
ב"ה

עד לפני כמאתיים שנה, שמונים אחוזים מאוכלוסיית העולם לא ידעה 
קרוא וכתוב. בעם ישראל, לעומת זאת, הסטטיסטיקה הייתה הפוכה – 

שמונים אחוזים מהם קראו וכתבו. מהיכן זה נובע?

הגישה היהודית הייחודית לחינוך וידע, שהפכה אותנו לעם הספר.

המקור לגניוס היהודי

>>

וארא
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העילית הייתה גישה ללימוד החכמה וכל השאר היו ּבּורים. נתחיל ללמוד את השיחה בה הרבי 
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נקרא מהמקורות כיצד מתן תורה היה עבור כל העם, ולא רק לשכבה משכילה בלבד. נלמד את 

ההלכה ברמב"ם, בה הוא כותב שכל אדם, בין עני או עשיר, חייב ללמוד תורה. נמשיך עם החלק 

השני בשיחה בה הרבי מסביר שנתינת התורה באופן ישיר אל העם, היתה סימן לעם ישראל לא 

ללמוד מהמצרים, אלא ללמד את התורה לכולם. הרבי מוסיף שזה גם מודגש בתוכנם של עשרת 

חכמה  מצריך  אלקיך",  ה'  "אנכי  הציווי  מאידך,  מאוד.  פשוטים  ציוויים  בהם  יש  מחד  הדברות. 

וידע עמוקים במיוחד כדי לקיימו. 

חלק שלישי | שיתוף מידע עם כולם................................................................................…...............10

נמשיך ללמוד את השיחה, בה הרבי מסביר שכלל זה אמור לא רק לגבי התורה. כל חכמה וידע 

שאדם צובר מן הראוי לשתפם עם העולם כולו.



פרשת וארא מתמקדת בחלקה, במאבק בין משה רבינו לחרטומי מצרים שניסו להגחיך ולהמעיט 

בחשיבותו של משה רבינו, ולהכחיש את קיומו של הבורא.

החרטומים היו שכבת העילית של העם המצרי. הם למדו את חכמת מצרים. הם ידעו קרוא וכתוב. 

על  שמרו  החרטומים  להוראות.  לציית  מוכרח  היה  הוא  ּבּור.  היה  העם  המדינה.  את  ניהלו  הם 

החכמה והידע שבידיהם ולימדו אותה רק למי שמצאו לנכון. כך הם שמרו על השלטון בידיהם.

כך זה היה במצרים. כך זה היה כמעט בכל העולם עד למאתיים השנים האחרונות. העם היחיד 

שהיה יוצא דופן – עם ישראל. במשך הדורות רוב העם למד את התורה וידע קרוא וכתוב. עם 

ישראל התייחד בכך שהיה העם היחיד שרוב בניו למדו והיו בעלי ידע בסיסי. 

היכן כל זה התחיל? במתן תורה. כשהקב"ה נתן את עשרת הדברות, הוא לא מסר אותם לאדם 

אחד או להנהגה. הוא אסף את כל העם, מיליוני איש ואישה, ילד וילדה, ומסר להם את התורה 

בצורה ישירה. הוא גם ציווה אותם ללמוד את התורה ולהבין ולקיים את מצוותיה. הקב״ה סימן 

ְצִרים. עשו את ההיפך. שתפו את החכמה והידע עם כולם. את השינוי: אל תלמדו ֵמַהמִּ

)הערה: ישנם הרבה מחקרים וכתבות על כך, שבעם ישראל הרוב ידעו קרא וכתוב בזמן שבעולם 

המצב היה הפוך. ורבים מסבירים זאת בכך שבגלות היהודים לא הורשו לעבוד בעבודות אחרות, 

או בכך שרדפו אותם ולכן היו מוכרחים לעבוד קשה ולשרוד וכו׳ וכו׳. הרבי מחדש בשיחה הזאת, 

שזה לא תוצאה של סיטואציה מסוימת או של הגלות, אלא זה היה ציווי והוראה ישירה מהקב״ה 

שהתחילה במתן תורה, שכל  אחד ואחת צריכים ללמוד ולהבית את התורה. וזה מה שהשפיע 

על העם היהודי לדורותיו.(

 

הקדמה
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מקור 1  
חומש שמות פרק ז' פסוק כ"ב. פרק ח' פסוק ג', י"ד-ט"ו

מספר פסוקים מפרשתנו הממחישים את נוכחותם החזקה של חרטומי מצרים. כשמשה 

רבינו מגיע בשליחות הקב"ה ועושה ניסים, פרעה קורא מיד לחרטומים שיחוו דעתם על 

אמינותו של משה ומופתיו.

ר ה'׃ בֶּ ר דִּ ֲאשֶׁ ַמע ֲאֵלֶהם כַּ ְרעֹה ְולֹא־שָׁ ֱחַזק ֵלב־פַּ ָלֵטיֶהם ַויֶּ י ִמְצַרִים בְּ ֲעשּׂו־ֵכן ַחְרֻטמֵּ ַויַּֽ

ִים׃ ִעים ַעל־ֶאֶרץ ִמְצרָֽ ְצַפְרדְּ ֲעלּו ֶאת־הַֽ ָלֵטיֶהם ַויַּ ים בְּ ֲחְרֻטמִּ ֲעשּׂו־ֵכן הַֽ ַויַּֽ

ה׃  ֵהמָֽ ָאָדם ּוַבבְּ ם בָּ נָּ ִהי ַהכִּ ים ְולֹא ָיכֹלּו ַותְּ נִּ ָלֵטיֶהם ְלהוִֹציא ֶאת־ַהכִּ ים בְּ ֲעשּׂו־ֵכן ַהַחְרֻטמִּ ַויַּ
ר  ֲאשֶׁ ַמע ֲאֵלֶהם כַּ א־שָׁ ְרעֹה ְולֹֽ ֱחַזק ֵלב־פַּ ע ֱאלִֹקים ִהוא ַויֶּ ְרעֹה ֶאְצבַּ ים ֶאל־פַּ ַחְרֻטמִּ אְמרּו הַֽ ַויֹּ

ר ה'׃ בֶּ דִּ

מקור 2 
אוריינות במצרים העתיקה

וחכמות  וכתוב  קרוא  לימוד  לשיעורנו.  הרלוונטית  במצרים  התקופה  מתוארת  בו  טקסט 

נוספות היה נחלתה של קבוצת עילית בלבד. כל השאר היו בורים שהוכרחו לציית לחכמי 

העם – החרטומים.  

רוב אזרחי מצרים העתיקה לא ידעו קרוא וכתוב. מכיוון שרובם היו חקלאים איכרים, 
הם גם לא היו צריכים ללמוד לקרוא. מורכבות השפה הכתובה ביחס למערכות הכתיבה 
האלפביתיות האחרות, הייתה מקשה על הלימוד. על אף שחלק מבני משפחת המלוכה 
ואנשי המעמד הגבוה, כמו גם פקידים, כמרים וקצינים בצבא ידעו קרוא וכתוב, העם 

נדרש לסופרים עבור פעולות מנהליות.

הסופרים היו אנשי מקצוע שהוכשרו בבתי ספר מיוחדים במחלקות מלכותיות למנהל 
ובמקדשים השונים. כמה מהסופרים למדו על ידי התמחות, כפי שידוע מכפר העובדים 
בממלכה החדשה "דיר אל-מדינה". על שברי כלי חרס )אוסטרקה( ולוחות עץ מכוסים 
בטיח, נמצאו מכתבי דגם שנרשמו על ידי תלמידי בית הספר, המספקים לנו מידע על 
מה שלימדו בבתי ספר אלה או לחניכים בהתמחות. טקסט מצרי ידוע המיוחס לסופר 
"חטי" מבטא את מעלות הסופר, ומהן: שתמיד תהיה לו תעסוקה. הוא מתגאה בכך 
שסופרים אינם צריכים ללבוש בגדים מחוספסים כמו הפועלים הרגילים, והם יכולים 

להתרחץ באמבטיות. סופרים נותנים פקודות ואחרים צריכים לציית להם.

 

 חלק ראשון: החוכמה 
לשכבת העילית בלבד?
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חלק ראשון של השיחה 
להמון העם המצרי לא הייתה גישה ללימוד חכמת מצרים

שכבת  נחלת  שהייתה  פריווילגיה  במצרים,  החכמה  לימוד  אופן  בתיאור  מתחיל  הרבי 
מוחלט  ציות  מהם  נתבע  ולידע.  ללימוד  גישה  הייתה  לא  העם  לשאר  בלבד.  העילית 

להוראות. 

כאשר קורין ולומדים בתורה אודות התקופה שבה היו בני ישראל במצרים עד לזמן 
יציאתם ממצרים, וכאשר לומדים מה שמסופר בתורה אודות אופן הלימוד דחכמת 
מצרים - רואים שבנוגע לניצול כח שכלו של האדם ישנו שינוי עיקרי שנתחדש באופן 

הלימוד דחכמת התורה )להבדיל מחכמת מצרים(:

היה הסדר שכללות  הנה במצרים   – כח שכלו של האדם  ניצול  אודות  כאשר מדובר 
הענין דלימוד חכמת מצרים היה מוגבל לאנשים מיוחדים בלבד, שהם היו "חרטומי 
מצרים", "אצטגניני פרעה", וכיוצא בזה. וביחס לשאר תושבי מצרים היה ענין החכמה 
כ"ספר החתום", כלומר, שלא ניתנה להם גישה לכללות הענין דחכמת מצרים. ולכן, 
של  באופן  זו  הוראה  היתה   - מצרים  לתושבי  מסויימת  הוראה  ניתנת  היתה  כאשר 
ויתירה  זאת בשכלם,  להבין  בפועל מבלי  כן  מוכרחים לעשות  כלומר, שהם  פקודה, 
מזו: מלכתחילה אומרים להם שגם בעתיד לא יבינו זאת בשכלם, מכיון שכללות הענין 

דהבנה והשגה שייך לחרטומי מצרים )וכיוצא בזה( בלבד, ולא לפשוטי העם.
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חלק שני: חינוך חובה לכולם!

מקור 3  
חומש שמות, פרק י״ט פסוקים ט' – י"א

מספר ימים לפני מתן תורה משה אומר לעם ישראל להיות להתכונן לקבלת התורה כאשר 

הקב"ה יתגלה ויתן את עשרת הדברות לעיני כל העם, אנשים, נשים וטף.

ָך  ְך ְוַגם בְּ ִרי ִעמָּ ַדבְּ ַמע ָהָעם בְּ ֲעבּור ִישְׁ ַעב ֶהָעָנן בַּ א ֵאֶליָך בְּ ה ָאנִכי בָּ ה ִהנֵּ ַוּיאֶמר ה' ֶאל משֶׁ
ם  תָּ שְׁ ה ֵלְך ֶאל ָהָעם ְוִקדַּ ְבֵרי ָהָעם ֶאל ה': ַוּיאֶמר ה' ֶאל משֶׁ ה ֶאת דִּ ד משֶׁ גֵּ ַיֲאִמינּו ְלעוָלם ַויַּ
י ֵיֵרד ה' ְלֵעיֵני ָכל  ִלשִׁ ּיום ַהשְּׁ י בַּ י כִּ ִלישִׁ סּו שְִׂמלָתם: ְוָהיּו ְנכִנים ַלּיום ַהשְּׁ ַהּיום ּוָמָחר ְוִכבְּ

ָהָעם ַעל ַהר ִסיָני:

מקור 4 
ספר הכוזרי, מאמר ראשון פרק ז׳

הכוזרי מדגיש שאת עשרת הדברות קבלו המוני העם ישירות מהבורא. לא יחיד או קבוצת 

עילית מסוימת.

האלה  הדברות  ... את עשרת  הדברות  אלוהי מפורש בעשרת  דבור  העם  והנה שמע 
קבלו המוני העם לא מיחידים, ולא מנביא יחיד, כי אם מפי האלוה.

 

מקור 5 
משנה תורה, הלכות תלמוד תורה פרק א', הלכה ח'

הרמב״ם מדגיש את חובתו של כל יהודי מכל מצב כלכלי או בריאותי, ללא הבדל גיל או 

שייכות חברתית כזו או אחרת ללמוד ולהבין את התורה.

ַעל ִיּסּוִרין  ין בַּ גּופוֹ בֵּ ֵלם בְּ ין שָׁ יר בֵּ ין ָעשִׁ ין ָעִני בֵּ ַתְלמּוד ּתוָֹרה בֵּ ב בְּ שְָׂרֵאל ַחיָּ ל ִאיׁש ִמיִּ כָּ
ר ַעל  ָדָקה ּוְמַחזֵּ ְרֵנס ִמן ַהצְּ ְתפַּ חוֹ ֲאִפּלּו ָהָיה ָעִני ַהמִּ ׁש כֹּ שַׁ תָּ דוֹל שֶׁ ָהָיה ָזֵקן גָּ ין שֶׁ חּור בֵּ ין בָּ בֵּ
ֱאַמר  נֶּ ְיָלה שֶׁ ּיוֹם ּוַבלַּ ַע לוֹ ְזַמן ְלַתְלמּוד ּתוָֹרה בַּ ב ִלְקבֹּ ה ּוָבִנים ַחיָּ ַעל ִאשָּׁ ָתִחים ַוֲאִפּלּו בַּ ַהפְּ

)יהושע א ח( "ְוָהִגיָת ּבוֹ יוָֹמם ָוַלְיָלה":
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1( פרק מ"א.
2( הל ת"ת א, ח.
3( מנחות צט, ט.

חלק שני של השיחה 
הקדוש ברוך הוא נתן את עשרת הדברות לכולם, והורה שכל 

אחד ואחת צריכים ללמוד ולהבין את התורה
הדיברות  עשרת  את  נתן  הוא  הגמור.  ההיפך  את  ישראל  לעם  הקב"ה  הדגיש  תורה,  במתן 
לכולם – אנשים, נשים וטף. מיד לאחר מכן הצטוו כולם, מכל רמה וכל גיל ללמוד ולהבין 

את התורה, ציווי שנמשך לכל הדורות הבאים. 

בני ישראל קיבלו את התורה לאחרי צאתם  - הנה מיד כאשר  בני ישראל  אבל אצל 
ממצרים )"בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה"( נצטוו כל בני 

ישראל לעסוק בלימוד התורה באופן של הבנה והשגה.

כלולים  )שבהם  מהקב"ה  הדברות"  "עשרת  את  שמעו  ישראל  בני  כאשר  ובפשטות: 
כל עניני התורה, אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש עד סוף כל הדורות, כמבואר 
)ששים  ישראל  בני  כל  זאת  - שמעו  לברכה בכמה מקומות(  זכרונם  רבותנו  במדרשי 
ריבוא בני ישראל - מבן עשרים שנה ומעלה, ונוסף לזה גם נשים וטף( ביחד עם משה 
לפשוט  אפילו  מישראל,  ואחד  אחד  לכל  ניתנה  כולה  שהתורה  כלומר,  בשוה,  רבינו 

שבפשוטים.

בני ישראל לעם -  נעשו  ומיד בנתינת התורה, שאז  - תיכף  - כאמור  נפעל  זה  וענין 
גו'  גו"', והדבר נפעל עד סוף כל הדורות, "את אשר ישנו פה  "היום הזה נהיית לעם 
ואת אשר איננו פה", כפירוש רש"י: "דורות העתידים להיות", כמבואר בארוכה בפרקי 

דרבי אליעזר1.

ולכן, החיוב דתלמוד תורה מוטל על כל אחד ואחד מישראל, מראשיכם שבטיכם עד 
חוטב עציך ושואב מימיך. ובלשון הרמב"ם2: "כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, 
בין עני בין עשיר, בין שלם בגופו בין בעל יסורין, בין בחור בין זקן גדול שתשש כחו . 
. שנאמר והגית בו יומם ולילה". ואפילו "עם הארץ" חייב בתלמוד תורה - לכל הפחות 
"פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית", ובזה "קיים מצות לא ימיש ספר התורה הזה 
הם  מתפשטים  התורה  בלימוד  שעוסק  רגעים  שאותם  פעמים  כמה  כמדובר  מפיך"3, 
וחודרים במשך כל שעות היום )הן השעות דאור היום והן השעות דחשכת הלילה כו'(, 

כך שכל היום כולו חדור בלימוד התורה - "לא ימיש גו"' .

וזהו החידוש שנתחדש במתן תורה - היפך הנהגת מצרים: בני ישראל חיו בארץ מצרים 
במשך כמה דורות, ויכלו )לכאורה( להיות מושפעים מהאווירה שהיתה בארץ מצרים 
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)שכללות ענין השכל וההתבוננות כו' שייך לחרטומי מצרים בלבד, ולא לכל העם( - 
ולכן, מיד בצאתם ממצרים ניתנה להם ההוראה והציווי לעסוק בלימוד התורה באופן 
של הבנה והשגה, כלומר, שכל אחד ואחד צריך לנצל את שכלו כדי להבין ולהשיג את 
ושאר כל  ולא לחשוב שהבנה שכלית שייכת לאנשים מיוחדים בלבד,  עניני התורה, 

העם צריך לדעת רק את מסקנת הדברים בנוגע לפועל.

אמנם  תורה.  מלמדו  אביו  אזי  לדבר  מתחיל  כשהתינוק  ומיד  שתיכף   - כך  כדי  ועד 
התחלת הלימוד היא רק לפי ערך שכלו של תינוק שהתחיל לדבר, אבל לאידך, אומרים 
לו לכתחילה שלומדים אתו "תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב", כלומר, שלימוד 
זה הוא באופן של התחלה וכלל, הכולל את כל הפרטים - כל התורה כולה, "תורה צוה 

לנו משה", שהיא ניתנת לכל אחד ואחד מישראל באופן ד"מורשה קהלת יעקב".

לציית, אך יחד עם זה גם להבין
- ציות מלא  היהדות דורשת מהיהודי את שני הקצוות. מצד אחד "המעשה הוא העיקר" 

למצוות התורה. יחד עם זה, תובעת היהדות מכל יהודי להבין את התורה והמצוות. 

... ומכל זה מובן שהחידוש דמתן תורה הוא - הציווי לכל יהודי לנצל את שכלו במדה 
המלאה, על ידי לימוד התורה באופן של הבנה והשגה דווקא, וכמו כן על ידי התבוננות 
שכלית בגדולתו של הבורא, שעל ידי זה יבוא לידי אהבת ה' ויראתו, וכתוצאה מזה - 

קיום כל התורה ומצותיה במעשה בפועל, ש"המעשה הוא העיקר".

– מעשה בפועל, אבל  ליהודי ש"המעשה הוא העיקר"  לו  כלומר: מצד אחד אומרים 
ביחד עם זה אומרים לו שאין לו להסתפק במעשה בפועל בלבד, על ידי ידיעת ולימוד 
מסקנת העניין בלבד, כי אם החובה עליו לנצל את שכלו כדי להבין זאת בהבנתו והשגתו 

)מה שניתן להבין(.

עשרת הדברות כוללים ציווים פשוטים מאד וציווים עמוקים 
מאד - שמדגישים את הצורך בציות אך גם בהבנה

ו"לא  תגנוב"  "לא  כמו  פשוטים  ציוויים  בו  יש  מחד  הדברות.  בעשרת  מודגש  זה  שילוב 
השכלית  שהבנתם  זרה,  בעבודה  וכפירה  בה'  אמונה  של  ציוויים  בהם  יש  מאידך  תרצח", 

עמוקה מאוד. הסיבה לכך היא, שביהדות נדרש ציות – אך גם לימוד והבנה.

שילוב הנ"ל )מעשה בפועל מחד גיסא, והתבוננות והבנה בשכל מאידך גיסא( מודגש 
גם ב"עשרת הדברות" – התחלת הענין דמתן-תורה:
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ב"עשרת הדברות" ישנם ב' סוגי ציוויים, שלכאורה, הם ב' הפכים:

ישנם ציוויים פשוטים ביותר, ולדוגמא: "לא תגנוב", "לא תרצח", "לא תנאף", וכן בצד 
החיובי: "כבד את אביך ואת אמך", שהם ציוויים שאינם דורשים התבוננות עמוקה על 
ידי בעל שכל גדול ביותר; כל אדם נורמלי – אפילו אם הוא בעל שכל קטן – מבין בשכלו 

בפשטות שצריכים לקיים ציוויים אלו.

וביחד עם זה – הרי התחלת "עשרת הדברות" היא: "אנכי ה' אלוקיך גו'", "לא יהיה לך 
– הציווי דאמונה בה' ואחדותו, שזהו עניין הקשור עם התבוננות  אלהים אחרים גו'" 

שכלית בעניינים הכי עמוקים כו'.

ולכן ניתנו בעשרת הדברות ב' סוגי ציוויים אלו ביחד – כדי להדגיש שתובעים מיהודי 
ב' עניינים: מצד אחד תובעים ממנו מעשה בפועל, "המעשה הוא העיקר", וביחד עם 
זה שמתבונן  ידי  על  ובשלימות,  במילואו  כח השכל שלו  את  לנצל  ממנו  תובעים  זה 

ומתעמק בשכלו להבין כל דבר.

מקור 6 
אבן עזרא, שמות פרק כ', פסוק א'

האבן עזרא מתאר את דרגותיה השונות של אמונה שיכולות להיות באדם, וכיצד אמונה 

בדרגתה הגבוהה דורשת לימוד והבנה עמוקים ביותר.

דע כי אין מעלות בני אדם שוות באמונתם בלבם, שהם מאמינים בשם הנכבד. כי הרבים 
מאמינים להשמעות אזנים שיאמר להם אדוניהם ככה. ולמעלה מהם שראו זה כתוב 
ישימו  אין אלקים,  כי  לערער  יבא אפיקורוס  ואם  בדברי התורה שנתן השם למשה. 
מעלות  כמו  שהם  חכמות,  ללמוד  לבו  נשאו  ואשר  להשיב.  ידעו  לא  כי  לפיהם.  ידם 
ובגוף  ובחיות,  ובצמחים,  במתכונת,  השם  מעשה  יכיר  חפצו,  מקום  אל  בהם  לעלות 
האדם בעצמו, שידע מעשה כל אבר ואבר כפי התולדות. ולמה היה, על זאת המתכונת.
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 חלק שלישי של השיחה 

כשהקדוש ברוך הוא מעניק לאדם ידע, הוא אמור ללמד זאת 
לאחרים ולהועיל לציבור

הרבי לומד שכל אדם בעל ידיעה בשטח מסוים, צריך לשתף את המידע הזה עם כולם, ולא 
לנכס זאת לעצמו למטרת צבירת כוח ושליטה.  

והנה, הנקודה האמורה לעיל )שכל אחד ואחד צריך לנצל את כח שכלו במילואו, ולא 
להסתפק בידיעת מסקנת הענין בנוגע לפועל( מביאה לידי נקודה נוספת - שכאשר 
הקב"ה מעניק לאדם ידיעות מיוחדות בשטחים שונים )ועל דרך זה כאשר מעניק לו 
דברים גשמיים(, אין לו להחזיק זאת רק לעצמו, אלא אדרבה: "טוב עין הוא יבורך", 
כלומר, לא זו בלבד שאינו מסתיר ומונע זאת מפני הזולת, אלא אדרבה: הוא משתדל 
שהסתירו  מצרים,  חרטומי  הנהגת  היפך   - הכלל  לתועלת  יהיו  וידיעותיו  ששכלו 

והעלימו את ענין החכמה )שלהם( מפני פשוטי העם.

וכמודגש בהלכות תלמוד תורה4: "מצוות עשה של תורה על כל חכם וחכם מישראל 
ללמד את כל התלמידים כו"'. כלומר, שצריך ללמד תורה לכל אחד ואחד שביכולתו 
ליצור עמו מגע, ומובן, שלימוד התורה עם הזולת צריך להיות באופן שהלימוד יבוא 
לידי מעשה בפועל בהנהגתו היום-יומית, שזה נפעל - לכל לראש - על ידי זה שמראה 

"דוגמא חיה" מהנהגתו האישית, שממנו יראו וכן יעשו.

זכר להנהגת החרטומים, היא הנהגת הרופאים לכתוב מרשם 
ב׳כתב חרטומים׳

וזאת  זכר להנהגת החרטומים, בהנהגת הרופאים לרשום מרשם בלטינית,  רואים  בימינו, 
כדי שהמון העם לא יבין, אך לאידך את הוראות צריכת התרופה כותבים הם בלשון מובנת.  

וכאמור - הנהגה זו היא היפך הנהגתם של חרטומי מצרים, שהסתירו והעלימו את ענין 
החכמה מפני אנשים פשוטים. וגם בדורנו זה מצינו הנהגה דומה - "שיריים" משנים 
קדמוניות - אצל ה"רופאים" : כאשר פונים לרופא בבקשת עצה או תרופה כו' - נוהג 
הרופא לכתוב זאת באופן של רמז בלבד )נקודות וקוין כו'(, כך שמלבד הרופא והרוקח 

לא יבין אף אחד מה מרומז בסימנים אלו!

חלק שלישי: שיתוף מידע עם כולם

4( רמב"ם הל' ת"ת א, ב. הל' ת"ת לאדה"ז א, ח.
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- אין כוונתי לפגוע חס ושלום ברופאים, ובפרט כאשר זקוקים )בעת צרה( לקבל על 
ידם עזר וסיוע, ותבוא עליהם ברכה, אלא הכוונה להראות רק שגם בדורנו זה נשארו 
"שיריים" מאופן ההנהגה בשנים קדמוניות - להעלים את ענין החכמה כו' מפני המון 

העם.

נהוג כבר שנוסף על הרמזים והסימנים בשפתם של הרופאים, כותבים גם  ולאידך - 
צריכים  תדירות  באיזו  זו,  בתרופה  להשתמש  צריכים  כיצד  אדם  לכל  המובן  בלשון 

לקחת את התרופה, וכיוצא בזה.

וזוהי ההוראה בנוגע לפועל - שכאשר הקב"ה מעניק לאדם ענין מיוחד )ידיעות נעלות 
בתורה(, עליו להשתדל לגלות ולפרסם זאת לכל, ולא באופן של צמצום ורמז כו', אלא 
לו  שמעניק  גשמיים  לנכסים  בנוגע  כן  וכמו  הפצה.  של  ובאופן  רחבה,  ביד  אדרבה: 
הזולת  זאת עבורו בלבד, אלא שגם  - לא להחזיק  )להבדיל מידיעות בתורה(  הקב"ה 

יוכל להנות מזה.

 משיחת יו"ד שבט ה׳תשמ״ג
תו"מ ה'תשמ"ג ח"ב ע' 894
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מקור 7 
תלמוד בבלי, מסכת ברכות דף כ"ח ע"א )עם פירוש שטיינזלץ(

סיפור מהתלמוד על רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה, אשר ייצגו שיטות שונות בלימוד 

לבית  להיכנס  ראויים  כברם  שתוכם  תלמידים  שרק  חשב  גמליאל  רבן  לתלמידים.  תורה 

המדרש. אולם רבי אלעזר בן עזריה סילק את השומר ופתח את דלתות בית המדרש לכל 

הלימוד  לאיכות  רבות  תרמה  המדרש,  לבית  רבים  תלמידים  הוסיפה  גישתו  דבעי.  מאן 

ואומצה על ידי הגמרא כשיטה הנכונה.

ר'  את  במקומו  והעמידו  מנשיאותו  גמליאל  רבן  את  היום שהעבירו  באותו  כי  שנינו 
בית המדרש, שכן סלקוהו  הכוללת של  בגישה  יסודי  שינוי  גם  בא  עזריה  בן  אלעזר 
לשומר הפתח ונתנה להם רשות לתלמידים להכנס. שבמקום גישתו של רבן גמליאל 
שיש לברור היטב את התלמידים, נקטו בשיטה שכל הרוצה ללמוד יש לתת לו הזדמנות. 
שכן היה רבן גמליאל מכריז ואומר: כל תלמיד שאין תוכו כברו, ואינו שלם במדותיו 

ובלימודיו לא יכנס לבית המדרש.

ומסופר כי באותו היום נוספו כמה ספסלים לבית המדרש מהתרבות התלמידים. אמר 
ר' יוחנן: חלוקים בה בשאלה זו אבא יוסף בן דוסתאי ורבנן. אחד מהם אמר כי נוספו 
שבע  המדרש  לבית  נוספו  כי  אמר  מהם  ואחד  ספסלים.  מאות  ארבע  המדרש  לבית 
מאות ספסלים. כאשר ראה רבן גמליאל את הריבוי העצום במספר התלמידים חלשה 

דעתו של רבן גמליאל, אמר: שמא חס ושלום מנעתי תורה מישראל...

שנינו: קבלה היא במסורת שמסכת עדיות בו ביום נשנית. וכל מקום במשנה או בברייתא 
החכמים,  תלמידי  התרבות  ובגלל  היה.  היום  אותו  ביום",  "בו  לשון  אומרים  שאנו 
והגישה החדשה בבית המדרש לא היתה הלכה שהיתה תלויה )מסופקת( בבית המדרש 
שלא פירשוה, והגיעו בה לכלל מסקנה הלכה למעשה. ואף רבן גמליאל לא מנע עצמו 
מבית המדרש אפילו שעה אחת, שלא נטר שנאה או קנאה למדיחיו ונשאר יושב כאחד 

מבני החבורה, בבית המדרש, ועסק עימם בבירור ההלכה.

מיזם של "משרד השלוחים"
 נוסד בימי השבעה לזכרון ולע"נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי"ד

שלוחי הרבי במומבאי, הודו 12


