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 פרשת קדושים -פניני חינוך מהפרשה

 
שיש בידינו כהורים, כמנחילי דרך להשפיע על  -ואפילו האדיר  -ננסה במאמרנו זה לעמוד ולהתחקות אחר הכח העוצמתי 

 דור העתיד. -ילדינו/תלמידינו 

 מה הכח שבמשפט, פסוק, ואפילו מילה?! מה היא יכולה לחולל? ועד כמה היא משפיעה בנפשם?

 ע ישראל' שהציל'שמ

"בזמן מלחמת העולם השניה, כאשר הגיעו צבאות הכיבוש של הנאצים לאזור טרנסילבניה", מספר יהודי אחד, "גויס סבא רבא שלנו 

 לפלוגות העבודה של צבא הונגריה. הוא שהה במחנה כשנתים וחצי, בתנאים קשים, ללא מזון כמעט ובתנאים סניטריים מינימליים.

שר לא יכול עוד סבא לסבול את הרעב, יצא לשדות שמסביב למחנה בנסיון לחפש דבר מה לאכול ולהחיות את נפשו. באחד הלילות, כא

 אבל אז הבחין בו חייל רוסי וקרא לו לעצור, בעודו מכוון את הנשק כדי להורגו.

'... לתדהמתו הגדולה לא נשמעה כל סבא היה בטוח כי החייל הרוסי עומד להרוג אותו, ובעודו מרים את ידיו קרא בקול 'שמע ישראל

 ירייה. התברר כי גם החייל הרוסי היה יהודי, ולכן לא ירה בו...

אין ספק שחייו של סבא ניצלו בזכות אמירת 'שמע ישראל', אותו פסוק של ייחוד ה' )דברים ו, ד( הטבוע בדמו של כל יהודי ובוקע 

 מאליו גם כשהניצוץ היהודי עמום למדי!"

 מהסבתאזכרון עמום 

 עוד סיפר אחד מבעלי התשובה בדורנו, כי סוד חזרתו לצור מחצבתו נעוץ באותו פסוק של 'שמע ישראל'. 

הדבר היה כאשר נקלע לסכנה במהלך טיסה, וחש כי חייו תלויים לו מנגד. פתאום נשלחה יד ימינו מאליה לכסות את העיניים, ומפיו 

 בקעו המילים 'שמע ישראל'.

דרך נס, אך העסיקה אותו מאוד השאלה כיצד הגיעו לפיו המילים הללו וכיצד נשלחה ידו לכסות את עיניו בשעה הוא זכה להינצל ב

שהיה חילוני לחלוטין! הוא החליט להעמיק בעניין, ונוכח לדעת שמדובר בזכרון עמום מבית הסבתא. הדבר גרם לו בסופו של דבר 

 לחזור בתשובה שלמה ולהקים בית של תורה!

 ש'שמע ישראל' הוא הקוד הסודי של העם שלנו: מעין סיסמה שמחברת את כל מי שבשם ישראל ייקרא. בזה כוחנו. אין ספק

זה מקור פלא קיומנו כעם, במשך אלפי שנים, אף שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו: קריאת 'שמע ישראל' היוצאת מפיהם של 

 מגובשת הדבקה באמונת אבותיה.המוני בית ישראל והופכת אותם לאגודה אחת חזקה ו

 זעקת ה'מאמע' שלא הותירה ספק

'קריאת שמע שעל המיטה' היא אחד מיסודות החינוך של עם ישראל. בכל הדורות היו אמהות מסורות משכיבות את ילדיהן לישון, 

יפות באותה הזדמנות וכבר בהיותם בגיל רך ביותר היו מקדישות מזמנן כדי לקרוא עמהם קריאת שמע. בדרך כלל גם היו מוס

סיפורים על גדולי ישראל, ומהם שאבו הילדים יראת שמים וכח להתמודד. הדברים הללו נשארו צרובים בתודעתם, ו'שמע ישראל' 

הפך להיות חלק בלתי נפרד מחייהם. אין פלא אפוא שתמונה ראשונית כל כך, שראו בשעה שהיה מוחם "כדיו כתובה על ניר חדש" 

נחרתה בליבם, ליוותה אותם בהמשך הדרך ולא נמחקה אף כשהיו בצרה ובמצוקה בהיותם יתומים המצויים במנזר  -)אבות ד, כא( 

 בין גויים.

 תש"פ   //אמור פרשת 
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כידוע, אחת מפעולותיו האדירות של הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצוק"ל, ראש ישיבת פוניבז', לאחר השואה, היתה הצלת ילדים 

ראו כי כלתה אליהם הרעה וסכנת מות ממשית מרחפת על ראשם. הם ביקשו להציל לכל יהודים שנמסרו למנזרים בידי הוריהם, ש

הפחות את ילדיהם ושילמו כסף לראשי המנזר תמורת החזקתם. רבים מהילדים שנמסרו בגיל רך מאוד ונותרו שם כמה שנים, שכחו 

י להציל את ילדיהם משמד רוחני. הדבר כאב מאד בינתיים את יהדותם וגדלו כגויים. בתום המלחמה רוב ההורים לא נותרו בחיים כד

 לגרי"ש כהנמן, והוא לא נח ולא שקט.

 הנוצרים אף הם לא טמנו ידם בצלחת ולא רצו לוותר על הילדים בקלות, ואף הערימו קשיים בפני מי שניסה להצילם.

לחלצם. בתחלה סירב הכומר הראשי  באחד הימים נודע לגרי"ש כהנמן על מנזר שיש בו כמה עשרות ילדים יהודים, והוא ביקש

להכניסו, אך תמורת מתת יד נפתחו השערים, והגרי"ש כהנמן הביע את רצונו להוציא משם את הילדים היהודים. הכומר החל לצחוק 

ואמר: "ראשית, הילדים נמצאים כאן כבר כמה שנים ושכחו לגמרי את יהדותם. שנית, בלי הוכחות חותכות ליהדותם, לא אשחרר 

 ם ילד, וגיוס ההוכחות ידרוש ממך שנים רבות. חבל על כוחותיך..."שו

אך הרב לא התייאש. הוא ביקש מהכומר דקה אחת בלבד)!( כדי לזהות את הילדים היהודים. הכומר, שהיה סקרן לדעת כיצד יעשה 

 זאת, נתן את רשותו. 

לומר: "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד"! לפתע  הרב נכנס לחדר האוכל בשעה שאכלו הילדים את ארוחתם, נעמד באמצע והחל

התחולל מחזה מפליא שהותיר את הכומר המום: מכל קצות חדר האוכל החלו רצים ילדים אל הרב בעודם צועקים: "מאמע, מאמע!" 

 )אמא, אמא(. לעומתם נותרו ילדים אחרים לשבת על מקומם והתבוננו בתמהון במחזה המוזר...

 : "הילדים הללו שרצו אליך הם שלך, אך אמור לי: כיצד עשית זאת?"הכומר המופתע הודה ואמר

השיב לו הרב: "הילדים הללו זכרו בצורה עמומה את אמותיהם שאמרו איתם 'קריאת שמע'. כשצעקתי 'שמע ישראל' עורר בהם 

 ."הדבר את זכרון אמותיהם. לעומתם, הילדים שנשארו לשבת במקומותיהם הם גויים, והם ישארו במנזר..

 בכל עת צרה-'שמע ישראל'

 אומר כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז בעל ה'שפע חיים' זצוק"ל )בשיעור חומש רש"י פרשת שמות תשל"ה(, וזו לשונו: 

"אמרתי להסביר מה שהיה נפוץ בקרב בני ישראל להזכיר את המלים 'שמע ישראל' בכל עת צרה, כששמעו איזה קול צווחה ורעש היה 

 י, שמע ישראל, מה קורה שם?', או בלשון סיפור: "שמע ישראל, איזו צרה אירעה לפלוני', וכיוצא בזה".סגנון הבטוי: 'אוי ו

בכל הדורות היתה אמירת 'שמע ישראל' חלק בלתי נפרד מהחינוך כבר מגיל ינקות. הדבר השריש את האמונה בלב הילדים, כמו 

ה' הצלחתי", "בעזרת ה' אגיע לבקר", "פלוני חולה, ירחם ה'" וכיוצא שמקובל לומר לעיתים קרובות על כל צעד ושעל בחיים: "ברוך 

ביטויים המחדירים את האמונה בהשגחה פרטית, ושאין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה )חולין  -בזה 

 ז:(.

 ממשיך ה'שפע חיים' ומסביר )שם(: 

שנות גלותנו סבלנו צרות רבות ורעות מהגויים אשר סביבותינו, בעלילות שונות "ואמרתי מכבר ביסוד ושורש הדברים בהיות ולאורך 

ופוגרומים וגזרות שמד ל"ע, לכן הרגילו את עצמם שתמיד כשמתעורר איזו עת צרה וגזרה רח"ל, יהא קבלת עול מלכות שמים שגור 

 על לשונם טרם יתנפלו עליהם הגויים הרשעים ולא יספיק כבר לצעוק שמע ישראל".

יהודים לא מעטים שנפלו קרבן בידי שודדים בדרכם ביער או בלב ים, יהודים שנלכדו ברשתם של בני בליעל וראו כי כלתה אליהם 

מצד אחד האמינו ש'אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים" )ברכות י.(. ומצד שני התכוננו גם  -הרעה 

 ובמצב זה היו אומרים וידוי וקוראים 'שמע ישראל' שמא לא יספיקו... -לאפשרות שמשמים ירצו אחרת 

פירושו שהכל  -ההרגל הטבעי הזה לומר 'שמע ישראל' בעת צרה, חשש או אסון: העובדה שראשית כל מקבלים עול מלכות שמים 

ברור שמי שחי כך ומרגיל עצמו לכך  מאת ה' והכל לטובה. איננו מתיימרים להגיע לדרגתו של התנא נחום איש גמזו )תענית כא.(, אך

ועל הכל  -כגון עגמת נפש מבן הזוג, אתגרים שונים בגידול בנים, מחלה ח"ו, מכה, נזק כספי או עלבון ברבים  -בכל צרה שלא תהא 

 אומר "גם זו לטובה" )שם(, מוכיח את אמונתו ומתחזק בה גם יחד.
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כמה ועד היכן הכח האדיר שבמילה או משפט לחדור לתוך עמקי ונימי נפשו של אכן מלבד היסודי האמוני העמוק שבדברים, למדנו עד 

 עלם צעיר, דבר הנצרב לא רק בתודעתו אלא בעמקי נפשו למשך שנים רבות ממש.

ונפתח נא פתח חשוב ויסודי נוסף המונח בפתיחת פרשתנו, פרשת 'אמור', יסוד שראוי שיהא ככלי תודעתי ומעשי לכל הורה בישראל 

 היהודית שלו כלפי יוצאי חלציו.*** בגישה

 להזהיר גדולים על הקטנים

 "ויאמר ה' אל משה אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו". )ויקרא כא, א(

 כבר עמד רש"י על כפילות הלשון המובאת בפסוק ומציין את דברי רבותינו על כך: 

 ". )יבמות קיד, א. תורת כהנים פרשתא א, א(."אמור, ואמרת, להזהיר גדולים על הקטנים

 באזהרה זו מונח מסר גדול וחשוב, ויש לבארו בתרתי:

דרך לימודם וגדילתם של הקטנים תהיה באופן שהגדולים יזהירו אותם ממה להישמר וכיצד לנהוג על מנת שלא ייטמאו, ועל זו  א.

 הדרך, כהנה וכהנה, בכל ענין וענין.

את הגדולים עצמם ולהודיעם שצריכים הם לקחת את מלוא האחריות על הקטנים, ועיקר האזהרה היא לא  באה התורה להזהיר ב.

רק על הקטנים שיהיו מוזהרים על ידיהם, אלא עיקר האזהרה היא על הגדולים שידעו שחייבים הם להזהיר את הקטנים, להקפיד 

 ולשמור עליהם מכל משמר בכל דבר ועניין.

 נן בדברים:ברם, עדיין יש להתבו

 א. כיצד מתבארים דברי רבותינו בפשט הפסוק "אמור, ואמרת"? היכן רמוז במשמעות המילים הציווי להזהיר גדולים על הקטנים?

ב. האם בדווקא נאמר "אמור ואמרת" בסדר הזה, או שמא אפשר לומר "אמרת ואמור"? ואם אכן נקטה התורה בסדר הזה והוא 

 וע?לעיכובא, ממילא יש להבין, מד

ג. בנוסף לכך יש לתמוה, האם תיבת "אמור" מכוונת אל הקטנים ואילו "ואמרת" מוסב על הגדולים, או אולי להיפך, "אמור" מופנה 

 אל הגדולים ותיבת "ואמרת" מדברת בקטנים?!

 דבר אומר דרשני!ד. מה פשר האריכות בלשון הפסוק "אמור אל הכהנים בני אהרן", וכי איננו יודעים שהכהנים הם בני אהרן? וה

 ה. מה טעם נקט הכתוב באומרו ל"נפש" לא יטמא בעמיו, ולא נאמר ל"אדם" או כיוצא בזה, האם יש כאן משמעות נסתרת?

ו. חז"ל הקדושים, שכל אות ומילה בלשונם מחושבת, דרשו מהפסוק )כפי שהובא לעיל(: להזהיר גדולים על הקטנים. ונשאלת 

ן להשתמש דווקא בלשון אזהרה ולא אמרו "שילמדו" הגדולים את הקטנים, או "להורות" גדולים על השאלה, מפני מה ראו חז"ל לנכו

 הקטנים? מה רצו ללמדנו בזה?

ז. כאשר התורה מַצווה "אמור" "ואמרת" להזהיר גדולים על הקטנים, עלינו ליתן את הדעת, איך עושים זאת? כיצד מזהירים? מהי 

 הדרך? 

יא על הקטנים שיהיו מוזהרים באמצעות הגדולים, כיצד יש לעשות זאת? ואם האזהרה היא על הגדולים וממה נפשך, אם האזהרה ה

 שיתנו דעתם להזהיר את הקטנים, אזי גם כאן שומה עלינו לברר, היאך יהיה הדבר?

 ח. כתב המהר"ל בתחילת הפרשה:

ירות בהדדי, שכל מקום שכתוב "דבר אל בני ישראל "להזהיר גדולים על הקטנים. ביבמות פירשו שאין דרך הכתוב לכתוב שתי אמ

ר דיבור כללי. והאמירה היא אמירה פרטית, כלומר ענין זה תאמר אליהם. ומפני שהוא גם כן מיותר, כי  ואמרת אליהם" פירושו ַדבֵּ

ר ותחזור ותאמר להם", כלומר שיאמ ר להם הפרשה שתי למה לכתוב דיבור כללי ואחריו אמירה פרטית, דרשו בו במכילתא "ַדבֵּ

פעמים. לכך כתב בראשונה 'דיבור' ואחר כך 'אמירה', כי בפעם הראשונה אין העניין מובן לאדם והוא לא דיבור בלבד, עד שבפעם 

השנית הוא מובן אצלו ואז אצלו אמירה שהוא מורה על העניין, אבל כאן שכתב שתי פעמים לשון אמירה ואם כן בלשון האמירה כבר 

ר, ואם כן למה כתב עוד אמירה, אלא בא להורות תוספות אזהרה להזהיר הגדולים על  הוזכר האמירה הפרטית שהוא אחר ַדבֵּ

 הקטנים". ע"כ.
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מבואר מדבריו, שהכפילות לשון כאן בפסוק שונה מכל המקומות אשר נכפל בהם דיבור ואמירה, וודאי שתי לשונות של אמירה מהוות 

מירה אחת לגופה ואמירה שניה להורות על תוספת אזהרה להזהיר גדולים על הקטנים. אלא ייתור לשון גמור, לכך הוא מבאר שא

 שעדיין יש להבין, היכן יש במשמעות האמירה משמעות זאת?

ט. אמרו במדרש וז"ל: "דבר אחר, אמור אל הכהנים ואמרת אליהם, הרי אמירה שתי פעמים. משל למה הדבר דומה? לטבח שהיה 

לך, אמר המלך: גוזר אני עליך שלא תראה את המת כל ימיך מפני שאתה נכנס ויוצא ורואה פני, שלא תטמא את נכנס ויוצא לפני המ

פלטרין שלי. כך גזר הקב"ה על הכהנים הנכנסים לבית המקדש שלא יטמאו למת, לפיכך הוא אומר "לנפש לא יטמא בעמיו". )מדרש 

 תנחומא פרשת אמור א(.

 פתיחת דברי המדרש? וכיצד על פי משל זה מתיישבת כפילות הלשון בפסוק זה?ולכאורה, מה הקשר בין המשל ל

י. שאלה נוספת שמתעוררת כאן היא, למה נדחה ציווי כה מרכזי עד פרשת אמור, בשעה שלכאורה היה צריך להינתן מיד לאחר מתן 

 תורה? 

 בקשר לעבודת הכהנים?יא. כמו כן עלינו להבין מדוע ציווי כה חשוב, שנועד לכל העם, נאמר דווקא 

 הסברה ודוגמא אישית -שני יסודות בחינוך 

יסוד נפלא שמעתי בשם מרן הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל שביאר את ענין "אמור ואמרת" בעת אסיפה שהיתה בארצות הברית 

 לפני שנים בנושא "חינוך ילדים".

 ודי תווך לחינוך:בתחילת דבריו הזכיר כי ישנם שני מרכיבים בסיסיים המהווים עמ

כלומר, בהעבירנו מסר לילד עלינו לבאר כל דבר, להבהיר כל פרט ועניין, לבל יישארו מקומות מוקשים ותמוהים, ותוך  – הסברה א.

כדי כך להעביר באמצעות כח הדיבור את החשיבות שבכל ענין, ואם יש צורך לעיתים לקבוע עובדה ולהציב גבולות ותחומים 

כסיוע לקבלת מרות מצד הילד או החניך, ואם לפי ראות עינינו כך צריך להתנהל, הרי שלעיתים יש לעשות זאת  בסמכותיות המשמשת

 בלא לנמק מדוע ולמה. 

ודאי שכל מקרה לגופו, לפי העניין, המקום, הזמן וגיל הילד, והדברים ארוכים. ברם, המכנה המשותף של כל זה הוא כח הדיבור, 

נים ולתלמידים דרך דיבורו והשפעתו של האב או המחנך, וודאי שדרך כך ישנה הפנמה על ידי התלמיד או דהיינו מסרים העוברים לב

 הבן ובכך מעצב הוא את דפוס התנהגותו, אורחות חייו ואופן הליכותיו.

יו. למשל, ישתדל אין ספק כי החינוך הגדול ביותר, הוא הדוגמא האישית של ההורים לילדיהם או של הרב לתלמיד - דוגמא אישיתב. 

כל אדם שיראוהו בניו שהוא עוסק בתורה בחשק ובשמחה. ואף אם אינו יודע ללמוד כל כך, ילמד דברים קלים יותר המובנים לו, 

והעיקר שידגיש להם את החשק והשמחה והזכות שהוא זכה ללמוד תורה. וכמו כן, יראה להם שהולך לשיעורי תורה בחשק ובשמחה, 

סו החשק, השמחה וההתלהבות בעסק התורה. כאשר אדם מתנהג כראוי, מקרין מסביבו את העובדה שכל עיקר כדי שגם בליבם יכנ

עיסוקו הוא בעצם בקיום תורה ומצוות, אדם כזה שזכה שיראת ה' היא אוצרו, ממילא כל דוגמתו האישית לאחרים מהווה מודל 

 לחיקוי בדקדוק ההלכה ובענייני מידות ודרך ארץ.

 ר!!!להאי-להזהיר

יש שאף אמרו בדרך דרש, מזה שכתב המדרש "להזהיר גדולים על הקטנים", ולא כתב "להזהיר גדולים את הקטנים", משמע 

שהתכוון שהגדולים משפיעים "על" הקטנים, וביאור המילה "להזהיר" מתפרש גם מלשון "זוהר", כמו "מזהירים כזוהר הרקיע", 

נהגותם "זוהר" ו"אור" ו"להזהיר" מאורם על הקטנים, בכך שיהוו מגדלור רוחני והביאור הוא, שהגדולים צריכים לשדר בהת

 לסביבתם, דוגמא אישית לכל רואיהם.

אימתי תהיה הזהרת הגדולים על  -דהיינו "אמור"  -להזהיר גדולים על הקטנים"  -על כן באה התורה ללמד ולהורות "אמור ואמרת 

כאשר תאמר קודם לעצמך את אותם דברים, תתנהג כראוי ותהווה דוגמא  -אמרת" הקטנים מתקבלת ומתיישבת על ליבם? בעת ש"

 אישית ממילא אמירתך להם תקבל משמעות אחרת. 

 משפטך אתה חרצת –המקל היכה את האב... וזכני  
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קשה ממנו רבנו יוסף חיים, באחד מספריו מספר, מעשה בילד אחד שחזר מהתלמוד תורה לביתו, ואימו הגישה לו לחם לאכול ובי

שייטול ידיו ויברך כדין, אך הוא סירב ואכל ללא נטילת ידיים, חרף הפצרותיה של אימו. הזהירה אותו אימו שכשיבוא אביו היא 

תספר לו מה שעשה אך הוא המשיך לעמוד בסירובו. אותו האב בעצמו לא הקפיד כל כך, בלשון המעטה, על נטילת ידים כך שלא 

 לבנו.  היווה דוגמה אישית במעשיו

כשהגיע האב, סיפרה לו אשתו את הדברים. הלה כעס על בנו וביקש להענישו על מנת לחנכו להבא, הוא יצא אל המחסן והביא מקל 

להכותו, כאשר החזיק את ידו של בנו בתוך ידו שלו, ובידו השנייה הרים את המקל להכותו, הבן שפחד מהמכה סילק כהרף עין את 

מקום שהבן יספוג את המכה הנחית האב את המקל על...ידו שלו!! הכאב שהתפשט בידו גרם לו להתמלא ידו אחורנית, וכך יצא שב

כעס על חוצפתו של בנו, והבן ברח מחוץ לבית. אמרה לו אשתו שצפתה מהצד: אל נא באפך, אך לכאורה עליך להתבונן, אולי המקל 

שכן קבעת שמי שלא נוטל את ידיו לפני האוכל ראוי לקבל מכה  צודק? ולתמיהת בעלה הסבירה מיד: הרי חרצת את משפטך בעצמך,

 במקל, והרי אתה עצמך לא נוטל ידיך לפני הסעודה, ולכן קיבלת את העונש המגיע לך על פי דבריך שלך... 

ועל זה  ממעשה זה ילמד כל אדם שחינוך הילדים מתחיל בהתנהגות שלו בעצמו, וללא דוגמא אישית, אין אדם יכול לחנך את בניו,

ֶטָך אתה חרצת". )מלכים פָּ  א כ, מ(.-נאמר "ִמשְׁ

 בעבר,בהווה ובעתיד-'אמור' ו'אמרת'

 ונראה להוסיף נופך בזה ולדקדק לפי דבריו, שהמתבונן יראה כי יש חילוק משמעותי בין מילת 'אמור' ל'ואמרת'. 

 משמעותו על העבר. -' פירושו ציווי עכשווי בהווה, ואף עם התייחסות לעתיד, אך 'ואמרת -'אמור' 

וממילא ביאור הפסוק לפי זה, בתחילה 'אמור' את הדברים לאחרים, לקטנים, אך אימתי תהיה אמירתך אמירה עם משמעות פנימית 

ועמוקה? מתי יופנמו הדברים בלב השומעים? בזמן שיהיה 'ואמרת' לשון עבר, שאת אותו המסר שברצונך להעביר וללמד כבר אמרת 

 והפנמת אותו, וקבוע הוא בנפשך. לעצמך, שיננת

וזה עומק כוונת המהר"ל בדבריו "שהאמירה השניה "ואמרת" שבפסוק בודאי מיותרת אלא למה כתבה התורה "להורות תוספת 

 אזהרה להזהיר גדולים על הקטנים".

 שלא תושפע לרעה!

שהיה נכנס ויוצא לפני המלך, ואמר לו המלך: ומעתה נראה לבאר את דברי המדרש שיישב את עניין כפל האמירה על פי המשל לטבח 

גוזרני עליך שלא תראה את המת כל ימי חייך מפני שאתה נכנס ויוצא ורואה פני, שלא תטמא פלטרין שלי. כך גזר הקב"ה על הכהנים 

 הנכנסים לביהמ"ק שלא יטמאו למת לפיכך הוא אומר "לנפש לא יטמא בעמיו".

 ביאור הדברים:

לך לראות את פני המת, כי כאשר תראה פניו, ודאי ישפיעו הדברים עליך, וכאשר תכנס לפלטרין שלי ממילא  אומר המלך לטבח: אל

 תשפיע כאן גם כן מכח אותו מראה שלילי שראית, לכן אין לך לראותו, שלא תשפיע ראייתך זו לרעה. 

י מת, ומופרש ומובדל אני מדברים שליליים, כדי ממני עצמי! כשם שאני לא רואה פנ -וממי יש לך ללמוד דבר זה? אומר המלך לטבח 

שלא יתחלל טהרת ביתי וקדושתו, אף אתה כן! כל העמדת הדברים במסר שמעביר המלך לטבח הוא "ממני עצמי", מכח דוגמא 

 אישית, שהרי זהו היסוד בחינוך ובהקנאת הערכים לדור העתיד ולכל הסובבים אותנו באופן הנעלה ביותר.

אל הכהנים" וכו' כשם שאני )כביכול( מופרש ומובדל מכל ענין של טומאה כן אתם תנהגו בבית מקדשי באופן שתהיו "כך אמר הקב"ה 

 מופרשים ומובדלים מדברים המטמאים וממילא יהא הבית נשמר בקדושתו.

 רה: זהו היסוד של שתי האמירות בפסוק זה, וזה עומק כוונת המדרש בביאורו על דרך משל את שני ענייני האמי

 א. לומר ולהעביר את המסר בצורה הברורה והבהירה ביותר, שלא תותיר מקום לספקות.

 ב. שהמסר המונח בדברים יהיה כזה שבא מכח ועל ידי דוגמא אישית שלך.
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 לשמוח בפיטוריך מהעבודה...למען שמירת שבת!!

 הגר"מ פיינשטיין זצ"ל סיפר דבר שקרה בזמנו הממחיש את העניין הנ"ל: 

שפחות חרדיות מפורסמות היו בארה"ב באותה תקופה, שכל אחת מהן הפגינה באופן מרהיב ביותר את שמירת השבת שלה. שתי מ

ולמרות זאת, מפליא היה לראות שילדיה של משפחה אחת גדלו וצמחו לבנים העוסקים בתורה ובמצוות כראוי, ואילו המשפחה 

 השניה לא זכתה לכך.

ת עמדו בניסיון רב עוצמה של פרנסה. בימים ההם למצוא עבודה באמריקה היתה אחת המשימות ומה אירע שם? שני ראשי המשפחו

הקשות ביותר. והנה השניים הצליחו למצוא מקום עבודה שהיה אמור להכניס כסף רב, אבל הניסיון התבטא בכך שמנהלי המפעלים 

 דרשו מהם לעבוד בשבת!...

ואמרת". -ת החוזים שחתמו עם המפעלים מחללי השבת. אך ההבדל הקטן היה נעוץ ב"אמורכמובן, ששניהם עמדו בניסיון וביטלו א

האבא הראשון, שזכה שילדיו יגדלו לתפארת, הגיע לביתו לאחר שהגיש את מכתב הפיטורין שלו והחל לרקוד עם כל המשפחה, 

וראו. ואילו האבא השני, למרות שגם הוא עמד בהדגישו בפניהם עד כמה צריך להיות האדם מאושר כאשר הוא זוכה לקיים את רצון ב

בעצם הניסיון, אבל שב למעונו בפנים נפולות, והראה בכך לבני הבית, בעקיפין, עד כמה "קשה להיות יהודי". ההבדל הקטן, הצמיח 

ידוד לקיום אחריו את ההבדל הענק בין ילדיה של המשפחה הראשונה, לזו השניה. הראשונים, ספגו מאביהם את מקור השמחה והע

מצוות גם כאשר עומדים בפני האדם ניסיונות קשים, ואילו ילדיה של המשפחה השניה, החליטו לפרוק עול, מחמת ששמעו מאביהם 

 שקשה להיות יהודי.

 כוחה של דוגמא אישית...לדורות!

 "הרב מקלקל לי את חינוך בנותי"... התלונן הגביר

 המעשה דלהלן ימחיש זאת ביתר שאת:

כלי הירוד של הישיבה בברנוביץ' החמיר והלך מיום ליום. הגיע המצב לידי כך שמנהלי הישיבה התקשו לספק ארוחה מצבה הכל

בסיסית לתלמידים. ראש הישיבה, הגאון רבי אלחנן וסרמן, החליט לצאת ולהתדפק על פתחי נדיבים, לשתפם במצוות החזקת התורה 

 ולהציל את הישיבה מקריסה.

יתו של תומך הישיבות הנודע, מר דייויס, שהתגורר במינסק השכנה. שמו של מר דייויס נישא בפי כול כאיש תחילה פנה הגאון לב

לב, פטרונן של הישיבות בליטא. מכל קצות הארץ נהרו אליו גבאי צדקה ומנהלי מוסדות תורה. את כולם קיבל בסבר פנים -חסד, נדיב

 יפות והעניק להם תרומה הגונה.

ת גדול ומפואר. מדרגות ַשִיש הדורות הובילו אל דלתותיו הגדולות. הבית ניצב בטבורה של גינה רחבת ידיים, מוקפת מר דייויס גר בבי

פאר והדר מעוררי השתאות. ריהוט כבד ויקר, נברשות ענק מרהיבות,  -עצים גבוהים, שהעניקו לה צל תמידי. ובתוך הבית פנימה 

 שטיחים משובחים מקיר אל קיר.

ששיחרו  -וביניהם, כאמור, ראשי ישיבות  -מר דייויס המה רוב שעות היום מסוחרים שבאו בענייני עסקים, וגם יהודים ביתו של 

זה היה יום                                                                                  לפתחו בשעת מצוקה. גם רבי אלחנן עצמו כבר ביקר בבית הנדיב.

 -עול החזקת ישיבתו  -רירי, קר ומושלג. הדרכים היו בוציות וקשות למעבר. רבי אלחנן לא שם ליבו לקשיי הדרך. עולה של תורה סג

 על כתפיו. הולך הוא ורגליו מבוססות בבוץ ובשלג.

נסיו ומעילו. כיצד אוכל אז הבחין בבוץ ובשלג שטינפו את נעליו, מכ-בהגיעו סמוך לבית הנדיב, עצר לרגע מלכת והביט על עצמו. או

 להיכנס כך לביתו המפואר של הגביר הגדול?! הרהר בלב נחמץ. הרי כשאכנס פנימה אטנף את השטיחים והרהיטים הנאים!

בתוך כך נזכר, כי בפעם האחרונה שביקר בביתו של מר דייויס, הבחין בכניסה נוספת מצד אחר של הבית. "אכנס איפוא משם", 

 החליט.

י אלחנן על דלת הכניסה הצדדית, שהו שתי בנותיו של מר דייויס במטבח הבית וסעדו את ליבן. כששמעו את בשעה שנקש רב

 הנקישות, היו בטוחות כי הנה בא מוכר הביצים או מחלק החלב, שרגילים היו להיכנס מדלת זו.
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בשמחה לקרוא לאביהן: "אבא, אבא, אך כשנפתחה הדלת, גילו הבנות לתדהמתן את ראש הישיבה בכבודו ובעצמו. מיהרו השתיים 

 רבי אלחנן וסרמן הגיע!".

 "רבי אלחנן?!", שאל האב, מופתע. "לא ראיתיו נכנס".

 "ממתין הוא על מפתן הדלת הצדדית, בפתח המטבח", השיבו הבנות.

על הבוץ שהביא בנעליו  מר דייויס נכנס למטבח, ראה את רבי אלחנן עומד בפתח ולא נכנס. בתוך כך פתח רבי אלחנן בדברי התנצלות

 והסביר בכך מדוע הופיע מהכניסה הצדדית.

 לפתע פרץ מר דייויס בבכי. הוא בוכה ובוכה, מתקשה להוציא מפיו כמה מילים. "מה עשית לי? רבי!", ייבב.

וק: "רבי, מה חטאי רבי אלחנן מביט בו, נבוך ומשתאה, מנסה להבין על מה בוכה הנדיב הנודע. והעשיר מוסיף לבכות ושואל בגרון חנ

 ומה פשעי, מדוע הרבי נוהג עמי כך?".

לרגע חשש רבי אלחנן שמא דיבר עליו מישהו לשון הרע, ושאל: "מה עשיתי? אינני יודע על שום רע שעשיתי לך, להיפך, מאז ומעולם 

 חשבתי עליך רק דברים טובים!".

י רואות כל היום רק כסף ועוד כסף, סוחרים יוצאים ובאים, "הרב מקלקל לי את חינוך בנותיי", התעשת מר דייויס. "הבנות של

הן יודעות שהתורה יקרה בעיניי  -תורה. אך בזאת נחמתי -מוכרים וקונים. ואני חרד מאוד, שמא בבוא היום לא ירצו להינשא לבני

הבית מלא סוחרים. הלימוד אצלי יותר מכסף. הן רואות שכאשר מגיע זמן השיעור הקבוע, אני עוזב הכול והולך ללמוד, גם אם יהיה 

 קדשים.-הוא קודש

אפשר להיכנס עם -הישיבה? במקום להיכנס בדלת הראשית, קרא לי לבוא למטבח. בכך הראה לבנותיי כי אי-"וכעת, מה עשה ראש

. שוב בוץ ושלג מהדלת הראשית. איה כבוד התורה? הלוא מעתה יחשבו שהשטיחים שלי חשובים יותר מהתורה ומכבוד לומדיה!"

 מילאו הדמעות את עיניו.

 "הבנתי", אמר לו רבי אלחנן. "ובכן, מה רצונך ממני עכשיו?".

"אבקש מהרבי טובה. יבוא נא עמי עכשיו מסביב וניכנס יחדיו מהדלת הראשית. ידרוך הרבי על השטיחים ויישב על הספות. 

 חשובים פי כמה וכמה מהשטיחים ומספות הקטיפה".שיתלכלכו וייטנפו. יראו בנותיי וייכנס בליבן, שהתורה וראש הישיבה 

הבית. הם יצאו החוצה,  הקיפו את הבית ושבו ונכנסו פנימה מהכניסה -לרבי אלחנן לא הייתה ברירה אלא לציית לבקשת בעל

 הראשית. נעליו של רבי אלחנן אכן טינפו כהוגן את השטיחים המפוארים ומכנסיו הכתימו את ספות הקטיפה.

 חכמים".-יפר זאת רבי אלחנן וסרמן, הוסיף ואמר: "בזכות חינוך זה שנתן מר דייויס לבנותיו, זכה לשני חתנים תלמידילימים, כשס

כשפרצה המהפכה הקומוניסטית ניטל ממר דייויס כל רכושו, נכסיו הולאמו לטובת המדינה, עד שנעשה עני מרוד ממש. אבל שמחתו 

אכן, זכה אותו  שני חתניי. ובזה אני מתנחם"... -י לא נשאר לי דבר, חוץ משני יהלומים לא פגה, תמיד היה רגיל לומר: "מכל עושר

                                                                                                                                                                                                                                                            מכח מה שראו, ספגו וינקו בבית, מהו הערך לתורה, ונחקק הדבר בליבם. –גביר ושתי ובנותיו התחתנו עם שני תלמידי חכמים. והכל 

 עיקר חינוך הבנות צריך להיות בבית

"י קמינצקי זצ"ל, בהדרכתו אודות חינוך הבנות, והורה לשומעי לקחו כי יש בזה שינוי מהותי ואגב, מן הראוי להביא מדברי הגר

מדרך חינוך הבנים, שבעוד אשר במקרה והחברה היא חיובית, הרי שגם היא מסייעת לחינוך ולהדרכה בדרך הישר, משא"כ אצל 

רו אמת ליעקב )להלן פסוק ט( עה"פ "ובת כהן כי תחל לזנות הבנות צריך לדעת שעיקר כל החינוך בהן צריך להיות בבית. וכך כתב בספ

 את אביה היא מחללת", וז"ל: 

הנה בשלהי מסכת סוכה )נו, ב(, במעשה דמרים בת בילגה שהמירה דתה והיתה מבעטת על גבי המזבח, לוקוס לוקוס עד מתי אתה 

לגה שלעולם חולקת בדרום. ומקשה הגמרא, משום מכלה ממונן של ישראל וכו', איתא בגמרא דמשום זה קנסינן למשמרת של בי

ברתיה קנסינן ליה לדידיה? ותירץ אביי: אין, כדאמרי אינשי: שותא דינוקא בשוקא או דאבוה או דאימיה וכו'. ופירש"י וז"ל, מה 

 שהתינוק מדבר בשוק, מאביו או מאמו שמע.

גה, שהמירה דתה, והלכה ונשאת לסרדיוט אחד ממלכי ]ביאור הדברים: מעשה במרים בת בילגה, שהיתה בת לכהן ממשמרת ביל

עד מתי  -יוונים. ובימי החשמונאים, כשנכנסו יוונים להיכל, היתה מבעטת בסנדלה על גבי המזבח, ואמרה: לוקוס לוקוס )זאב זאב( 

צחו החשמונאים, אתה מכלה ממונם של ישראל שמקריבים עליך קרבנות, ואי אתה עומד עליהם להצילם בשעת הדחק!? ולאחר שני
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כששמעו חכמים בדבר, קבעו את טבעתה של משמרת בילגה, שלא יוכלו לפותחה, ויזדקקו להשתמש בטבעת של המשמרות האחרות, 

 וסתמו את חלונה בבית החליפות.

 המשמר!?  קונסים את אביה!? והרי אין לקנוס את האב משום בתו, וכל שכן שאין לקנוס לכל –והקשו בגמרא, וכי משום בתו שסרחה 

אמר אביי: אכן יש לקונסם. וטעמו של דבר, כמו שאומרים העולם: צורת דיבורו ושיחתו של ילד קטן המהלך בשוק אינה משל עצמו, 

ּה היא לא  אלא היא נובעת משיחתו של אביו או של אמו. והיינו, אילמלי שמעה את הדיבורים אודות ביזוי העבודה מאביה או מִאמָּ

 צמה[.היתה אומרת זאת מע

 ואומר הגר"י קמנצקי:

נראה שכלל זה נאמר דווקא אצל הבת, שעיקר חינוך הבת הוא בבית, אצל האב או אצל האם, מה שאינו כן בבן. ולכן מצינו בנערה  

המאורסה שסוקלים אותה פתח בית אביה, וכן אצלינו בבת כהן שזינתה איתא בכתוב, "את אביה היא מחללת", והיינו שזה מראה 

 נוך שקיבלה בבית אביה, אבל לא מצינו מעין ביטוי כזה אצל בן, עכ"ל.את החי

 נמצא, שמכיון שחינוך הבת שייך יותר לאביה ולאמה, הרי שיש כאן משמעויות: 

שאכן חוב גדול על האב והאם להשקיע יותר בחינוך של הנהגת הבית בבת יותר מאשר בבן, אמנם, ליזהר מבלי לפגוע כהוא  -הראשון 

 וך הבן. זה בחינ

 שכאשר יש קלקול בבת, אכן יש תביעה יותר גדולה על הוריה מחנכיה. –השני 

הבדל בין                                                                              והרי זה מעורר על גודל האחריות הניתן לכל אב ואם!

 קדושה ותולדתה-ה"כהנים" ל"בני אהרון"

לנו לבאר, מדוע באמת ראתה התורה צורך להדגיש ולומר שהאמירה צריכה להיות אל "הכהנים בני אהרן"? וכי לא ידענו וכעת נותר 

 שהכהנים הם בני אהרן?

 ברם, כבר עמד על כך רבנו הכלי יקר, ובאורו נראה אור: 

, אך לא היו כמותו בכל צד, כי היו "והקרוב אלי לומר בזה שאהרן קדוש ה' היה מקור הקדושה, וממנו נמשכה הקדושה גם לבניו

רחוקים ממקור הקדושה. על כן אהרן שהיה מקור הקדושה לא הותר לו לטמא לשום קרוב אפילו לאב ואם, וכן כל כהן גדול מזרעו 

דומה לו מכל צד שהוא מקבל שפע הקדושה בעצם וראשונה מקדושה ראשונה יתברך כמו שנאמר כי נזר שמן משחת אלקיו עליו, נזר 

ה, ורצה לומר שהופרש ממשחת אלקיו וניתן עליו לא על ידי אמצעי. שָּ רָּ  לשון ַהפְׁ

אבל בני אהרן, שקיבלו הקדושה באמצעות אהרן, לצדדין קתני, כי מצד עצמם אין בהם קדושה, ומצד היותם בני אהרן יש בהם 

ים, ומצד שהם רחוקים קצת מן מקור קדושה, על כן דינם חלוק, כי מצד חלק הקדושה שקיבלו אין להם לטמא למתים הרחוק

הקדושה הותר להם לטמא לקרובים, על כן כפל האמירה, כי אמירה ראשונה אמור אל הכהנים בני אהרן מצד היותם בני אהרן, על כן 

ם, דבקה בהם הקדושה באמצעות אהרן, על כן ראוי לצוות להם לנפש לא יטמא בעמיו. ואמרת אליהם היינו אמירה שניה, מצד עצמות

שאין בעצמותם כל כך קדושה יתירה, כי זה רמוז במלת אליהם, כאילו לא היו בני אהרן, ולפיכך ראוי לצוות להם ציווי כי אם לשארו 

 הקרוב, שמותר להם לטמא לקרובים".

 כלומר, ישנם שני סוגי קדושות: 

צם השפעת הבורא עליו באופן ישיר. הראשונה, קדושה הנקראת קדושה ראשונה, והיא קדושה הבאה לאהרן הכהן עצמו מכח ע

 וכמוהו כל כהן גדול, שדומה לו בכל.

 השניה, קדושה שהיא תולדה של קדושה הראשונה, והיא קדושת בני אהרן. 

 והדגישה התורה את שתי הקדושות להורות שקדושת הבנים קלה יותר, וכמו שאכן הותר להם להיטמא לשארם הקרוב אליהם.

 וב בשתי אמירות, כיון שאלו ציוויים שונים.ובכך מובן מדוע נקט הכת

 משרתי אל חי אין נכון להם שיטמאו
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 ובאופן נוסף כתב הכלי יקר בהמשך דבריו בפסוק זה וז"ל: 

"דבר אחר היפך זה ממש, לומר להם אמירה ראשונה שדבקה בהם הקדושה מצד היותם בני אהרן שהיה מקור הקדושה, ואמרת 

יו בני אהרן מכל מקום מאחר שהם משרתי אל חי אין נכון להם שיטמאו כי אם לשארו הקרוב אליו, אליהם מצד עצמם שאף אם לא ה

כי דיו לעבד להיות כרבו, כי גם השם יתברך מתעסק בקרוביו כמו שנאמר )דברים לד, ו( "ויקבור אותו בגיא" והיינו קרובי השם 

 יתברך".

ישנה קדושה ראשונה, השייכת לאב, וקדושת הבנים היא קדושה הנובעת ביאור זה של הכלי יקר גם הוא מתבסס על אותו יסוד ש

ויוצאת מכח אותה קדושה ראשונה של אביהם, אהרן, שהשיג קדושה שיש בכוחה להשפיע ולהוליד בנים קדושים ממילא, מכח 

אותה קדושה ראשונה קדושתו, לכן הדגישה זאת התורה להורות לבני אהרן שאף קדושתם היא קדושה עילאית ושורשה יוצא מכח 

 שחלה על אביהם מכח השפעת הבורא יתברך ודיו לעבד להיות ולנהוג כרבו.

 יש בניין –כשיש יסוד ובסיס לקדושה ולמידות טובות 

 אלא שעדיין יש להתבונן, מדוע ראתה התורה צורך להדגיש ענין זה רק כאן?

"להזהיר גדולים על הקטנים", מובן היטב, כיון שזה גופא הדרך  -אולם, לפי מה שביארנו שבא כאן הכתוב להעביר מסר לדורות והוא 

שבה יוכלו הגדולים להשפיע על הקטנים, כאשר יהיו הם קדושים בקדושה ראשונה, בעת שיהיו מושפעים באור התורה וקדושתה, 

קדושים וטהורים מכח קדושתם שופעים במידות טובות, ממילא ודאי שיוכלו גם כן להשפיע על תולדותיהם להיות כיוצא בהם, להיות 

 כאשר הגדול הוא דוגמא לקדושה ולמידות טובות, יוכל הוא גם כן להשפיע על האחרים. -שלהם, שהרי זהו היסוד והבסיס 

 להשפיע על הפנימיות ולעשות רושם ב"נפש"!

 דייקא!והשתא דאתינא להכי, כמין חומר יבואר לשון הפסוק שדקדק ונקט "לנפש לא יטמא בעמיו", "נפש" 

ללמדנו כי מכיון שכל מטרת אזהרת הגדולים על הקטנים היא למען ייחקקו הדברים בליבם ויעשו רושם בנפשם, לא מן השפה ולחוץ 

אלא יטביעו את חותמם בשומעים המוזהרים, ולא רק על ידי אמירה בלבד אלא באופן שיהיו הגדולים משמשים דוגמא אישית 

נים, ממילא יש בכך הרבה כדי להשפיע על הנפש מאוד ולגרום לכך שהמסר ייקלט היטב ויכנס להנהגה נכונה ועבודת המידות לקט

 לפנימיות נפש האדם ולא כחיצוני בלבד.

 ודוקא כאן הורה זאת הכתוב.

 חינוך-מהות מצות ספירת העומר

יל. פרשת השבוע מכילה הוראות ידוע שיש קשר בין תוכנה של כל פרשה בתורה לבין התקופה שבה היא נקראת, וכבר הארכנו בזה לע

ותכנים הקשורים במיוחד לאותו זמן שבו קוראים אותה. ממילא, גם ההוראה "להזהיר גדולים על הקטנים" שייכת במיוחד למועד 

 שבו נקראת פרשת אמור.

קיימים מצוה זו, פרשה זו נקראת בחודש אייר, החודש שבו אנו נמצאים בעיצומה של מצות ספירת העומר. בכל יום מימי החודש מ

חינוך. המשמעות של ספירת העומר היא חינוכו של עם ישראל לקראת מתן התורה בחג השבועות. כמו כל אדם  -שתוכנה הפנימי הוא 

יהודי, בכל יום ויום מתעלים ומתקדשים, שלב אחר שלב, מיום יציאת מצרים שמתואר כיום ה'לידה' של עם ישראל, ואחר כך מגיע 

 משך עד ליום הגיעו לגיל מצוות, יום קבלת התורה. זה התוכן הפנימי של ספירת העומר.גיל החינוך, שנ

 בנקודה זו מתחבר הציווי שבפרשתנו עם ימי ספירת העומר. 

עוסק בתורת החינוך המוקנה לילד בגיל הרך, וכפי שהעיד הקב"ה על אברהם אבינו: "כי ידעתיו למען  –"אמור"  –הדגש בציווי זה 

ת בניו ואת ביתו אחריו". כבר אז משבח הקב"ה את אברהם על שהוא משריש בבניו ובביתו אחריו את האמונה בה', אשר יצוה א
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וכיצד עשה זאת? בהראותו להם את מסירותו למען קיום המצוות, הן בהכנסת אורחים, הן בהקראת שם ה' בפיהם להודות לו, 

 ולהורות לכל בני דורו מי הוא בעל הבירה.

 ן של ספירת העומר. זהו גם התוכ

 סמל ודוגמא לדורות בדרך חינוך הבנים-אהרון הכהן

אין לך מקום מתאים יותר מפרשת תורת הלכותיו של אהרן הכהן, אשר היווה סמל ודוגמא לדורות כיצד יש לחנך את הבנים, מהי 

 דוגמא אישית.  דוגמא אישית, מהו גודל האחריות הרובץ על ההורים לא רק לחנך באמירה גרידא אלא להראות

חינוך כזה קשור במיוחד עם הכהנים, שהם המורים את הדרך כיצד אפשר לקרב את עם ישראל לה' על ידי הקרבנות, ולרומם את 

 העם לדרגה גבוהה ועליונה יותר של קדושה. לכן דווקא להם נאמר הציווי "אמור ואמרת"!! 

 כמו אהרון...-להשגיח על הילדים

 "יערוך אותו אהרן מבוקר עד ערב". -ו מאהרן הכהן כפי שמבואר בהמשך הפרשה שם נאמר ובחינה נוספת בזה למדנ

על חובת השמירה על הילדים אפשר ללמוד מאהרן הכהן, וכפי שמצביע על כך בעל הטורים בפרשתנו על הפסוק הנ"ל. מקשה בעל 

 ר רק 'יערוך אותו אהרן' לבדו? הטורים, מדוע בפרשת תצוה כותבת התורה 'יערוך אותו אהרן ובניו', וכאן נאמ

 ודבריו מבהילים: 

"לפי שאחר שמתו נדב ואביהוא בהיכנסם להיכל, לא הניח אהרן הכהן לבניו להיכנס לבדם אלא היה נכנס עמהם ומכל מקום היה 

 פורש בשעת הקטרה". 

ים להיכנס לבדם להיכל אלא רק כשהוא אהרן הכהן, קדוש עליון, כשראה ששני בניו מתו, החליט לא להרשות יותר לשני בניו הנותר

איתם. כיצד ניתן להבין דברים נשגבים אלה? הרי לא מדובר כאן בילדים רגילים, אלא בבניו של אהרן הכהן, שהיו גם הם קדושי 

הייה עליון, ובכל זאת ראה אהרן צורך לכורכם תחת ידו ולא להתיר להם לעבור את עבודת ה' לבד. ואם כשמדובר בעבודת קודש, בש

בין כותלי הקודש, בכל זאת גם שם צריך עדיין לפקוח עין, על אחת כמה וכמה יש להשגיח בשבע בדיקות וחקירות על הילד, על דרכיו 

 מעשיו, בני חברתו וסביבתו, ולא זו בלבד אלא מה הוא עושה גם בהיותו בארבע אמות של בית המדרש... כולי האי ואולי...

קטנים, כאשר נזהיר ונאיר עליהם, בסבר פנים יפות, באמירה נעימה ורכה, למושכם בעבותות אהבה כך נצליח באמת להשפיע על ה

 –הן קטנים ממש והן 'קטנים' בידיעות  –לדרך הטוב. תפקידם של 'גדולים' אינו רק לחנך חינוך בסיסי, אלא להרים את ה'קטנים' 

 והקדושה את כל סביבתם.לשלמות הגבוהה ביותר, עד שיזהרו מעצמם ויאירו באור התורה 

אין ספק, עלינו לדאוג שהדברים ייאמרו, באופן ברור ונחרץ, אך יחד עם זאת בזוך ובזוהר, בנחישות וברגישות, במאור פנים ובשמחה, 

 בלב טוב ומבין, ובכך יכנסו הדברים בנקל לליבם.

חין בקלות, מה היא מידה נכונה, ומה היא דרך כאשר הילד מקבל כבר מגיל צעיר, את הערכים הנכונים, הרי  לכשיגדל, ידע להב

 שאינה ראויה.

 שופך ומשפיע-מלא וגדוש

 מובא שהמגיד מדובנא שאל את הגר"א מוילנא איך אפשר להשפיע על הציבור? 

ומשל לו הגר"א משל לאדם שיש לו כוס יין גדול וסביבו כוסיות קטנות, וכל זמן שלא מילא את הכוס הגדול לא שייך שיתמלאו 

 כוסות הקטנות, רק כשהכוס הגדול מלא וגדוש על גדותיו ממילא כבר נשפך היין לאלו שסביבו.  ה

כך האדם, אם ברצונו להשפיע על אחרים, צריך הוא להיות מלא וגדוש, ובזמן שהוא עצמו מלא במידות טובות ובתורה, אז הוא יכול 

 מלא.להשפיע ולולא זאת אין ביכולתו להשפיע, לפי שהוא עצמו אינו 
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יסוד זה שמעתי גם ממרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בכנס שנערך למשגיחים ומגידי שיעורים בנושא החינוך, ושם הפליג בחשיבות העניין 

עד כמה חובתו של כל מלמד ומשפיע לאחרים לדאוג למלא ולהשלים את עצמו בכל עת בתורה ויראת שמים, כיון שרק דרך כך יוכל 

 כאמור.להשפיע על קהל שומעיו, ו

 יזכנו ה' להזהיר, במלוא מובן המילה, ועם כל המשמעות שבדבר!

 

 
 מופץ לעילוי נשמות ישראל אשר אין מי שיזכיר וינציח שמותם

 הארות והערות יתקבלו בברכה במייל זה

 שבת שלום

 מיכאל זכריהו

 

 


