
 בס"ד

 פרשת וארא-תובנה בחינוך

 לחוש, להרגיש, ולחיות את האחר
 פרשת וארא. –אכן יסודי הדברים מונחים ומפורשים בפרשתנו 

ר הבפסוק נאמר " ל מֵּ  'ַוְיַדבֵּ י ִיְשָראֵּ ל, ְוֶאל ַפְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצָרִים ְלהֹוִציא ֶאת ְבנֵּ י ִיְשָראֵּ ם ֶאל ְבנֵּ ֶאֶרץ ֶאל ֹמֶשה ְוֶאל ַאֲהֹרן, ַוְיַצוֵּ

 " )ו, יג(.ִמְצָרִים

שכשיבואו לארץ ויהיו כלומר,  (: "על מה ציווה אותם? על פרשת עבדים".הלכה ראש השנה פרק ג הובירושלמי אמרו )

ניגוד למקובל כי המצוה הראשונה בה נצטווה עם ישראל היא מצות ב .הם עבדים, יקפידו לשלחם בסיום שש השניםל

 ."החדש הזה לכם", קובע הירושלמי כי בני ישראל נצטוו תחילה על פרשת שילוח עבדים

יותם במצרים, טרם והדברים אומרים דרשני! מדוע הקדים הקב"ה לצוות את בני ישראל במצות שילוח עבדים עוד בה

 קיבלו תורה? ומדוע ניתנה לה זכות הקדימה על פני שאר המצוות?

 רבותינו ביארו כאן יסוד חשוב.

! וטעמו במידה מהו עבדבהיותם במצרים לאחר שחוו על בשרם היטב  אבני ישראל מצטווים במצות שילוח עבדים דווק

 רבה מה מהותו, מהות חייו של עבד!

בגופם ובנפשם בחוויה המרה של עבדות משפילה ומבזה, יכולים הם להבין לתחושותיו של העבד, רק לאחר שהתנסו בעצם 

 לרגשותיו, סבלותיו, מהותו ואופיו, והכיסופין הגדולים לצאת לחירות. תחושה המקוננת ומנקרת בנפשו ללא הרף.

צריך להרגיש אותו! לבוא מאותו  - יסוד גדול ועצום לימדה אותנו כאן התורה, בשביל לדעת כיצד ואיך לנהוג עם האחר

מקום בו הוא נמצא, ולפעמים צריך לרדת אליו כדי לחוש אותו! להתאים ציפיות ולבחון תמיד לא רק את הצלחותיו אלא 

 את השתדלויותיו. –ואולי בעיקר  –אף 

 ומן הסתם זו מלאכה לא פשוטה.

להשיג מידה נעלה  ובאחת הדרכיםעול עם חברו, ב נושאל מידה זו שהסבא מקלם, בספרו "חכמה ומוסר", מאריך לבאר 

 , הוא כותב כך: זו

"בלתי אפשרי לבוא להרגיש בצער הזולת, ולישא בעול עם זולתו, רק על ידי ציורים רבים שכל מה שקרה לזולתו ממיני 

שישא בעול עמו, כן והמכאובים כאילו קרה לו ח"ו, ומה שהיה דורש מזולתו שיעשה לו או לכל הפחות  םהצער או הייסורי

 ידרוש מעצמו לעשות עם זולתו ורק על ידי זה יבוא למדרגת נושא בעול עם חברו".

מבאר ושבזמן שבני ישראל השתעבדו במצרים: "ויצא משה אל אחיו וירא בסבלותם",  .זו היתה גם דרכו של משה רבינו

ו בציור כאילו קרה לו כזאת ולכן הלך לראות, כי הרגיל את עצמ , הואצר עליהם, כלומרירש"י: נתן עיניו וליבו להיות מ

 םהרגיש בעצמו עד שהרגיש בצער ךמהתקרבות של החוש, וכ אכידוע כח הציור ב

 אר פניך לזולתה

והאור החיים הקדוש: הנשמות מדברות ביניהן בנימים  כמים פנים לפנים כן לב האדם". אומרים על כך הגאון מווילנא"

נסתרים. אתה חושב מחשבות, והשני קולט את זה, בלי להבין איך זה פועל. אחרי שלמדנו לשדר מסר חיובי על עצמנו, 

 לחשוב, לשדר ולומר דברים חיוביים על הזולת. -הגענו לשלב הבא 

הפכנו עצמנו להיות אקטיביים. לא עוד פסיביים ומסכנים,  -ת אמת כשאנו נוקטים הארת פנים לזולת, חביבות והתעניינו

אלא דינמיים ויוצרים. כשאדם מקרין דינמיות, הוא מפיח רוח טובה מסביב. כשנפנה אל הזולת בחביבות ובהתעניינות, 

 על כורחו הוא ישיב לנו באותה מטבע.

עדיין רווח. גם כשמערכת היחסים אינה משתנה, החיים  הרווח הוא -וגם אם לא. גם אם הזולת לא ייענה ליד שהושטנו לו 

 שלנו משתנים לטובה. הפכנו להיות עצמאיים ברוחנו, שיפרנו לאין ערוך את איכות חיינו.

כאשר במלאכת החינוך עסקינן, ודאי שמקבלים הדברים משנה תוקף, עד כמה ועד היכן עלינו לקחת את הדברים, ליצור 

 ותם יוכלו להתמודד עם כל מיני מצבים שונים הנקרים ומתפתחים בחייהם.אצל התלמידים חוזקות באמצע

לא פעם התבטא מרן הגריא"ל שטיינמן "מהתלמידים המצטיינים בכיתה יש למלמד עולם הזה ,שהרי הוא חש תענוג 

 " ים הוא יקבל עולם הבאהחלשם דיובזכות התלמי מקבל משכורת,ם על הבינוניים ,הוא ללמד

 שלום ומבורךת שב

 מיכאל זכריהו


