
 בס"ד

 הפרשה ואנחנו

 שיעור פרטי מההורים – האזינו פרשת 

ההתרחשויות בדורות הבאים. כל פסוק בשירה לקראת  עם ישראלעדות ל מהווהו שירת האזינ

המכיל מסר עמוק אחד, כולל פרשנויות ומשמעויות רבות ומרתקות. אני בחרתי להתמקד בפסוק 

ינּו עֹוָלם ְימֹות "ְזֹכר , לא רק לחג פסח:ורלוונטי יָך ְשַאל ֹדר־ָוֹדר ְשנֹות בִּ ְדָך ָאבִּ ֶניָך ְוַיגֵּ  .ָלְך" ְויֹאְמרּו ְזקֵּ

עומד  , בו הואפותח את פירושו לפסוק זה בשיעור דקדוק מקוצר (91-)גרמניה, המאה ה הרש"ר הירש 

, "שנות"ו "ימות" - נקבה לשוןב רבים צורת", בו נעשה שימוש בעֹוָלם ְימֹותעל ייחודיות הביטוי "

הוא לא רק לזכור את זמני  הציווי, כאשר קצבה להם שאין זמן פרקי רוב פי על מציינתאשר 

 לעומק חדרו: "באמצעותם והחכימו היינו, התבוננו לעומקם ,העבר, אלא "בינו"ואירועי 

 דור, אנוש דור, אדם דור, זה אחר זה הבאים הדורות שבין הקשר את וראו השכילו, משמעותם

 אביך שאל - כך ואחר. האדם משפחת של ההתפתחות מהלכי אחרי עקבו; הפלגה דור, המבול

 אותה יציג הוא: 'ויגדך'( הפלגה בדור נעוצה שראשיתה) שלך ההיסטוריה על אביך את שאל: ויגדך

 ".בלבו חיה שעודנה כפי לנגדך

בימים אלה, בהם מושקת תכנית למצוינות במתמטיקה, שאין כל ספק בדבר חשיבותה ונחיצותה 

 ללימוד ההיסטוריה תכנית -וחשובה לא פחות  ה פרשתנו תכנית מקוריתמשיקבמישור הלאומי, 

שיטת הלימוד המוצעת בתכנית . ולחיזוק קשרנו עם הורינו להידוק זיקתנו למקורותינו, שלנו

האבות ילמדו את בניהם, ולא רק האבות, גם הזקנים, יהיו שותפים  – היא אותנטיתייחודית זו 

 ודעת חכמה שקנו זקניךכמורים וכמרצים בכירים, כפי שממשיך ומיטיב לתאר הרש"ר הירש: "

 מתוך ההיסטורית שליחותך ואת מקורך את לך יבארו הם; שלך ההיסטוריה פשר את לך יפתרו

מפעולות  –הלימוד מן העבר עולה כי  ."העבר דורות של החינוך ותקופות התעיות עם ההקשר

 הדורות הקודמים, הוא המפתח להצלחת ולהבשלת הפירות של דור העתיד. 

מבורכת  ה, בכל עניין, הינחכמיםהמבוגרים והעם הורים, הההתייעצות עם פרשתנו מדגישה כי 

דין, -ומועילה ואין להירתע ממנה. נהפוך הוא. כשם שאנו נעזרים במומחים כמו רופאים, עורכי

, כך עלינו להסתייע בהורינו ובזקני השבט, אשר עצותיהם וכיו"ב חשבון, פסיכולוגים-רואי

את  עבורנו לחדד, ויש בכוחם 'עולים' לנו מאומה בפן הכלכלי(אינם  וגםודבריהם יקרים מפז )

 שליחותנו בעולם הזה. מהות 

פעמים רבות אני שומעת על צעירים שפונים להתייעץ עם אנשים ומכונים שונים בנוגע לשאלות 

הקשורות לעתידם המקצועי והאישי, התייעצות שעולה הון ודורשת חשיפה. אכן, התייעצות זו 

וח על ההתייעצות עד מאד, אולם לדידי, כאשר הדבר אפשרי, אין לפס חיוניתתורמת ולעתים 

אשר מכירים אותנו )לפעמים יותר מאשר אנו מכירים את עצמנו,  נו,מור הראשונית עם הורנו,

ועל  העשיר המלצותיהם מבוססות על ניסיונםנו, לפחות בגיל צעיר(, עמלו וטרחו לגדלנו ולחנכ

ו מפרות את התייעצויות מעין אל שחוו, ורצונם הבלעדי הוא להיטיב עמנו.מגוונות התמודדויות 

והאישית,  , המשפחתיתלהיסטוריה הלאומיתצימות את הקשר שלנו דורי, מע-השיח הבין

  על עצמנו.הן על אחרים והן ומלמדות אותנו המון 



ת נפלאה לפיתוח שיח שכזה, להעמקת קשרים הזדמנוימי חג הסוכות, הבאים עלינו לטובה, הם 

תא משפחתי נעים עם אוירה נינוחה וחמה, ברי כי האחריות ליצירת  וליצירת 'זמן שמחתנו'.

 בריאותם על תשגיח וגם. ובנחת בטוב הדריכםהורים, אשר מתבקשים ל"על הגם  מוטלת

 ועיקר ובנותיך בניך שתדריך לעיל הנכתב על לכולכם ובבקשה... להם יחסר שלא תמיד ומזונותם

 (.ד-ג"קנ' עמ, א"הגר גרתא" )...הלב על המתיישב מוסר בדברי, רכים בדברים

 שבת שלום וחג שמח!

 

 היו ועודן יקרות מפז.אשר עצותיהם  רבה להוריי היקרים, מוקדש באהבה 


