
 
 
 
 

 

 

 

 

 אוצרות הנפש בפרשת השבוע
 משמעת זמן חוק וסדר  –המצוה הראשונה בתורה 

ידועים הם דברי רש"י בתחילת פירושו על התורה )בראשית א, א(: "בראשית, אמר 
רבי יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם שהיא מצוה 

  ראשונה שנצטוו בה ישראל".
בפרשתנו הגענו למצווה הראשונה: "החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם 

מהי הייחודיות של מצווה זו  לת השאלה ועולה מאליה:לחודשי השנה". וכאן נשא
יש במצווה זו שורש ויסוד  שבשלה היא נבחרה להיקבע בראש התרי"ג מצוות? האם

 לכל המצוות כולם שבגללו הוקדמה מצווה זו? 
אם נתבונן במצווה זו הרי שנבין שהתורה מלמדת שמאחד מגדולי ישראל שמענו: 

ה מציבה לנו גבולות ומכניסה משמעת וחוק בכל המצווה הראשונאותנו על זמנים, 
התרי"ג מצוות, כי אם השנה נחלקת לי"ב חודשים והחודש עצמו מתחלק לימים וכל 
מצווה מתוחמת לזמן שהקציבו לה בלבד, הרי שמצווה שנצטווינו לעשותה בעשירי 
 לחודש לא תעלה לרצון את נעשנה ביום אחר בחודש. וזה יסוד לכל שאר תרי"ג מצוות

אלא יש להתבונן אם היא לא חרגה מהכללים שלה, האם  ,כי אין די שהמצווה נעשתה
היא נעשתה בזמנה או שמא האדם השקיע רק בקיום המצווה אך לא נתן את דעתו 

 לגבולותיה. 
'ימין ושמאל' שהם 'חסד וגבורה'.  ושגים;סבר להנ"ל עולים בשיעורים תחת המהה

ה'גבורה' מורה על  -ו השמאל ה'חסד' מצביע על התפשטות והתרחבות, ואיל –הימין 
צמצום והגבלה. ומפרשתנו אנו לומדים שהגבול והמשמעת הוא יסוד לכל התורה 
ולחיי האדם! כי אם אפילו המצוות צריכות גבול וזמן מדויק כל שכן שהאדם בשאר 

 ענייניו צריך חוק משמעת וסדר. 
אל דוחה תהא שמלעולם ונאים הדברים במיוחד לחינוך הילדים, ידועים דברי חז"ל ש

ולא ניתן לו את הרגשת  ,וימין מקרבת, אם רק נרעיף על ילדינו אהבה וחיבה ללא גבול
המחויבות לכללי סדר ומשמעת, עדיין לא הוצאנו את הילד מכלל "עיר פרא אדם 
יוולד", הוא יתרגל לקבל מכל הבא ליד בלי שתהיה לו איזושהי מחויבות ואחריות. הילד 

בולות, למשש את החוקים והמשמעת ובכך הוא ידע חייב להרגיש את הצמצום והג
  לרסן את עצמו ולפעול על פי שיקול דעת ואחריות אישית.

אך אם לא נבין שגם  ,אמנם ודאי הילד זקוק למידת החסד שהיא האהבה והנתינה
אזי הוא יגדל ונפשו תהיה חסרה!  ,הציות לחוקים היא חלק מצורכי הנפש של הילד

הנפש, הוא יגדל כפרא משולח ולא יהיה באפשרותו לרסן  יחסר לו חלק ה'שמאל' של
ולהכפיף את עצמו לחוקי החיים, הוא יחסר את הכוח נפשי המעניק כוחות להתמודד 
עם משברי החיים! לכן מגיל קטן חייבים ההורים והמחנכים להקנות לילד את החוסן 

 שמקנים הגבולות, את האיתנות שמעניקה העמידה על הזמנים. 
ינוך הניתן בו לא כולל גבולות ומשמעת ושאין בו סדר וחוקים של זמן הורס בית שהח

את נפשם של הילדים. ואם עובר הזמן והגדיים נעשים תיישים מגיע הזמן בו כבר 
 מאוחר מדי מלהנחיל לילד משמעת, הוא רק מתמרד כנגד כולם, כי כך חינכו אותו...

 

לקיום כל התורה וחינוך צאצאינו בדרך  אם כן למדנו מהמצווה הראשונה בתורה, שהערובה
התורה המסורה מדור דור היא להנחיל ולחנך לחוקים של סדרים זמנים ומשמעת. בסדרת 
"הנחיית הורים" אנו מבארים בפרוטרוט את דרך החינוך בכל גיל ובכל זמן לפי הכללים הנ"ל 

ועוד נידונים בהרחבת ולומדים את הצורך המיוחד לכל גיל וכן את אפשרויות התיקון. כל אלו 
  יתר בסדרה הנ"ל בבית מדרשנו לתורת הנפש "ויועצנו כבתחילה".

 

 המערכת דבר
בשבח ובהודאה לבורא עולם עומדים אנו בפתחו 

נות לאחר שזכינו שהגיליושל העלון השלישי, 
בתפוצות ישראל באהדה  והתקבלהראשונים 

בחסדי שמים ולאור הביקוש הרב  .ובאהבה רבה
ברחבי העולם תורגם העלון לאנגלית, צרפתית 
ופורטוגזית ועוד היד נטויה להגדלת תפוצת העלון, 

 בסייעתא דשמיא.
מכל גווני הקשת הציבורית נשלחו למערכת 

בתי ברכות והודאות על היוזמה הנפלאה להביא ל
ישראל את אור השיעורים כפי שהם נמסרים בבית 
המדרש לתורת הנפש "ויועצינו כבתחילה" על ידי 
מאמרים המתמצתים את יסודות השיעורים על 

 תורת הנפש במבט תורני. 
שיטת העברת המסרים בבשורות הבאות נתמקד 

כפי שהיא בשיעורים, ובכלל נלמד מהי הדרך הטובה 
את המסרים הרצויים ובכך ביותר בה נוכל להעביר 

 לכוון את האדם בדרך בה ילך ובמעשה אשר יעשה.  
השיעורים מתבססים על ההבנה שהדרך לשיפור 
עובר דרך הכרת היסודות הנפשיים והבנה בפנימיות 
הנפש. אם יגיע אלינו אדם וירצה לקבל עצה מעשית 
ואנו רק נאמר לו הוראות יבשות ללא הסברים, 

סיון הוכיח שהדבר לא מצליח. לאדם קשה מאוד הני
לשנות דברים ולהשתנות בעצמו כל עוד הוא לא 
מחובר לדברים ואיננו מבין לעומק מדוע עליו 
להתנהג כפי שהורו לו, בפרט אם זה דורש ממנו 

 שינוי מהותי.
 

 מה? למה? ואיך?
מכוח הבנה זאת נבנו השיעורים משלושה חלקים: 

רך לומדים את הדברים המעשיים, מהי הד מה?
לטיפול וייעוץ ואיך מתקדמים בבנייה האישית. 

מהי הסיבה ומה השורש של מה שאנחנו  למה?
וכפי שהרחבנו בגיליון הקודם להבין שורש  -עושים )

גם אחרי  איך?העניין(. ומכאן לחלק הפרקטי יותר: 
שיודעים את עיקרי הדברים צריך לדעת מתי הדבר 

 דומה.מתאים ומתי לא, מתי לדבר ומתי לשתוק וכ
חכמה בינה  –ובשפה התורנית זה נקרא 'חב"ד' 

דעת. החכמה היא ה'מה', מה אנו צריכים לעשות. 
הבינה היא להבין לעומק מדוע ולמה אנו עושים את 
הדברים. והדעת היא היכולת לחבר את החכמה 

 לחלק המעשי ולמציאות החיים המורכבת.
כך כשהאדם יורד לשורש העניין ומבין את סוד 
העצה הוא מתחבר אל הדברים ואז קל לו מאוד 
ליישם אותם בעולם המעשה. בנוסף הוא מחכים גם 
בדעת והוא יודע מעצמו מהם הגבולות של העצה 

 ומהו הזמן והמקום המתאימים לה. 
 

 

 בברכת שבתא טבא קראו ותחי נפשכם! 
 העורך: חיים אייזנבאך
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 סיפור מהחיים \ הניסיונות בדורנו כבזמן גלות מצרים
 

 

מעשה בבחור ישיבה שלא הסתדר במסגרת הרגילה ובמשך הזמן הוא התדרדר והתחבר לחברה רעה, שאיפותיו עברו מעולם הישיבות אל העולם 
 הגדול, הוא חלם לטוס לחו"ל ולהסתובב במקומות שונות ומשונים, הוא הרגיש שנפשו הסוערת תמצא את שלה בריגושים ובתאוות הלב. 

לחו"ל עם קבוצת חברים והם הגשימו את חלומם בטיולים בעיר מנהטן הגדולה. עברה תקופה קצרה והחברים הבינו שהם  ואכן יומו הגיע והוא טס
 צריכים קרקע יציבה וכך כל חבר מצא לעצמו איזו פינה או עבודה ועזב  את הקבוצה. בתוך זמן קצר מצא הנער את עצמו בודד בארץ הענקית ללא

 יד, גם חבריו התבררו כחברים מן השפה ולחוץ והתנדפו ממנו כנשוב הרוח בעת שהוא היה צריך עזרה.מכר קרוב או גואל שיושיט לו 
מחוסרי הבית, שם לפחות היה  -בלית בררה וכיון שלא היה לו מקום להתגורר הלך הוא לתחנת הרכבת התחתית מקום מושבם של כל ההומלסים 

ויה ופיסת קרטון, העמיד קופסת פח לקיבוץ נדבות וניסה ללקט מכל הבא ליד. בקיצור הוא סבל מיזוג בקיץ וחימום בחורף, הוא מצא לעצמו פינה פנ
 שם מחיי סבל ודחקות ומזלו הרע רדף אחריו. 

וכשראה את הנער הצעיר מוטל בפינתו חמל עליו ופנה לשאול  –אמנם רחוק משמירת תורה ומצוות אבל עם לב יהודי  –עד שיום אחד עבר שם יהודי 
האם הוא רוצה עזרה כלשהי. להפתעתו התברר לו שההומלס הצעיר הינו יהודי, הם שוחחו ביניהם זמן רב והנער גלל באוזניו את כל התלאה  אותו

 שהייתה מנת חלקו עד שהגיע לאן שהגיע. בסיום השיחה פנה היהודי אל הנער בהצעה: יש לי עסק ואני צריך עובדים, אם תרצה להשתקם אני מוכן
 ותך לעבודה אצלי. הבחור שש על המציאה והסכים במקום.להכניס א

יר העסק של אותו יהודי היה מכירה ניידת של מוצרים, המכירה התקיימה בירידי סוף השבוע שיש בכל עיר, בכל שבוע הוא היה משנע את הסחורה לע
יר בכל שבוע את הסחורה לעיר הרצויה. הם סיכמו אחרת ושם ממקם את דוכנו ומוכר את הסחורה למקומיים וכעת היה חסר לו נהג משאית שיעב

בימי שישי שבת וראשון. הנער היה  ואת הפרטים: אני אתן לך משאית ענקית ואתה תהיה האחראי לשנע את הסחורה ממקום למקום, עיקר העבודה ז
 , הוא הסכים בשמחה. במצב גרוע מאוד מבחינת שמירת תורה ומצוות, כל שכן שמירת שבת, ולא היה לו בזה ל"ע שום מניעה

ורות האיש לקח את הנער וסידר לו מקום מגורים, הלביש אותו כראוי ודאג לכל מחסורו, פשוט הציל אותו... וכך הוא התחיל לעבוד בעסק שינוע הסח
כל, מגורים, ופרנסה ברווח, ממקום למקום מידי שבוע בימים הנ"ל. הבחור הרגיש שהוא חי בגן עדן התחתון ולא חסר לו מאומה, יש לו כעת עבודה, או

 מה עוד אפשר לבקש?! 
עברה תקופה ובאחד הימים בהולכו ברחוב הוא שומע מישהו שקורא בשמו, היה זה חבר מהישיבה שהופתע לגלות ידיד נעורים באמריקה הגדולה 

ה חייב לבוא עמי! לאן שואל הבחור? בדיוק ושמח מאוד לפגשו, הוא התעניין בכנות בשלומו ואז אמר לו: אתה יודע שמשמים פגשתי אותך כעת, את
רבנים חשובים שהגיעו מארץ ישראל, אתה חייב להיות שם, זה סופ"ש במלון נהדר  הנפתח סמינר לקירוב עם ארבע -מספר לו החבר  –בימים אלו 

 ולא חסר שם כלום... 
מים אלו ואין סיכוי שאוכל לעזוב את העבודה, אני מנהל את אמר לו הנער: אני מאוד מודה לך על המחשבה אבל דע לך שעיקר העבודה שלי היא בי

כל העסק ובלעדי הכל יורד לטמיון, אך החבר הפציר בו: בא עימי לפחות ביום חמישי ותחילת יום שישי, כשאתה עוד לא מתחיל את העבודה, הם 
 שלו מתחילה. דיברו לכאן ולשם ובסוף לאחר דין ודברים הוא השתכנע לנצל את היום וחצי עד שהעבודה

שי בסמינר קירבו הרבנים והצוות את כל המשתתפים והעניקו להם כיד ה' הטובה עליהם, שפע של גשמיות ורוחניות, הרצאות מרתקות וכו'. ביום שי
להישאר אבל בבוקר ניגש הבחור לאחר הרבנים החשובים והנודעים שהגיע לסמינר מארץ ישראל ואמר לו: אני מאוד מתרגש להיות כאן ומאוד רוצה 

 מה לעשות אני חייב לעזוב כיון שאני עובד בסופ"ש, אני חייב לשנע את כל העסק לשוק ביום שישי שבת וראשון ובשום פנים איני יכול להשתמט
אעזוב אותו  מעבודה זו, במיוחד שאם לא אגיע אגרום נזק לאיש חסדי ומיטיבי שהרים אותי מאשפתות, אני חב לו את חיי ולא יהיה זה יפה מצידי אם

 באמצע, לכן אנו חייבים להיפרד...
הקב"ה נותן לך ניסיון של דור יציאת הרב האזין לבחור ולפתע החל לדמוע ולבכות, הוא הניח את ידו על כתפו של הבחור ואמר לו: אני מקנא בך... 

הסביר לו הרב: בארץ מצרים שלטו המצריים על בני ישראל שליטה מוחלטת, דורות ע"ג דורות חיו היהודים תחת הנהגתם וצילם של המצרים, מצרים... 
יך את קורת הגג והפרנסה שפרנסום המצרים, והנה לפתע מגיע הניסיון של בני ישראל: רבאדמתם חיו ומלחמם אכלו אמנם עבדים היו אך ידעו להע

ִיתהקב"ה מצוו בָּ ֹבת ֶשה לַּ ֵבית אָּ ֶהם ִאיׁש ֶשה לְּ חּו לָּ ִיקְּ ֶזה וְּ ֹחֶדׁש הַּ ֹשר לַּ ֵאל ֵלאֹמר ֶבעָּ רָּ ת ִישְּ ל ֲעדַּ רּו ֶאל כָּ בְּ ". כידוע השה היה אלוהי מצרים, וכעת היה ה "דַּ
 לקשור למיטה כהכנה לשחיטה.על היהודים שהיו לכאורה תחת פיקודם של המצריים ונתונים לשליטתם הבלעדית לקחת את אלוהי אדוניהם ו

עבודה הקשה המצרים העניקו לעם ישראל קורת גג ומזון, הם היו ההיה זה ניסיון גדול, איך הם יכולים לעשות כך לאנשי חסדם ומטיבם? הרי למרות 
 בניסיון קשה ביותר האם לעשות רצון הקב"ה או להמשיך ולהתנהל תחת אנשי חסדם לכאורה.

צריך להבין מיהו באמת הבעל הבית, האם איש חסדך שנתן לך קורת גג, או הקב"ה, כל השאלה האם להישאר  –בחור אמר הרב ל -"כך גם אתה 
אני  ולשמור שבת או לנסוע בשבת ולעזור לעסק של אותו יהודי תלויה בשאלה מיהו הבעל הבית, וזה ניסיון גדול ממש כמו שהיה לדור יוצאי מצרים,

 בוהה ואף לך נתנו ניסיון כה גדול".מקנא בך שזכית להגיע לדרגה ג
נקברו במכת חושך כיון שלא יוכלו להחליט האם הבעל הבית הוא הקב"ה או להבדיל  08%שבמצרים לא כולם עמדו בניסיון,  -המשיך הרב  –"אך דע לך 

טה ברורה שהקב"ה הוא ואין בלתו והוא עמדו בניסיון בגבורה ושחטו את אלוהי מצרים בהחל 08%רק   -המצריים, חמושים עלו בני ישראל ממצרים 
 הבעל הבית הבלעדי. כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, הניסיונות חוזרים בזמננו".

סיים הרב ואמר לבחור: הבחירה בידך, או להישאר כאן ולהחליט בבחירה שהקב"ה הוא הבעל הבית ואני מכניע את עצמי תחת ממשלתו ורצונו, או 
 מוד בניסיון וחוזר לעזור לאיש שהציל אותי כביכול.שח"ו אני מתקשה לע

הדברים חלחלו עמוק אל ליבו של הבחור והוא נעמד וצעק בגבורה: "ה' הוא האלוקים". הוא נטש את עסקיו ונשאר לשבות בסמינר ומשם התחזק 
וא נכנס לישיבה בעיר מונסי ושם עלה ונתעלה והתקרב מעלה מעלה לבעל הבית האמיתי השי"ת וויתר על כל הכסף ומנעמי החיים כביכול. בהמשך ה

ותו בס"ד במעלות התורה היראה, עד כדי כך שאחד הרמי"ם בישיבה לקח אותו חתן לבתו, ואף העמיד לרשותו דירה יוקרתית בארה"ב כנדוניה. היום א
 נער הוא בן תורה ובן עליה לשם ולתפארת!

 

יאת מצרים, הבחירה להחליט מיהו בעל הבית, האם הקב"ה או ח"ו... היום הבחירה היא האם המסר מדבר בעד עצמו, הניסיונות בדורנו הם כבדור יצ
, לדוגמא: גדולי התורה אסרו בתכלית האיסור ,ניסיונותיוכל אחד עם  ,לשמוע בקול דברי חכמים ולהתבטל לדעת תורה או להיכנע לעצת היצר הרע

קשה מאוד: האם להיכנע לדעת תורה ולהתבטל לבעה"ב האמתי לבורא עולם, או ליצה"ר והע"ז רח"ל ולנסות  ניסיוןה ...בכל הכלים הטכנולוגייםלהשתמש 
בורות נשברים אשר לא יכילו המים... אנו רואים כמה קשה לאנשים לבחור את הבחירה הטובה, אך אנו צריכים להילחם כאותם מתי מעט ולחפור למצוא 

עלינו לדעת שהבחירה בידנו, ויפה שעה שהצליחו ויצאו מגלות לגאולה או ח"ו להיפך,  08%-האם להיות מהון. שהצליחו להתגבר ולהילחם ולעמוד בניסי
 .אחת קודם

נחס ימאיר פ הרב לע"נהתקבלה תרומה 
 אפרים משה הי"ו ביבדלחט"אמליק ז"ל 
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