
 בראשית –תובנה בחינוך בנינו תלמידינו מהפרשה 

 )תשפ"א(

 להביא את נפשו של המלמד לעולמו של התלמיד

כסדרן, ביקשתי פעם מהבחורים שכל אחד יכתוב על גבי פתק איזה  באחת הישיבות לצעירים בה מסרתי שיעורים בעיון תמידין

 זיכרון טוב שיש לו מאחד המלמדים בתלמוד תורה, ולציין את שמו של המלמד האהוב עליהם ביותר.

הפתקים חולקו, העטים נשלפו, כולם העלו על גבי הדף את אשר על ליבם, ובסופו של דבר התוצאה היתה מעניינת... כל אחד כתב 

שם של מחנך שנחרט במוחו ועשה עליו רושם חיובי יחד עם חוויה מכוננת מימי הלימודים, כאשר המכנה המשותף לכולם הוא 

 איזכור תכונה טובה הזכורה להם בהנהגתו כלפיהם, או ביחסו אליהם כתלמידים.

 נציין כמה לדוגמא:

 "הוא היה מאיר לנו פנים". 

 "הוא דאג לכל תלמיד באופן אישי". 

 רגשתי שאכפת לו ממני והוא מתעניין בי באמת". "ה

היו שהפליגו בזכרונם וציינו שהמלמד היה לפעמים משמיע שירים בכיתה ואף רוקד איתם יחד, האחד ציין שכשמישהו העלה סברא 

התרגש טובה בלימוד, היה הרב קם ורוקד משמחה. השני הדגיש את חלוקת הממתקים והפרסים לתלמידים העמלים, ואילו חברו 

 מהעובדה שפעם ראה הרב שלאחד התלמידים אין אוכל והוא נתן לו את הכריך שלו ועוד כהנה והנה.

 דבר מעניין נוסף עלה מכל הרישומים:

אף אחד מהם לא ציין את גודל כשרונו של הרב או את עומק עיונו, כמו כן אף תלמיד לא הבליט את כח הסברתו של הרב וכיוצא 

 בזה.

 הנרשמות בנפש?מה הן החוויות 
 ומכאן עלתה מסקנא מפעימה ומחכימה.

מה שנרשם ונחרט בסופו של דבר בנפשו של התלמיד ועל לוח ליבו, אלו החוויות שנוצרות בכיתה מעולמו של המלמד, ו"חוויה" 

ות, אמפטיה בנידוננו היא אירוע מגוון הלובש צורות ואופנים שונים באמצעות פעולה או מעשה המבטא התחשבות, שמחה, אכפתי

 ומידות טובות ועוד.

תפיסה יסודית זו עשויה לייצר אצלנו כהורים, מלמדים ומשפיעים, תודעה חשובה. להתבונן עד כמה ועד היכן, ובעצם "מה" משפיע 

 הרבה יותר בעולמו של הילד או החניך. גם לאחר שנים רבות.

 מתחילים שוב את ספר בראשית נאיר נקודה נוספת. ובהשפעת הימים הנשגבים אשר עברנו ובפתיחתה של שנה חדשה, כאשר

 מדוע? –תחילת התורה בסיפורים 

וגם התחיל את התורה בסיפורי מעשיו הגדולים והנוראים, בריאת שמים וארץ ויצירת האדם, וגם נפלאותיו וחסדיו אשר עשה "

המדריכים את האדם אל ההצלחה, לזכות  עם האבות. ואחרי כן הודיע לנו חוקי התורה ומשפטיה, שהן המצוות, עיקרי התורה,

 לחיי העולם הבא ולאכול מפירותיהן בעולם הזה.

נמצא שהתארים האלו שצריך התלמיד חכם להשתלם בהן, נלמדים מהנהגת ה' יתברך עמנו וממידותיו. וכן בכל המידות הטובות, 

א גומל חסד, אף אתה וכו' שנאמר "והלכת ילמד האדם מקונו. וכמו שאמרו רז"ל, מה הוא רחום, אף אתה היה רחום, מה הו

 בדרכיו".

ובא רבי יצחק לאלפנו דעת, ולהעיר את התלמיד חכם הבא ללמד ולדרוש אל העם, שילמד ממידת קונו. שלכאורה היה צריך להתחיל 

מד וקידש את התורה מ"החודש הזה", שהיא תחלת המצוות שנצטוו ישראל, ובה התחיל אדם הראשון לקיים המצוות, שכשנברא ע

את החודש. אולם כדי להמשיך את לב האדם כשיתחיל ללמוד התורה, לא כן עשה, אלא פתח בסיפורי "כח מעשיו", דומיא לדרשן 

 הבא לדרוש לעם, שצריך לפתוח במילי דאגדתא.

ועם אבותינו,  וזהו שאמר "ומה טעם פתח בבראשית", רוצה לומר והלא היה יכול לספר מעשיו וגבורותיו ונפלאותיו שעשה עמנו

אחרי המצוות. ותירץ, משום "כח מעשיו הגיד לעמו". רוצה לומר כדי שממידותיו וממעשיו ילמוד האדם כשיבוא לדרוש לעם 

וללמדם חוקי האלקים ותורותיו. כמו שהוא פתח והתחיל התורה במילי דאגדתא, שהם סיפורי בריאת העולם, שעל ידי זה נמשך 

רה, ויתלהב לבו לאהבת השם יתברך, במה שרואה גבורת השם יתברך וחסדיו ונפלאותיו אשר עשה לב האדם אחר לימוד ועסק התו

עם האבות ובניהם, שהוציאם ממצרים וכיוצא. שֵאלו הסיפורים שאני קורא אותם מילין דאגדתא, כמאמר הפסוק "הגיד לעמו", 

 למו"ז הגאון רבי יחיא בדיחי זצ"ל[-]חן טוב ע"כ. "הגיד דייקא.
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