
 

 בס"ד

 פרשת יתרו –חינוך מהפרשה 

 שינוי בנקודת המבט

 
אחד הדברים היסודיים שראוי לכל בר דעת להתבונן בהם הוא כיצד מנהלים דרך, כיצד נוצר תהליך של השתפרות 

או שינוי. הנחת היסוד התפיסתית הרווחת היא בחשיבה על יסודות מידע או טכניקות איך להשפיע על האחר, 

 לשנות אותו.ולעיתים כיצד 

אך האמת היא שלא כאן נעוצה הנקודה. ראשית דבר, על האדם לשאול את עצמו באיזה אופן הוא משנה את עצמו 

הופך להיות טוב יותר, מבין יותר, מקשיב  -באופן עצמי ועצמאי  -ולא דרך העבודה עם הזולת, אלא היאך הוא 

 יותר ועוד.ומאזין יותר, מסתכל על דברים ממבט פנימי, נקי ואמיתי 

"שינוי בנקודת המבט", במעט עובדות ומציאות  -ננסה במאמרנו זה להמחיש את העניין בנקודה מהותית הנקראת 

 חיים.

 העומק שבשמיעה -"וישמע יתרו" 

 רבות נכתב על ענין "שמיעת יתרו", מהותה ועניינה.

 אך נראה שהצד השווה שבין הדברים הוא שישנם שני סוגי שמיעות יסודיות:

 שמיעה חיצונית וטכנית. -האחת 

 שמיעה פנימית ועמוקה המובילה להפנמת מסרים ולשינוי. -והשניה 

ובמדרש רבה כאן מובא: "רמ"ח אברים באדם הזה, והאוזן אחד מהם, וכל הגוף מלוכלך בעבירות, והאוזן שומעת 

 וכל הגוף מקבל חיים שנאמר "שמעו ותחי נפשכם". -

 ביותר לכל תהליך דרכו נרצה לייצר שינוי או העצמה.שמיעת האוזן היא הכרחית 

 לייצר אוזן!!! -אך ראשית לשמיעת האוזן צריך תחילה 

 לייצר כלי שמוכן לשמוע וכאמור אצל יתרו, שעוד קודם ששמע נוצרה אצלו "האוזן" לשמוע, והדברים ארוכים. 

הבן, עלולה להביא אותנו ח"ו לאחר זמן  לפעמים אי השמיעה ואי הראיה הנקייה של האחר, ובענייננו התלמיד או

 רב למצב שבו אנו מכים על חטא. 

 מהיכן אתה בא? ומה עשית?

 סיפר לי ידיד ותיק המשמש במשרה תורנית באחת מהישיבות לצעירים במרכז הארץ:

בצעירותי, למדתי בישיבה קטנה ויום אחד החליטו בהנהלה שאני גנבתי כסף לאחד הבחורים, דבר שכמובן לא 

 היה ולא נברא!!!

 החשד שבר אותי עד עמקי נשמתי, עד שהגיעו הדברים לידי כך שעזבתי את הישיבה!

בחסדי ה', לאחר תקופה לא ארוכה התאוששתי, ונכנסתי לישיבה אחרת. אחרי זמן מה עמדתי על שינוי מהותי 

נכנס לישיבה, הייתי  בין המסגרות, הבדל ששינה ממש את חיי. במקום הקודם הורגלתי לכך שכל פעם שהייתי

נשאל: מהיכן באת? מה עשית? איפה בדיוק היית? ועוד שאלות מסוג זה שהיו מעיקות עלי מאוד. לעומת זאת, 

כאשר הגעתי לישיבה השניה, הגישה היתה שונה לחלוטין. כל פעם שהייתי נכנס לישיבה קודם כל המשגיח היה 

כי המשגיח  עשיבה היה ידוילל בכל היה מאיר פנים לבחורים, ובמחייך אלי ואומר לי 'בוקר טוב', 'ערב טוב', ובכל

 לכל אחד. מהווה אוזן קשבת

הנני מעיד על עצמי כי מה 'בוקר טוב' שלו פשוט התהפכתי, קיבלתי חשק ורצון והתחלתי ללמוד, בשקידה 

 והתמדה, המשכתי גם בישיבה גדולה באותו מוסד והתחתנתי.

בתפיסת המציאות שלנו כלפי הסובב אותנו, כאשר ראשית העניין נעוצה  אכן, זוהי תובנה רצינית ומחייבת

 .בהנהגתנו אנו

 בברכת שבת שלום

 מיכאל זכריהו

 


