
 
 
 
 

 

 

 

 

 אוצרות הנפש בפרשת השבוע

 התייחסות למסורת האבות –סוד הגאולה 
בהמשך ו האבות )רש"י(. אל )שמות ו, ב(. וארא" ַיֲעקֹב-ִיְצָחק ְוֶאל-ַאְבָרָהם ֶאל-ֶאל ָוֵאָרא"

בני  סהפסוקים בפרשת שמות מלאים בייחו יד(.שם ו, ) "ֲאבָֹתם-"ֵאֶלה ָראֵשי ֵבית ,הפרשה
ישראל, צאצאי אברהם יצחק ויעקב אבותינו הק'. כאשר הקב"ה נגלה למשה רבינו בסנה 

ְבֵני ִיְשָרֵאל, ה' ֱאֹלֵקי ֲאבֵֹתיֶכם ֱאֹלֵקי ַאְבָרָהם ֱאֹלקי ִיְצָחק ֵואֹלֵקי ַיֲעקֹב, ְשָלַחִני -ֶאל תֹאַמר-"כֹה
ִזְקֵני ִיְשָרֵאל, ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהם ה' -ֵלְך ְוָאַסְפָת ֶאת. בפסוק לאחר מכן שוב  )שם ג, טו( "ֲאֵליֶכם

 .)שם ג, טז( "ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ֵלאמֹרֱאֹלֵקי ֲאבֵֹתיֶכם ִנְרָאה ֵאַלי, ֱאֹלֵקי 

ּוָבאָת ַאָתה ְוִזְקֵני " מאידך, כאשר מדברים לפני פרעה, לא מוזכר יוחסן של בני ישראל:
למה  ." )שם ג, יח(י ָהִעְבִרִיים ִנְקָרה ָעֵלינּוקֹל-ֱא  ה'ִיְשָרֵאל ֶאל ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַוֲאַמְרֶתם ֵאָליו 

ייחסות בני ישראל לאבות הקדושים מקבל דגש מיוחד בפרשיות אלו של המושג של הת
 גלות וגאולת מצרים, מוזכר דווקא כאשר מדברים אל בני ישראל?

יתכן לומר בס"ד שכאשר הקב"ה ברא את העולם, ירדו שפע והארה לעולם. החטאים של 
והפסקת דורות אנוש, המבול, והפלגה, גרמו לחסימת אותן מעיינות של שפע והארה 

 ירדתם לעולם.

אברהם אבינו ע"ה, ביטל והכניע את עצמו תחת ממשלתו של בורא עולם דרך עמידתו 
בעשרה ניסיונות, ובכך פרץ את חסימות השפע וההארה אשר חזרו לרדת לעולם. האבות 

 יצחק ויעקב, וי"ב השבטים, המשיכו להתעלות ולאפשר לשפע ולהארה להגיע לעולם.

ה"ק שכל יהודי עובר במשך ימי חייו מאין אותם עשרה הניסיונות. הדרך לצלוח ידוע מספ
לעמוד בהם היא בהבטה למעלה בייחוס המיוחד שלנו לאבות הקדושים, ולהתחבר 

 למקורות מהן אנו שואבים את הכוחות להצליח להתמודד עם כל מאורעות החיים.

מבואר )באר מים חיים ועוד(, שכל יהודי עובר את מסלול גלות ושיעבוד, ולאחר  בספה"ק
מכן יציאת מצרים. וכפי שהסברנו במדור זה בשבוע שעבר, כגלות הראשונה כך גלות 

את " )מיכה ז טו(. הדרך לצלוח ִכיֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות" ;האחרונה
של דורנו, דור עיקבתא דמשיחא, היא לחזק את החיבור לייחוס  התמודדויות המיוחדות
 שלנו לאבות הקדושים.

בדורנו רואים בעינינו את קיום כל אותן הסימנים שהתנא התנבא במס' סוטה. באופן בולט 
במיוחד, רואים קיום "חוצפה ישגא, בן קם באביו בת באמה כלה בחמותה". במקום 

כנ"ל, לא רוצים להתייחס לדורות  וה בדרך אבותינלהתחבר לשושלת הזהב ולהתבטל אלי
עברו ולקבל מהם, ואומרים "אל תאמרו לי מה לעשות!" כל אחד רוצה להיות אני... אנשים 

ולהתבטל לדורות העבר ולמסורת  ומטפלים מחפשים להעצים את האני, במקום להיכנע

)יחזקאל כט ג(. שורש  .ִשיִתִניִלי ְיֹאִרי ַוֲאִני עֲ האבות, סוד הגאולה כנ"ל. כך נהג פרעה: "

 אי התייחסות לדור העבר, מעכב את היציאה מגלות לגאולה. פורה ראש ולענה זה של

בתהליך הגאולה ממצרים, מציין הקב"ה שוב ושוב למשה רבינו שיאמר לבני ישראל שאם 
 רוצים לצאת מגלות לגאולה יש להתייחס לאבות הקדושים. וכן בדורנו, כאשר רוצים לצאת

 מגלות לגאולה, עלינו להתייחס לאבות.

בכדי לחבר את הילדים שלנו לדורות הקודמים, על ההורים לשבת  :למעשה הוראה
מי היו סבא וסבתא  -בסעודת השבת, ולספר לילדים את מקורת ושורשי משפחתם 

שלהם, היכן התגוררו, וכו'. אצל מי למד הסבא והיכן התחנך וכו'. בע"ה נרחיב בזה 
   בגיליונות הבאים.

 

 

 המערכת דבר
ברוך שהחיינו ולזמן הזה הגיענו להוציא 

גיליון השני, לאחר את הלאור עולם בס"ד, 
ון הראשון התקבל בתפוצות גילישזכינו שה

ישראל, באהדה ובאהבה רבה, מכל גווני 
הקשת הגיעו ונשלחו למערכת ברכות 
והודאות על היוזמה הנפלאה, להביא לבתי 

את אור השיעורים שנמסרים בבית ישראל 
 המדרש לתורת הנפש "ויועצנו כבתחילה".

דרך בה נמסרים בבשורות הבאות נמקד 
השיעורים להכרת היסודות והפנימיות של 
הנפש, ומשם לדרך הפרקטית בענייני 
המעשה, למען ידע האדם את הדרך בה ילך 

 ואת המעשה אשר יעשה.

 "מה? למה? ואיך?"בשיטת: 

ניחים דגש על הרובד מ שיעוריםב
פי תן מענה יסודי ושורשי, להנוהמקצועי, 

נשמה השוכנים הרוח וה ,נפשהחלקי 
 .באדם, ולצורך הענין נשתמש במשל

משל לשעון לא תקין, יהיה מי שיזיז את 
המחוגים לזמן המדויק, וישמח לראות 

בהמשך השעון שוב . שהשעון מתקתק
 אםאבחן לשען, והוא יהאדם ילך  .ייעצר

נדרש לתקן את הבעיה בסוללה, או ש
תיקון קל. בתיקון יסודי או רק ב השעון

יאבחנו את שורש אם לא  - כמו"כ באדם
 הבעיות ויטפלו באותו שורש, הבעיות

 .ימשיכו לצוף

היא  בנפש האדםהמטרה בטיפול כלומר; 
טיפול בשורש, ולא רק לכוון את המחוגים. 
כשהסוללה מתרוקנת, לא ניתן לנהל חיים 
תקינים. יש למלא אותה. אין טעם לכוון 

שמחוגיו לא הולכים בתלם, אותו שעון 
הדבר באדם, חייבים לבדוק לעומק אם 

. צריך טיפול הבעיה היא חיצונית או פנימית.
אר באריכות תביהשיטה  יסודי ומקצועי.

 בשבוע הבא במדור זה.

 בברכת שבתא טבא קראו ותחי נפשכם! 
 העורך: חיים אייזנבאך

 

 בס"ד
 

 יו"ל בס"ד ע"י מכון
 בית מדרש לתורת הנפש

 "ויועצינו כבתחילה" 
 שליט"אמשה בויאר בנשיאות הרב 

 
 

 בגליון 
 ואראפרשת 

 תשע"ז שבט ר"ח
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 סיפור מהחיים \יסוד האמונה  –פרשיות אלו 
 

בסיפור טמון מסר עוצמתי הקשור חינוך הילדים והחדרת ערכי היהדות מסופר סיפור על מלמד תשב"ר. העוסקות בבסדרות 
 לפרשיות של סיפור יציאת מצרים, וכה סיפר:

כאשר החל תלמיד חכם מובהק לכהן בת"ת כמלמד, המנהג היה שבכיתה א' לומדים חומש בראשית, ובכיתה ב' לומדים ספר 
תרו. הרי הם סיפורי שמות. התלמיד חכם חשב לתומו, שחבל להשקיע אצל הילדים בלימוד פרשיות שמות וארא בא בשלח י

וכן מלפני חג הפסח שכולם  דברים ידועים ומפורסמים שכל ילד מכיר בע"פ מסיפורי הכיתות הקודמות בזמן פרשת השבוע,
 להשקיע אצל הילדים פרשת משפטים בהעוסקים בסיפור יציאת מצרים. חשב המלמד שבזמן הזה שלרשותו כדי וראוי יותר 

 ומרים וכו' יסודות שבש"ס מסדר נזיקין.לומדים דיני עבד עברי וארבעה ש

הת"ח ניגש למפקח בתלמוד תורה וביקש להעלות הצעה זו, במקום ללמד פרשיות סיפור יציאת מצרים, יחל ללמוד מיד פרשת 
המלמד הכניע את "ת, משפטים בעיון ובהבנה, השקעה שתטיב לתלמידים. המפקח דחה אותו על הסף, באומרו: יש כאן סדר בת

 צון המפקח, והמשיך ללמד כרגיל פרשיות אלו.עצמו לר

כעבור עשור, התחלף המפקח במנהל חדש, ניגש אליו אותו מלמד ובפיו ההצעה הנ"ל, בטענו שהתלמידים כבר ממילא יודעים 
ומכירים את כל הפרשיות לפרטיהן ודקדוקיהן, ושראוי יותר לנצל את אותו זמן לימוד לפרשת משפטים. המפקח החדש גם טען 

לראות האם באמת  אין לשנות מהדרך המקובלת, אך לאחר שהפציר בו הת"ח, אמר לו המפקח: אני אבוא לבחון את תלמידיךש
 פרשת משפטים. –הללו, וא"כ תוכל ללמוד כאוות נפשך  מכירים את הפרשיות

המפקח הגיע לכיתה ובחן את התלמידים וראה שהתלמידים בקיאים הדק היטב בפרשיות אלו. אז נתן המפקח לת"ח את האישור 
שמחה רבה, ובהתלהבות ובחשק רב, התחיל אותו מלמד ללמד פרשת משפטים, והמחיש את החומר הנלמד בצורה  המיוחל.

מעם מזבחי תיקחנו , רעהו להורגו בעורמה-יזיד איש על-וכי (יד כא,ת בהירה וברורה להבנת התלמידים.  כאשר הגיע לפסוק )שמו
, ותיכף יצא מהכיתה. הוא התמוטט כאשר עבר אירוע מוחי. בצורה ו, חש פתאום המלמד בראשו. כאב חד פילח את קדקודלמות

 בביה"ח מחוסר הכרה. עב כמו צמח ל"שכטראגית ופתאומי, ללא התרעות מוקדמות, הוא ש

כעבור מס' ימים התעורר ולאט חזר לאיתנו. בינתיים הביאו מלמד מחליף למלא את מקומו. המלמד המחליף התקשה ללמד 
 פרשת משפטים, ולכן ביקש מאותו מלמד שהחלים בינתיים, לחזור וללמד את פרשיות סיפור יציא"מ. הת"ח הסכים לאלתר.

ות חולם חלום, והנה ניצב בבי"ד של מעלה לדין תורה מצד אחד וכאן מגיעים למסר החזק בסיפור, שח המלמד: באחת הליל
עומדים חמש ספרים בשם: שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, כאשר על כל ספר רשום סכום הפסוקים. והספרים טוענים נגדו, "איך 

 רע."העזת לדלג עלינו? איך העזת לא לימדת עם התלמידים את סיפור יציאת מצרים? בגלל זה ארע עמך מה שא

טען המלמד להגנתו: "הרי כוונתי לטובה הייתה, שהרי ממילא התלמידים מכירים את הסיפור, ובזמן הזה ראוי ללמדם פרשת 

?! הרי בפרשיות הללו לומדים את יסודות האמונה, וזה חשוב מי שמך לאיש שר ושופט" ענו לו בשמים:  משפטים עם דיני התורה."
 צאן קדשים. זה חשוב יותר מכל דבר אחר."  לאין ערוך ללמד לתלמידים ולצעירי

ה רק אזהרה. אך דע לך, שאין לשנות מהסדר, ויש ללמוד עם תאכן הי אלא אם כן מזהירין." אמרו לו "זו טען המלמד: "אין עונשין
; א. שלפני י זכויות ליוו אותך להחלים ולהירפאותמונה." ועוד הוסיפו לו "דע לך ששתהתלמידים את פרשיות אלו שהן יסוד הא

שהמפקח הורה לך לא לשנות, הכנעת עצמך. וב. כשהמלמד המחליף ביקש לחזור וללמד פרשיות אלו, ג"כ הכנעת ככעשור 
 עצמך."

, שהוא נכנס לאחד מגדולי ישראל בדורנו שליט"א לשאול על דבר החלום ופשרו, והאם יש דברים בגו? ענה לו אותו מספר המלמד
החיוב ללמוד עם א. לו, עלינו לקחת את ב' הדגשים הלהוסיף: "ומדברים בעד עצמם, גדול בישראל: "בוודאי!" אכן הדברים כהווייתן 
עשר שנים הכנעה והתבטלות, מידת נה, ושחשיבותן עולה על לימוד דברים אחרים. ב. ילדי תשב"ר את פרשיות אלו שהן יסוד האמו

  ."..עברו, וכשמגיע יום פקודה, זכויות מגיעות ומסייעות לאדם בס"ד

בסיפור יציאת מצרים, את הניסים  ותפרשיות העוסקהכהורים ומחנכים ללמוד בשבועות אלו, את  כמה חשוב לנווהלכה למעשה: 
את חלקי ויסודי האמונה והשגחה פרטית, מה טוב ומה תו ית"ש, עם אבותינו, ואיך שהכל מושגח מא שעשה השי"תוהנפלאות 

 . הבמעלה העליונה והחשובה מאין כמות תדרך חינוכי ונעים שצאצאינו שומעים ומקבלים אותם מהוריהם, הרי ז

, כמאמר חז"ל: החיים מפני מאורעות םנו ולחסנלדי תאמונה והשגחה שבכוחם לחנך א, בדברי עלינו להאמין בכח הדיבור והסיפור
    "אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים".

 

 אלעד  –הי"ו  גיא רביבנדבת ידידינו ר' 
 שלמה חי בן חביבה, שמחה בת אסתר  לרפואת

 יוסף דניאלצי'ק הרה"חידידינו  לזכות
 שדודא -ומשפ' ויוצ"ח הי"ו 

 עיליתמודיעין -הי"ו שמואל זיילבד הרה"חידידינו  לזכות
  דבורה לאה אהובה בת שולמיתלרפואת 


