השבת

יציאת השבת

ירושלים

91:01

91:03

תל אביב

91:05

91:05

באר שבע

91:01

91:00

" והערב נא ה' אלוקינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית
ישראל ,ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו
יודעי שמך לומדי תורתך לשמה".

בברכה ,נֹעה הכהן
ראש האולפנה.
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