
לילדים
תורת אביגדורתורת אביגדור

ע"פ שיחותיו של הגאון הרב אביגדור מילר זצ"ל 
מאת: פינחס בן-עמי

מֹות ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

לבדך עימו

אנו זקוקים לתרומות כדי לעמוד עם הביקוש
נא לתרום בעין יפה

072-222-3383 להנצחות:



פרשת שמות
לבדך עימו

כ''ט אב, רמות פולין, ירושלים
יהודית מספרת:

''היום, זהו כנראה היום הגרוע והחשוך ביותר בחיי! משפחתה של חברתי הטובה 
ביותר, מיכל, עוברת דירה היום לעפולה. אביה קיבל שם הצעה של משרה מכובדת, 
וזהו, הם עוברים. מיכל, הוריה ושתי אחיותיה, ריקי וחוי המתוקות נפרדים מהנוף 
הטבעי והמוכר... ''כמה אתגעגע אליהם'' חושבת יהודית בעצב.. אך מכולם, אתגעגע 

הכי למיכל.

מיכל היא כמו אחותי התאומה. עשינו הכל ביחד! הלכנו יחדיו לביה''ס תוך כדי 
דיבור כל הדרך. ישבנו זו לצד זו במשך כל השנה שעברה - בכתה ה'- כך שיכולנו 
לפטפט..., וכן, בסיום כל יום לימודים תמיד צעדנו יחד הביתה. גם את אחר הצהריים 
ביליתי בד''כ בביתה של מיכל בעשיית ש.ב. ביחד ולמידה למבחנים. וכמובן בשבתות 

כל דקה שיכלנו ניצלנו לביחד. 

אומרת  אמא  לנצח,  פרידה  ממש  לא  שזו  יודעת  אני  לתמיד.  עוזבת,  היא  וכעת, 
שאוכל ליסוע לביתה של מיכל בחופשה או שבתות מידי פעם. אך עדיין, כשראיתי 
זה.  שזהו  הרגשתי  כי  לבכות..  התחלתי  מתרחקת,  ביתם  תכולת  עם  המשאית  את 

לתמיד.

היום הראשון ללמודים. 8:10
כתה ו'. שעור ראשון

''שלום בנות, ברוכות הבאות לכתה ו'. אני מקווה שאתן נהניתן בחופשה הגדולה, 
ונחתן מספיק. המורה זהבה תחי' ספרה לי שב''ה, סיימתן בשנה שעברה את חומש 

בראשית, והשנה, בע''ה נלמד את חומש שמות.

המורה המשיכה: בחומש שמות נלמד אודות חייהם של משה רבינו, אהרן הכהן, 
יוכבד ומרים וכן דמויות מיוחדות וחשובות נוספות המופיעות בחומש זה.
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ככל שיותר נלמד אודותיהם, כך נוכל בצורה טובה יותר ללמוד ולחקות את מעשיהם 
הגדולים, להתעלות ולהדמות להם.

''ובכן, באנה נתחיל היום לדבר אודות: משה רבינו. הרמב''ם [הלכות תשובה ה,ב] 
אומר: ''כל אדם יכול להיות צדיק כמשה רבינו'', וע''כ עלינו לחשוב מה גרם למ''ר 

לגדול להיות צדיק ומנהיג האומה.

הקטן  הילד  את  שהפך  שמה  הפרשה-  על  מילר  אביגדול  ר'  של  בפירושו  קראתי 
–"משה", לגדול להיות ''משה רבינו'' – היה: כל הזמן הזה בו הוא שהה לבדו, רועה 

את צאן יתרו בהרים השוממות.

זהו. זה כל המידע שהתורה מספקת לנו אודות מה שעבר עליו במשך כל השנים 
לאחר בריחתו מפרעה. ''ויקח משה את צאן יתרו וירעה אותם במדבר'' [שמות ג. א], 

כל מה שנודע לנו עליו הוא שהוא בילה את הימים לבדו. עם עצמו. 

''וזהו מסר עמוק וחשוב מאד לכל אחת מאתנו. מכיון שאנו אוהבים להיות סביב 
אנשים. אנו מטבענו, אוהבים חברה. אך השם רוצה שנלמד מהחיים של משה רבנו: 

זה חשוב לכל אחד להיות ולבלות חלק מזמנו עם עצמו.

המסילת ישרים כותב כך: "היקר מכל הוא לשהות זמן מה עם עצמך''. – משמע 
שאין צורך לשהות עם עצמו לאורך כל שעות היום, אך האדם חייב ליצור לעצמו 

 פרשת שמותשמות  |  3



זמן מסוים בו יוכל לשהות עם עצמו. ומוסיף: ששהייה זו של האדם עם עצמו, יקרה 
היא מכל! 

והסיבה לכך היא - כי בעשותך כן, אינך באמת לבד! השם אלוקיך איתך. 

אנו  מסביב –  אנשים  עוד  כשיש  אך  מקום,  ובכל  זמן  בכל  נמצא  השם  ספק,  אין 
עסוקים בצרכים השוטפים סביבם, ונוטים להפסיד את החשיבה על מציאות החשוב 

והעצום ביותר... – מלך העולם!!!!!!!!!!!!

וע''כ אם אי פעם תמצאו את עצמכם לבדכם, תדעו שזו אחת המתנות המיוחדות 
ביותר שניתן לקבל! אלו הדקות היקרות ביותר! 

מערכות  ידיים,  רגליים,  החיים,  על  טובות,  סוף  אין  על  להשם  להודות  זמן  זהו 
מופלאות וכל מה ששלם ותקין. על ביגוד, אוכל, משפחה וחברה. על עולם – מושלם! 

היום?  מישהו  לשמח  דאגתי  ''האם  היום,  מאורעות  על  לחשוב  ניתן  בו  זמן  זהו 
שלחתי חיוך חם או מילת עידוד? 

ואם להפך, אולי מישהו ח''ו נפגע ממני - ואיך אוכל לפייסו..

ואז תלמד – שדקות אלו שקיימות בחיים, הינן היקרות ביותר!

כמשה  ויהיה  שיתעצם  בכדי  האדם,  את  ומגדילות  שמגדלות  הדקות  הן  אלו  כי 
רבינו!!!!!!!! 

 

 2:50 בצהריים.

והחלה  חפציה  את  יהודית  ארזה  צלצל,  הלימודים  סיום  על  המבשר  כשהפעמון 
לצעוד לכיוון ביתה, הפעם לבד.

בלי מיכל.

וכשהיא הולכת היא חושבת: "נכון שאני מתגעגעת למיכל, אבל תודה לך השם על 
המסר החשוב שלמדתי היום. תודה לך השם, על שהענקת לי זמן – לבדי, איתך - 

להתעצם, לגדול ולפרוח!"

שבת שלום ומבורך!
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