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 פניני חינוך מהפרשה

 
בן דרך במלאכת החינוך היא ההכרה בכך שאני לא יודע הכל, ופעמים רבות חובתי לגשת לאנשים שאיתם אפשר להתייעץ ובעזרתם 

ניתן להתייחס לקשיים ולמורכבות שבהוראה. במקרים רבים נוצר הצורך לשטוח את השאלות, הלבטים והספקות, לפני תלמידי 

 בנפש האדם, זקני הדור היודעים כיצד לנהוג ולהתנהג בעבודת החינוך מול תלמידינו ובנינו.חכמים המבינים 

 כמובן שהדבר מצריך הרבה יראת שמים. וזה לא פשוט!!!

 אש ומים –יראת שמיים 

א על מנת במשנה )אבות א, ג( אמרו: אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הוו כעבדים המשמשים את הרב של

 לקבל פרס, ויהי מורא שמים עליכם".

 מיראה, ושתיהן משלימות זו את זו. -עבודה מאהבה. והשניה  –שתי צורות עיקריות הם לעבודת ה'. האחת 

עבודת ה' מאהבה אין דומה לה, מפני שמראה שעובד את הקב"ה משום שאוהבו, ואדם שאוהב את זולתו מוכן להקריב בשבילו הרבה, 

את מרצונו החופשי, שהרי אוהבו ומכבדו. אך דא עקא, שפעמים קורה שמתוך שיודע שהוא מיקל ראש בכבוד אוהבו, שהרי כי עושה ז

קרובו הוא ויודע שודאי ימחל לו על מעשה לא ראוי שעשה, לכך, באה המידה השניה של יראה. ברגע שאדם ירא מחברו, לא יבוא 

אין זה מרצונו החופשי אלא מתוך פחד, ולכן יש לו להשתמש במידת אהבת ה', כמאמר לזלזל בו לעולם, שהרי הוא ירא ממנו. אמנם, 

ה מאהבה, שאם באת לשנוא  ה מיראה, שאם באת לבעט  -הירושלמי )ברכות ט, ה(: "ֲעש ֵׂ  אין ירא מבעט". -דע שאין אוהב שונא, ַוֲעש ֵׂ

מים, שהם שני ניגודים השוכנים אחד עם השני, כך יש ומכאן מגיע המושג "יראת שמים", כמו שהשמים מורכבים ומעורבים מאש ו

 לעבוד את ה' מיראה ומאהבה, שכביכול סותרות אך משלימות זו את זו.

 עלמא דשיקרא

 אקדים, ייתכן שהבעיות שאעלה על גבי הגיליון הן קשות, אך לצערי הן קיימות וטעונות תיקון!

ם כאחד הלומדים במסגרות תורניות , נוכחתי פעם לראות כיצד כבודו של במסגרת שיחות רבות שהיו לי עם בחורים צעירים ובוגרי

בחור מצוין, כשרוני ולמדן, ומהיכרות אישית שלי עמו אפשר לומר כי הוא נחשב ממש מטובי הבחורים של עולם הישיבות, נרמס 

 מכמה מהלכים שנעשו נגדו. ומושפל

כיון שבהתאם לכישרונותיו הוא קפץ כיתה בבית  -יר ביחס לבני שיעורו באחד המקרים מדובר היה בבחור שובב מטבעו, אשר היה צע

 הספר, והגיע להשגות גדולות אף יותר מבני גילו.

אחד מרבותיו, שפגע בו רבות במשך השנה, משך את החבל יתר על המידה, כך שהבחור הגיע למצב שבו הוא כבר התפרץ ובבכי מר 

יניים(, אולם, אותו מחנך, במקום לקחת את הדברים ולמצוא מסילות לליבו בדרכי נועם, פרק את כל מה שהיה לו על ליבו )בארבע ע

 השפיל אותו עוד יותר באופן שהצעקות נשמעו למרחוק.

 לאחר מכן נשלח הבחור לביתו בבושת וביזיון, פגוע ומושפל, כאשר ליבו שותת דם.
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 וכך איבדנו אחד מטובי ובחירי בחורינו...

גד, ניסיתי להיכנס בעובי הקורה, להתערב בעדינות ולמתק את הגזרה, אך נתקלתי בחומה בצורה, והדבר כואב אציין שלא עמדתי מנ

 עד מאוד.

 עד היכן?!

 לערב נגיעות ופניות אישיות ובכך לאבד בחור יקר ומצוין.

ר לוותר" כמובן שכל אחד כמובן שאותו "מחנך" הסביר את צדקת דרכו בכך שהתייעץ עם אחד מגדו"י והוא הבין ש"על חוצפה אסו

 יכול לפרש את תשובת הרב כראות עיניו ולקחת את הדברים למקום בו נוטה נפשו לטוב ולמוטב. 

 "התייאשתי מהבן שלך"!!!

 ופעם שוחחתי עם אביו של אחד הבחורים, ובתוך הדברים התבטא לפניי כשהוא פגוע ומזועזע:

דות בני, והמשגיח אומר לי בפני בני, במילים חדות וברורות: "האמת שאני כבר כיצד ייתכן שאני יושב עם משגיח בישיבה לשיחה או

 מיואש מהבן שלך"...

 משפט כל כך שלילי ומזיק.

מלבד הפגיעה כלפי הבחור, שנאמר כך בפניו, הרי שבדבריו אף סתר את כל המוסכמות הבסיסיות בחינוך, שהלא אנו מגדלים את 

הודית והאמונית שכל אחד צריך לדעת שאסור לו להתייאש כלל בשום אופן, בשום מצב ובשום בנינו ותלמידינו על ברכי הגישה הי

 סיבה, אלא תמיד יחזק עצמו דווקא מאותם נקודות אשר חננו בהם האל ובעז"ה משם כבר יוכל להתקדם, לעלות ולהצליח.

 זוהי דרכה של תורה?

 ובהקשר לזה סיפר לי אאמו"ר שליט"א:

תקווה לבני ברק. הנהג, בחזותו החיצונית היה נראה כאחד מהציבור הכללי שאינו שומר עדיין תורה ומצוות,  נסעתי עם מונית מפתח

בעל רעמת שערות היורדות על גבו, משקפי שמש וכו', במהלך הנסיעה הבחנתי שהוא מסתכל עלי הרבה...אבל בשתיקה רועמת. 

 לומו...ַאְת פתח לו', ושאלתי לש -אמרתי בליבי 'זה הזמן לקיים 

ראיתי שהוא שמח על ההזדמנות ואמר לי: כבודו יודע מסכת ביצה? בכדי לגרות אותו לפתח את השיחה השבתי לו בשלילה, ואז הוא 

 התחיל להרצות בפניי דפים שלמים מהמסכת... כשסיים, שאלתי אותו מהיכן לו הידע הנרחב, והוא סיפר: 

ישיבות הטובות והייתי בחור מצטיין... אבל יום אחד היצר השיא אותי ועשיתי כבוד הרב לא יראה אותי ככה, אני למדתי באחת ה

מעשה קונדס, המשגיח כעס ואמר לכל הבחורים שלא ידברו איתי ולא הסתפק בהטלת חרם אלא גם הורה לכל אחד שעובר לידי שיתן 

 לי מכה... וכדי לתת דוגמא הוא היה הראשון שעשה זאת...

אם זוהי דרכה של תורה, אינני רוצה להיות בחור ישיבה! עזבתי את הישיבה ואת הדרך, ועד היום אני עם אמרתי לעצמי באותו רגע, 

 השערות הארוכות האלה שאתה רואה...

 מושב בית דין על כל בחור

 באחת ההזדמנויות שח לפני ידיד המשמש בקודש כמרביץ תורה:
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השאירו בישיבה אם לאו, תתקבל ההחלטה רק במושב בית דין שבו ישבו בישיבת 'פורת יוסף' דאז הוחלט שכאשר דנים על בחור אם ל

 הגר"י צדקה והג"ר בן ציון אבא שאול ועוד אחד מרבני הישיבה.

 היה בחור אחד בישיבה, שבעקבות כמה מעשי שובבות שעשה הוחלט שאין מנוס וצריך להושיב את בית הדין להחליט אם להשאירו...

 זצ"ל היה חולה ולא הגיע לישיבה ולכן לא יכל לחוות דעתו ולהצטרף להחלטה. אלא שבאותו זמן הרב בן ציון

אחיו של הבחור היה מתלמידיו של המקובל רבי מרדכי שרעבי זצ"ל, וכשסיפר זאת לרבו, התיישב הרב שרעבי וכתב מכתב לרבנים, 

 ובו ביקש להשאיר את הבחור, ואף הוסיף וכתב שהם יצטערו אם יזרקו אותו...

 הוחלט להשאירו, וכיום הוא אחד ממרביצי התורה הגדולים בדורנו. ואכן,

באותו ענין מובא סיפור בהגדה של פסח "יגילו במלכם" אודות מרן הגאון הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל אשר השתתף בישיבת הנהלה 

להחזיקו בישיבה, בפרט שהדבר  בה דנו בעתידו של בחור מהישיבה, אשר ללמוד אינו לומד ולתפילות איננו מגיע, ומה התועלת

 משפיע על שמה הטוב של הישיבה.

ואמר הרב בן ציון זצ"ל: "תלמידים הרי הם כבנים, וליצחק אבינו היו שני בנים יעקב ועשיו ואע"פ שהיה עשיו איש ציד יצחק אבינו לא 

 סלקו".

קליפות  לעבר ראשי הבחורים וחדר האוכל היה והוחלט להשאירו בינתיים אך הבחור אמץ לעצמו תחביב ובשעת הארוחות היו צולף 

 כמרקחה.

 כלו כל הקיצין המשגיח בארוחות בא לפני הרב בן ציון ואמר כי אין מנוס וחייבים לסלקו כיוון שאינו יכול לשאת זאת יותר.

ת כל חילולי השבת שלו, רבינו הרהר והנהן ובקש נייר ועט, הגיש למשגיח וא"ל: "כתוב נא וחתום שאתה מקבל על עצמך ועל צווארך א

שבתות בשנה , ושהוא יקים בית חילוני ואין ספור איסורי כריתות, ויחנך את בניו עד סוף כל הדורות בחינוך  50עשרות חיובי סקילה 

 כפרני.

 למותר לציין שהנייר נותר ריק והבחור נשאר בישיבה.

יהיה אשר יהיה, אלא רק לעורר לדברים, ולהחדיר דבר יסודי  ברור שאין כוונתנו לדון אף אדם ובוודאי שלא מחנך או מרביץ תורה

ביותר בענין כ"כ חמור זה והוא ההתבטלות הגמורה בסוגיות אילו לגדו"י, לקבל את הוראתם והדרכתם לפני שמקבלים הכרעה על 

ושא חינוך לאדם גדול או גברא גורלו של ילד או בחור, ובאופן כללי לדעת ולהבין עד כמה חשוב להיות צמודים בהנהגות ובהכרעות בנ

 רבא בענינים כ"כ גורליים.

*** 

ועתה נפתח נא פתח ביסודם של דברים, עד כמה ההתבטלות לזקנים, לדעתם ולהשקפתם הצרופה, חשובה לאין ערוך. ועד כמה מוטל 

 עלינו להנחיל את הערכים הללו לבנינו ולתלמידינו.

 בפרשתנו, פרשת 'שמיני', נאמר:

שמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל. ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעולה תמימים". )ויקרא ט, "ויהי ביום ה

 ב(-א

 א. יש לתמוה, מדוע הופרדו זקני ישראל להיות נזכרים בפני עצמם?

כלשהו? שהרי אין לציווי הקרבנות ב. זאת ועוד, הלא משה לא דיבר עמהם כלל באותו מעמד ואף לא העביר להם שום מסר או ציווי 

 הללו כל קשר אליהם, אלא רק לאהרן כפי שנאמר בסמוך, "קח לך עגל בן בקר לחטאת"? ומה הטעם לקריאת הזקנים?
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 ג. עוד יש לעמוד על המושג "זקני ישראל", מי היו? ומדוע נקראו כך?

 ים" אלו החכמים"זקנ

כיוונה התורה, לא היו זקנים רק מבחינת גילם בלבד אלא גדולים וחשובים בחכמתם, בדברי רבותינו מצינו כי אותם זקנים אשר עליהם 

וכמו שמובא בתרגום יונתן בן עוזיאל שתירגם "קרא משה לאהרן ולבנוי ולסבי סנהדרי ישראל". לדעתו, תיבת "זקני" משמשת בשתי 

ים הזקנים מתורגמים בפירושו ל"סבי סנהדרין", וכן משמעויות, הן בשנים והן בחכמה, וכן הוא בתרגומו בספר במדבר )ז, פה( שבע

 מתבאר במדרש הגדול שהזקנים האמורים הם הסנהדרין, עיי"ש.

ברם, עדיין יש להבין, מדוע היה למשה צורך לקרוא ביום השמיני גם לזקנים, ולא קרא לאהרן ובניו באופן שהם יעבירו את הדברים 

 הלאה לזקנים ולשאר העם?

 ל כיצד לכבד את הזקניםמשה מלמד את ישרא

  –מן ההכרח לומר, ללא ספק, שמונח כאן את אחד היסודות הגדולים שצריכים ללוות כל יהודי קטן כגדול 

 מעלת הזקנים!!!

הרי ידוע שאין מילה או אפילו אות אחת מיותרת בתורה, ואם ייחד הכתוב שתי תיבות המביעות חשיבות מיוחדת לזקני ישראל, בכך 

מסתפק בזה שידעו הזקנים את סדר הקרבנות ביום הקמת המשכן, אלא קורא להם בנפרד כדי שידעו כל העם באותה  שמשה רבנו לא

שעה ולדורות, עד כמה חשיבות יש לזקני הדור!! ובראותם כך יבטלו את דעתם בפניהם וממילא יבטיחו את המשך קיום עם ישראל 

 לדורות בדרך סלולה ובטוחה.

יד, העביר לכהנים וכל שכן לישראל, את המסר של חשיבות כיבוד הזקנים. דבר זה למד משה מה' יתברך, משה רבנו, שצפה את העת

 שהעביר זאת למשה, בטרם קבלת התורה, שאמר לו: "לך ואספת את זקני ישראל" )שמות ג, טז(. 

הראש של העם. כפי שמצינו בדברי משום כך, למרות שלא נצטווה, קרא משה לזקני ישראל לטקס הכתרת הכהנים, מפני שהזקנים הם 

הנביא "זקן ונשוא פנים הוא הראש" )ישעיה ט, יד(. על ידי קריאת הזקנים למעמד הכתרת הכהנים, רמז משה לאהרן ולבניו, שיכבדו את 

 הזקנים למרות מעלתם הרמה שלהם. דבר נוסף המגלה על כך, הוא באותה דעה הסוברת שבני אהרן מתו מפני שהורו הלכה לפני

 משה רבם, ונראה שבכך נתן משה התראה לבני אהרן לכבד את הזקנים. לפי שאין עונשים אלא אם כן מזהירים. 

 אם "ירהבו הנער בזקן",אז אין, ח"ו לישראל קיום!!

 וכבר תמה הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל:

 אך מה טעם ענוש הוא בעונש חמור כל כך?  יש לנו להתבונן בחומר העוון של המורה הלכה בפני רבו. אמנם יש כאן פגיעה ברב,

אין מכניסים אותו במחיצתו של הקב"ה" )שבת קמט, ב(, אם כן מן הראוי שימחל לו,  -ועוד קשה שהרי אמרו "כל שחברו נענש על ידו 

 כדי שלא יהיה בכל 'מי שחברו נענש על ידו'?! 

 ותירוצו הנפלא יהיה לנו למורה דרך בנידון חשוב זה:

עונשו של המורה הלכה בפני רבו חמור, משום שאין זה משום כבוד הרב בלבד, אלא שהוא מבטל את מעלת ה"זקנים", שיש "ונראה ש

לכלל ישראל, וכמו שאמר רבי עקיבא נמשלו ישראל לעוף, מה העוף הזה אינו פורח בלא כנפים, כך ישראל אין יכולים לעשות דבר חוץ 

 -כשישראל נשמעים לזקנים, נחשב שיש להם זקנים. אבל כשכל אחד מורה הלכה לעצמו  מזקניהם )ויקרא רבה פרשה יא, ח(, שרק
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בטל כח השפעת הרב, ועל ידי כך מאבדים כלל ישראל את זקניהם, ויבואו לידי "ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד", ואז אין, ח"ו, 

נש משום כבודו, אלא משום קיום ישראל". )שיחות מוסר לישראל קיום. לכן אין לרב למחול למי שהורה הלכה בפניו, כיון שאין העו

 תשל"ב פרשת שמיני מאמר סא עמ' רס(

 ונוסיף:

 הקב"ה חלק כבוד לזקנים

תני רבי שמעון בר יוחאי: בכמה מקומות מצינו שחלק הקב"ה כבוד לזקנים. בסנה )שמות ג(, לך ואספת את זקני ישראל. בסיני )שמות 

ב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל. ואף לעתיד לבוא הקב"ה חולק כבוד לזקנים, הדא הוא דכתיב )ישעיה כד(, עלה אל ה' אתה ואהרן נד

 כד( וחפרה הלבנה ובושה החמה וכתיב נגד זקניו כבוד". )מדרש רבה יא, ח(.

 שתי יסודות למדנו מדברי חז"ל:

 וף אינו פורח בלא כנפיים.מדברי רבי עקיבא למדנו שאי אפשר לזוז אפילו צעד אחד בלא הזקנים, כשם שהע

 אך הדברים עמוקים יותר. 

 ישראל בלי זקנים כעוף בלא כנפיים

לא רק שאינו יכול לזוז אלא נפסק ממנו מקור חיותו, וכפי שדייק מרן הגר"ח שמואלביץ מדברי המדרש אשר יסד לנו יסוד מוצק 

 בהבחנה שבין ישראל לאומות העולם. 

עוף", ישראל דווקא, ללמדך שאומות העולם שונים במהותם מעם ישראל, ושלא כמו ישראל, הם דקדקו חז"ל לומר "נמשלו ישראל כ

 יכולים לעשות ולפעול כאוות נפשם גם בלא "זקניהם", ואין בכך כל גריעותא.

לים כשם שהבהמה והחיה ממלאות את תפקידן בשלימות גם בלא כנפיים, והאיבר הזה כלל לא נחוץ להם, כך גם אומות העולם יכו

למלא תפקידם בלא "זקנים". לעומת זאת, ישראל משולים ל"עוף", שאם איבד את כנפיו הרי איבד את עיקר חיותו, ולא עוד אלא שגרוע 

 הוא אף מן הבהמה, כי אף ללכת לא יוכל.

 זהו טיבם ומהותם של ישראל. 

ולפעול מאומה ולא עוד, אלא שבלעדי ה"זקנים" אם אינם מחוברים ל"זקנים" הריהם מאבדים את עיקר חיותם ואינם יכולים לעשות 

 גרועים הם אף יותר מאומות העולם.

עוד לימדונו חז"ל שגם הקב"ה חולק כבוד לזקנים, וממנו בעצם למד משה רבנו לחלוק להם כבוד. נמצא שהשומע לקול הזקנים שומע 

 לרבות תלמידי חכמים"! -כביכול לקב"ה, וכדרשת חז"ל: "את ה' אלוקיך תירא 

 עונשו של המזלזל בזקנים

חשיבות הזקנים היא אבן יסוד להמשך קיומה של מסורת ומוסר ישראל, לשם כך חייבה התורה לכבד את הזקנים, על אף שהדבר 

 נראה כאריכות לשון. 

 הוראה כפולה וחדה נאמרה בעניין זה: מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני ה' )ויקרא יט, לב(. 

 דרשו רבותינו על הפסוק "ויאמר ה' אל משה אספה לי שבעים איש מזקני ישראל":וכך 
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 ילמדנו רבנו: 

 כמה אמות חייב אדם לעמוד מפני הזקן כשהוא רואה אותו עובר? 

 כך שנו רבותינו: 

ורע לפניו ושואל בשלומו בתוך ארבע אמות, חייב אדם לעמוד מפני הזקן, שנאמר: מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן )ויקרא יט, לב(. וכ

 בתוך ארבע אמות. 

  -ואי זה הוא ההידור שאמרה תורה והדרת פני זקן 

 שלא יעמוד במקומו, ולא יהא סותר דבריו. וכשהוא שואל הלכה, שואל ביראה. ולא יקפוץ להשיב, ולא יהא נכנס לתוך דבריו. 

ותלמודו נשכח, ושנותיו מתקצרות, ולסוף הוא בא לידי עניות,  שכל מי שאינו נוהג ברבו כל המידות האלו, נקרא רשע לפני המקום,

 שנאמר: "וטוב לא יהיה לרשע ולא יאריך ימים כצל, אשר איננו ירא מלפני האלהים" )קהלת ח, יג(. 

 אחאב התייעץ עם הזקנים

ך לכל זקני הארץ", ולפי שקיבל גם אצל אחאב מלך ישראל, מצאנו זאת. אף על פי שהיה רשע, התייעץ עם הזקנים. שנאמר, "ויקרא המל

את עצתם לבטוח בה', ולא לתת את ספר התורה כשלל ְלֶבן ֲהַדד ושלושים ושניים המלכים אשר איתו, בעת שצרו על שומרון. בזכות 

 זאת ה' הציל את ממלכתו מכיבוש, והיכה בארם מכה גדולה )מלכים א, כ(. 

מים ולבטל דעתנו בפני דעתם, אינו רק דבר שיש בו תוספת מעלה ויתרון אלא שכשנעמיק בדברים נראה שהצורך לשמוע לדברי חכ

 בלבד, אלא הוא מוכרח עד למאוד באופן שאם יהיה בו רפיון ח"ו הרי שאפשר שחלילה תאבד זכות קיומנו ממש.

 חכמי התורה-זקנים

 ומהי בעצם ההגדרה של זקנים?

ותו לא, לשיטתם, כל אדם מבוגר, ולּו יהיה זה אפילו עם הארץ, הרי הוא ישנם כאלו שמבינים שזקנים הם "בסך הכל" אנשים מבוגרים 

 קודם לאחרים, כמו תלמידי חכמים שהינם צעירים.

אולם צריך לדעת שהגם שיש צורך ומקור לכבד כל יהודי באשר הוא, ובודאי אדם זקן בא בימים, אך עיקר הכבוד שנתנה התורה, 

מידי חכמים, וגם אם הצורבא דרבנן הוא רך בשנים וצעיר לימים, מכל מקום, כיון שהוא בעל ואותו הדגישו חז"ל ביתר שאת, הוא לתל

 תורה, הרי שצריך וראוי לכבדו יותר מזקן עם הארץ.

 ובודאי שכוונת התורה באומרה זקני ישראל היא לחכמי ישראל אותם ההוגים ועמלים בתורה, ובעומקה של הלכה.

וחשובה היא ה[זקנה ]כלומר: חכמת התורה[ אם זקנים הם חביבין הם ]לפני הקדוש ברוך הוא[, אם אמר רבי יוסי בר חלפתא: גדולה ]

נערים הם ]הרי[ נטפלה להן ילדות ]הרי צעירותם אינה גורעת מחכמתם, והרי היא כטפל לעמת רב תורתם[. דתני רשב"י: לא במקום 

"לך ואספת את זקני ישראל" ]שם ג,  -ם, אלא בכמה מקומות: בסנה אחד ולא בשני מקומות מצינו שחלק הקדוש ברוך הוא כבוד לזקני

"עלה אל ה' אתה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל" ]שם כד, א[.  -"ובאת אתה וזקני ישראל" ]שם, יח[. בסיני  -טז[ במצרים 

תיד לבוא הקדוש ברוך הוא חולק כבוד לזקנים, "ולזקני ישראל", ואף לע -"אספה לי שבעים איש" ]במדבר יא, טז[. באהל מועד  -במדבר 

 הדא הוא דכתיב: "וחפרה הלבנה ובושה החמה" ]ישעיה כד, כג[. וכתיב: "ונגד זקניו כבוד" )ויקרא רבה פרק יא ח(.

 הם הזקנים הם חכמי התורה!! 
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ב"ה. ואין צעירותם גורעת מחכמתם, ולכן הוסיף רבי יוסי בר חלפתא כי אותם צעירים אשר הם חכמים בתורה הרי הם חביבים לפני הק

 ואדרבה גילם הצעיר נחשב דבר טפל לעומת רוב תורתם.

ואם כן נבין איפוא כי כאשר מדובר בזקני הדור, ובתרתי לטיבותא, מופלגים הם גם בתורה וגם בגילם המופלג, על אחת כמה וכמה 

 ריהם.שמחויב כל אדם לבטל דעתו בפני דעתם ולהזהר מלערער או להרהר על דב

וברגע שח"ו מבטל בעצמו את מעלת הזקנים הרי הוא הופך את עצמו להיות בעל מום אשר קושי הישרדותו בין החיים תלוש וקלוש 

 כאותה ציפור אשר נקצצו כנפיה ומאותו רגע חייה אינם חיים.

 לפיכך "ונשאו איתך"-לפי שמסרו עצמן ללקות על הציבור

הדור, סובלים בגופם ובנפשם את צער הדור, הלא דינם הוא כדין הדור כולו. היחס שצריך  זקני הדור הלא הם אותם הנושאים בעול

 לאדם הפרטי להיות לאותם זקנים הוא כביכול כל אחד מהם הוא איש של רבים.

 כפי שאמרו חז"ל במדרש: 

ע מי ראוי ומי אינו ראוי, אמר לו "כשאמר לו הקב"ה למשה אספה לי שבעים איש מזקני ישראל, אמר משה: ריבונו של עולם, איני יוד

)במדבר יא, טז(: "אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו", אותם הזקנים והשוטרים שהיו מוסרים עצמם ללקות עליהם במצרים במתכונת 

קב"ה הלבנים יבואו ויטלו בגדולה הזו. ולפי שמסרו עצמן ללקות על הציבור לפיכך "ונשאו אתך במשא העם" ללמדך שהשוו אותם ה

 למשה".

 )מדרש רבה במדבר יא, טז(

נמצינו למדים אם כן שאותה הסיבה שהביאה לגדולתו של משה רבנו, כפי שנאמר "ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם" )שמות 

מהם, אותה  ב, יא(, נתן ליבו ועיניו להיות מיצר עליהם )רש"י שם(, וכפי המתבאר בחז"ל שם שהיה נותן כתפו ומסייע לכל אחד ואחד

סיבה ממש הביאה לגדלותם של אותם "זקני העם ושוטריו" בהיותם מצטערים בצער הציבור באופן שהכניסו כתפיהם תחת עול 

 חבריהם, והסכימו ללקות תחתם ולסבול במקומם.

תה הוד והדר על זהו הטעם בגינו קרא משה רבנו ע"ה לזקני ישראל, למרות שלא דיבר עמהם כלל, כיון שעצם נוכחותם במקום השר

 הנמצאים. 

ומשום כך היה משה מכבד את הזקנים, משום שזקני ישראל הם אלו שסייעו בידיו להוציא את עם ישראל ממצרים, ומסרו את עצמם 

ללקות במקום שילקו ישראל במתכונת הלבנים, וזאת מבלי שידרשו כבוד לעצמם. משום כך קרא להם לקחת חבל במעמד הכתרת 

למדו בני אהרן מזקני ישראל את הדרך הנכונה של שירות הציבור. בכך גרמה נוכחות הזקנים בטקס ההכתרה, הכהנים, כדי שי

 לתוספת כבוד והדר לכהנים. 

ומעתה נדע כיצד עלינו להסתכל על אותם ענקי הרוח, גדולי הדור, מרביצי התורה, מעתיקי השמועה, בהערכה עד אין קץ מתוך ידיעה 

ורות תלוי בהם וקיום האומה מותנה וקשור במעמדם, בציות ללא עוררין לדבריהם, הוראתם כהוראה ברורה שהמשך שרשרת הד

 היוצאת מלשכת הגזית, הם הנושאים את העם כאשר ישא האומן את היונק.

 זהו המבט הנכון כלפיהם, בהבנה ובהבחנה זו.

 התועלת לצדיקים עדיפה על פני החשש מקלקול הרשעים!

 ות כיתות הצדוקים והבייתוסים, כותב כך: הרמב"ם, בדבריו אוד
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"והיו לזה החכם אנטיגנוס איש סוכו שני תלמידים. שם האחד 'צדוק' ושם השני 'בייתוס'. וכאשר שמעו שאמר המאמר "אל תהיו 

מר כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס", יצאו מלפניו, וא

האחד לחברו: 'הנה הרב אמר בפירוש שאין לאדם לא גמול ולא עונש ואין תקוה כלל', כי לא הבינו כוונתו. וסמך האחד מהם ידי חברו, 

ויצאו מן הכלל והניחו התורה. התחברה לאחד כת ולחברו כת אחרת וקראום החכמים 'צדוקים' ו'בייתוסים'". )פירוש המשנה 

 לרמב"ם, אבות א, ג(

רי הרמב"ם אנו למדים שצדוק ובייתוס טעו בדברי רבותיהם, ופירשו כוונת "שלא על מנת לקבל פרס" שאין לאדם לא גמול, לא מתוך דב

 שכר ועונש. -עונש ולא תקווה. בכך כפרו, כמובן, באחת מיסודותיה האיתנים של היהדות 

סוכו יצאה תקלה גדולה שכזאת, מדוע ראה לנכון רבינו  לכאורה, הקשה בעל הדברי יואל זצוק"ל, אם על ידי מאמרו של אנטיגנוס איש

הקדוש, עורך המשנה, לכלול במסכת אבות את הדברים "המסוכנים" הללו שהרבו כביכול כפירה בישראל, והרי כבר נאמר: "חכמים, 

 הזהרו בדבריכם?"

הביאור לזה נמצא בגמרא מסכת בבא בתרא )פט, ב(. שם הגמרא דנה באריכות בכשרותם של משקולות שונים המשמשים בני אדם 

בשווקי החיים, ואגב כך מציינת גם את המשקולות הבלתי כשרים. בסוף הדברים מביאה הגמרא את התלבטותו של רבי יוחנן בן זכאי 

שמא ילמדו  -לי אם אוַמר, אוי לי אם לא אוַמר". תוך כדי נימוק צדדי הבעיה: "אם אוַמר  בפירוט ובציון המשקלות הפסולים: "אוי

 שמא יאמרו הרמאין אין תלמידי חכמים בקיאין במעשה ידינו". -הרמאין, ואם לא אוַמר 

 ם אמר או לא אמר?(הא -"איבעיא להו )שאלו בני הישיבה(: 'אמרה או לא אמרה?' )כיצד נהג למעשה רבי יוחנן לבסוף בספק הזה 

אמרה. ומהאי קרא אמר: 'כי ישרים דרכי ה', וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם'" )הושע יד, י(. עד כאן  -"אמר רב שמואל בר יצחק 

 דברי הגמרא.

 ? ויש להבין, מדוע הוכרע כצד הצדיקים? מדוע אין אנו חוששים שמא ילמדו מכאן כל הרמאים תחבולות חדשות בדרכי הרמאות

 מכאן מתבקשת המסקנה שהתועלת שתצא מזה לצדיקים עדיפה על פני החשש מקלקול הרשעים!

 הרמב"ם עצמו נקט בדרך זו. ביחס לספרו "מורה נבוכים", שכידוע, עורר בשעתו פולמוס נוקב בציבור היהודי.

י כי המבולבלים, שמוחם מזוהם בדעות שאינן "כי רבים וגם שלמים יקבלו תועלת מספרי זה. אמנם, ידעת -כותב הנשר הגדול  -"ידעתי" 

אמיתיות ובדרכים מוטעים, יברחו מפרקים רבים ממנו ויקשו עליהם וכו', מכל מקום לא אמנע הטוב. כשיאות לאחד מעולה ולא יאות 

 לעשרת אלפים סכלים, אני בוחר לאומרו, וארצה להציל המעולה האחד ההוא, ולא ארגיש בגנות העם הרב ההוא".

לדעת הרמב"ם, שרבינו הקדוש, מסדר המשנה, ציין את מאמר אנטיגנוס. כי אף על פי  -מסביר בעל הדברי יואל זצ"ל  -גם הסיבה וזו 

שמכאן פקרו המינים ונתקלקלו, מכל מקום תועלת הכשרים והצדיקים שידעו להיזהר ולקיים המצוות מאהבת ה' ושלא על מנת לקבל 

 פרס עדיפה!

לא לנו לעשותם. לא כל התקופות ולא כל המצבים מאפשרים דרך  -עלינו לזכור, שחשבונות ושיקולים מעין אלו  -הוא מסיים  –עם זאת 

 זו. לזה דרושה התבוננות וזהירות יתירה. וכח הכרעה זה, מסורה רק ביד חכמי וזקני הדור, אשר להם יש דעת תורה אמיתית! 

ן רעיון נפלא אותו שמעתי מאת המגיד מישרים הידוע, הרה"ג רבי שלמה כיון שבעניין חשיבות ומעלת הזקנים עסקינן נביא כא

לי הכהן מפני שהורה הלכה בפניו, סוגיא  לוינשטיין שליט"א, אודות המעשה המובא במדרש על כך ששמואל התחייב מיתה ע"י עֵׂ

שנתיים אפשר שידבק בו איזה תכונה הטעונה ביאור מתחילתה ועד סופה. ונראה עד היכן אפשר שיגיעו הדברים בכך שאף ילד קטן בן 

 של זלזול בזקני הדור בגין קלקול של סבו או זקנו בעניין זה.

 והדברים מבהילים!!!
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 מורה הלכה בפני רבו-שמואל

 "ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם וימותו" )י, ב(.

 א(. תניא, רבי אליעזר אומר: לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן )עירובין סג,

בעניין מורה הלכה בפני רבו ישנה סוגיא מעניינת במסכת ברכות )לא, ב(: "אמר רבי אלעזר: שמואל מורה הלכה לפני רבו היה, שנאמר: 

'וישחטו את הפר ויביאו את הנער אל עלי', משום ד'וישחטו את הפר' הביאו הנער אל עלי?" כלומר, מה הקשר בין שחיטת הפר לבין 

 אז ילד בן שנתיים, אל עלי?הבאת שמואל, שהיה 

"אלא, אמר להן עלי: קראו כהן, ליתי ולשחוט ]שיבוא הכהן וישחט את הקרבן[, חזינהו שמואל דהוו מהדרי בתר כהן למשחט ]ראה 

שמואל שהם מחפשים כהן כדי לשחוט[. אמר להו: למה לכו לאהדורי בתר כהן למשחט? שחיטה בזר כשרה ]למה לכם לחפש כהן? 

 כשרה בזר, גם בישראל וגם בלוי, ואפילו אשה כשרה לשחוט[?הלא שחיטה 

"אייתוהו לקמיה דעלי ]הביאו את שמואל לפני עלי[, אמר לו: מנא לך הא? ]מהיכן אתה יודע ששחיטה כשרה בזר? כך שאל גדול הדור 

 את שמואל, שהיה עוד ילד רך בשנים![.

הכהנים' כתיב! מקבלת הדם ואילך מצות כהונה, מכאן לשחיטה שכשרה  "אמר לו ]שמואל לעלי[: מי כתיב 'ושחט הכהן'? 'והקריבו

 בזר.

וכל המורה הלכה  -"אמר לו ]עלי לשמואל[: מימר שפיר קא אמרת ]אכן, הנך אומר דברים נכונים[, אולם, מורה הלכה בפני רבך את 

 בפני רבו חייב מיתה ]היינו מיתה בידי שמים[!"

 י הכהן הגדול לבין שמואל, עולות מספר שאלות:מתוך דין ודברים זה, שהיה בין על

 א. האם עלי לא ידע הלכה זו, ששחיטה כשרה בזר, והוצרך ללמוד זאת מילד בן שנתיים?

כיצד לא ידעו זאת במשכן שילה? הלא שחיטה  -והיא נכונה!  -ב. אם הלכה זו נכונה, ששחיטה בבית המקדש ובמשכן כשרה גם בזר 

 חורבן בית המקדש. מתי, אם כן, הספיקו לשכוח אותה?היתה מימות משה רבנו עד 

 ג. האם יש לחייב מיתה לילד בן שנתיים?

ד. עוד קשה, אם אכן מורה הלכה לפני רבו היה, וחייב מיתה היה, למה נשא עלי פנים לטענת אמו: אל הנער הזה התפללתי? וכי יש 

 בטענה זו בכדי לזכותו?

 רו "ציון לנפש חיה" על מסכת ברכות )הובא ב"עץ יוסף" על ה"עין יעקב"(: וביאר הגאון בעל ה"נודע ביהודה" בספ

יהּוי מצוה. כלומר, במקום  ִׁ גם עלי ידע ששחיטה כשרה בזר, אלא שהכהנים רצו לזכות במצוה והשתדלו לשחוט בעצמם במקום שאין ש 

אז הכהנים היו קודמים  -ם כהנים וישראלים שלא מעכבים את קיום המצוה כדי לחפש כהן היודע לשחוט, וכיון שהיו במקום שוחטי

 לישראלים.

שמואל ראה שמחפשים כהן, ואין בנמצא כהן היודע לשחוט, וכתוצאה מכך נגרם "שיהוי מצוה" לכן הזכיר להם כי שחיטה כשרה גם 

יהּוי מצוה. ִׁ  בזר, כדי למנוע ש 

ו ציצית, אין צריך להמתין על הציצית, אלא מניח תפילין והנה כתב הרמ"א )אורח חיים כה, א(: "אם תפילין מזומנים בידו ואין ל

וכשמביאים לו טלית, מתעטף בו". וכתב ה"מגן אברהם" )שם סעיף קטן ב(: "וכן הוא במסכת יבמות )דף לט(, כל שהויי מצוה לא 

 משהינן, אף על פי שיעשה אחר כך המצוה יותר מן המובחר, וכן הוא בילקוט: 'חביבה מצוה בשעתה'".
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בעצם היה מה שהתרחש במשכן שילה: עלי ביקש להביא כהן לשחיטת הקרבן כדי שהשחיטה תיעשה ב"הידור מצוה", כי שחיטת זה 

כהן מהודרת יותר, בא שמואל הקטן וטען לפני עלי: "הידור מצוה הוא, אכן, דבר חשוב, אבל לא על חשבון עיכוב בקיום המצוה, אם יש 

 מניעת שיהוי מצוה עדיפה על הידור בקיומה".עיכוב חייבים להביא ישראל שישחט. 

עד כאן הדברים מובנים. אלא שאם כך תמוה, מדוע קרא עלי הכהן הגדול לשמואל ושאל אותו מנין לו הלכה זו? הלא הלכה זו ידועה 

 לכולם?

ואל, אם לפי חכמתו ביאר ה"נודע ביהודה": עלי שאל זאת לא מפני שלא ידע בעצמו את ההלכה, אלא רצה לבחון את חכמתו של שמ

 ראוי להענישו אף שקטן אינו בר עונשין.

אם שמואל מצטט לעלי פסוקים, ואינו חוזר על דברים "ששמע בבית" מבלי להבין, הוי אומר שהוא "יניק וחכים" והוא מספיק חכם כדי 

 לקבל עונשי שמים!

 אל הנער הזה התפללתי

שמעה חנה, אמו של שמואל, את דברי עלי שבנה חייב מיתה בידי שמים  -ה" ממשיכה הגמרא שם ומספרת: "אתיא חנה וקא צווחה קמי

 והיא נזעקה אל עלי: "אני האשה הנצבת עמך בזה וגו'".

אמר לה ]עלי[: שבקי לי דאענשיה, ובעינא רחמי ויהיב לך רבא מיניה"! הניחי לי להעניש אותו ולהמיתו, ואבקש רחמים ויהיה לך בן 

 יותר גדול ממנו! 

 לו: "אל הנער הזה התפללתי".אמרה 

ולכאורה קשה, מהו הדין ודברים שביניהם, כיצד חנה מתווכחת עם עלי, הלא מיתה בידי שמים אינה בידי עלי? וגם עלי, כיצד הוא, 

 לא יעניש! -יעניש, ואם לא ירצה  -בכלל, מתערב בכך, הלא מדובר בענשי שמים, אם ה' יתברך ירצה להעניש את שמואל 

 כבודו מחול, וביד עלי למחול על כבודו. -מקום לומר שבמקרה זה לא יחול העונש על שמואל, כי רב שמחל על כבודו  אלא, היה

שכן, גם אם הרב לא מחל על כבודו, ותלמידו פסק הלכה, יכול הרב לומר: "אם הייתי יודע, הייתי מרשה לך". כלומר, באפשרותו 

 למחול על כבודו גם לשעבר.

"אנכי האשה הנצבת עמך בזה". אתה זוכר כשהתפללתי וחשבת שאני שיכורה? הנה, סוף סוף, זיכני הקב"ה בבן יחיד,  אמרה חנה לעלי:

 לאחר תשע עשרה וחצי שנות עקרות. אנא ממך, מחל לו ואל תגרום למותו!

 ענה לה עלי: אני אתפלל ויהיה לך ילד טוב יותר, בכל המובנים.

 הנער הזה התפללתי". אני רוצה רק אותו לא בן אחר אפילו שיהיה יותר טוב ממנו.תשובת חנה על הצעת עלי היתה: "אל 

רוצה לומר, זה חביב לי. שנולד לי על ידי תפילתי, משיוולד לי אחר  -וביאר המהרש"א )שם בחדושי אגדות(: "אל הנער הזה התפללתי" 

 על ידי תפילתך.

 לא לשכוח למי באמת צריך להתפלל...

י פעם באה אשה אל המגיד ממזריטש, ואמרה לו: "שמעתי שהרב עושה נפלאות, ברצוני שהרב יברך גם אותי בהקשר זה מסופר כ

 שאזכה לבן".

 ענה לה הרב: "הנני מסכים, רק שקודם שאברך אותך, עלייך להפקיד בידי סכום של מאתים וחמישים אלף זהובים".
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 "רבי, זהו הון עתק!" נבהלה האשה.

 סקה". פסק הרב."אין מה לעשות, זו העי

 הלכה האשה וחזרה לאחר תקופה עם מרבית הסכום.

 אמר לה הרב: "דיברנו על מאתים וחמישים אלף זהובים, אגורה אחת לא פחות!"

 התרגזה האשה: "וכי חושב כבוד הרב שאני זקוקה לו? אתפלל ישירות לקב"ה והוא יתן לי בן"! כך אמרה בכעס והלכה לדרכה.

כשיו יהיה לה בן! אני מצד עצמי לא יכול לתת בן, אך בעזרת התפילות ניתן לזכות לבן, כעת היא ודאי תתפלל אמר המגיד ממזריטש: ע

 מעומק הלב ותפילתה לא תשוב ריקם!

אנשים שוכחים לפעמים שישנה אפשרות להתפלל! הולכים לרבנים, ובמקרה הגרוע יותר לכאלו המתחזים לצדיקים, מבקשים ברכה 

 עם תפילה? ה' יתברך רוצה שבניו ידברו איתו! ומסתפקים בזה, ומה

 מדוע רצה עלי להעניש את שמואל?

 נחזור לענייננו.

 אומרת, אם כן, חנה לעלי: "אל הנער הזה התפללתי", אותו אני רוצה כי השקעתי בו תפילות רבות.

 הוא רוצה להרוג את שמואל על ידי שלא ימחל על כבודו. מדוע? -ועלי 

  –י היה ה"סבא" של שמואל ובכן, צריך לדעת מ

 סבו היה קֹוַרח!

והרי מדוע עשה קורח מחלוקת עם משה רבנו? משום שראה ברוח הקודש שיצא ממנו שמואל. אמר קורח: "אם ממני עתיד לצאת 

 שמואל, מדוע אשתוק? אלך ואטול לעצמי את נשיאות השבט".

ים' )תכונות מּוָלדֹות העוברות בירושה( כשעלי ראה ילד בן שנתיים מתחיל להורות הלכה בפני רבו, אמר ל עצמו: לילד הזה, יש את ה'ֶגנִׁ

של סבו, כבר עתה ניכרים בו ניצני המחלוקת ומי יודע מה יהיה איתו בגיל מאוחר יותר! כדאי איפוא, לסלק את הצרה הזו כבר עכשיו, 

 לפני שיגרום צרות גדולות לעם ישראל. 

 שלא תהא כשתי תורות!!!

ה הלכה בפני רבו חייב מיתה אינו משום חומרת חטאו של החכם שהורה עד שחייב להענש על כך, אלא משום הטעם שכל המור

הסכנה לקיום התורה בישראל, שלא תהא תורה כשתי תורות!!! ועלי אכן חשש שזה מה שיקרה... וכיון שאפילו תינוק בן יומו אפשר 

 דינו נחרץ גם אם אינו בן עונשין.שיהא בו דין "רודף", ממילא גם המורה הלכה בפני רבו, 

 ראה עלי ששמואל מתחיל להרגיל מחלוקת בישראל, בערערו על היושב על הכסא שעל מזוזת היכל ה', והבין שאחת דינו למות.

וכאן אומרת חנה לעלי: אתה סבור שהוא מתנהג כך בגלל סבא קורח? טעות בידך! "אל הנער הזה התפללתי", תקיפותו של הילד נובעת 

תפילתי ש"מוָרה לא יעלה על ראשו", היינו שלא יירתע ולא יחת מאף אדם כדי שיוכל להנהיג את עם ישראל ללא משוא פנים, ואכן מ

 תפילתי נשאה פירות והוא אינו מפחד מאיש.
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 עד היכן?-כבודו של אברך

יו של הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ את המעשה הבא סיפר המגיד הנודע הגה"צ רבי שלום שבדרון זצ"ל, כפי ששמע זאת מאחד מנכד

 זצוק"ל.

 הנה המעשה:

מעשה בגאון אחד, אשר בהיותו אברך צעיר, כבר היה מלא בתורה ויראת שמים ורצה כבר לקבל סמיכה לרבנות. לשם כך, קם ונסע 

ער, בתקווה לקבל ממנו סמיכה.  לקמניץ, אל ר' ברוך ּבֶ

בער. אך ר' ברוך בער, אשר כנראה הכירו מהזדמנויות אחרות, רצה לתת לו סמיכה, לא מן הקלות הוא, לקבל סמיכה מהגאון ר' ברוך 

אך דא עקא, באותה העת היה טרוד מאוד בענייני הישיבה באופן שלא היה לו פנאי לבוחנו ולתת לו את מבוקשו. על כן התנצל ר' ברוך 

עוד חודש ימים, אז בוודאי אהיה פנוי, וכמובן שאבחן אותך בער בפני האברך, הסביר לו את טרדותיו, ואמר: יואיל נא מר לסור אלי ב

 ואוכל לתת לך סמיכה.

 אותו אברך שמע, הבין את סיבת סירובו של ר' ברוך בער עתה לבוחנו, ועזב את קמניץ על מנת לבוא, כמדובר, בעוד חודש.

כרסמה בליבו, והיה בצער רב, כשהוא גונח: אוי והנה אך יצוא יצא האברך הצעיר את קמניץ, ופני ר' ברוך בער נתמלאו חרדה, דאגה 

 אוי, אוי, ביזיתי תלמיד חכם! ביזיתי תלמיד חכם!

 בני ביתו, ששמעו את כל הדו שיח עם אותו אברך, שאלוהו לפשר הדבר:

 -ו סמיכה מה בזיון יש כאן? הרי אמרתם לו שהנכם טרודים, ולא אמרתם דבר אשר ממנו יכול היה אולי לחשוב שאינכם רוצים לתת ל

 אדרבא, הדברים היו נשמעים כי בעוד חודש כמעט בוודאי יינתן לו מבוקשו, רק כעת הנכם טרודים. על מה, אפוא, מצטער הרב?

 נענה להם ר' ברוך בער והשיב לשאלתם:

ם את אשתו המחכה הלא אותו אברך יקר עזב את ביתו, ובא אליי במיוחד לקבל סמיכה, ובודאי אשתו יודעת על כך. והנה, תארו לעצמכ

 בידיים ריקות... -עתה בבית בקוצר רוח לשובו של בעלה עם הסמיכה לרבנות המיוחלת, ולבסוף בא 

 וכאן המשיך ר' ברוך בער והוסיף דקּות נוראה בכבוד תלמיד חכם:

את הדברים, בודאי גם בודאי שהוא עצמו לא סבר שאינני חפץ לתת לו. לכן אף אשתו, כאשר רק תשמע  -המשיך  -אמנם צודקים אתם 

היא תחשוב כך. אך הרי בכדי להסביר לה מדוע שב בידיים ריקות, הוא יצטרך להתיישב ולספר לה מה אירע, בינתיים, בזמן שיעבור 

מאותו הרגע שנכנס בעלה הבית, ועד אשר ישמיענה את סוף המעשה, הרי פשוט הוא כי יעלה ספק בליבה, שמא לא רציתי לתת לו 

אותם רגעים ייתכן כי יתבזה בעיניה... ואם אכן כך יקרה, יימצא כי אני הייתי זה שגרמתי לביזיונו! והנה! ביזוי תלמיד חכם, סמיכה... וב

 אוי אוי אוי.... סיים ר' ברוך בער את דבריו בצער.

 וכאשר תקום מן הספר

 כלפי מה הדברים אמורים?

 פשר שבדורות אחרים היה ברור ופשוט יותר.במאמר זה עסקנו בדבר שאולי נראה פשוט ומובן מאליו, וא

 הכבוד לזקנים, לתלמידי חכמים, וכל שכן לגדולי ומנהיגי הדור.
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אלא שבעוה"ר רואים אנו בעליל כיצד דבר זה התרופף עד למאוד ח"ו, אין אנו באים לשמש כמוכיחים בשער, קטוננו מלהוכיח 

המסורים לגדולי הדור, בהנהגת הדור, עולם התורה, מגיע לפתע פתאום  ומלהטיף מוסר, אך לא נוכל להחריש כאשר רואים שבדברים

אדם צעיר לימים, אשר מן הסתם אינו נמנה על הנהגת הדור או מורה הוראה בדור וכיוצ"ב באופן שנראה כאילו סברתו שלו היא 

צדד לדבר אחד וסותר דבר אחר הקובעת ומכריעה, מצהיר הצהרות במגוון נושאים, ובדבריו מכשיר דרך זו ופוסל דרך אחרת, מ

 מאמירתם והוראתם של גדולים, שיטה זו מתאימה לו ודעה זו אינה לרוחו. והדברים נוראים, ולא פחות מכך, כואבים.

 עצה קטנה מעשית אפשר לומר לכל צורב צעיר בעניין זה: 

אוד, אך דבר אחד יסודי וברור יוכל כל אדם לקבל על הנה עניין לשון הרע ורכילות ובזיון הזולת וענייני בין אדם לחברו רבים הם עד למ

עצמו, והוא שבענינים הקשורים לאנשים גדולים בדור ותלמידי חכמים ללא הבדלי עדה או מגזר וכיוצ"ב באופן ישיר או עקיף לא 

 להביע דעה כלל. ואם יש מאן דהו מדבר בענינים אילו אתרחק ואברח מאותו מקום)ובחכמה כמובן(

"התנהל לאט ובמתון בקניית המידות הטובות"  -מוטלת על האדם כדי להגיע בהם אל השלמות, וכבר אמרו רבותינו עבודה רבה 

 )חובות הלבבות(.

 נצור לשונך!

שמעתי מיהודי שמכיר משפחה בה אחד הבנים הוא חד לשון ומגיב במהירות באופן מילולי לסובב אותו, וכמובן שלעיתים הדבר פוגע 

 פולט משפט משעשע על חשבון אחרים.באחרים או שהוא 

יום אחד עמד אותו בחור בנתב"ג עם בני משפחתו לקראת טיסה לארה"ב, וכשהגיעו לשלב הבידוקים, ביקש האחראי כמה בקשות 

אשר היו נראות לבחור מיותרות. כהרגלו, הוא שחרר את לשונו והחל להפטיר משפטים שונים אשר העלו את זעמו של הממונה על 

עד שהחליט שהוא לא עולה למטוס, ויהי מה! ככל שניסו בני המשפחה לשכנעו הלה אטם את אזניו, הבעיה הגדולה היתה  הבידוק

 שהבחור בעוד יומיים היה צריך להתחתן בארה"ב... כל התחנונים לא הועילו והבחור נשאר...

*** 

 המזוודה לא עולה למטוס

חו"ל, ובאחת הפעמים הבחין שמאריכים בבדיקות )בשדה התעופה בחו"ל( אצל ובדומה לזה שמעתי מיהודי אשר שנים רבות נוסע ל

יהודי אחד העומד לפניו בתור, מחוסר סבלנות הפטיר הנבדק בזעם כמה מילים ואז הודיע לו הבודק שהוא לא עולה למטוס...!!! 

גדול ואינו מתאים ולכן אין אפשרות היהודי שעמד אחריו ניסה להיחלץ לעזרתו, ומכיון שהתערב אמרו לו שמשקל המזוודה שלו 

להעלותה למטוס. למרות הפצרות חוזרות ונשנות, הודיעו לו האחראים באופן נחרץ וחד משמעי: אתה יכול לעלות, אבל המזוודה לא 

 עולה!!! 

 ות טיסות.לא הועיל לו עד שהלך מיד לקנות מזוודה והחליף את מזוודתו, הגם שאת המזוודה הקודמת היה רגיל להעלותה בעשר

 שהלשון של האדם יכולה בלא משים פעמים רבות להכשיל אותו ממש. -למדנו 

 לכל אחד יש כוחות, אך אנא הכר את כוחותיך!!!

 ונביא בזה דברים שנשא מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל לבני ישיבות קטנות קודם עלייתם לישיבות גדולות. כדלהלן:

 ינוס הכנה לקראת עלייתם ללמוד בישיבה גדולה, ה' עליהם יחיו.כבוד בני הישיבות הקדושים והמתאספים לכ



 

 

 14 

כתבו התוספות בכתובות )סג, א( דדרך הוא בהולך ללמוד שנעשה אדם גדול, ואתם שזוכים לעלות ללמוד בישיבה גדולה, אשריכם 

יש את אותו הכח כמו לחברו, ואשרי חלקכם, רק שכל אחד צריך לדעת שנברא לשמש את קונו לפי הכוחות שלו, וודאי שלא לכל אחד 

 ואם לא יסתכל על השני, יהיה מאושר ויוכל לעלות ולהיות תלמיד חכם וירא שמים.

 ונזכה שכל אחד יזכה להחדיר תורה ויראת שמים בליבו, ויזכה לעלות בתפארת לישראל.

 אל תאמר נער אנוכי

היום... הכל דנים ומתעניינים, כיצד זה יפעל? האם ייתכן בכלל דריכות וציפייה ניכרו ברחובות העיר פריז, זה כמה שבועות שזו שיחת 

 כדבר הזה? האם ההבטחות של המארגנים על הפיתוח הטכנולוגי האחרון, אכן תתגשם?!

היום הגיע... התרגשותם של מאות המאושרים שזכו לקבל כרטיס לטקס המיוחד שנערך באחד האולמות המפוארים בעיר, הרקיעה 

 א זכו, לא הצליחו להסתיר התרגשותם, ככל שהתקרבה השעה היעודה לפתיחת הטקס המדובר...שחקים. גם אלו של

בשעה היעודה עלו על הבמה הברון רוטשילד עם כמה משותפיו למיזם הגאוני שטרם נראה כמוהו, ואחר כמה נאומים קצרים על 

לקול תשואות ההמונים... המכונית הממונעת הפלא העומד לשנות את העולם והאנושות, הוכנסה אחר כבוד על הבמה המרכזית 

 הראשונה בעולם!!!

אחד מיוזמי המכונית, עמד והסביר את נפלאותיה, כיצד היא נוסעת בכח של מנוע המונע בקיטור המופק מאדי הדלק הנשרף במנוע... 

 והקהל עמד נדהם ומשתומם... לא מאמין למראה עיניו ומשמע אוזניו.

אחד מהמשתתפים, וביקש את רשות הדיבור: אני עומד ומשתומם כמו כולם על ההמצאה הנפלאה הזו,  לקראת סוף הטקס, נעמד זקן

 להיכן קושרים את הסוסים במכונית הזו???אבל דבר אחד עדיין איני מבין ולא שמעתי עליו הסבר, 

ל העתיד! זה חשוב לכל אחד בסיפור זה יש תובנה חשובה עד מאוד, בכל התחלה חדשה יש לשכוח מה שהיה בעבר ולהסתכל רק ע

 ואחד שלא כל כך הצליח בעבר ורוצה לפתוח בהתחלה חדשה.

ישנם רבים שסוחבים איתם את חולשותיהם שהיו להם בעבר, בעיה בכישרונות/בהתמדה/ חוסר בחשקת התורה וכו' וכו'. אבל 

ר ואומר הגאון הגדול רבי משה הלל הירש כשמתחילים התחלה חדשה, חובה על כל אחד לדעת ש'פנים חדשות באו לכאן', כפי שחוז

שליט"א, ראש ישיבת סלבודקא, שזהו אחד מיסודות ההצלחה של בחור בכניסתו לעולם הישיבות, לשכוח מהעבר, ולהאמין מעתה 

 והלאה בכוחות שלך לעתיד חזק ומצליח בס"ד.

 א רק צריך להאמין בזה, להתאמץ ולעמול. חובה לדעת ולהפנים!! כי כל אחד יכול! לכל אחד יש כוחות שנתן לו הקב"ה, והו

בחורים רבים חשבו שאין להם 'כוחות', הם נשארו עם המחשבות ש'בלי סוסים' אין להם אפשרות עצמאית להצליח, כי אין להם את 

והאמינו ה'כוחות' שלהם, ובישיבה שצריך לעמול הרבה לבד ואתה יותר ויותר נתון ואחראי לעצמך, הם נופלים... אבל כשהם עמלו 

 והתאמצו, לבסוף ראו פלאות! הם נהיו מפארי הישיבות בהן למדו.

בשיחה האחרונה שנשא ראש הישיבה הנערץ, הגאון הגדול רבי משה מרדכי חדש זצוק"ל, לבני ישיבתו בשבת האחרונה, לפני עלותו 

בהביאו את הפסוק בירמיה )א, ז(  בסערה השמימה, שיחה שהתבררה כצוואה רוחנית לתלמידיו ולדורות הבאים, אמר יסוד גדול

"ואוַמר אהה ה' הנה לא ידעתי דבר כי נער אנכי: ויאמר ה' אלי אל תאמר נער אנוכי כי על כל אשר אשלחך תלך". ירמיהו חושש כי אין 

אסור לאדם הוא ראוי לשליחות של הקב"ה, 'כי נער אנוכי', ואמר לו הקב"ה, 'אל תאמר כי נער אנוכי כי על כל אשר אשלחך תלך', 

 אז יש כוחות ומצליחים! -לחשוב כי אין בו כוחות ואינו ראוי וכו' וכו', כי אם הקב"ה ציוה 

 וכאן המשיך ראש הישיבה זצוק"ל בדברי חיזוק לתלמידיו: 
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קריאה לכל ישנם בחורים שאומרים לי שהם לא יכולים, אין להם את הכוחות, אין להם כישורים, לא הצלחנו בעבר וכו', אני פונה בזה ב

"אל תאמר כי נער אנוכי"! כל אחד יאמין שיש לו כוחות ויכולת להצליח. כל אחד יקבל על עצמו להתאמץ, ואף שכל  -אחד ואחד 

ההתחלות קשות, אבל כבר כתב רש"י בפרשת שמות )יט, ה( 'שאף שכל ההתחלות קשות, אבל אם תקבלו עליכם, מכאן ואילך יערב 

 לכם'.

 תתאמץ ומכאן ואילך יתגלו לך כוחותיך שחנן אותך ה', ויערב לך!אל תאמר נער אנוכי! 
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