
,  מנהיגי חינוך יקרים

ישראל  נצטווהראשונה בה המצוהשהיא , "החודש הזה לכם"מופיע הציווי ( 'ב ב"שמות י)בפרשתנו 

.כעם

קידוש החודש המסורה לדייני ישראל מבטאת את כחם של חכמי ישראל שהחלטתם מחייבת  צוות 

הלבנה המתחדשת מסמלת את כוחו של עם ישראל המתחדש כמותה ומסוגל  . ומשפיעה על החגים

.המאירים לעולם כולוכהניםמעבדות תחת עול זרים לממלכת , לצאת מאפילה לאור גדול

:ב מסופר, קמזשבת דף ' בגמ

.  רבי אלעזר בן ערך הגיע למקום שיש בו יין משובח ומרחצאות מרפא ונמשך אחריהם ושכח תלמודו

חכמים  ". החרש היה לבם: "ואמר, "החדש הזה לכם"כשחזר משם בא לקרוא בתורה את הפסוק 

ואל תאמר  , הוי גולה למקום תורה: אומרנהוראירבי "ועל כך שנינו . בקשו עליו רחמים וחזר תלמודו

".שחבריך יקיימוה בידך, אחריךתבאשהיא 

יוחנן בן זכאי עד שאמר עליו שהוא שקול כנגד כל  ' רבי אלעזר בן ערך היה מגדולי תלמידיו של ר

של  דינקותאגירסאהאם יתכן ששכח . חכמי ישראל כמבואר במשנה מסכת אבות פרק ב משנה ח

שלא שכח תלמודו עד כדי שבודאיל מסביר "המהר! ?בקי בהן' צורת האותיות שכל ילד בכיתה א

לרמוז לו את  " החרש היה לבם" "החדש הזה לכם"אלא שנפל בפיו כסימן משמים לקרוא במקום , כך

.שכחת תלמודו

?ועדיין צריך להבין למה שכח תלמודו ולמה נרמז הדבר בפסוק זה

מסופר שכאשר רבי אלעזר בן ערך בא למקומו החדש קיווה שהתלמידים  ( 'ז' ז)במדרש רבה קהלת

חשב ללכת אליהם אך אשתו טענה שכיון שהתלמידים צריכים אותו  . יבואו אחריו אך הם לא באו

י רבו  "רבי אלעזר בן ערך שהוכתר ע. ושמע לה וכך בסופו של דבר שכח תלמודו, שיבואו הם אליו

.  גרם שנסתם מקור הנביעה שלו בגלל ניתוקו מהחכמים ומהתלמידים, "כמעין המתגבר"בתואר 
לא השפיעה על  ', כמבואר שם באבות משנה ט, לב טוב–בה לידבקהדרך הישרה בה דגל כראויה 

לב טוב שופע רצון להיטיב עם האחרים ולהשפיע מידיעותיו לתלמידים בלי . מעשיו בהקשר זה

.וכך ממילא הלב השומע ומבין הפך להיות כחרש. תנאים וגבולות

ההתחדשות הוא המחיה ומפרה ומניע  כח". החדש הזה לכם"החליף את " החרש היה לבם"

חכמי ישראל שהזמן תלוי בהם מחדשים הוראות בהתאם למציאות המתחדשת ומדריכים  . יצירתיות

.זה פסק אצל רבי אלעזר בן ערךכח. את העם כולו את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון

,  הם המחיים אותו. אך גם הרב זקוק לתלמידיו, התלמידים זקוקים לרבאמנםעולה מכך כי אמנם 

הניתוק מתלמידים משתק את הרב וחוסם  . מרבים את חכמתו ומביאים אותו להתחדשות מתמדת

.את מקור נביעתו

במצרים יכולה ללמדנו עקרון  שנצטווהראשונה המצוההינה " החדש הזה לכם"העובדה שמצות 

לאחר שקיימת מצוה אחת עליך לדאוג להמשיך ולהוסיף  . נוסף והוא הצורך בדאגה להמשכיות

,  מצוה שאדם עושה מטביעה חותם של קדושה עליו". מצוה גוררת מצוה"ולקיים מצוות ובכך יתקיים 

אך אם לא ממשיכים  , המקיימההבאה שיקיים תהיה בדרגת קדושה גבוהה יותר של והמצוה

גם בלימוד . תחמיצנהולכן מצוה הבאה לידך אל , ומתקדמים מחמיצים את ההזדמנות להתעלות

.ריבוי הידע מאפשר להתקדם ולחדש ולהיות כמעין המתגבר". תן לחכם ויחכם עוד"תורה 

ה ניתן להמשיך את הקשר בין המורים  "אבל ב, בתקופת הסגר אנו מנועים מללמוד בצוותא

לתלמידים ובין התלמידים עצמם כדי להמשיך את הרצף ולהנחיל את התורה להחכים את  

זכינו ביום רביעי בערב  , התלמידים וליצר מיומנויות חדשות ולהוסיף כמעין המתגבר מתוך לב טוב

לנמשך לימוד הגמרא  באחריותינוס היסודיים ולהתחזק "לפגוש את מורי הגמרא המלמדים בבתיה

.בתקופה זו מתוך אחריות שלא מפסיקים לימוד תורה בכל מצב

שלום ומבורךשבת 

שושנה נגר


