
 1. שמואל א פרק ז, טו-יז

ְוַהִּגְלָּגל ֵאל ֵּבית ְוָסַבב ְּבָׁשָנה ָׁשָנה ִמֵּדי ְוָהַלְך ַחָּייו: ְיֵמי ּכֹל ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְׁשמּוֵאל                וִַּיְׁשּפֹט

ְוָׁשם ֵּביתֹו ָׁשם ִּכי ָהָרָמָתה ּוְתֻׁשָבתֹו ָהֵאֶּלה: ַהְּמקֹומֹות ָּכל ֵאת ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְוָׁשַפט               ְוַהִּמְצָּפה

 ָׁשָפט ֶאת ִיְׂשָרֵאל וִַּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַלה':

 2. שמואל א פרק ח, א-ג

ְוֵׁשם יֹוֵאל ַהְּבכֹור ְּבנֹו ֶׁשם וְַיִהי ְלִיְׂשָרֵאל: ׁשְֹפִטים ָּבָניו ֶאת וַָּיֶׂשם ְׁשמּוֵאל ָזֵקן ַּכֲאֶׁשר                וְַיִהי

וִַּיְקחּו ַהָּבַצע ַאֲחֵרי וִַּיּטּו ִּבְדָרָכיו בדרכו ָבָניו ָהְלכּו ְולֹא ָׁשַבע: ִּבְבֵאר ׁשְֹפִטים ֲאִבָּיה               ִמְׁשֵנהּו

 ׁשַֹחד וַַּיּטּו ִמְׁשָּפט:

 3. עין איה שבת פרק ה אות נו

זקן כאשר "ויהי שנאמר טועה, אלא אינו חטאו שמואל בני האומר כל אר"י, ב"נ                אר"ש

מה אלא חטאו. לא נמי מחטא הלכו דלא הוא בדרכיו בדרכיו", בניו הלכו ולא וגו'                 שמואל

מחזר הצדיק שמואל שהיה אביהם, כמעשה עשו שלא הבצע", אחרי "ויטו מקיים              אני

אל בית וסבב בשנה שנה מדי "והלך שנאמר בעריהם, אותם ודן ישראל מקומות               בכל

להרבות כדי בעריהם ישבו אלא כן, עשו לא והם ישראל", את ושפט והמצפה               והגלגל

מרגיש שיהיה הוא האומה, מנהיג של העליונה המעלה ולסופריהם. לחזניהם            שכר

ואת ומצבם ערכם את מרגיש שהוא עד ידו, על המונהגים לטובת נתון כ"כ שהוא                בעצמו

כ"א בנפשו, לו המצטיירת ההשקפה אותה כפי לא להם, צריכים שהם הסדרים              טוב

זאת אחד. ומקום אחד מצב על עמם עומד הוא וכאילו בבירור, למצבם ירד               כאילו

העם, אל יורד הוא להיות תמשיכהו צדיק, בשופט מתגברת כשהיא העדינה,             התכונה

הרחוק פנימה למצבם רוחו את מנמיך ג"כ וממילא מושבותיהם, למקומות ומסבב             נוסע

שופט אמונה. והדרכת צדק משפט אותם וישפט וינטלם, אותם יעלה ועי"ז מערכו,              מאד

בדייקנות חיצוני משטר שמירת שום ובלא הפנימית, עצמתו עז תדריכהו כזה עליון              קדוש

גדול כמה אמנם פעולותיו. וסדר משפטו דבר יתקיים נימוסיים, סדרים של אימה              והטלת

לדעת שיוכל עד עליו, שיהיה האדם צריך אלהים רוח כמה ונשגב, קדוש כמה               ונשא,

בה שנתברך המעלה היא זאת הם. מצבם אמתת ע"פ ממצבו הרחוקים את              ולהנהיג

הם, ועריהם ישראל מקומות את לסבב מנשאהו ג"כ רוחו היתה ע"כ הנביא,              שמואל

בניו, מצבו. ממרום עליהם להשפיע ולא למעלה, להגביהם ומשם אליהם הוא             לרדת

שפטו אמנם וממעלתם ממקומם המה לה, התרוממו ולא המעלה זאת על עמדו              שלא

של סיוע צריך הוא וע"כ החלטי, שיהיה א"א הצדק זה אבל השגתם, כפי בצדק העם                 את

אותו אמנם זה אין משטר, ושומרי שכר מקבלי וסופרים חזנים סיעת לתומכו,              משטר

 המובן של החטא הרגיל, אבל אין זה מדרכיו של בחיר ד', שמואל הצדיק.

  4. בראשית פרק לד, כה-לא

ִאיׁש ִדיָנה ֲאֵחי ְוֵלוִי ִׁשְמעֹון ַיֲעקֹב ְבֵני ְׁשֵני ַוִּיְקחּו ּכֲֹאִבים ִּבְהיֹוָתם ַהְּׁשִליִׁשי ַבּיֹום               וְַיִהי

ָחֶרב ְלִפי ָהְרגּו ְּבנֹו ְׁשֶכם ְוֶאת ֲחמֹור ְוֶאת ָזָכר: ָּכל ַוַּיַהְרגּו ֶּבַטח ָהִעיר ַעל ַוָּיבֹאּו                 ַחְרּבֹו

ֲאֶׁשר ָהִעיר ַוָּיבֹּזּו ַהֲחָלִלים ַעל ָּבאּו ַיֲעקֹב ְּבֵני ַוֵּיֵצאּו: ְׁשֶכם ִמֵּבית ִּדיָנה ֶאת               ַוִּיְקחּו

ֲאֶׁשר ְוֶאת ָּבִעיר ֲאֶׁשר ְוֵאת ֲחמֵֹריֶהם ְוֶאת ְּבָקָרם ְוֶאת צֹאָנם ֶאת ֲאחֹוָתם:              ִטְּמאּו

ֲאֶׁשר ָּכל ְוֵאת ַוָּיבֹּזּו ָׁשבּו ְנֵׁשיֶהם ְוֶאת ַטָּפם ָּכל ְוֶאת ֵחיָלם ָּכל ְוֶאת ָלָקחּו:                ַּבָּׂשֶדה



ַּבְּכַנֲעִני ָהָאֶרץ ְּביֵֹׁשב ְלַהְבִאיֵׁשִני אִֹתי ֲעַכְרֶּתם ֵלוִי ְוֶאל ִׁשְמעֹון ֶאל ַיֲעקֹב ַוּיֹאֶמר              ַּבָּבִית:

ַהְכזֹוָנה ַוּיֹאְמרּו ּוֵביִתי: ֲאִני ְוִנְׁשַמְדִּתי ְוִהּכּוִני ָעַלי ְוֶנֶאְספּו ִמְסָּפר ְמֵתי ַוֲאִני             ּוַבְּפִרִּזי

  ַיֲעֶׂשה ֶאת ֲאחֹוֵתנּו:

 5. אמת ליעקב פרשת וישלח

את שהניחה כמו נראית אחותינו, את יעשה הכזונה ולוי: שמעון של             תשובתם

ענה כן שיעקב היא האמת אבל דבריהם. על כלום עונה הוא אין יעקב. של                דעתו

יעקב של שעתו כשהגיעה מכן, לאחר שנים הרבה אלא עכשיו לא אבל              להם,

אחים ולוי "שמעון ולוי: לשמעון אמר אותם, לברך בניו לכל וקרא מהעולם              להפטר

ביעקב "אחלקם שהענישם: אלא זה רק ולא פ"ה], [מ"ט מכרתיהם" חמס             כלי

כלומר, החטא, עם מדה כנגד מדה הוא העונש פשוטו לפי בישראל".             ואפיצם

פירשו וכן רעה, ולעשות להנקם יוכלו שלא כדי ביחד יהיו ולא שיפרדו אלו               שראויים

הסופרים יהיו שהם ולוי לשמעון אמר שיעקב מבאר שם רש"י אבל הפשטנים.              שם

בני את וללמד קדושה התשמישי את לתקן לעיר מעיר שילכו תינוקות             והמלמדי

היהודי החינוך של עתידו הופקד מדוע ביאור, טעון לכאורה זה תורה.             ישראל

 ושמירת צביונו של העם דוקא בידי שמעון ולוי? מה המדה כנגד מדה בזה?

זו. רמה למשרה מתאימים אחיהם, משאר יותר שהם, ראה שיעקב            כנראה

כל את מסרו שהם יעקב הבחין אחותינו" את יעשה "הכזונה לו שענו              מתשובתם

עדים היו האחים שאר גם אחותם. כבוד הצלת של העליונה למשימה             מהותם

ולוי שמעון רק אבל לה, לעזור בדעתם וגמלו אחותם דינה של ולכאבה              לצערה

שנמלטה הזעקה עצמם. של והכאב הצער זה כאילו וכאבה צערה את             הרגישו

כאב מתוך נבעה שפעולתם ליעקב הבהירה אחותינו" את יעשה "הכזונה            מפיהם:

ובלתי בוערת לקנאות אותם המריץ וזה הזולת, בצער אמיתית והשתתפות            פנימי

רק העיר. כל את יהרסו כן אם אלא לנפשם מנוח מצאו שלא כך כדי עד                 מתפשרת,

את יקחו אלו רק עצמם, כאב הוא כאילו הזולת כאב המרגישים כזה, מסוג               אנשים

את להפיץ לעיר מעיר לנדוד כדי ומאודם נפשם וימסרו בידם הנדנודים             מטה

כהוגן מתבצעת אינה כזו קדושה משימה ישראל. ילדי את ולחנך בעולם ה'              תורת

בוערת ה' שקנאת אלו וממשימתם, מחובתם יותר העושים אלו ידי על             אלא

לא בזה יעקב שכוונת ונמצא הזה. התפקיד את עליהם יעקב הפקיד ולכן              בלבבם,

לפי להם המתאים עתידם את בעדם למצוא היה כוונתו אלא להענישם,             היתה

 כוחותם ומרצם, ודו"ק בזה.

 6. תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף ח עמוד ב

לאמתו אמת דין שדן דיין זה - הרקיע כזוהר יזהירו והמשכילים תנא:              במתניתא

מאן? כגון תינוקות. מלמדי אלו - ועד לעולם ככוכבים הרבים ומצדיקי צדקה,              וגבאי

דהוה שילת בר שמואל לרב אשכחיה דרב שילת. בר שמואל רב כגון רב:               אמר



לי, חזיא דלא שנין תליסר הא ליה: אמר להימנותך? שבקתיה א"ל: בגינתא,              קאי

 והשתא נמי דעתאי עלויהו:

 7. רבינו גרשום מסכת בבא בתרא דף ח עמוד ב

היית לא עדיין מלמד היית אם כלומר תינוקות מלמד שהיה לאומנותך.             שבקת

 מבטל לעמוד בגינה:

שאני זה ממקום לזרזם שלא מהם דעתי הסחתי שלא התינוקות על עלייהו.              דעתי

 עומד:

 8. מהרש"א חידושי אגדות מסכת בבא בתרא דף ח עמוד ב

מצדיק הוא תינוקות ממלמדי שכ"א תינוקות מלמדי אלו וגו'. הרבים ומצדיקי             ואמר

ועד לעולם ככוכבים והם יחפור לא פרק לקמן כדאמרינן בתינוקות            הרבים

המלמדי יהיה כן נראין אינן אבל לעולם ומשתמשים רואין ביום גם             שהכוכבים

כדמסיק עליהן דעתו להיות ורואה מפקח יהיה להם נראה בשאינו אף             תינוקות

 ומייתי תליסר שנין דלא חזיא לי והשתא נמי דעתאי עלייהו וק"ל:

 9. בן יהוידע בבא בתרא ח

לי נראה ג). יב, (דניאל ִּתינֹוקֹות ְמַלְּמֵדי ֵאּלּו ָוֶעד", ְלעֹוָלם ַּכּכֹוָכִבים ָהַרִּבים              "ּוַמְצִּדיֵקי

השמש מן קטנים לעינינו נראין הכוכבים כי יען לכוכבים אותם דדימה הטעם              בס"ד

המלמד זה וכן קטנים נראין גובהן מחמת כי אלא יותר גדולים הם באמת               אך

בעיני כך כל נחשב אינו הוא ומקרא וטעמים ונקודות אבג"ד מלמד שהוא              תינוקות

והוא חטא בו שאין להבל מלמד הוא כי יען מאד גדולה מעלתו באמת אך                הבריות

יותר גדולה מעלתו ביותר קטנים ילדים המלמד וכל התורה של הראשית             מלמד

קטנים דנראין הכוכבים דוגמת הם ונמצא יותר לקטן נחשב אדם בני             ובעיני

 מהשמש והם באמת גדולים יותר מן השמש.

 10. תלמוד בבלי מסכת מועד קטן דף יז עמוד א

כי מפיהו יבקשו ותורה דעת ישמרו כהן שפתי כי דכתיב מאי יוחנן, רבי אמר                הכי

אל - לאו ואם מפיו. תורה יבקשו - ה' למלאך הרב דומה אם הוא צבאות ה'                  מלאך

 יבקשו תורה מפיו.

 11. במדבר פרק יא פסוק יב

ְבֵחיֶקָך ָׂשֵאהּו ֵאַלי תֹאַמר ִּכי ְיִלְדִּתיהּו ָאנִֹכי ִאם ַהֶּזה ָהָעם ָּכל ֵאת ָהִריִתי               ֶהָאנִֹכי

 ַּכֲאֶׁשר ִיָּׂשא ָהאֵֹמן ֶאת ַהּיֵֹנק ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאבָֹתיו:

 12. תרגום המיוחס ליונתן - תורה במדבר פרק יא פסוק יב

ִלי ְדַאַמְרְּת ִהינּון ָּבַניי ִאין ָהֵדין ַעָמא ָּכל ַית ִּבְמַעיַי ְוַחְׁשָחִׁשית ַעְבִרית ָהֲאָנא               (יב)

ְדִיְמטּון ְזַמן ַעד ִלְמַיִניָקא ַּפְדגֹוָגא ְדָטַען ֵהיְכָמא ְּבֵחיָלְך טּוְרַחְנהֹון ָטעֹון            ְּבִמְצַרִים

 ְלַאְרָעא ִדְקיֵיְמָּתא ְלַאְבַהְתהֹון:

 13. כתר יונתן במדבר פרק יא פסוק יב



לי שאמרת הם בני אם הזה העם כל את במעי [וכאבתי] וחשתי הריתי האנכי                (יב)

לארץ שיגיעו זמן עד ליונק אומן ׁשנוׂשא כמו בחיקך טירחתם ׂשא             בִמצרים

 ׁשִנׁשבעת לאבותיהם:

 14. תורה תמימה במדבר פרק יא פסוק יב

ואיתימא חנן א"ר כמה, ועד הצבור, את שיסבול לדיין אזהרה שמלאי, א"ר              תניא,

 ר' שבתאי, כאשר ישא האומן את היונק [סנהדרין ח' א']:

 15. תורה תמימה הערות במדבר פרק יא הערה ט

קשות ומדבר הדיין את ומצער מטריד שאחד יקרה אם שאף ללמד שבא              ונראה

הנפש, ואת הגוף את ומצערים המטרידים הענינים מן וכדומה, בו פניו מעיז              וגם

שישא או ממנה, ואפטר אניחנה הזאת, המשרה ולצרת לי מה הדיין יאמר              אל

באהבה, וטרחתם משאם ויסבול ישא אלא אלו, אדם בני על וכעס טינא              בלבו

פי על אף הנה שלה, היונק את האומנת שהאם כמו הוא ויונק מאומן בזה                והדמיון

ולא תשליכהו לא הלא בכ"ז התינוקות, כדרך לה מצער וגם מטריד             שהתינוק

באהבה ותחבקנו ותחזור ותניקהו תשעשעהו אדרבה אלא מעליה,          תרחיקהו

 וחיבה, ובערך כזה יתנהג הדין עם הצבור גם בפגעו בו, כמבואר.

 16. הרב וינברג – מסירות בחינוך

מלאכות. כשאר מלאכה אינה חז"ל בדברי משתקפת שהיא כפי החינוך            מלאכת

יעוד קדושה, שליחות הוא החינוך לה. מתאים אינו מקצוע או תפקיד התואר              גם

שליח הוא הרי יהודי ילד נשמת בידו שהופקדה מחנך כל תפקיד. בבחינת              ואינו

על המוטלת העצומה לאחריות הסיבה זו הקב"ה. של יקר אוצר לטפח             שעליו

עיניו. מול לעמוד צריכה מלאך שדמות כדי עד לבנו, במחנך בוחר כשהוא              ההורה

העוסק אדם שהרי המחנך, כתפי על הנתונה העצומה לאחריות הסיבה גם             וזו

מי ובפרט הזולת ברכוש שעוסק מי אולם לעצמו, מזיק הוא מתרשל הוא אם               בשלו

הפשיעה היא התרשלותו ממרום, שחצובות בנשמות לעסוק שליח          שהוא

 החמורה ביותר.

שחייב מי שכן החינוך. מושתת שעליו והבסיס היסוד היא לחינוך המסירות             לפיכך

רשאי אדם שהיא. בחינה מכל מגבלה במושג בכלל מכיר אינו שליחות             למלא

נסיבות בשום רשאי אינו אך כוחותיו, כלו או זמנו תם אם הוא, מעבודתו               לחדול

על עומד שגדול כקטן תמיד עצמו לראות חייב המחנך הקדושה. משליחותו             לחדול

פמליא כל ועמו זה מלאך גדל. לו ואומר החניך של ראשו על המכה המלאך                גביו,

למעלה שהיא בעבודה אותו ומחייבים גביו על העומדים הגדולים הם מעלה             של

מחנך כעל מסור בלתי מחנך על להביט יכולים איננו כן על ומקום. זמן תנאי                מכל

מחנך, אינו כלל הוא מסור בלתי מחנך לא. לגמרי חשובה. מעלה לו              שחסרה

הבנת ובלי ותפקידו עיסוקו על הנכונה וההבנה הנכון המבט לו שחסר             משום

האלוקית, השליחות בתחושת שחדור מי רק למלאה. כמובן אפשר אי            השליחות



של דין ולבית מלא עולם בבחינת הוא יהודי ילד שכל לעצמו מלשנן חדל               שאינו

עסק שבהם והקצרות הארוכות הדקות וכל הקטנים הרגעים כל עמו יעלו             מעלה

תפקיד את בהצלחה למלא יכול כזה אדם רק החניך של האינסופיים             בצרכיו

 החינוך.

 17. שמות פרק יז, יב

ִמֶּזה ְבָיָדיו ָּתְמכּו ְוחּור ְוַאֲהרֹן ָעֶליָה ַוֵּיֶׁשב ַתְחָּתיו ַוָּיִׂשימּו ֶאֶבן ַוִּיְקחּו ְּכֵבִדים מֶֹׁשה               וִיֵדי

 ֶאָחד ּוִמֶּזה ֶאָחד וְַיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה ַעד ּבֹא ַהָּׁשֶמׁש:

 18. רש"י שמות פרשת בשלח פרק יז פסוק יב

 ויהי ידיו אמונה - ויהי משה ידיו באמונה פרושות השמים בתפלה נאמנה ונכונה:

 19. חזקוני שמות פרק יז פסוק יב

נחסר ואינו מחליש ואינו ובעמדו בחזקו העומד דבר כל השמש בא עד אמונה               ידיו

 מכמות שהיה קרוי אמונה כמו ותקעתיו יתד במקום נאמן, שתרגומו באתר קיים.

 20. רד"צ הופמן דברים פרק א

היונק את האומן ישא כאשר אותו שנשא עמו, אל המדבר האמיתי, רבינו              משה

על רק החושב הקבלה), חכמי בפי שנקרא (כמו מהימנא" "רעיא שהיה             בזרועותיו,

 טובת צאנו.


