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 פניני חינוך מהפרשה
 אבן יסוד בחינוך-"כבודו האחר"

תלמידינו.  –בשורות הבאות ננסה להידרש לאחד התחומים אשר כמעט ואי אפשר לפסוח עליהם במלאכת החינוך מול בנינו 
 ללא התבוננות מעמיקה בנושא כה מהותי, לא נוכל להתקדם.

אות והנחיות, מתווים נתיב ומנחילים דרך, לאותם אלו שהפקיד הבורא מתוקף תפקידנו כמחנכים, אנו עסוקים רבות במתן הור
 בידינו, הלא הם צעירי הצאן ובחורי החמד.

 הבה נתבונן בחשיבות מתן הכבוד והענקת יחס מעריך לאחר:

 ניכוי מהעונש-בזיונו של הגנב

התורה קובעת דין מיוחד: "כי יגנוב איש  פרשתנו, פרשת משפטים, מרבה לעסוק בדיני נזיקין שבין אדם לחברו. בעניינו של גנב
 שור או שה וטבחו או מכרו, חמישה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה". )שמות כא, לז(.

 מה הסיבה שעל שור משלם הגנב פי חמישה ועל שה פי ארבעה? 
ך ברגליו ולא נתבזה בו הגנב שהול -רש"י מביא את הסברו של רבן יוחנן בן זכאי: "חס המקום על כבודן של בריות, שור 

 משלם ארבעה, הואיל ונתבזה בו".  –משלם חמישה. שה, שנושאו על כתפו  –לנושאו על כתפו 
אין ספק ששופט הדן על פי שכל והיגיון אנושי היה פוסק בדיוק להיפך. גונב השה הנושאו על כתפו, הרי הוא גנב מועד אשר 

לדעת הבריות, אדם שהגיע לשפל כזה, ראוי לעונש כבד יותר מאשר גונב השור  אינו מתבייש ללכת ברחוב כשהשה על כתפיו.
אשר אינו מתבזה. אך דעת התורה אינה כך. הבורא חס על כבוד בריותיו וניכה מגונב השור חמישית מעונשו. הבושה שנגרמה 

 לו בנושאו את השה על כתפו בפרהסיה מובאת בחשבון. היא חלק מהעונש.
ים: וכי מי הכריח את הגנב להתבזות? הרי הוא עצמו מרצונו נטל את הביזיון על כתפיו, ובלבד שיוכל ואנו עומדים ותמה

ליהנות מגניבתו. האם הוא חש ברגש כלשהו של פחיתות כבוד? בודאי הולך לו הגנב עם שללו על כתפו, שמח וטוב לב על 
 ו?ששיחקה לו שעתו. אם כן, מה המקום להתחשב בביזיונו ולנכות מעונש

אלא, ירדה תורה לסוף דעתו של אדם. בתוך תוכו של הגנב השפל, נאבקים כוחות החומר עם כוחות הרוח. במעמקי נפשו עדיין 
חבויים רגשי קלון ואי נוחות. רגשות אלה מעלים מבוכה סמויה בגנב, לנוכח הקלון של נשיאת השה על כתפו לעיני בני אדם 

עשיו השליליים. אמנם, הוא עצמו אינו מודע להרגשת הבושה שבו, אך ה' יתברך, אשר אינם שותפים לדעותיו הנפסדות ולמ
חוקר לב ובוחן כליות, יודע את אשר במעמקי ליבו וחס על כבוד כל אשר בשם 'אדם' יכונה. וכיון שאליבא דאמת אין הנאתו 

 ן תחת השה.שלימה, לכן מחשב לו הקב"ה דבר זה בחשבון ומנכה לו מעונשו, והוא ישלם רק ארבע צא
 מה נפלאו משפטי התורה! 

יש להתפעל ולראות כמה רחמי ה' יתברך הטוב והמטיב הם בלא ערך ושיעור, הלא כאן מדברים על גנב, אבל למרות זאת ואף 
על פי כן מתחשבים בו, בבושתו. בריך רחמנא דיהיב לן אורייתא, שניתנה ממקור הרחמים, המגלה לנו שהקב"ה חס אפילו על 

ל בריות כאלו, ואם כן קל וחומר בן בנו של קל וחומר, שעלינו להתחשב עם טרחתו ובזיונו של הסובבים אותנו, בושתם ש
 ולהיזהר בכבודם, ובודאי שלא לביישם. 

]ובדרך אגב, רבן יוחנן בן זכאי הוא שאמר הלכה זו, ובגמרא מובא: "אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הקדימו אדם שלום 
אפילו נכרי בשוק". הוא הקפיד לברך כל אדם, אפילו גוי, עד שמעולם לא קרה שמישהו הקדימו ובירכו בשלום לפני מעולם, ו

שהוא כבר בירכו. לכן דווקא הוא רואה במצוה זו את התובנה ש"חס המקום על כבודן של בריות", אפילו על הגנב, ומתחשב 
 כתפו, כדי להקל בעונשו[.בביזיון המועט שנגרם לו כאשר נאלץ לשאת את השה על 

ושמעתי בשם מרן הגרא"מ שך זצוק"ל שהעיר, לכאורה ממה נפשך, אם "כבוד" אינו דבר ששווה הרבה ואינו סיבה לכך שנקל 
בעונשו של הגנב, אם כן מדוע ניכו לו מעונשו תשלומי שה שלם? ואם "כבוד" שווה הרבה, עד כדי שמקילים בגינו עם הגנב, 

 ת הכבוד הזה דווקא בשה אחד ולא ביותר מכך?! אזי מדוע העריכו א
וביאר: רואים מכאן יסוד גדול, והוא, שהאדם במעשיו קובע מה הוא שווה! הגנב הזה, בעיקר המעשה שעשה, שהרים שה אחד 

על גבו, ולכן הקנס שנקבע לו בא בצורת הפחתת שה אחד,  שה אחדעל כתפיו, גילה שבעצם כבודו שווה פחות מאשר סחיבת 
 יון שהתבזה עבור שה אחד. ומוכח אפוא שהאדם במעשיו בעצם קובע כמה הוא שווה! מהו ערך כבודו! מעמדו! ערכו! ושוויו! כ
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 מול חוקות הגויים-משפטי התורה

יש הסוברים שחוקי התורה ומשפטיה הינם משפטי ממון גרידא השייכים לחלק חושן משפט גרידא, אבל האמת שלא כן, שהרי 
ל דיני נזיקין, כמו הלכות גניבה, טוען ונטען, לוקח ומוכר, וכיוצא בזה, נראה עד כמה הקפידה התורה לבדוק אם נתבונן בכ

ולבחון את עומק נפשו של כל אחד מהם על פי דרך ההנהגה והמוסר, על יסוד הכלל "דרך ארץ קדמה לתורה", ומתוך זה יצאה 
 לקבוע את דינם. והואיל וכך, ניתן ללמוד מהם רבות. 

 ה"שפת אמת" מאיר לנו מסר נוסף מדברי חז"ל, ברובד עמוק יותר:
"העניין שיש מצוות שבין אדם למקום ברוך הוא, והוא עשרת הדיברות, ויש בין אדם לחברו והוא המשפטים. והם בחינת דרך 

 -ה' יברך את עמו בשלום הוא התורה,  -ארץ... והוא בחינת תורה שבעל פה, ושניהם מה' יתברך. כמו שכתוב: ה' עוז לעמו יתן 
הם המשפטים )שמות רבה כז, ד(... כי הגם שניתנו )המשפטים( ביד החכמים, עם כל זה מתנת אלקים הוא, ומסרה לבני ישראל, 

 כמו שכתוב 'תשים לפניהם'" )שפת אמת תרמ"ב, ד"ה "ואלה"(.
לבין מצוות שבין אדם לחברו. עשרת  לפירושו, בדברי חז"ל נמצאת ההדרכה ליחס הנכון שבין מצוות שבין אדם למקום

הדיברות מציינות את הדברים שבין אדם למקום )למרות שיש ביניהן גם מצוות שבין אדם לחברו, מ"מ הן נחשבות כמצוות 
שבין אדם למקום, וזאת מהסיבה שהן נאמרו מפי ה באופן ישיר לבני ישראל( והמשפטים מייצגים את המצוות שבין אדם 

ת אומר שפרשת משפטים היא "בחינת" תורה שבעל פה למרות שהיא חלק מתורה שבכתב מסיבה ברורה: לחבירו. השפת אמ
התנהלות משפטית בנויה ומבוססת על נהלים שקובעים לעצמם חברות ומדינות לפי הצורך והיכולת. התורה רק נותנת את 

הדין. כאשר מגיעה שאלה משפטית בפני  העקרונות הבסיסיים לקיומה של מערכת משפט תקינה ואת הגיבוי והסמכות לבתי
בית הדין, אין די בכלים המשפטיים של התורה שבכתב, אלא עליהם להבין וליישם לפי הצורך כללים ועקרונות משפטיים אשר 

 מתפתחים עם הדורות.

 כבודו של עבד

גניבתו, הקפידה התורה דוגמא לכך נמצא בהלכה הראשונה המופיעה בפרשה, העוסקת בעבד עברי. למרות שנמכר בעקבות 
 בכבודו, אף בשעת מכירתו, כמו שאומר הרמב"ם )הלכות עבדים פ"א ה"ה( בעניין זה:

"אחד המוכר עצמו או שמכרוהו בית דין, אינו נמכר בפרהסיא על אבן המקח ולא בסימטא, כדרך שהעבדים נמכרים, שנאמר 
 נעה ודרך כבוד".אינו נמכר אלא בצ -)ויקרא כה, מב(: "לא יָמכרו ממכרת עבד" 

 ובהמשך הוא מתאר את המלאכות שאינן כבוד לעבד העברי:
"כל עבד עברי, אסור לישראל שקנהו להעבידו בדברים בזויים, שהם מיוחדים לעשיית העבדים, כגון שיוליך אחריו כליו לבית 

, במה דברים אמורים? בעבד עברי, המרחץ או יחלוץ לו מנעליו, שנאמר: "לא תעבוד בו עבודת עבד". אינו נוהג בו אלא כשכיר
 מפני שנפשו שפלה במכירה". 

כקונה אדון לעצמו. עבד "שנפשו שפלה במכירה" אסור בתכלית האיסור להמעיט  -לא בכדי אמרו חז"ל: כל הקונה עבד עברי 
שהרי לא עשה כן  מכבודו, בין שנמכר בעל כורחו בידי בית דין בשל מעשה גניבה ובין שמכר את עצמו בגלל מצוקה כלכלית,

 מרצונו החופשי.
בגניבתו, אז כבר הותר דמו, וכעת אפשר לבזותו ולביישו, לבטלו כעפרא דארעא -אנשים חושבים שאם אדם נתפס בקלקלתו

ולשים אותו ללעג וקלס, אבל לא יחכמו ולא ידעו כמה הדבר מעוות מן השכל הנכון, שהרי ראו כמה הקפידה התורה על בושתו 
נב, ולכן חילקה בין תשלומי שור לתשלומי שה, וכן בדרך ההנהגה עם עבד עברי, הגם שגנב הוא, ואין לך לימוד ובזיונו של ג

 ומוסר השכל גדול מזה.
ויוצא גנב גדול! זהו ההבדל בין משפטי התורה למשפטי אומות העולם, מי יתן  -לצערנו, נוצר היום מצב בו נכנס גנב קטן לכלא 

 תינו ונשכיל לילך בדרך התורה באמת! אמן.ונחקוק את הדברים בליבו

 "לעצום את העיניים" בקש המלמד

להלן יובאו מעשים שהיו, מהם נלמד עד כמה חשוב כבוד האדם מחד, ומאידך להיפך, כמה אפשר ח"ו להזיק כאשר כבודו 
 מזולזל.

הוא פנה לאיש והזכיר לו שהוא מעשה בבחור צעיר שפגש באקראי איש מבוגר וזיהה אותו כאחד ממלמדיו בתקופת נעוריו. 

 היה תלמידו לפני שנים רבות.

 "ומה מעשיך היום, איש צעיר?" התעניין המורה.
 "גם אני מלמד היום", עונה הצעיר.
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 "נפלא. ומה הניע אותך ִלְבחֹור בהוראה דווקא?" שאל.
 "אתה! אתה היית הגורם שהשפיע עליי יותר מכל".

 …?"השפעתי "אני"? התפלא המלמד המבוגר. "כיצד
"איני יודע אם זכור לך אותו הבוקר." סיפר לו הבחור. "אחד מהילדים הגיע לכיתה עם שעון יד חדש, מתוחכם טכנולוגית, הניח 
אותו על השולחן וכל הילדים הצטופפו סביבו מלאי התלהבות, רוצים לנסות ולמשש. ובתוך כל ההמולה, אתה נכנסת לכיתה, 

 גנבו לי את השעון..."… אותו הילד צעק בהתרגשות: "אני לא מאמין… אז, ואזכולנו התפזרו למקומותינו ו
ואז אמרת שאינך מאמין שמישהו מהכיתה באמת גנב. ייתכן שמישהו חמד לצון, או עשה טעות שהוא מתחרט עליה. ביקשת 

 שמי שלקח את השעון, שיודה, ובזה תיפתר הבעיה.
 אבל אף אחד לא הודה.
ביקשת מכולנו, כולל הילד שהשעון שלו, להסתדר בשורה עם הפנים לקיר, להניח את כפות הידיים … ותאני זוכר את זה בבהיר

 על עינינו, ולעצום עיניים.
נעמדנו ליד הקיר, כפי שביקשת, ועצמנו עינינו. חשנו שאתה עובר ליד כל ילד, נעצר, מפשפש בכיסיו, וממשיך לילד הבא. 

 קשת מאיתנו להסתובב ולפקוח עיניים.כשסיימת עם כולם, חזרת לשולחנך, בי
 שעון היד היה מונח על שולחנך...

החזרת את השעון לילד שהביא אותו, ובפני כולנו חזרת שוב על מונחי השגיאה והחרטה. היו כמה דקות של התרגשות ואז 
 המשכת בשיעור כאילו לא קרה דבר.

ב. בליבי הכרתי לך תודה ענקית על שלא חשפת את קלוני אני הייתי הילד שגנב את השעון! מכיסי הוצאת את השעון הגנו
ברבים. הבטחתי באותו רגע לעצמי שלא אסטה עוד מדרך הישר. משלא אמרת מאומה בפני הכיתה, חשבתי שתשוחח אתי 

 לא קראת לי ולא נזפת בי. החלטתי אז שכשאגדל אהיה מלמד. בדיוק כמוך." –לבד. עבר יום, עברו יומיים, עברו שבועיים 
 הוא סיים והביט במלמד, מחכה לתגובה. 

 המלמד הניד ראשו וחייך.
"התוכל לומר לי היום", שאל הצעיר "מדוע בחרת לא לומר לי דבר? מדוע לא נזפת בי ולו בשיחה פרטית? זה היה כל כך 

 …"מתבקש
עכשיו אתה מגלה לי שזה  ? רקשגם אני לא ידעתי מי לקח את השעוןאבל המלמד הביט בו ואמר: "באמת לא הבנת? לא הבנת 

 אתה."
 במו ידיך?"… "הכיצד לא ידעת?", תמה הצעיר, "הרי שלפת את השעון מכיסי

. חיפשתי בכיסים שלכם כשעיניי גם אני עצמתי את עיניי… והמלמד אמר בשקט: "כשביקשתי מכם אז לעצום את עיניכם
. אני שמח שהדרך שנקטתי הוכיחה ל הילד, לא לביישלא רציתי לדעת מי לקח את השעון, כדי לא לקבל רושם רע עעצומות. 

 את עצמה. תודה שסיפרת לי." 
 כל מילה מיותרת.

 ה"אשם" החף מפשע...

 ולהיפך.
באחד מהת"תים הביא אחד הילדים שעון מחשב יוקרתי שאביו קנה לו. בהפסקה הראה הילד בגאווה את השעון לחבריו, כולם 

גע של שובבות, הכניס אחד מחבריו את השעון לכיסו במעשה קונדס מבלי שמישהו התקהלו סביבו... בתוך כל ההמולה, בר
 יראה זאת... 

היכן השעון? נשמעו הזעקות. בטח מישהו גנב! המצב הגיע עד כדי כך  -מאותו רגע הפכה הכיתה למרקחה בדרמה של ממש 
 בה. שהילד השובב התבייש להוציא את השעון ולהשיבו לבעליו מחשש שיאשימוהו בגני

המלמד שמע את הצעקות והבטיח לו לסדר את העניין. הוא נכנס לכיתה וביקש שהילד שלקח את השעון יחזירנו מיד. אבל אין 
קול ואין עונה! המלמד שוב חזר והזהיר שהוא לא רוצה לגרום לאי נעימות, וכאשר ראה שעדיין אין מענה התחיל לעבור 

 ד שלקח את השעון נלחץ מאוד, ובשבריר רגע הכניס אותו לתיקו של שכנו לספסל. ולבדוק בכיסים של הילדים ובילקוטים. היל
כאשר הגיע המלמד לתיק שבו הונח השעון, קרא מיד לילד ונזף בו קשות ולא זו בלבד אלא שגם השעה אותו מהת"ת לכמה 

 .ימים! לא הועילו כל תחנוניו של הילד שהוא אינו יודע מה רוצים ממנו, והוא נשלח הביתה
 כשעברו ימי ההשעיה, לא רצה הילד לחזור לת"ת, הוא התגלגל ממקום למקום עד שיצא ל"ע לתרבות רעה. 

ובינתיים השנים חולפות, הילד השובב בגר והגיע לפרקו והשתדך, הוא רצה להיכנס "נקי" לחופה ולכן במשך תקופת אירוסיו 
את סליחתו, ואף להזמינו לשמחת נישואיו, אך ללא הצלחה.  חיפש אחר אותו הילד שהואשם בגין מעשהו שלו כגנב כדי לבקש

בהגיע יום חופתו, הגיעה לאזניו השמועה שהילד המואשם נמצא בעיר פלונית אבל דא עקא שגם הוא מתחתן היום...אבל 
 לדאבון כל לב הוא להבדיל נישא לגויה רח"ל!!!

 מבהיל על הרעיון.
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 ילד הגונב מכספי הכיתה

 ניינת של הגאון הרב יצחק זילברשטיין בספרו 'עלינו לשבח' )תשובה קט"ז(.ונביא בזה הוראה מע
 שאלה: 

 מה הדרך הטובה ביותר לנהוג בילד הגונב מכספי הכיתה?
 תשובה: 

כתב הסמ"ע )חו"מ סימן סב( וז"ל: ומה שכתב השו"ע והרמ"א ואפילו אלמנה הנושאת ונותנת בתוך הבית ואומרת שהשטרות 
 על שנפטר, לא נאמנת עד שתביא ראיה בעדים שהיה לה ממון משלה. שלה הן, ולא משל הב

 וצריך ביאור, מה החידוש שאפילו אלמנה צריכה ראיה בעדים, ולא רק אשה נשואה?
השיב על כך הסמ"ע: דהוה אמינא דאלמנה אינה צריכה ראיה שהממון שלה, כיון דשבח הוא לה שהאמינה בית דין להיותה 

 ודאי לא גנבה משלהם קא משמע לן דאפילו הכי צריכה להביא ראיה, עכ"ל.אפוטרופוס על היתומים 
לפי זה נראה שאת הילד הזה צריך למנות שיהיה הנאמן על הקופה של הכיתה, ובזה ירום כבודו וייתכן שיפסיק לגנוב. ואין 

 להשפילו חלילה, שאז יחשוב שאין לו יותר מה להפסיד, ויגנוב יותר, ע"כ.
 בעד עצמם.והדברים מדברים 

 האמנם?-"כבוד לאבנים"

 נאמר בסוף פרשת יתרו: "ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערותך עליו" )כ, כג(
ופירש רש"י: כשאתה בונה כבש למזבח, לא תעשהו מעלות מעלות ]מדרגות[ אלא חלק ומשופע, שע"י המעלות אתה צריך 

ה נוהג בהם מנהג ביזיון. והרי דברים קל וחומר, ומה אבנים הללו שאין בהם להרחיב פסיעותיך... וקרוב לגילוי ערוה הוא, ואת
שהוא בדמות יוצרך ומקפיד על  -דעת להקפיד על בזיונן, אמרה תורה הואיל ויש בהם צורך לא תנהג בהם מנהג בזיון, חברך 

 בזיונו, על אחת כמה וכמה.

 לבזות אדם רשע?

 ה צריך להיזהר בכבוד הזולת: מעשה נורא סיפר מרן ה"חתם סופר" זצ"ל כמ
בימי המהרש"א זצ"ל מת איש אחד שהיה רשע גמור. בשעת הטהרה עבר בן ישיבה אחד על פני המת השוכב, ניגש והקיש על 
אפו, וכל הסובבים צחקו על המעשה. בלילה, לאחר הקבורה, בא הנפטר לאותו בחור והודיע לו שהוא מזמין אותו לדין תורה 

 , על שביזה אותו.בבית דין של מעלה
בבוקר קם הבחור בבהלה וסיפר את הדבר לאביו, אבל אביו ניחמו והרגיעו, אלא שהדבר חזר על עצמו במשך כמה לילות. המת 
בא אליו בחלום ואמר שהוא מוכרח לבוא לבית דין של מעלה כדי לעמוד לדין תורה על הביזיון שעולל לו. מרוב הצער שנצטער 

 חלום כמה וכמה פעמים, נחלה והיה במצב מסוכן.אותו בחור על הישנות ה
הואיל וכך, הלכו למהרש"א וסיפרו לו על כל העניין, מיד ציוה כי יביאו את הבחור לביתו, ולאחר שהביאוהו לביתו ציוה, כי 

הזעיקו  כאשר יתעורר הבחור בלילה מבעתה, ימהרו להודיעו על כך. וכך היה, באמצע הלילה התחיל הבחור לצווח מבהלה ומיד
 אליו את המהרש"א.

 לאחר שהגיע למיטת הבחור שאל המהרש"א את הנפטר, מה אתה רוצה ממנו? 
 והמת עונה, הוא ביזה אותי! 

 אמר לו המהרש"א: הלא רשע גמור היית כל ימי חייך, כלום לא ראוי לך הביזיון? 
לתוך הנהר וטובע, מיד קפצתי לתוך המים ענה המת: לא, לא הייתי רשע גמור. פעם אחת ראיתי יהודי תלמיד חכם נופל 

והצלתי את חייו, והודות להצלה הזו נעשינו ידידים, ומחמת קשרי הידידות שנוצרו בינינו התחלתי לתמוך בו ופרנסתי אותו כל 
ולא הזכירו לי שום עוונות. כי המציל נפש ימי חייו, וכאשר באתי לעולם העליון קיבלו אותי בכבוד גדול, כמו תלמיד חכם, 

אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, ובמיוחד שיש לי חלק גדול בתורה שלו, וממילא אני תובע את הבחור כדין מי שביזה 
 תלמיד חכם.

 שמע המהרש"א כל זאת ואמר לו: שמע, לאמיתו של דבר יש לך מטען גדול של עבירות, אבל אי אפשר לתבוע אותך, כי
המעשים הטובים שעשית העמידו מחיצה עבה בינך לבין הס"מ וכל המקטרגים עליך, אבל עליך לדעת שהעוונות שלך לא 
נמחקו, עכשיו רוצה השטן להכשיל אותך, כי אם אתה תגרום שהבחור ימות, אז יציג השטן בשבילך מידה כנגד מידה, כלומר, 

גרום שתלמיד חכם ימות, ודבר זה יגרום שתתבטל המחיצה החוסה נכון שפעם הצלת תלמיד חכם, אבל עכשיו אתה רוצה ל
 ומגינה עליך, ויוכלו לתבוע אותך על העבירות שלך! אל תהיה איפוא טיפש, תוותר ותמחל לו! 

 ומאותו זמן לא הופיע הנפטר יותר בחלום.
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 מכאן למדנו כמה יש לאדם להיזהר בכבוד זולתו. נורא למתבונן!

 אימה ופחד בחינוך?

שם בתחום בריאות הנפש. מרחוק ומקרוב נהרו המונים לקליניקה שבבעלותו, ושפכו בפניו -ירה מרוחקת, פעל רופא בעלבעי
 את מר ליבם. 

 יום אחד, הגיע לפתחו אדם והתלונן על דיכאון עמוק ממנו הוא סובל: "לקחתי כמה תרופות, ושום דבר לא השתנה".
 בעיירה סמוכה, בתקווה שזה יצליח להעלות חיוך של שמחה על פניו. המומחה הפנה אותו לגדול הבדחנים, המתגורר

 פני החולה האדימו מכעס, באומרו: "דוקטור, אני הוא הבדחן אליו אתה רוצה לשלוח אותי!"
 כך אמר בשיחה בהיכל ישיבת פוניבז', ראש הישיבה, מרן הגאון רבי דוד פוברסקי זצ"ל.

 צליח להצחיק רבבות אנשים, היה שרוי בעצבות כה גדולה?הייתכן, כי מי שנחשב לגדול הבדחנים וה
 בהחלט, כן.

 יש שמחה ויש צחוק.
בעולם הפסיכולוגי, נעשו אינספור מחקרים על מצבי רגש כאלה ואחרים, אולם כמעט שאין בהם התייחסות לאבחנה המבדלת 

 בין צחוק לשמחה.
ה מדוע הוכיח אברהם את שרה על צחוקה למשמע בשורת הדברים מפורשים בדברי הרמב"ן על פרשת 'וירא', כתשובה לשאל

 למשמע בשורת ההיריון, כפי שמובא בפרשה הקודמת. -זמן קצר קודם לכן  -לידת יצחק. הרי הוא עצמו צחק 
הרמב"ן קובע, כי שמחת האושר וצחוק הריקנות, זהים בסימנם החיצוני, על שרירי הפנים, אך הפער ביניהם עצום, כרחוק 

 .שמים וארץ
מקומו האידיאלי של הצחוק על פנינו בלבד,  -טענתו של אברהם על שרה, כפי ששמע מהקב"ה, היתה: למה זה צחקה בקרבה 

כביטוי לשמחה של שלימות וסיפוק בתוכנו, אולם כאשר הצחוק שולט גם בתוכנו, הוא עשוי לבטא לעג, ריקנות וקלות ראש. 
 הצחוק הקרין החוצה, על פניו. -הם התמלא שמחה אמיתית. וכתגובה לכך זה לעומת זה: בעוד הצחוק שלה היה פנימי, אבר

לא, הצחוק אינו שלילי בהכרח. אדרבה, במסכת שבת, מתארת הגמרא את מהלך שיעורו של רבה: בפתח שיעורו, היה נוהג 
כן, היה עובר ללימוד "ובדחי רבנן", כדי להסיר את הדאגות היומיומיות של התלמידים. רק לאחר מ -לומר מילתא דבדיחותא 

 הסוגיה, מתוך אימה, כיאה לדרך לימוד התורה הקדושה.
הצחוק הביא את התלמידים למצב של שמחה, שכן בכוחם של הצחוק והשמחה להשלים זה את זה בהרמוניה נפלאה. ואולם, 

בעולם שתביא לנו אושר  אם הצחוק לבדו שולט בנו, עשויים אנו ליפול למצב רוח דומה לזה של הבדחן, או אז, אין בדיחה
 אמיתי.

*** 
יש הורים ומורים הטועים לחשוב, כי הדרך להשליט סמכות בילדים ובתלמידים עוברת בהחדרת אימה ופחד. רבה לימד אותנו, 

 שמחה של מצוה. -כי דרך זו תרחיק אותם גם משמחה אמיתית 
נחיל בלבבות את הרצינות הנדרשת שתביא למעשים אדרבה, ַהְשרּו סביבכם אווירה נעימה ומעט קלילה, או אז תוכלו לה

 חיוביים, הגורמים סיפוק ואושר אמיתיים.
"אמר רב יהודה, אמר רב: כל המטיל אימה יתרה בתוך ביתו, סוף הוא בא לידי שלוש עברות: גילוי עריות ושפיכות דמים 

 לו ויתיישבו על הלב.וחילול שבת" )גיטין ו(. אלא ידבר עם בני ביתו בניחותא, כדי שהדברים יתקב
פעם שמעתי תלמיד מבוגר מישיבה גדולה ידועה שהעלה זיכרונות מימי צעירותו, עת למד בישיבה קטנה, ובתוך דבריו אמר: 

 איני יכול לשכוח, ונראה לי שאף פעם לא אשכח את הרב פלוני, המגיד שיעור מהישיבה קטנה.
 וכששאלו, הסביר:

ברצינות או אפילו משתובב קצת, הרב היה מסתכל עליו רגע אחד, ושותק!!! אפילו  לא פעם אירע שבחור היה מתנהג שלא
שהיה יכול להעיר, לכעוס, ולנזוף. מהשתיקה שלו ראינו את כח ההבלגה והאיפוק שלו, ובעינינו הוא היה דמות לחיקוי כבעל 

 מידות נפלא. זה החכים אותנו מאוד.
 נעשים גדולים. -אכן, מהדברים הקטנים 

 כיצד?-ת "גדולים"להיו

הנהגות דרך ארץ. שלום עם הגוי הבא למכור סחורתו ולשמוע בעצת הזקנים. זהו? אלו ההלכות הראשונות של עם הסגולה? 
 דברי האלוקים ההתחלתיים ביותר, הבסיסיים?

וההשכלה הביאו כהן גדול היה בראדין, מרן ה"חפץ חיים", וראדין עצמה משכן היתה, קודש לה' ולתורה. רוחות הקומוניזם 
 עננים שחורים על שמי אירופה, ומיטב הנוער היהודי נסחף ברוחות הללו.
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אבל ראדין, תיבת נוח היתה, שום רוח לא יכלה לחדור בעדה. נער אחד חשב אחרת, פוקר היה, וספרות התקופה כבר הרעילה 
ל ראדין. ייבלע בין הבחורים והסטנדרים, את נשמתו כהוגן, אבל זקוק היה למקום לזמן מה, טרם ימשיך הלאה, והוא חשב ע

 יחליף כוחות וינוח שם ואחר כך ימשיך הלאה. רעיונותיו רחוקים היו עד מאוד מן הגמרא, אבל מי יוכל לדעת?
כך הגיע אל העיירה הקטנה בליל חורף מושלג ואופייני. הרכבת הותירה אותו בודד על הרציף, והוא פנה אל הבית החם מכולם, 

בית המדרש. אבל החפץ חיים, עיניים יוקדות לו. הוא פילח את ליבו של הצעיר כמו תער מלוטש. "לא", הוא  -וקד הלוהט והי
 אמר בנחרצות, "לא נכנסים בטומאה אל המשכן, אין מקומך אצלנו". הצעיר השפיל מבטו ובטש בקרקע ברגלו.

.. "רק היום", הוא ביקש, "רק ָאלּון היום בישיבה ומחר ובכן, לא תמים כלל וכלל הרב הזקן שמולו, נגוזו תכניות החופש לו.
 אמשיך בדרכי. הן הרכבת עזבה זה מכבר, ובחוץ קר, קר כל כך".

החפץ חיים נחרץ היה עד מאוד. הוא לא יפקיר את תלמידיו ולּו ללילה אחד. "בביתי", אמר לו. "בביתי תישן הלילה, ומחר תוכל 
את רגליו. מה יכול היה לעשות? יישן בביתו של הכהן הגדול, ומחר ימשיך מכאן. תחושת להמשיך". במבוכה ניכרת שירך הצעיר 

 אי נעימות אפפה אותו.
בלילה התעצם הקור שבעתיים, עטף את העיירה הקטנה בשלג עמוק וברוחות מקפיאות. החפץ חיים עדיין למד. ישב אצל 

שלו וצעד אל מיטתו של הנער. גחן אליו ועטף אותו היטב  הגמרא והתחמם לאורה. אך פתאום התרומם, נטל את מעיל הפרווה
 היטב למען ייחם לו, למען יישן טוב בלילה הקר...

סוד הדברים הוא כי המדרגות הגבוהות בנויות על מעשים 'קטנים', ומעשים קטנים אלו אינם רק בתחום של מצוות מפורשות 
 בין אדם לחברו. ואיסורים מבוארים, כי אם גם בתחום של הנהגה הוגנת של 

לא רק מעשים גדולים יגדלו אותנו, לא רק ניסיונות עצומים יחשלו אותנו. הנהגה הוגנת, אכפתיות עד אחרון האנשים שלא 
שייכים למגזר שלנו, דרך ארץ לכל בן אנוש באשר הוא ומידות טובות גם לתלמיד פוקר שבא במרמה וייסע מכאן עם שחר. גם 

 בעבורו...
 להיות גדולים?

 רק מהחיים היומיומיים עצמם.

 לדאוג שהכוס תהיה תמיד מלאה

ואציין בזה דברים ששמעתי ממרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, בכנס למשגיחים ומחנכים, )התקיים באולמי ארמונות חן, ב"ב. 
 אייר תשע"ג(:

ידעתיו למען אשר יצוה את קודם כל נתבונן מה כתוב בתורתנו הקדושה. בפסוק כתוב שהקב"ה ייחס את אברהם אבינו "כי 
 בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט למען הביא ה' על אברהם את אשר דיבר עליו".

והנה, אברהם אבינו הלא הלך בכל המקומות וצעק נגד האלילים ונגד העבודה הזרה, ובכל זאת הפסוק מדגיש שההבטחות 
את ביתו אחריו ושמרו דרך ה'", בגלל שהוא המשיך לחנך את הדורות הבאים. וכן מה יתקיימו בו רק בגלל "אשר יצוה את בניו ו

שכתוב שאברהם גייר את האנשים ושרה גיירה את הנשים, היכן הדורות שלהם? היכן הצאצאים שלהם? לא מצינו בשום מקום 
ים ושרה את הנשים למרות זאת לא איזה זכר מהם. אלא, שהם לא ידעו את העניין של חינוך, ואפילו שאברהם גייר את האנש

נשאר מהם כלום, כיון שלא חינכו את הדורות שלהם. ורק מאברהם אבינו שידע את עניין החינוך, וחינך את בניו ואת ביתו 
 אחריו לשמור דרך ה' לעשות צדקה ומשפט, מזה נשאר לדורי דורות. 
ותו לתוך כבשן האש, והאש שם היתה כל כך חזקה עד כדי ולמרות שכל העולם היו עובדי אלילים, ונמרוד המלך רצה לזרוק א

כך שאפילו השרים שרצו לזרוק אותו נשרפו, ואף על פי כן אברהם אבינו ניצל משם בנס שהקב"ה הציל אותו, ואפילו הכי 
ומשפט", התורה משבחת אותו דווקא בגלל "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה 

 ולכן נשאר זכר רק מאברהם ולא מכל אותם הגרים שגייר.
ועד היום אנחנו יודעים כי הסוד של חינוך הוא דווקא ע"י היראים לדבר ה', הם יודעים איך שצריך לחנך את הילדים לדרך ה', 

ה הם יחנכו, לכעס? הם כמו שקיבלו מאבותיהם, אבל שאר האנשים לא יודעים חינוך מהו. למה הם מחנכים? הם כעסנים, למ
בעלי גאווה, למה הם יחנכו, לגאווה? למה יחנכו אותו, להיות אדם שחי חיי הבל? לזה צריך לחנך אותו? הרי גם אם לא יחנכו 

 אותו, הוא ממילא יגדל כזה. אבל אנחנו צריכים לדעת כי ב"ה קיבלנו מאבות אבותינו מכל הדורות את סוד החינוך.
ל את הגר"א מוילנא איך אפשר להשפיע על הציבור, ומשל לו משל לאדם שיש לו כוס יין גדול כתוב שהמגיד מדובנא שא

וסביבו כוסיות קטנות, וכל זמן שלא מילא את הכוס הגדול, לא שייך שיתמלאו הכוסות הקטנות. כך האדם, אם מטרתו ורצונו 
ובות ובתורה אז יכול להשפיע, ולולא זאת הוא להשפיע על אנשים אחרים, עליו להיות מלא, ורק בזמן שהוא מלא במידות ט

 אינה משפיעה על הכוסיות הקטנות. -שכאשר אינה מלאה  -לא יכול להשפיע לפי שהוא עצמו אינו מלא, כמו הכוס 
גם בדורנו, אם אנו רוצים שהדור הזה ילך בדרך התורה, צריך להשפיע עליהם, ועל ידי זה שכל אחד יהיה מלא וגדוש בתורה עם 

ארץ, אז יוכל להשפיע, וכלל ישראל שהולכים בכל הדורות בדרך הזו, מאברהם אבינו עד היום הזה, יודעים שצריך להיות  דרך
מלא רק עם תורה ושכל ודרך ארץ, ואז יכולים להשפיע, ונקוה שבעזרת ה' יימשך כך עד סוף כל הדורות, והקב"ה יעזור שנגיע 

 מכסים", ואז נזכה לגאולה האמיתית במהרה בימינו אמן. למצב של "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים
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*** 
תלמידינו,  -ככל שנמלא את עצמנו במידות וערכים, ותחילה בדברים הנראים "קטנים" כאמור, אזי נהיה "גדולים" עבור ילדינו 

 כדמות חיובית להערכה ולחיקוי.
 א מלאכת החינוך, אשר עומדת במרכז חיינו.אך על כולנה נישא תפילה לבורא עולם שנצליח במלאכתנו זו, הלא הי

 ומה כוחה של תפילה אחת?
 אין לשער.

 ומה כוחן של תפילות רבות?
 אין לנו מושג.

 וכפי שנראה מהעובדה הבאה:

 כיצד נוצח מנהל המחלקה?

צבו הוגדר לפני מספר שנים, חש הרב ישראל דוד ברינגר שלא בטוב. הוא הובהל לבית הרפואה והוכנס לחדר טיפול נמרץ. מ
כקריטי.... בני המשפחה לא היו מודעים עד כמה המצב חמור. מנהל המחלקה קרא לאשתו ולבנו של הרב ברינגר, כדי להודיע 
להם את חומרת המצב. הם נכנסו לחדרו, בו שהו סטודנטים לרפואה, שהיו אמורים ללמוד ולראות את הפינה הקשה: כיצד 

 ראש משפחתם. רופא מודיע למשפחה על המצב האנוש של
הרופא ביקש מהאישה והבן לשבת, והחל להסביר את המצב הקשה שבו שרוי אביהם. הוא דיבר בנימה רצינית ובכובד ראש, 

 אט, שלב אחרי שלב, הגיע בסוף להודעה הקשה: "יש לו כמה שעות לחיות".-ואט
יכויים בכל זאת יש לאבא לחיות, חמישה הבן, שהיה תלמיד חכם, שאל: "האם אפשר לשמוע על סיכויים ועל אחוזים? כמה ס

 אחוזים, עשרה?" 
 הרופא ענה: "זו לא שאלה של אחוזים, המצב קשה מאוד".

הרבנית יצאה מהחדר ופרצה בבכי. ואני, מספר הבן, הודעתי לאחיי ולאחיותיי שיעוררו בתפילות לרפואתו. לאחר שלושה ימים 
 התייצב והתחזק, ברוך ה'. בטיפול נמרץ, פלוס יומיים במחלקה, מצבו של אבי

 ואני מספר לך כעת על היום החמישי, שבו הרופא הודיע על שחרורו.
בשעת השחרור הייתי לצידו של אבא. פגשתי את מנהל המחלקה, שחתם על השחרור, שלפתע פנה אלי ושאל: סלח לי, האם 

 אתה היית כאן בחדר לפני חמישה ימים?
 השבתי בחיוב. 

צון ואמר: "אתה רואה? הצלחנו! מי כמוך זוכר ויודע את המצב שהיה"... "כמה אחוזים באמת היו לו הרופא חייך בשביעות ר
 לחיות אז?"

"תראה, בכזה מצב שהוא היה, נכנסים לכאן אלפים ויוצאים יחידים, כך שלא נתתי לך שום אחוזים וסיכויים, ובאמת לא רציתי 
 הצלחנו"! –שתתלו תקווה, אבל אתה רואה 

 וקטור, האם ברשות, אני יכול לספר סיפור?" "כבוד הד
 "בבקשה!"

 הרופא התיישב. ופתחתי בסיפור: 
כאשר ראש הממשלה, מר אריאל שרון, היה במצב התרדמת הממושכת, פנה בנו של שרון לרופאים ושאל: "האם היה אדם 

כאן פעם אחת אדם שיצא מהמצב  במצב הדומה לשל אבי שיצא ממנו לחיים. הרופא ענה לו, כי בהיסטוריה של המחלקה היה
 הזה. הרופא מסר את שמו ואת כתובתו בירושלים בשכונת גאולה.

בנו של ראש הממשלה שמע, התרגש, ופנה לכתובתו של האיש בן השבעים. הגיע לביתו וביקש להיכנס. "אני בנו של ראש 
לשווא. לטענת  -נסים לעוררו אך עד כה הממשלה, אריאל שרון. שמעת בוודאי כי אבי חולה כבר זמן ממושך. והרופאים מ

היית במצב שלו, היית כבר במוסד שיקומי ומוגדר כ"צמח" ולמרות חוסר הסיכויים, התעוררת וחזרת לחיים,  -הרופאים, אתה 
כפי שאני רואה אותך כאן חי ונושם. מה עשית? מה עשו לך? אולי יש בידך להחכים אותי במה שאנו לא יודעים, שמא ביצעת 

 לא מודע לו"?  -יך מסוים, ובית החולים בו אבי שוהה תהל
 שקט שרר בבית הירושלמי הפשוט והצנוע.
ר' יודל. "באמת היה לי נס גדול. אכן עשו גם עשו משהו, אבל מה שעשו למעני, לא  -"היה משהו", אמר היהודי, שנקרא בפי כל 

 יוכלו לעשות לאבא שלך". 
 פשרות להעביר אותו לכל בית חולים". בנו של אריאל שרון חייך: "יש לנו א

 אבל ר' יודל הנהן בראשו, "אני אומר לך, שהתהליך שעבר עלי לא רלוונטי לאבא שלך, לא מציאותי"!
"מדוע"? התעקש בנו של שרון, "כראש ממשלה אני יכול להעביר אותו לכל מקום רפואי בעולם. לא חסר לנו כלום, אתה פשוט 

 תבטא כך", נשמע כעס בקולו. מצחיק אותי, סליחה שאני מ
 אבל ר' יודל התעקש: "התהלך שעבר עלי, ונולדתי מחדש, זה ממש לא מציאותי לאבא שלך". 
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 "טוב", נכנע שרון, "אז אולי בבקשה בכל זאת תספר לי".
רעו שערי שמים בנים ובנות ונכדים, שיבכו ויק -היהודי הרצין, ושתי דמעות זלגו מעיניו: "האם יש לאבא שלך שישים צאצאים 

כל הצאצאים! האם  -בתפילות כדי שראש המשפחה שלהם יישאר בחיים?! שסבא שלהם ישוב הביתה?! הם התפללו מכל הלב 
 לאבא שלך יש את האפשרות הזו כעת"?!

 "עד כאן המעשה". אמרתי למנהל המחלקה, ועתה הגבהתי מעט את קולי ופניתי אליו: "הפרופסור לא נתן אפילו סיכוי קלוש
לכמה שעות של חיים! דע לך, כי לאבא היקר שלי, היושב כאן לצידנו ושומע את מה שאני אומר לך, יש מאה ושלושים 
צאצאים, שקרעו שערי שמים בחמשת הימים האחרונים. הם בכו והתפללו לקונה שמים וארץ, הרופא כל בשר ומפליא לעשות 

 "הצלחנו"?!... "הצלחנו"?!... שיחוס וירחם על אבא, על סבא היקר שלהם, ואתה אומר -
מנהל המחלקה קם על רגליו ואמר: "ניצחת!" ונפרד מאבא וממני בתקיעת כף ידידותית, בהתרגשות מרובה ובברכת חיים 

 ארוכים.
 אכן, זהו כוחה של תפילה! להפך ולהפוך עולמות.

א ספק נקבל מלוא חופניים של סייעתא נתפלל נא להיות טובים יותר אל כל אדם בכלל, ואל ילדינו ותלמידינו בפרט, ולל
 דשמיא לראות ברכה בעמלנו, אמן.
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