
  הלל אומר: "הוי מתלמידיו של אהרן וכו'"

לימוד על מותו של אהרן, מתוך דברי הלל במסכת אבות, ומתוך 

שהלך לנסות ולהקניט את  'מהמר'דמותו של הלל בסיפור על ה

  הלל.

  'היארצייט היחיד בתורה':   .א

מעוררי� אותנו לזמ�  –כמה פרשיות בתורה, שהתזמו� שלה�, והנושא בו הפרשה עוסקת  �ישנ
אנו  ,בשנה בה היא נקראת. לכאורה אי� קשר ביניה�, אבל לפעמי� אנו רואי� קשר. דוגמא לכ�

בו אנו קוראי� את פרשת ניצבי�. וכול� עוסקי� בכ� ש'היו�' הכוונה ליו�  –רואי� בערב ר"ה 
  '. הדי� בר"ה וכו

יז' בתמוז (נדחה) עסקנו בימי  –הדבר קיי� בפרשה שלנו. ביו� ראשו� שעבר  ,באופ� יותר סמוי
  בתיקו� מה שעליו חרב הבית.  –בי� המצרי�, ובהתחזקות 

מסעי) בשבת שלפני או בשבת של מות "שלעול� יחול פרשת מסעי (או מטות –ומעני� הדבר 
  אהר�. בפרשת מסעי, אנו קוראי� בפרק ל"ג: 

ל ְלֵצאת ְ�ֵני ִיְ ָראֵ  (לח) ַוַ�ַעל 	ֲהֹרן ַהֹ�ֵהן ֶאל ֹהר ָהָהר ַעל ִ�י ְיֹקָוק ַוָ�ָמת ָ�ם ִ�ְ�ַנת ָה	ְרָ�ִעים

ָנה (לט) ְו	ֲהֹרן ֶ�ן ָ�$� ְוֶעְ ִרים #ְמ	ת �ָ  ַֹחֶד� ַהֲחִמיִ�י ְֶאָחד ַלֹחֶד�:ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים 

  ְ�ֹמת' ְ�ֹהר ָהָהר. 

פרשת 'ניצבי�'. בהרבה יותר מנקראת היא היא בה והתארי�  ,של הפרשה הזו פרטית"ההשגחה
שפרשה זו נקראת בשבוע של ר"ח  הפרשיה שלפנינו היא ה'יארצייט' היחיד שיש בתנ"�. וזהו פלא

  אב. 

פליא הוא שפרשה זו מופיע כא� בפע� השנייה, וג� היא מופיעה לכאורה לא בהקשר והדבר המ
הנכו� באופ� בולט. מה הכוונה? בפסוקי� אלו אנו קוראי� על המסעות של בני ישראל, ולכ� אינו 

מוב� הקשר של נושא זה בפסוקי� אלו. ישנ� פרטי� שלא נאמרו באזכור הראשו� של הנושא, ועל 
  שלמי� כא�, ודווקא כא�. כ� פרטי� אלו מו

   מקור הסיפור הוא בפרשת חוקת: (פרק כ')

ֹרן ל ֹמֶ�ה ְוֶאל 	הֲ (כב) ַוִ�ְסע# ִמָ-ֵד� ַוָ�ֹבא# ְבֵני ִיְ ָרֵאל ָ�ל ָהֵעָדה ֹהר ָהָהר: (כג) ַוֹ�אֶמר ְיֹקָוק אֶ 

ֶ�ר 	ֲהֹרן ֶאל ַע3ָיו ִ�י $א ָיֹבא ֶאל ָה0ֶרץ אֲ  ְ�ֹהר ָהָהר ַעל 2ְב#ל ֶאֶרץ ֱאד'ם ֵלאֹמר: (כד) ֵי0ֵסף

 ֶאת ֶאְלָעָזר ְ�נ'ָנַת4ִי ִלְבֵני ִיְ ָרֵאל ַעל ֲאֶ�ר ְמִריֶתם ֶאת  ִ�י ְלֵמי ְמִריָבה: (כה) ַקח ֶאת 	ֲהֹרן וְ 

ֶאת ֶאְלָעָזר ְ�נ' ְו	ֲהֹרן  ְוַהַעל ֹאָתם ֹהר ָהָהר: (כו) ְוַהְפֵ�ט ֶאת 	ֲהֹרן ֶאת ְ�ָגָדיו ְוִהְל4ָ�ְ�ַם

י ָ�ל ָהֵעָדה: (כח) ֵי0ֵסף #ֵמת ָ�ם: (כז) ַוַ�ַע  ֹמֶ�ה ַ�ֲאֶ�ר ִצָ#ה ְיֹקָוק ַוַ�ֲעל# ֶאל ֹהר ָהָהר ְלֵעינֵ 

ם ְ�ֹרא� ָהָהר ֹרן �ָ ַוַ�ְפֵ�ט ֹמֶ�ה ֶאת 	ֲהֹרן ֶאת ְ�ָגָדיו ַוַ�ְלֵ�� ֹאָתם ֶאת ֶאְלָעָזר ְ�נ' ַוָ�ָמת 	הֲ 

 ֲהֹרן ְ�$ִ�ים י'םַוֵ�ֶרד ֹמֶ�ה ְוֶאְלָעָזר ִמן ָהָהר: (כט) ַוִ�ְרא# ָ�ל ָהֵעָדה ִ�י ָגַוע 	ֲהֹרן ַוִ�ְב�# ֶאת 	

  ֹ�ל ֵ�ית ִיְ ָרֵאל. 

שהוא מת בנשיקה. ולכ� אינו  א�מכ :רק בפרשת מסעי כתוב שאהר� מת "על פי ה'". רש"י אומר
לספר לנו פרט זה דווקא בפרשת מסעי. נניח שרלוונטי מדוע להסביר לי שאהר� צרי� מדוע  מוב�

מת בהר ההר (וצרי� להבי� מדוע), אבל בכל אופ� מדוע מוזכר הפרט "על פי ה'" דווקא בפרשת 
  מסעי? 
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  וההמש� בפרק כ"א:

ְ� ָ:ֶחם ְ�ִיְ ָרֵאל ַוִ�ְ� (א) ַוִ�ְ�ַמע ַהְ�ַנֲעִני ֶמֶל7 ֲעָרד ֹיֵ�ב ַה9ֶֶגב ִ�י ָ�א ִיְ ָרֵאל 8ֶֶר7 ָהֲאָתִרים ַו�ִ 

ְמ4ִי ֶאת ָיִדי ְוַהֲחַר ִמ#93ֶ ֶ�ִבי: (ב) ַו8ַ�ִר ִיְ ָרֵאל ֶנֶדר ַליֹקָוק ַוֹ�אַמר ִאם ָנֹתן 4ֵ4ִן ֶאת ָהָעם ַהֶ;ה �ְ 

  ָעֵריֶהם. 

  כא� רש"י אמר: 

, כדאיתא בר"ה (דף ג א). ועמלק מעולם שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד וכו'

  רצועת מרדות לישראל, מזומן בכל עת לפורענות. 

י הוא עמלק, א� יש להבי� מניי� רש"י הגיע לכ�? רש"י למד זאת מהביטוי "יושב נרש"י טוע� שהכנע
  ברש"י) (בד"ה הבא הנגב".

רש"י לא הזכיר את כל הגמרא, אלא רק את מה שחשוב  .הכנעני הוא עמלק, והוא שמע שמת אהר�
  ולכ� הוא סבר שניתנה לו רשות להילח� ע� ישראל.  ,בפסוק. הוא שמע שמת אהר�

   ונשווה: ,כעת נחזור לפרשת מסעי

 ,ודשנסתלקו ענני הכבמדך שמיתת אהרן היא השמועה, יכאן ל - ישמע הכנעני ו

  , לפיכך חזר וכתבה:תנה רשות להלחם בישראליוכסבור שנ

השמועה היא מיתת אהר�. ש� רש"י דיבר על עמלק, וכא� הוא בכלל לא מוזכר. כא� מוזכר הכנעני 
לא  ,פירש דבר בתחילה רש"יא� מדוע רש"י חוזר לפרש שוב. הרי  ,בפשטות. כא� אולי יש להבי�

  השניה. יחזור לפרש לנו אותו דבר בפע� 

בי� פרשת חוקת למסעי. בפרשת חוקת הוא  –בנוס%, יש להבי� מה ההבדל בתואר של מל� ערד 
באר& כנע�". א� מתואר מל� בכנע�  –והוא יושב בנגב " :כונה: "יושב הנגב", ואילו אצלנו נאמר

  אז יושב הנגב הוא יותר מרכזי.  –שהוא 'יושב הנגב' לעומת מל� בכנע� שהוא יושב בנגב 

א� היינו קוראי� רק את התיאור בפרשת מסעי, לא היינו מגיעי� לזה שמדובר על עמלק יותר 
מל� אחד מהמו� מלכי כנע� שישבו באר& הנגב. עמלק הוא לא הוא מכל אחד אחר ממלכי כנע�. כי 

והוא לעול� לא בדק בענני הכבוד לפני שהוא יצא להילח�. ולכ� רש"י  ,מל� שצרי� רשות להילח�
  בפרשת מסעי לא מסביר שמדובר על עמלק. 

האחד שמע שנסתלקו ענני הכבוד, וזה שמע שמת אהר�. הוא הבי� שמת אהר� כי נסתלקו ענני 
אזי הוא  ו ענני הכבוד,קלברגע שנסת " הכבוד. את הכנעני מעניי� מיתת אהר�, ואילו את עמלק

מצא עוד סיבה לפורענות. זה לא שנית� לו רשות, לעומת הכנעני שהבי� שברגע שמת אהר� ניתנה 
  לו רשות. 

בר"ח מנח� אב. המסעות  –כלומר, הנקודה כא� היא מיתת אהר�, והשבוע הוא ה'יארצייט' שלו 
וה� יורדי� אל  עוד גלות, ועוד מסע. המסעות נועדו כדי להגיע אל היעד, " ה� מה שמתאר ירידה

אנו מביני� את חשיבות המסעות.   " המקומות הכי נמוכי�. וכאשר אנו מגיעי� אל ר"ח מנח� אב
היא זו שמעוררת את הכנעני הסתמי, באבד� אהר�  –הסתלקות אהר� מביני� ש " � אבחבר"ח מנ

כדי כ� נית� כוח ג� לסת� מל� כנעני. והעבודה שלנו במות אהר�, היא עבודה כ"כ חשובה עד 
  א מצמידה את פרשת מסעי לתארי�. יוה ,שהתורה אומרת לנו לשי� לב לתארי� שלו

  'הוי מתלמידיו של אהרן':   .ב

–אבות השבוע מסכת כל אלו הולכי� יחד ע� העובדה שאהר� הוא הדמות המוזכרת בפרק שלנו ב
  פרק א'. 
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וחמשת הזוגות עד שמעיה  הפרק הראשו� במסכת הוא משה קיבל, שמעו� הצדיק אנטיגנוס
ו של הלל. כל תנא מקבל רק תמריואבטליו� והלל ושמאי. נראה שכל הפרק מכוו� לדמותו ולא

הלל מקבל במקו� זאת שלוש משניות!  –משנה אחת המורכבת משלוש אמרות. לעומת זאת 
  לו. לאחר הלל ושמאי ממשיכי� התנאי� שה� בניו ונכדיו של הלל, או התלמידי� ש ,בנוס% לכ�

  להלל יש שלושה מסרי�: 

 ,אוהב שלום ורודף שלום הוי מתלמידיו של אהרןהלל אומר  .הלל ושמאי קבלו מהם

  אוהב את הבריות ומקרבן לתורה: 

ודישתמש  .ודלא יליף קטלא חייב ,ודלא מוסיף יסיף ,נגד שמא אבד שמיה :הוא היה אומר

יסוף מן העולם, ומי שבכלל  –חלף. (מי שמרומם את שמו, ומי שלא ממשיך ללמוד  בתגא

  .חייב מיתה, ומי שמשתמש בכתרו עובר מן העולם) –לא לומד 

  אימתי.  -ואם לא עכשיו  .מה אני ,וכשאני לעצמי .מי לי ,אם אין אני לי :הוא היה אומר

  יד')- (משניות יב'                

שלו�", אלא הוא אומר לנו להיות מהתלמידי� של אהר�. 'הוי' זה לחדש הוא לא אומר "הוי אוהב 
כל הזמ�. הוא לא אומר לנו להיות אוהב שלו�, כי כנראה הוא סבור  "י תוכאת התלמיד הזה שב

אפשר א� לא מתבטלי� לאהר� " שכדי להצליח במטרה הזו (הכתובה לנו על הלוח מכיתה א') אי
  הכה�. לבד אי אפשר. ג� א� הצלחת אולי היו�, מחר כבר אתה לא תצליח לבד. 

  משנה יג' היא המשנה היחידה המצוטטת במסכת אבות:  ,אגב

וכך היה הלל  .אל תעשם עטרה להתגדל בהם ולא קרדום לחפור בהם :רבי צדוק אומר

  כל הנהנה מדברי תורה נוטל חייו מן העולם:  :הא למדת .ודישתמש בתגא חלף :אומר

  "הוא היה אומר":   .ג

הכוונה  –ש"הוא היה אומר"  ,היה מלמד אותנוזצ"ל כלל גדול במסכת אבות שהרב צבי יהודה 
מי הוא היה.  שהוא היה במהותו את מה שהוא אמר. וא� אתה רוצה להבי� מה הוא אמר, תלמד

ל שאנו יודעי� דברי� שאנו יודעי� מתקופת הג�, אבל ככלכ� אני רוצה ללמוד שוב ולחזור על 
  ). כ� ג� הסיפור:'מסילת ישרי�'"ההעל� מצוי והשכחה רבה" (בעל ה –אות� הרבה זמ� 

  מי כאן הלל?  –מי כאן הלל   .ד

  הגמרא במסכת שבת מספרת:

 ואל יהא קפדן כשמאי. מעשה בשני בני אדם ,תנו רבנן: לעולם יהא אדם ענוותן כהלל

יטול ארבע מאות זוז. אמר אחד  -שהמרו זה את זה, אמרו: כל מי שילך ויקניט את הלל 

מהם: אני אקניטנו. אותו היום ערב שבת היה, והלל חפף את ראשו. הלך ועבר על פתח 

, מה אתה בני. אמר לו: מי כאן הלל? מי כאן הלל? נתעטף ויצא לקראתוביתו, אמר: 

מפני מה ראשיהן של  -ל. אמר לו: שאל בני, שאל! מבקש? אמר לו: שאלה יש לי לשאו

מפני שאין להם חיות פקחות. הלך  -אמר לו: בני, שאלה גדולה שאלת  -בבליים סגלגלות? 

. אמר נתעטף ויצא לקראתו מי כאן הלל? מי כאן הלל?והמתין שעה אחת, חזר ואמר: 

מפני  -בני, שאל!  , מה אתה מבקש? אמר לו: שאלה יש לי לשאול. אמר לו: שאלבנילו: 

מפני שדרין בין  - מה עיניהן של תרמודיין תרוטות? אמר לו: בני, שאלה גדולה שאלת 

נתעטף ויצא  מי כאן הלל? מי כאן הלל?החולות. הלך והמתין שעה אחת, חזר ואמר: 

אמר לו: שאל  -אמר לו: שאלה יש לי לשאול.  -, מה אתה מבקש? בניאמר לו:  לקראתו.

 שאלה גדולה שאלתאמר לו: בני,  -פני מה רגליהם של אפרקיים רחבות? מ -בני, שאל! 
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רא אני שמא יאמר לו: שאלות הרבה יש לי לשאול, ומתי -מפני שדרין בין בצעי המים.  -

אמר לו: אתה  -שאל.  -אמר לו: כל שאלות שיש לך לשאול  -, תעטף וישב לפניונתכעוס. 

לא ירבו  -אמר לו: אם אתה הוא  -אמר לו: הן.  - הוא הלל שקורין אותך נשיא ישראל? 

אמר לו: מפני שאבדתי על ידך ארבע מאות זוז.  - אמר לו: בני, מפני מה?  -כמותך בישראל. 

בד על ידו ארבע מאות זוז וארבע י הוא הלל שתאאכדאמר לו: הוי זהיר ברוחך,  -

              והלל לא יקפיד. - מאות זוז 

  (בבלי שבת דף ל' עמוד ב', ול"א עמוד א')  

 ,בנוס% לכ� .כשמאי") �לא מצינו עוד מקרה שהגמרא אומרת לנו אי� לא להיות. ("אל יהא קפד
אותו אחד  לשהגמרא לא מתארת לנו מה שמאי הגיב על אותו מקרה. יש לנו רק מקרה בהמש� 

שהוא 'דחפו באמת הבניי�'. אי� הכוונה שהוא הפיל אותו, אלא כאשר בא אליו אד� שרוצה ללמוד 
ושואל אותו א� ג� אמת בניי� בוני�  "  "אמת בניי�" –, שמאי לוקח פלס תאת כל התורה ברגל אח

את כל "הוי מקבל  –של 'שמאי'  'אומר'וזה העל רגל אחת?! וכ� הוא מהפ� את המחשבה שלו. 
האד� בספר פני� יפות". ולכ� קשה להגיד ששמאי היה כועס על אותו אחד שבא בערב שבת. על 

  כ� צריכי� אנו להבי� מה הוא היה עושה בסיפור, כי הגמרא אומרת לי מה להיות ומה לא. 

. מה לא להיותג� הוא אומר לנו  ,הוי מתלמידיו של אהר�. כלומר –ולהלל יש אומ& רב להגיד 
ללמוד מאהר� ולא ממשה! אהר� היה אוהב שלו� ורוד%  –זה נאמר בפירוש  ,בות דרבי נת�ובא

  יקוב הדי� את ההר.  –שלו�, אבל משה היה אומר 

  וניכנס לסיפור: 

הסיפור פשוט ומוב�, רק ננסה לראות בו את גדולתו של הלל. שני הבחורי� התערבו על סכו� 
הלל הוא הנשיא וגדול שהקניט את הלל. רק שנזכור עצו� של ארבע מאות זוז, מי מה� יצליח ל

  "מי כא� הלל, מי כא� הלל". –הדור, ומגיע אחד הבחורי� וצועק בחו& 

שכול� יודעי� היכ� נשיא הדור גר, וא� כ� אולי לא מוב� מדוע הוא צועק בחו&  ,הערכה שלי היא
 "  הוא התחיל לצעוק בזלזול ,כלומר"כלו� כא� הלל".  :מי כא� הלל"? רש"י מסביר ,"מי כא� הלל –

  "ולשו� גנאי הוא לנשיא ישראל". 

אבל "נתעט% ויצא לקראתו". הוא יוצא אליו וקורא לו  ,הלל באמצע לחפו% את ראשו לפני שבת 
שאל בני שאל". וכעת לכאורה היינו מצפי� שיהיה כתוב: 'אמר לו', " "בני". ואח"כ הוא אומר שוב:

מה ראשיה� של בבליי� סגלגלות"? ומיותר להזכיר שהלל הוא בבלי?!  אבל ישר השאלה: "מפני
בהסבר  –ערב שבת הוא בא לבבלי, ומספר לו בדיחה עליו, היש יותר עלוב מזה? ואומר רש"י 

  או עגול או אליפסה.  " השאלה

 ,� וממתי� שעה אחתשאלה גדולה שאלת! ועונה לו תשובה כראוי. והוא הול ,והלל אומר לו: "בני
 ,מוב�, אבל אותו האיש חוזר על מעשה זה כמה פעמי� בפע� הראשונה זה עודהוא חוזר שוב. ו

 ,ובכל פע� הלל "נתעט% ויצא לקראתו". נניח שג� השאלות שלו היו שאלות מהותיות וחשובות
  אז ניחא. אבל השאלות שלו ה� שאלות מטופשות, וכל פע� הלל אומר לו "שאלה גדולה שאלת". 

ומתיירא אני שמא תכעוס". הוא מנסה  ,הוא אומר לו: "שאלות הרבה יש לי לשאולולבסו% 
להדליק אותו, שיכעס כבר! והלל שוב: "נתעט% וישב לפניו". ואי� אפשר להתעט% שוב? הרי הוא 

  כבר היה עטו%? 

 המושג 'ישב לפניו', לא נמצא אותו בחז"ל, אלא ב'תלמיד לפני רבו'. רק התלמיד יושב לפני רבו.
שאל". הרי הזמ�  –כל שאלות שיש ל� לשאול " :חכמי�). ואמר לו("ארבע מדות ביושבי� לפני 
  הוא בערב שבת, ויש לי זמ�! 

הסיפור הזה הוא סיפור ע� מסר עצו�, אבל הוא עדיי� קצת מעלה תמיהות. הלל הוא גדול 
יפה הענווה במילי� י הוא הלל", אא"כד –הענוותני�, אבל בסו% המשנה הוא מדבר בגו% שלישי 
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השאלות שלו היו באמת  – :אלו? בנוס% לכ�, הסיפור מעיד על עוצמה רבה, אבל תגיד לנו הלל
  מכנה כ� את שאלותיו?  תהאשאלות גדולות? מדוע 

  ערב שבת היה":  –"אותו היום   .ה

מיהו הלל. הוא יודע להגיע לרגע בו  ,הזמ� של הסיפור הוא סיפור מופלא. הלל מלמד אותנו בסופו
נלמד סוגיה  ,בדיוק במקו�. א� נלמד את הסוגיה הזו לעומק –הוא מעמיד את מי שיושב מולו 

הלל מלמד   צריכי� להתמכר לדבר אחר.צריכי� להתמכר לדבר אחר.צריכי� להתמכר לדבר אחר.צריכי� להתמכר לדבר אחר.    ,,,,וכדי לפתור את ההתמכרות הזאתוכדי לפתור את ההתמכרות הזאתוכדי לפתור את ההתמכרות הזאתוכדי לפתור את ההתמכרות הזאתבטיפול בהתמכרות. 
  אבות באות לידי ביטוי בסיפור הזה. מסכת אותנו את כל המשניות הללו, והמשניות ב

רובה. וכשהלל לא היה נשיא, הוא עלה אהלל עלה ל ,ערב שבת היה'. בערב שבת ,'אותו היו�
ועלו ומצאו את הלל למעלה קפוא, ומש�  ,לארובה ביו� השלג, עד ששמעיה ואבטליו� ראו חוש�

  למדו על כוח ההתמדה שלו.

, מאשר רוחב הרגליי� של האפריקאי�. ערב שבת של תאת הלל מענייני� דברי� אחרי� בערב שב
הוא רגעי� מופלאי� של עיסוק בתורה. הוא נמצא כעת בערב שבת בביתו, ולא בבית  ,הלל

זה ג� לחפו%  –לחפו% את הראש  –המדרש כתלמיד. ברור שהוא חופ% את ראשו, אבל אצל הלל 
בערב שבת  קיבאעבי י שבת. (ראת הראש לפני שבת. הוא נמצא במקו� האינטימי הרוחני לפנ

  וה� עסקו בשיר השירי� עד שכמעט מת).  –נכנס לרבי אליעזר לפני מותו 

גדול המהמרי� רוצה להרוויח למטה ארבע  אזוהלל, נשיא ישראל, חופ% את הראש בערב שבת, 
צרי�  הלל עוד לא יודע מה הוא רוצה, והוא יחתור אל הידיעה הזו עוד מעט. לא כי הואמאות זוז. 

יוכל לעזור לו. א� הוא לא ילמד הוא ואז  ,לדעת, אלא כי התפקיד שלו הוא לדעת למה הוא מכור
  הוא לא יוכל לעזור לו.  –את מי שנמצא מולו, א� הוא לא ישב לפניו 

נשיאי עדה, הוא שולח אות�  12נשיא ישראל הוא מי שתפקידו ל"נשא את ישראל". משה שולח 
, וירוממו את ישראל. הלל נשיא ישראל, צרי� עכשיו להפגיש את בכדי שינשאו את כל העדה

ע� אחרו�  " ע� גדול המהמרי� –המקו� הכי מקודש, את הלל שחופ% את הראש בערב שבת 
נת� חצי טראפיק, ואילו מה  "  המדרש"תפשוטי הע�. (השוואה בי� מה שהלל עשה כדי להיות בבי

  וה� הולכי� להיפגש בערב שבת).  " ל.ע"י הקנטה של הל –זוז  400זה עושה עבור 

 –זה להיות 'אוהב שלו�'. אד� שיושב במרפסת והכל יפה לו, עד שהוא רואה שניי� רבי� למטה 
צרי� לחפש ולראות היכ� אפשר להופיע את  –אז הוא נכנס לסלו�. אבל צרי� להיות רוד% שלו� 

  שלו�. ש� כדי לטפל בזה ולהשכי� ג� לקראתו  אהשלו�. והלל שומע את זה, והוא יוצ

  עבור הבן השב הביתה מהמרחקים:  –להתעטף כמה פעמים   .ו

הוא הרגיש שזה עשה ששומע את הבזיו� הזה,  –ג� הלל  לבוש של מידות. –זה ללבוש  "להתעט%"
לו משהו בפני�, ולכ� כדי לצאת החוצה הוא חייב להתעט%. ולמה? כדי לצאת לקראתו. וכמו 

  "ורא� ושמח בלבו".  " כ� הוא יוצא. וכמו אהר� היוצא לקראת משה ,לקראת כלה שחת� יוצא

מה אתה מבקש". הזמ� הוא ערב שבת, ונחזור לחיי� שלנו, אתה ישוב בסלו� והכל  ,אמר לו : "בני
מוכ� לשבת. ואז מגיע עני, ואתה נות� לו את הפרוטה שלו, אבל העני הזה מסריח ולבוש בצורה 

הכי לא יפה, ואתה רק מחכה שהוא יל� כבר. אבל אז הוא מבקש לשתות משהו, אז אי� אתה 
  מגיב? 

הוא הב� של� שחזר אחרי הרבה שני�, הא� ג� אז  "  ישהו שדופק בערב שבתשמ ,תארו לעצמכ�
הלל התעט%, יצא לקראתו, והוא ראה מולו בוודאי אד� שנראה שלא בא לדבר   היינו מגיבי� כ�?

�, ולכ� הוא היה צרי� מ� הסת� להתעט% שוב כדי לצאת לקראתו ולדבר איתו ידברי� רציני על
  אי� להיות מתלמידיו של אהר�. "הוי",  ,זה צרי� להוותכמו שצרי�. הלל ג� ברגע 
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ואז הוא שואל את שאלותיו, והלל תמיד אומר: "שאלה גדולה שאלת בני". והא� באמת, בפשט, 
לה בכלל. מדוע הלל לא שאלה מפגרת, וג� הזמ� ש ושאלה גדולה? הרי כולנו יודעי� שז והא� ז

  ל לבוא ולהגיד לו לבוא במוצ"ש? ויכ

והוא אומר: 'הוי זהיר ברוח�'. זהיר זה ג�  ,לא צוחק על ההימור. הוא מבי� את הנקודההלל 
 לשו� זוהר בחוש�. הלל יודע להאיר את החוש� הכי גדול, באור אינסו%. מזהירות. וג� 

  : 'מהמר'כראי לסיפור ה ,ושלוש המשניות באבות –הלל   .ז

מי לא  " פ� יאר ל� א� היית מהמר ההמאות זוז הפסדת בהתערבות. אבל ת  הלל אומר לו: 'ארבע
שתהמר על זה שהלל  ,יצליח. אז היית מרוויח. הלל בא ללמד אותו אי� מהמרי�. הלל אומר לו

  ואז תרוויח'.  ,לעול� לא יכעס

הוא לא מי שלא יודע מי הוא. אלא הלל מכיר את מקומו ויודע מה הוא. הלל זה  כא�העניי� 
  ולכ� הוא יכול להוציא מכל אחד את החוש�. ,מסביבו הרבה אור. יש "הילו נרו עלי ראשיב"

. הוא חופ% את ראשו כל ערב שבת שלוש פעמי�. והוא 'עבודת נמלי�'זאת  "הלל לא יקפיד. הלל 
וזה אותו הלל שבא  ,לקראת הב� השב הביתה בערב שבת. וזה הלל התלמיד שישב בארובהיוצא 

  .'מהמר'להיות תלמיד של ה

שה� נבראו בצל� אלוקי�. וא�  ,יות' הוא מי שאוהב את הייחוס האחד שלה�'אוהב את הבר
 אז אתה ח"ו לא אוהב את הקב"ה. ,אתה לא אוהב אות�

שהש� שלי לא יופיע א� אני אנפח אותו. ומי שלא מוסי%  ,זה ההבנה  "אבד שמיה'  א'נגד שמ
שלו, והמהמר לעול� לא יקשיב לו. ומי  רחהיאז חבל על כל הט ,בתורה ולא מתעט% שוב

  אז לא היה מקשיב בכלל למהמר, והיה שולח את אחד מ� התלמידי� שיענה לו.  ,שמשתמש בכתרו

מי לי", ולכ� הוא יצא אליו. סמכות זה לא כוח. אלא סמכות זה  ,"א� אי� אני לי –והסיו� הוא 
זה סמכות.  " יש לו עמוד שדרה שהו שילסמו� ולהישע� אחד על השני. א� אפשר להישע� על מ

  הלל ידע מהי סמכות אמיתית, ונת� לכל אחד את ההרגשה שהוא יכול לסמו� ולבטוח עליו. 

  . מה אני? 'מהמר'בלי ה "וכשאני לעצמי  " ולכ� הקריאה צריכה להיות 

אימתי. א� אני אדחה אותו עכשיו לפע� אחרת, הוא  "ולמה לא במוצ"ש? כי א� לא עכשיו 
  יגיע שוב.  לעול� לא

  "ואל יהי קפדן כשמאי":  .ח

בסבר פני� יפות. אבל הוא לא היה אומר: אותו בוודאי היה מקבל מה היה שמאי עושה? שמאי 
ואז לחזור אליו. שמאי עסק  ,בני". הוא היה פשוט שולח אותו ללמוד תודה ,"שאלה גדולה שאלת

 .'מהמר'והלל עסק בכבוד ה ,בכבוד התורה

ממנו בא כבוד דווקא ו ,'מהמר'שיודע שהעיקר הוא כבוד ה  " ענוות� כהלל ולעול� יהיה אד� 
אז שיחשוב א� אותו מהמר היה  ,הוא התורה התורה. וא� אד� חלילה חושב שהכבוד החשוב

  מה הוא היה עושה אז?  ,בנו

  דווקא לאחר מות אהרן:  –והכנעני   .ט

תנה רשות לצאת יהוא זה שיודע שא� מת אהר� נ " והכנעני  "  וא� נחזור לדברי� בה� פתחנו
לא קיי�, ממילא כל כוח� של  "אוהב שלו� ורוד% שלו�"ש –ולהילח�. א� הכוח של אהר� 

  ישראל לא נמצא. 
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ש� מתחילי�  ,במסע של ר"ח אב  "במסע הכי נמו�  כיפרשת מסעי, באב הוא " חודש מנח�ולכ� 
לקבל את הכוח של אהר�. וכשהצדיק מסתלק מ� העול�... כוחו של ר"ח מנח� אב שהסתלקות 

ע"י  שנזכהרצו� " יהיולבנות את התשובה העמוקה של הלל.  ,אהר� נותנת לנו כוחות לתק� כא�
  . אהבת ישראל לתק� את סיבת החורב�, ולהביא את הגאולה השלימה

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  


