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 לפי סדר הא"ב –כל המדורים 
 

 אספקלריא לפרשת השבוע

 מצוות הכרת החטא
. ַדֵבר ֶאל ְבֵני ַוְיַדֵבר ה' ֶאל מֶֹשה ֵכאמֹר

ל ַחחֹאת ִיְשָרֵאל ִאיש אוֹ ִאָשה ִךי ַיֲעשו ִמךָ 
  ַהִהוא.ָהָאָדם ִלְמעֹל ַמַעל ַבה', ְוָאְשָמה ַהֶםֶפש

 ז(-ְוִהְתַודו ֶאת ַחָחאָתם ֲאֶשר ָעשו )ה, ה
לפי דברי רבותינו, רב סעדיה גאון 
ואחריו בספרי השרשים לר"י אבן ג'נאח 

'הודאה בחטא והכרה לרד"ק, 'וידוי' פירושו ו
, ויובן הדבר עם דברי רבינו בחיי בחומש בו'

ויקרא )ה, ה(, שפירש שעל פי פשוטו 
'והתודה' הוא לשון ודאות, שנודע לו 

שחטא )עי"ש( ]וכדברי המלבי"ם  וודאותב
 –שם שכל דבר שהוא הפך כפירה והכחשה 

קרוי הודאה. ראה כל זאת בחומש 'מקרא 
 ורש' של עוז והדר, כאן[. מפ

חז"ל למדונו ש'והתוודו' הינה מצוות 
עשה, להתוודות בפה על החטאים, ולאור 
האמור יש לומר ששורש ענין וידוי החטאים 
הפה, הינו העמקה במהות החטא עד שיגיע 
לודאות כזו שאף תביא אותו לבטא את 
הדברים בפיו, ולא וידוי מן השפה ולחוץ. 

 "הכרת החטא". 
הכרת החטא הינה כלולה  –אומר  הוי

במצוות עשה דאורייתא! אינה כלי מכשיר 
בלבד לקיום כל תרי"ג המצוות, אף היא 

 עצמה מצוה היא!
 כל העולם דומה עליו כמישור

אפילו אינו 'מכיר'  –מי שאינו מתבונן 
את חטאו, וכמו מי שפוגש אדם שאינו 

זר הוא בעיניו, וכאשר יפגוש  –מכירו כלל 
הוא חדש אצלו. כן הוא גם בעניין  בו יהיה

חייו -החטא, מי שאינו מתבונן, ומניח לשטף
למחות כל ניצוץ של הרהור תשובה שניצת 

ימיו לשחוק את -זרימת-בו, מי שמאפשר לֵמי
שכלו, לעגל פינותיהם, אדם זה, אף -אבני

כאשר יציגו בפניו את העבירה שעשה 
לאמור "זאת עשית", יתמה בנפשו וישתומם, 

אני עברתי על רצון קוני כך? הלוא  וכי
מיום שהוצגו רגלי על גבי האדמה ועד עצם 
היום הזה, אין זכור לי שעשיתי דבר שאינו 
לנחת רוח לפניו יתברך! גם הוא יודע 

, כל העולם כולו מרגיששחטא, אך כך הוא 
 דומה עליו כמישור. 

נשוב ונשנן לעצמנו שוב ושוב, שהואיל 
-צ-רחשוב שנהיה  וירדנו לעולם עם מטרה,

. ]אמנם, ישנם כאלו שמה שחשוב ם-י-י-נ-י
להם לשמוע זה דווקא איך להיות 'חלקים' 
יותר, הם עלולים ליפול לייאוש ועצבות 
מריבוי חשבון נפשם שלא במקומו, עלולים 
-הם לדמות בנפשם את עולמם בצבעי שחור

לבן. הדברים הנ"ל אין ראוי שייאמרו 
את כלי האיזון בפניהם, כל עוד אין להם 

 הנכונים.[ 
יש ששואלים, מה פגם יש בכך אם אני 
'קליל', לוקח את החיים בקלות, לא מתרגש 

כך עליהם  –משום דבר, הם צודקים 
לחשוב! עד שהדבר מגיע לקיום המצוות. 
משל למה הדבר דומה, לרגוע והשלו באדם, 
שרואה לנגד עיניו איך ילדו הפעוט תופס 

ומישירו לעבר ליבו הקט, בידו סכין מושחז 
שלוות נפשו של האב אינה שולטת באותו 
רגע. הוא נשאר אותו 'אדם שֵלו', ואולם כך 
בדיוק מתנהג אדם שלו כשרואה לנגד עיניו 

 סכנה כה מוחשית! 
החטא, שכאשר פוגש סכין  הכרתזוהי 

מושחז לא ישאל אותו "מי אתה?", אלא ידע 
ו מעצמו את התשובה, ויורה באצבע: "זה

החטא!". לא רק בגלל חומר עונשו של 
החטא, שיש דין ויש דיין, הסכין מסוכן 
בהרבה, הוא מכוון לעבר הלב! החטא בא 
להפריד בינינו לבין חלקנו צורנו, צור חיינו! 

 רע ומר עזבך את ה' )ירמיה ב, יט(.
 –ישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ 

 מוציאה את האדם מן העולם
הרמב"ם )סוף הל'  ידועים ונוקבים דברי

טומ' צרעת( על הדיבור בדברי הבאי 
'קלילים': "וזה דרך ישיבת הלצים הרשעים, 
בתחילה מרבין בדברי הבאי... ומתוך כך 
באין לספר בגנות הצדיקים... ומתוך כך 
יהיה להן הרגל לדבר בנביאים ולתת דופי 
בדבריהם... ומתוך כך באין לדבר באלקים 

ם להם לשית בשמים וכופרין בעיקר... מי גר
פיהם? לשונם שהלכה תחילה בארץ! זו היא 
שיחת הרשעים שגורמת להן ישיבת קרנות 
וישיבת כנסיות של עמי הארץ, וישיבת בתי 

 משתאות עם שותי שכר". 

סיבה מספקת היא זו עבורנו, לעקור 
בפועל מחברה רדודה אם בה אנו מצויים, 
ולשתול את עצמנו בתוך חברה ספוגת יראת 

ים טהורה לאורם של מאורי הדור, בלי שמ
'לעשות צחוק מהעבודה'. זהו שלב בסיסי 

 מאוד ב'תשובה'.
מזמור א' בתהלים מדבר במי שבא לשוב 
בתשובה, כדרשת חז"ל )ע"ז יט. מתהלים 

כשהוא  שעושה תשובהקיב, א( "אשרי מי 
איש" עיי"ש ]וסמך לדבר כתב בנחלת 

: "אשרי עזריאל )אב"ד ווענגראווי, י"ל תקע"ז(
( "זה בעל תשובה"[, 728האיש" בגימטריא )

וכיון שליצנות אחת דוחה מאה תוכחות, 
הזהירנו בו דוד המלך ע"ה, להתרחק לא רק 

 –הכופרים, והחטאים  –מחברת הרשעים 
 –התאוונים, אלא אף מחברת הלצים 

"ובמושב לצים לא ישב", שרק כך יוכל 
להגיע להכרת החטא )לדוד ברוך, אב"ד 

 (. פאקש
ואיך יזכה להכרה מושלמת בחטא? על 

'אורייתא  –ידי 'כי אם בתורת ה' חפצו וגו'' 
קא מודעא ליה חוביה' )זוה"ק ויקרא כג:(, 
המאור שבתורה מביא את האדם להכיר 
בחטאו, והיה כעץ שנעקר ממקום יבשה 
צחיח ונשתל על פלגי מים )תיקו' ז"ח(, לא 
כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח 

יתר, על כן לא יקומו וגו' כי יודע -בקלילות
 ה' דרך צדיקים וגו'.

 שבת שלום ומבורך!

 לתגובות: ישראל אברהם קלאר 

 בין גברא לגברא

 כה תברכו את בני ישראל
ֲהרֹן ַוְיַדֵבר ה' ֶאל מֶֹשה ֵכאמֹר. ַדֵבר ֶאל ַא
ָרֵאל ְוֶאל ָבָניו ֵלאמֹר ךֹה ְתָבֲרכו ֶאת ְבֵני ִישְ 

ָיֵאר ה' ָפָניו  ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיְשְמֶרָך. מֹור ָלֶהם.ָא
ם ְלָך ֵאֶליָך ִויֺחֶםָי. ִיָשא ה' ָפָניו ֵאֶליָך ְוָישֵ 

ַוֲאִני  ְוָשמו ֶאת ְשִמי ַעל ְבֵני ִיְשָרֵאל ָשלֹום.
 כה(-ֲאָבְרֵכם )ו, כב

השאלה בפסוקים ידועה. בתחילה אומר 
את בני ישראל",  כה תברכוהקב"ה למשה "

משמע שהכהנים הם המברכים, ובסוף 
הפרשה מסיים הקב"ה את דבריו למשה 

ואני רבינו "ושמו את שמי על בני ישראל 

 



". האם הכהנים הם המברכים, או אברכם
 הקב"ה בעצמו הוא המברך?

בגמרא בחולין )מט.( נחלקו חכמי ישראל 
ביישוב קושיא זו. ר' ישמעאל אומר: 'ואני 

וונה לכהנים. כהנים מברכים אברכם' הכ
לישראל, והקב"ה מברך לכהנים. ור' עקיבא 
אומר: "ואני אברכם' הכוונה לישראל. כהנים 

 מברכים לישראל, והקב"ה מסכים על ידם.
רש"י על התורה )פסוק כ"ז( מביא את 

 שני הפירושים.
 ברכת שפע וברכת תפילה

הולך  באברבנאל ביישוב הקושיא
בשיטתו, כי ללשון ברכה יש שלש 
משמעויות; האחת: ברכת הקב"ה לישראל, 
שהוא לשון שפע וטובה, כמו שנאמר: 'וה' 
ברך את אברהם בכל'. השני: ברכת הנבראים 
לקב"ה שהוא לשון הילול ושבח ]ולא שייך 
שיהא לשון שפע וטובה, כי אין אנו שייכים 
כלל לתת להקב"ה משלנו, שהכל שלו, 

שלך נתנו לך'[. והשלישי: ברכת הנבראים ו'מ
קצתם לקצתם ]ברכת הרבנים והאדמורי"ם, 
וכדו'[ שהוא לשון תפילה ובקשת רחמים של 
המברך על המתברך שישפיע לו הקב"ה 

 מטובו.
לפי זה מבאר את שני לשונות הברכה 
בפרשתנו: "כה תברכו" הוא תפילה בקשת 
רחמים מהכהנים על ישראל, ולכן אמר 

אמור  -כה תברכו את בני ישראל למשה '
, שלא יחשבו אהרן ובניו שהם להם'

משפיעים ומברכים בעצם ובאמת הברכה 
העליונה על ישראל, כי אינם אלא מתפללים 
בלבד על ברכתם של ישראל. וזהו 'אמור 
להם', שיהיה עניינם אמירה ותפילה עליהם 

 בלבד.
ולפי שהכהנים היו בזה מברכים מצד 

ברכתם של ישראל,  שיתפללו לשם על
והמברך האמיתי הוא הקב"ה בהשפעתו, לכן 
אמר 'ושמו את שמי על בני ישראל, ואני 
אברכם' באמיתות הברכה וההשפעה, כי 
ממני בא ולא מהם, זה הדרך הנכון בעיני 

 בפירוש הברכה הזאת. 
נראה אפוא, כי דברי האברבנאל הם 
פירוש עמוק בשיטת ר' עקיבא, שאמר 

 ם ואני מסכים על ידם'.'הכהנים מברכי
 הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקים

בגמרא )סוטה לח:( אמר ר' יהושע בן 
לוי: מניין שהקב"ה מתאוה לברכת כהנים, 
שנאמר 'ושמו את שמי על בני ישראל ואני 

 אברכם' ]ברש"י: שעשאה צורך מקום[.
לכאורה הדברים צריכים ביאור מאי 

אינו  כוונת מתואוה לברכת כהנים הלא ודאי
 צריך לזאת?

ולדברי האברבנאל הנ"ל מבואר להפליא, 
שכשם שהקב"ה מתאוה לתפילתן של 
צדיקים, שעל ידי כך נפתחים צינורות 
השפע והברכה להשפיע על המתפלל, 
כמבואר בספרים, שדרך בטוב להיטיב וחפץ 
הקב"ה להיטיב לברואיו ולעמו, ועל כן 

מתאוה שיפתחו צינורות השפע על ידי 
]עיין ספר החינוך )מצוה ת"ל(  תפילתם

בארוכה[. כך ממש מתאוה לברכת כהנים 
שהיא תפילה על ישראל, ועל ידה נפתחים 
צינורות השפע, לברך ולהשפיע טוב על 

 ישראל.
לפי הדברים הללו נוכל לקרב אך השכל 
את גודל יקר וגדולה שיש בברכת כהנים, 
כמו שמצינו אצל גדולי ישראל שהראו 

ב מאד לברכת כהנים, כידוע חביבות וערך ר
סיפורים שונים על גדולי עולם שהקריבו 
זמן ומאמץ לקבל ברכה מהכהנים, והדברים 
מבוארים שהיא בעצם ברכה מהקב"ה 

 לישראל.
 שבת שלום ומבורך!

 לתגובות: הרב אהרן בר"ש ליפשיץ 

 במשנת האור החיים

 פרנסה משפע קודש
בעת שכיהן הגה"ק בעל האבני נזר זצ"ל 

בעיר סוכטשוב, היו שם מוסדות חינוך כרב 
חרדיים, ולעומתם היו גם בתי ספר 
שהחינוך לא התנהל כרוחם של יראי ה', 
ולכן החרדים לדבר ה' שלחו את בניהם 

 למוסדות חרדיים. 

פעם שמע ה'אבני נזר' שישנו אדם אחד 
ששלח את בנו לבית הספר שלהם, ומאוד 
חרה לו הדבר, ויצו לקרוא לאבי הבן 
שיתייצב לפניו, נכנס האב, ושאל אותו 
האבני נזר מדוע עשה את הדבר הזה ולא 
שלח את בנו למוסדות החרדיים? השיב לו 

 –הלה, שמכיון שמעולם לא למד אומנות 
לעבוד ואין לו פרנסה, אולם לכן אינו יודע 

רצונו שבנו יוכל להתפרנס בכבוד, על כן 
שלחו ללמוד אצלם שילמד אומנות למען 

 יוכל לחיות חיים ברווח. 
נענה האבני נזר ואמר "ואם אבטיחך 
פרנסה תוציא את בנך משם?", השיב לו 
הלה בחיוב, הבטיח לו האבני נזר, ואכן 

יע משיצא מבית האבני נזר פגש באחד שהצ
לו שותפות בקניית איזה יער, ומשם נתעשר 

 עושר גדול.
כששמעה הרבנית מסוכטשוב שבעלה 
הבטיח פרנסה, נכנסה אליו וטענתה בפיה: 
הרי אחד מקרובינו בא הנה כבר כמה וכמה 
פעמים לבקש ברכה על שאין לו פרנסה 
ועדיין לא נושע, ואילו להלה ששלח את בנו 

ברכה לבית הספר שלהם השפעת מיד שפע 
ועשירות, וכי הוא ראוי להיוושע יותר 
ממנו? האם בשביל ששלח את בנו לבתי 
ספר שלהם כדאי הוא שיתעשר? כלום 

 מצינו חוטא נשכר? אתמהה! 
השיב לה האבני נזר ואמר: "מהמקום 
שלקחתי פרנסה בשביל אותו יהודי, איני 
רוצה לקחת בשביל שאר בשרינו...". כלומר, 

לייה היה, לכן רצה כיון שאותו קרוב בן ע
האבני נזר להשפיע עליו פרנסה ממקום 

גבוה, ואילו אותו יהודי יכול היה לקבל 
פרנסה ממקום נמוך )מפי הגה"צ רבי 

 אליעזר ד. פרידמן שליט"א(. 
ההסבר איך כסף משפיע על האדם 

 לרעה
בהקדמת סיפור זה נוכל לבאר דברי 
רבינו, במה שהקשו עליו האחרונים, 

 כדלהלן:
רבינו האור החיים הקדוש פירש בפסוק 

שנתכוון הכתוב  –"יברכך ה' וישמרך" 
להודיענו בזה, שאע"פ שנתברך בברכה רבה, 
מכל מקום לא יסובב מזה רעה, שלא נבוא 
להתפקר מריבוי הברכה מכח 'וישמן ישורון 
ויבעט' על דרך 'פן תאכל ושבעת וגו' ורם 
' לבבך ושכחת את ה'' וגו'. וזהו 'יברכך ה'

בשפע ברכה, 'וישמרך' שלא יסובב מהברכה 
 חטא ועוון.

והקשו בזה האחרונים והרי דבר זה תלוי 
בבחירה, ואמרו חז"ל )ברכות לג.( הכל בידי 
שמים חוץ מיראת שמים, ואיך שייך בזה 

 הבטחה?
עפ"י האמור י"ל, שקלקול היוצא על ידי 
'וישמן ישורון ויבעט', אינו בא אלא מכסף 

ך וקל וחומר בן בנו של קל שבא ממקום נמו
וחומר כסף שבא בגניבה וגזילה, וכמו 
שהתבטא הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימינוב 
זצ"ל על מה שתמוה, שאנחנו רואים לפעמים 
ילדים שבקטנותם הולכים לבית רבם 
ומתמידים בלימוד תורתם, ומתפללים 
בכוונה, ואחר כך כשמתגדלים מתהפכים ח"ו 

התורה והתפלה במידות גרועות ומבטלים 
וכדו', ומאין יתהווה זה, הרי התורה שלמדו 

הוא הבל שאין בו חטא )שבת  –בקטנותם 
מהראוי שתעמוד למשען להם  –קיט:( 

ויוסיפו אומץ בנפשותם כי מצוה גוררת 
מצוה, ואמר: הסיבה לכך הוא שאבותם 
האכילום ממון גזל, שסיגלו על ידי משא 

רם, ומתן שאינו באמונה, ונתפטמו באיסו
ועל ידי זה נולדים להם תאוות ומדות 
גרועות, עכ"ד )מובא באגרא דפרקא אות 

 קכו, יעו"ש(.
כמו כן באדם עצמו, כשכספו אינו "כשר 
געלט" אין זה מוסיף לו יראת שמים בלשון 
המעטה, ואדרבה יולידו בו תאוות רעות 
וגאות, וגורם לו לקיים מה שנאמר "וישמן 

התורה הק'  ישורון ויבעט". וזהו שבאה
להבטיחנו שכסף זה יהיה ממקור הקודש 
משפע בריכה עליונה, ולא רק שלא ישפיע 
עליו רעה אלא אדרבה כסף זה ישפיע עליו 

 שפע קודש ובמילא לא יגיע לידי חטא. 
יתן ה' שנזכה לשפע ברכה והצלחה 

 משפע בריכה עליונה, אכי"ר.
 שבת שלום ומבורך!

ר, לתגובות: הרב יעקב שלמה שיינברג

 מח"ס 'במשנת רש"י' 

 



 לשון לימודים
 האם נצטוו הנשיאים על הקרבנות?

ַח ְביום ַוַטְקִריבו ַהְםִשִאים ֵאת ֲחֺנַךת ַהִלְזבֵ 
ָבָנם ִהָלַשח אֹתו, ַוַטְקִריבו ַהְםִשיִאם ֶאת ָקרְ 

 ִלְפֵני ַהִלְזֵבַח )ז, י(
נשיאי המטות, אותם שעמדו על 

(, באו להקריב את חנוכת הפקודים )פסוק ב
המזבח. מניינם של בני ישראל הוא שלב 
נוסף בדרך של השראת השכינה במשכן, 
וממנו תימשך השראת לשכון 'בתוכם', בכל 
שבטי ישראל, הערוכים במחנות כראוי 

. כאן חוזר הכתוב ומלמדנו, כי 1לצבא ה'
הנשיאים הפוקדים את העם למניינם, הם 

השכינה במשכן, שגם חנכו את השראת 
 במזבח.
שנתפרשו בהרחבה  קרבנות הנשיאיםעל 

בפרשתנו אומרת התורה 'זאת חנוכת 
המזבח'. חנוכה זו באה לאחר שנשלם 
המשכן, כאמרו 'ויהי ביום כלות משה 
להקים את המשכן' )פס' א(, כבר נמשך 
ושרתה בו שכינה, עדיין אין המשכן 'נחנך' 

ו בו אלא ב'חנוכת המזבח', שיבואו ויקריב
 בני ישראל, ויתנו את חלקם.
 קרבן הנשיאים מדעתם?

במעשה התנדבותם של הנשיאים, מצאנו 
שנתנו פעמיים את מתנותיהם. בתחילה 
הקריבו את 'עגלות הצב', ולאחר שלקחם 
משה וחילקם ללויים, שבו והקריבו את 
'חנוכת המזבח' הם הכפות הקערות 

 והקרבנות.
והנה בכל פעם שנתנו את קרבנם 

ריבוהו לפני המשכן ולפני המזבח, אולם הק
משה לא קיבל מהם עד שנגלה אליו 
הדיבור, ב'עגלות הצב' אמר לו ה' 'קח 
מאיתם וכו' ונתת אותם אל הלוים', 
ובקרבנות שאחר כך, שוב מתואר שהקריבו 
הנשיאים את קרבנם לפני המזבח, ואז נאמר 
לו למשה כיצד יקריבו את קרבנם, 'נשיא 

 א אחד ליום'.אחד ליום, נשי
פלא גדול הוא זה, כיצד התנדבו 
הנשיאים את קרבנותיהם ללא ידיעה מה 
הוא סדר ההקרבה הראוי, ועוד כיצד ידעו 

 הנשיאים כולם לכוין את קרבנם בשווה?
 הסכימה דעתם לדעת העליונה

מצווה זו של הקרבת קרבנות בעת 
משיחת המזבח נשנתה עוד בהמשך הדורות, 
מצאנו בשלמה המלך כאשר חנך את בית 
ראשון הקריב קרבנות לחנוכתו )דה"ב ז, ה(, 
גם עזרא בבנותו את בית שני עשה חנוכה 
)עזרא ז, ה(, ואף לעתיד לבוא בבית שלישי 

כז( על -נתנבא יחזקאל )בספרו מג, כו
 ילואים בהם יחנך המזבח.קרבנות המ

                                                             
 כפי שנתבאר בהרחבה ב'לשון לימודים' פר' במדבר. 1

שעלה בדעת  2ופירשו המפרשים
לאחר שנתמנו,  יחדיוהנשיאים כולם 

להקריב לפני ה' קרבן להעלותו לזכרון, 
להתפלל על שבטם, והביאום לה' איש איש 
קרבנו, והקרבנות שוים היו, שהוסכם על 
דעת הנשיאים כולם להקריב אותו הקרבן. 
ואחר שהביאום הסכימה עמהם דעת 

ליונה, להעלות את הקרבנות לחנוכת הע
המזבח. על ידם נתגלגלה זכות שתהא 

 המצווה נוהגת לדורות.
כך נגלה על מעשיהם שהיו לרצון, גם 
'עגלות הצב' נתקבלו לעבודה במשכן, וגם 
קרבותיהם לחנוכה נתקבלו בצווי ה', ואף 

 לדורות נמשכות השפעות מעשי הנשיאים.
 - כך נשלם המשכן, התערותא דלעילא

 -השראת השכינה, במעשי בני האדם 
התערותא דלתתא. אין תורת ה' יורדת 
מעליונים, אלא לאחר שקיבלוה בני ישראל 
בתחתונים. וזו עבודת החג, לקבל עלינו את 

 התורה, המושפעת ממרומים.
 א גוטן שבת! 

 לתגובות: הרב שמואל בר"י ליפשיץ

 מסלתה של תורה

פרישה לתקופה מענייני  –נזירות 
 עולם הזהה

ֵני ַוְיַדֵבר ה' ֶאל מֶֹשה ֵכאמֹר. ַדֵבר ֶאל בְ 
ה ִךי ַיְפִלא ִיְשָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהם ִאיש או ִאשָ 

ִזיר ִלְנדֹר ֶנֶדר ָנִזיר ְלַהִזיר לה'. ִמַטִין ְוֵשָכר יַ 
 ג(-וגו' )ו, א

מסגרתו של הנזיר, שפורש מעט ולזמן 
הזה, מבלי שיפגע מוגבל מענייני העולם 

בעצמו יותר מדי אלא בודל מן היין ומוצריו, 
אינו נטמא למתים, מגדל פרע ראשו ובסיום 
תקופת הנזירות מגלחו, כי השיער הפרוע 
ביותר או הגילוח הגמור יפסידו תואר בני 
אדם, וכך יתרגל לחזור לדרך האמצעית 

 והנכונה לאחר סיום תקופת נזירותו.
 גשמיות האיזון בין רוחניות ל

הסיבה  להתרחקות הנזיר מן היין 
ומוצריו, רואים בחז"ל, כי היין מסמל סוג 

 של הוללות, התמכרות והסתאבות. 
ריחוקו הזמני של האדם מן היין יעזור 
לו להיגמל ממנו ומכל מה שמסמל אותו, 

 ויחזירהו לחיים רגילים ונכונים. 
גם ההתרחקות מן המת, תחדיר בלב 

לקדוש ולטהור, ועל האדם את היצמדותו 
האדם ללמוד מכך שעליו להתרחק מן 

 הכיעור ומכל מה שדומה לו. 
כנ"ל גם גידול השיער , והגילוח המוחלט 
לבסוף, הינם סייגים לפרישה רצונית של 

 הנזיר מהגאווה ומכל מה שקשור בה. 
וכך מצאנו בגמרא בעניין נזיר שבא מן 
הדרום )נדרים ט:(, ששאל אותו שמעון 

"בני, מה ראית להשחית את שערך הצדיק 

                                                             
 עפ"י רמב"ן ואברבנאל. 2

ולגדלו פרא"? והשיב שכדי שלא יתגאה 
נשבע על שערו: "העבודה שאגלחך לשמים", 
דהיינו שנדר נזירות. שמע שמעון הצדיק את 
דברו ונשק לנזיר זה על ראשו, אמר לו: "בני, 

 י
רבו כמוך נזירים בישראל, עליך הכתוב 
אומר: איש או אשה כי יפליא לנדור נדר 

 יר לה'". נז
 המרשם להגיע לשביל הזהב

מי שרואה שנמשך מדי אחר תאוותיו 
וגאוותו, מהראוי שיטה לפרק זמן לצד השני, 
עד שיגיע לאיזון הנכון. זאת הנזירות עפ"י 
התורה, מרשם איך להגיע לדרך האמצעית 
ולשביל הזהב, כדברי הרמב"ם בהלכות דעות 
)פ"ב ה"ב( "ואם היה גבה לב ינהיג עצמו 
בבזיון הרבה וישב למטה מן הכל. וילבש 
בלויי סחבות המבזות את לובשיהם וכיוצא 
בדברים אלו עד שיעקור גובה הלב ממנו 
ויחזור לדרך האמצעית שהוא דרך הטובה. 
ולכשיחזור לדרך האמצעית ילך בה כל 

 ימיו".
 "א גוט'ן שבת!" 

 לתגובות: הרב מרדכי פלדשטיין 

 מעדני מלך
 ש לכל המעלותרא –התורה הקדושה 

ִוי ָנשֹא ֶאת רֹאש ְבֵני ְקָהת ִמתוְך ְבֵני לֵ 
ש ְבֵני ְלִמְשְפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם. ָנשֹא ֶאת רֹא
ם. ְבֵני ֵגְרשון ַגם ֵהם ְלֵבית ֲאבָֹתם ְלִמְשְפחֹתָ 

ָתם. ְמָרִרי ְלִמְשְפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם ִתְפקֹד אֹ
 )ד, ב כב כט(

כלי יקר, למה מנה ראש בני הקשה הרב 
קהת קודם לבני גרשון, והרי מן הדין גרשון 
הוא הבכור והגדול )כמבואר ג, יז(, ואם כן 

 היה לו למנותו קודם?
כתב הכלי יקר לתרץ, כיון שהקב"ה רצה 
להנחיל לישראל את גדולת התורה לכן בחר 
בקהת הקטן לשאת את הארון וימנו אותו 
קודם בכדי שיבינו שכבוד התורה קודם 
לכל, ואילו נתן משא הארון לגרשון לא היה 
אפשר ללמוד על גדולת התורה, כיון שהיו 
חושבים שקיבל את משא הארון מפני 

לא מפני גדולת התורה.  ולענ"ד בכורתו ו
אפשר להוסיף, כיון שמקהת יצא משה 
שקיבל התורה ומסרה לישראל, לכן זכה 

 קהת להיות הראשון, מכח התורה.
ובספר אוצר אפרים כתב על פי האמור, 
שמעתי רמז נחמד מפה קדוש הגאון החסיד 
חכם אברהם הררי רפול ז''ל, זקן רבני ארם 

מרא )ב"מ כב:( צובא, שרמז זאת בדברי הג
הלכתא כוותיה דאביי ביע''ל קג''ם, כלומר 
הלכה בש''ס כמו אביי בהלכות שסימנם כך, 

 עיי"ש ברש"י.
ראשי תיבות ה' ע'וז  יע''לוהוא אמר כי 

ראשי תיבות ק'הת ג'רשון  קג''םל'עמו י'תן, 
מ'ררי, היינו כיוון שאין עוז אלא תורה, לכן 



ושא קג''ם קהת קודם לגרשון לפי שהיה נ
 את הארון שבו נמצאת התורה, ע"כ.

כן מצינו ביעקב שבירך את אפרים 
 לפני מנשה הבכור 

ויש להוסיף שהוא על דרך מעשה יעקב 
כאשר הביא יוסף את אפרים ומנשה והיה 
ויכוח מדוע יעקב שיכל ידיו בברכתו, ואמר 
יעקב אבינו, שאמנם ידעתי, ובכוונה 
 שיכלתי את ידי, כי אפרים העמל בתורה
קודם למנשה הבכור שעסוק במלכות, כי 
 כתר תורה קודם וגדול מהכל! ואמר 'ַוְיָבְרֵכם

מֹר ַבטום ַההוא ֵלאמור ְבָך ְיָבֵרְך ִיְשָרֵאל ֵלא
ם ֶאת ְיִשְמָך ֱאלִֹהים ְךֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶשה ַוָטשֶ 
 ֶאְפַרִים ִלְפֵני ְמַנֶשה' )בראשית מח, כ(.

בות )פ"ו מ"ה(: גדולה וכמבואר במסכת א
תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות 
שהמלכות נקנית בשלושים מעלות והכהונה 
בעשרים וארבע והתורה נקנית בארבעים 
ושמונה דברים וכו'. הראת לדעת כי מפאת 
גדולת התורה צריך מ"ח קנינים לזכות 

 לתורה לעומת הכהונה והמלכות.
 בלי תורה נחשב כמיתה

תורה עד שמבואר וכה שגבה מעלת ה
במסכת מכות )י.( תנא, תלמיד שגלה מגלין 
רבו עמו, שנאמר: 'וחי', עביד ליה מידי 

וכתב הרמב"ם )הל' רוצח  דתהוי ליה חיותא.
ושה"נ פ"ז ה"א( תלמיד שגלה לערי מקלט 
מגלין רבו עמו, שנאמר )דברים יט, ה; שם 

וחיי עשה לו כדי שיחיה,  –ד, מב[ 'וחי' 
יה בלא תלמוד כמיתה בעלי חכמה ומבקש

 , וכו'.חשובין
כמו כן חז"ל למדונו )במדבר רבה פר' כא, 

צרור את המדינים, למה? כי צוררים הם  ד(
לכם. מיכן אמרו חכמים בא להרגך השכם 
להרגו. רבי שמעון אומר, מנין שהמחטיא 
את האדם יותר מן ההורגו? שההורג הורג 
בעולם הזה ויש לו חלק לעולם הבא, 

הורגו בעולם הזה ובעולם הבא  והמחטיאו
וכו' עכ"ל. הראת לדעת כמה נפלאה מעלתה 

 של התורה הקדושה. 
והנה יום הדין על התורה הוא בחג 
השבועות ]ראה 'מעדני מלך' לחג השבועות[, 
ועל פי האמור נבין כי גזר דין על חכמת 
האדם אינם שאלה של מותרות אלא של 

 חיים ומוות ממש, יום הדין הגדול.
 שבת שלום ומבורך! 
 בידידות ואהבה, הצב"י מרדכי מלכא ס"ט
לתגובות: הרה"ג ר' מרדכי מלכא 

שליט"א, הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא 

וראש מוסדות "אור המלך", מחבר ספרי 

 שו"ת דרך המלך, אמרי מרדכי ועוד 

 מתהלך בג"ן

 )ז, יד( ַךף ַאַחת ֲעָשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקטֶֹרת
יט.( דרשו מפסוק זה צירוף חז"ל )פסחים 

דאורייתא, שנאמר כף אחת עשרה זהב 
 –מלאה קטורת, הכתוב עשה כל מה שבכף 

הכלי מצרף מה שבתוכו,  אחת. וברש"י:
עריבה ארוכה ובה אוכלי קודש מכאן 
ואוכלי קודש מכאן ואין נוגעין זה בזה, ונגע 
טמא באוכלין שבראש אחד ובכלי לא נגע, 

פילו מדרבנן, ואפילו ואוכל אין מטמא כלי א
הכי האוכלין שבשני ראשיה טמאים שהכלי 
מצרפן. ויש לבאר מה שנדרש הלכה זו 

 דווקא מפסוק זה שבהקרבת הנשיאים.
ונ"ל, שהנה נאמר בגמרא חגיגה )כד.( 
שדין צירוף מן התורה הוא רק כשצריך 
לכלי, אבל כשאין צריך לכלי אין כלי מצרפו. 

לכלי שיקדש והיינו שרק כאשר הדבר צריך 
אותו, כמו שביאר שם בטורי אבן, וכן הוא 
בתוספות יומא )מח:(. והנה כל הקרבנות הם 
קדושים קדושת הגוף לפני הקרבתם, רק 
הקטורת אין בו אלא קדושת דמים בעלמא, 
כדאיתא בשבועות )י:(. ועיין בשו"ת הרשב"א 
)ח"א סימן תקפב(. ובשו"ת הרדב"ז )ח"ב סי' 

ה, שהוא מרוב קדושתו תרצז( ביאר הטעם בז
של הקטורת, ומפני שהוא נעשה על המזבח 
הפנימי, עיי"ש, ועל כן צריך לקדשו בכלי 
שרת קודם שמקטירים אותו. ואף למאן 
דאמר בשבועות שם שכבר נתקדש במכתשת 
שהוא כלי שרת, מכל מקום מבואר בתוספות 
)יומא שם( שאינו קדוש לגמרי קדושת הגוף 

סו אותו בכף ומחתה ליפסל בלינה עד שיכני
 שהם כלי שרת.

אמנם, הלוא עד ליום א' ניסן יום 
הקרבת הנשיאים עדיין לא היו כלי שרת 
מקודשים, וככתוב בתחילת הפרשה 'ויהי 
ביום כלות משה להקים את המשכן וימשח 
אותו ויקדש אותו ואת כל כליו ואת המזבח 
ואת כל כליו וימשחם ויקדש אתם'. ונמצא 

להם קטורת מוכנה. ובו  שעדיין לא היתה
ביום היה הזמן הראשון שקידשו דבר בכלי 

 שרת, בנתינת הקטורת לתוך כלי שרת. 
וקידוש הקטורת של הנשיאים היה אף 
קודם קידוש הקטורת של אהרן, וכידוע 
שבאותו יום הקטיר אהרן רק הקטורת של 
בין הערביים )עיין רא"מ ויקרא ט, כג(, ואת 

משה כשעדיין  הקטורת של שחרית הקטיר
לא נתקדש ונתחנך המשכן. ועיין משך 
חכמה פרשת פקודי )מ, כז( שכל זמן שלא 
נתחנך המשכן היו רשאים להקטיר גם 

 קטורת שלא נתקדש בכלי שרת, עיי"ש.
ומבואר היטב שמרומז דווקא כאן דין זה 
של צירוף, שאינו נוהג רק כאשר כלי מקדש 
את הדבר הניתן בו, ובהקרבת קרבנו של 
נחשון היה הפעם הראשונה של קידוש דבר 
בכלי. וכן מיושב בזה מה שהקשו המפרשים 
מדוע אין לומדים דין צירוף ממה שכתוב 
למעלה הימנו 'קערת כסף אחת' לענין 
מנחה, שלענין מנחה אין זה דבר פשוט 
שצריך לקדשו בכלי שרת, וכפי שכתב 
הרמב"ם בפירוש המשניות )מנחות פ"ג מ"ד( 

לומד ממה שנאמר במנחה  שרבי שמעון
כשם שעשיית עבודת  –כחטאת כאשם 

החטאת בידו בלי כלי, כך גם הקטרת 
 הקומץ, ואין צריך כלי שרת, ודו"ק. 

ויש לפרש על פי זה מה שהדגיש הכתוב 
קטורת, שנאמר  מלאהואמר שהיתה הכף 

בגמרא )זבחים פח.( שכלי שרת אינם 
מקדשין אלא מלאין. היינו שיהיה בהם 

ר השלם הצריך לדבר. והשיעור השיעו
השלם בקטורת היינו לכל הפחות מנה אחד, 
כנאמר בכריתות )ז:( ששיעור קדושת 
הקטורת הוא רק במנה אחד, שיש בו שני 
שיעורי קטורת פרס בשחרית ופרס בין 
הערביים ולא פחות. ועל זה אמר הכתוב 
שהיה בכף הזה מנה שלם של קטורת, וכך 

 הקטורת.היה ראוי הכלי לקדש את 
על פי זה תתיישב שיטת התוספות 
ישנים שהקטורת שהקטירו נדב ואביהוא 
היה הקטורת של נחשון. ועיין חתם סופר 
פרשת שמיני שכתב כן מעצמו שנדב 
ואביהוא לקחו את הקטורת של נחשון 
והקטירו אותו, ומקשים על זה שהרי כתוב 
'איש מחתתו' ונמצא ששניהם הקטירו 

פענח פרשת שמיני  קטורת? ועיין בצפנת
שכתב בזה שאחד לקח המחתה של גחלים 
ואחד לקח המחתה של קטורת, ולהנ"ל 
מבואר, שאכן היה בו שיעור שתי הקטרות, 
שאם לא כן לא היה מתקדש בכל ]ועיין גם 
בחתם סופר )פר' שמיני שם( שכתב לפי 
דרכו שהיה בקטורת של נחשון שיעור מלא 

 שני חפניים[.
ישנים והחתם סופר  ולפי דברי התוספות

יתיישב בדרך נפלא מה שאצל נחשון בן 
עמינדב כתוב קרבנו קערת כסף אחת וגו', 
ורק בקרבנו של נשיא שבט יששכר כתיב 
הקריב את קרבנו. כי אמנם כן נחשון לא 
הקטיר בעצמו את כל קרבנו, כי נדב 
ואביהוא הקטירו את הקטורת שלו, ולא 

סף שייך לומר הקריב את קרבנו קערת כ
אחת וגו' כף אחת וגו', כי אמנם לא הקריב 
את הכף אחת רק נדב ואביהוא הקריבו 
אותו, ורק נשיא שבט יששכר הוא היה 

 הראשון שהקריב את כל קרבנו.
 א גוט'ן שבת!

  )מאנסי(לתגובות: הרב ישראל צבי בוים 

 עיון המשפט
 

 עיקרי איסור ייחוד בזמן הזה
 ה )ה, יג(ְ֖וִנְסְתרָ ה ֔י ִאישָ ֵ֣מֵעינֵ  ְ֙וֶנְעַלם

 3אסור מהתורה לאיש ואשה זרים זה לזה
להיות יחד במקום בו אין אנשים נוספים 
שיכולים לראותם. ומותר להתייחד עם 
קרובי משפחה משבעה קרובים, אמא אחות 
בת, וכמובן איש ואשתו. אך אסור להתייחד 
עם דודה, בת דודה, אחיינית, גיסה, כלה, 

ומותר להתייחד עם ושאר קרובות משפחה. 
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האריך לבאר הלכות אלו, וכן בספרים אחרים. ולא הבאתי 

 כאן אלא מעט מעיקרי הדברים.



. איסור 4סבתא או נכדה, וכן עם כל צאצאיו
יחוד חל החל מילדה בת שלש, או אשה עם 

. ואסור לאדם לגור בקביעות 5ילד בן תשע
עם אחותו, ללא קרובי משפחה נוספים, ורק 

 יחוד ארעי עם אחותו מותר לכתחילה. 
מתי מותר בחדר סגור, ומתי אסור גם 

צילום או לבדיקה בחדר פתוח? וכשנכנסים ל
 רפואית אחרת? 

 מצבים שונים שאפשר להתיר יחוד
אשה שבעלה בעיר, מותר מדינא 
להתייחד איתה. יש אומרים שמותר דוקא 
בבית שלה, או במקום שבעלה יודע שהיא 
נמצאת בו ויכול להכנס לאותו מקום, ויש 
אומרים שמותר בכל מקום בעיר, גם אם 

ו יכול אינו יודע היכן היא נמצאת ואינ
להכנס למקום בו היא נמצאת, וגם אם ודאי 
בעלה לא יגיע לשם. ויש להחמיר במחלוקת 

 .6זו
כך גם מותר להתייחד עם אשה בחדר 
אם הדלת פתוחה ואפשרי שאנשים נוספים 
יכנסו לחדר. ואם הדלת סגורה אך אינה 
נעולה. אם יש סבירות שאנשים שונים 

אין יפתחו ויכנסו ללא רשות, מותר, אך אם 
סבירות כזו, ואנשים אינם פותחים ללא 

 אסור. –רשות, וכגון בבית פרטי 
היתרים אלו של בעלה בעיר או פתח 
פתוח, מועילים רק באשה זרה לגמרי, אך 
באשה שלבו גס בה, וכגון קרובת משפחה, 
כלתו לפני החתונה, ילדה מאומצת, מטפלת 
סיעודית, או כל מצב אחר שיש היכרות 

להתייחד, גם אם בעלה אסור  –קרובה 
בעיר והפתח פתוח. אך אם נמצאים מול 
הפתח הפתוח, או שיש למקום חלונות 
גדולים הפתוחים למקום בו אנשים רואים 

 אותם בכל רגע, אין זה יחוד כלל.
 עיקרי דיני שומר ליחוד

לדעת הרמ"א מותר לאשה אחת 
, והשולחן 7להתייחד עם שני אנשים כשרים

שים, ומתיר אם יש ערוך אוסר עם שני אנ
שלושה אנשים ושלוש נשים יחד. אמנם 

תמיד  –דוקא יהודים, אך אם הם גויים 
 .8יהיה אסור

איש ואשה יהודיים הנמצאים יחד, מותר 
להתייחד איתם גם אם הם פרוצים, וגם 
בליבו גס בהם. וכן הדין אדם עם בתו או 
אחותו ושאר הקרובות שמותר לו להתייחד 

                                                             
אהע"ז סי' כ"ב סק"ב. אמנם הנודע ביהודה פתחי תשובה  4

תנינא אהע"ז סי' י"ח כתב לאסור יחוד עם נכדה, ולמעשה 
 נהגו להתיר.

 שם סעיף י"א. 5
חידושים וביאורים להגר"ח גריינימן קידושין סי' י"א  6

סקי"ב כתב בשם החזו"א להתיר. החכמת אדם כלל קכ"ו ו' 
' כ"ב. ולמעשה כתב לאסור. ועיי' בשיורי ברכה להחיד"א סי

 הרי זה ספק דאוריתא ונהגו להחמיר.
וכן הדין אם אחד כשר ואחד פרוץ, מותה לה להתייחד  7

איתם. וכן אחד כשר ואחד גוי. יש"ש קידושין כ"א. בית 
מאיר סי' כ"ב. מהרי"ל דיסקין סי ב'. ועיי' פתחי תשובה 

 סק"ד.
 טושו"ע יו"ד קנ"ג סעיף ד'. 8

תר להתייחד איתן, איתן, שכל אלו שמו
הריהן גם שומרות מיחוד. וכן הדין אם יש 
אשה שבעלה בעיר באופן שמותר להתייחד 
איתה, מותר להתייחד גם עם אשה נוספת 
באותו מקום. מותר להתייחד עם שתי 
גיסות, או עם כלה וחמותה. והרי הן 

 שומרות זו לזו.
אמנם בלילה צריך שומר נוסף, כיון 

ש שהשומר יראה. שישנים, ויש פחות חש
אם אשתו אתו, אין צורך בשומר נוסף. אך 
אם שאר קרובי משפחה, וכגון בתו אמו 

 וכדו', יש צורך בשומר נוסף בלילה.
היוצא לדרך וכגון אם יוצאים לטיול. 
דינו כדין לילה וצריך שומר נוסף. כיון 
שמצוי שאחד מהם ילך למקום צדדי כדי 

ים לפנות צרכיו וכדו', ונמצאים הנותר
 מתייחדים ללא השומר.

 יחוד אצל רופא או בבדיקה רפואית
כפי שהתבאר, אם הפתח סגור אך אינו 
נעול, מותר להתייחד רק אם יש סבירות 
שאדם כלשהו יכנס ללא רשות. ובדרך כלל 
בקופת חולים וכדו', יש עובדים שונים 
היכולים להיכנס ללא רשות. ועל כן בשעת 

יין רופא הצורך אפשר להקל. ]אמנם בענ
נשים וכדו', יש חששות נוספים מעבר לדיני 
יחוד, וודאי שראוי שלא להיזקק להם אלא 
רק בשעת הדחק, גם אם בעלה בעיר ואין 
איסור יחוד. וגם שהרגילות היא שמקפידים 
שלא להכנס לרופא נשים באמצע בדיקה 
וכדו', ובמצב זה ודאי אסור היחוד אצל 

ש לא רופאים אלו[. אמנם במקום בו אי
יכנס, וכגון צילום רנטגן וכדו', שמקפידים 

אסור להתייחד שם, ובמקום  –שלא להכנס 
בו יש הסרטה קבועה ואנשים רואים את 
ההסרטה, יש מקום להתיר, ויש לעשות 

 שאלת חכם.
 בברכת שבת שלום, הרב אליעזר דוידזון

 

לתגובות: הרב אליעזר דוידזון, ראש 

בוררות כולל ובית הוראה עיון המשפט, 

  3112517250ויעוץ בענייני ממונות טל': 

  322-7235323פקס: 

 פרחים לתורה
 על מה ולמה –חטאת הנזיר 

א ְוִכי ָימות ֵמת ָעָליו ְבֶפַתע ִפְתאֹם ְוִטלֵ 
ום רֹאש ִנְזרו ְוִגַכח רֹאשו ְביום ָטֳהָרתו ַבט

 ַהְשִמיִני ָיִבא ְשֵתיוַבטום  ַהְשִביִעי ְיַגְכֶחםו
ַתח תִֹרים או ְשֵני ְבֵני יוָנה ֶאל ַהךֵֹהן ֶאל פֶ 

ָחד ְוָעָשה ַהךֵֹהן ֶאָחד ְלַחָחאת ְואֶ  אֶֹהל מוֵעד
ֶפש. )ו, ְלעָֹלה ְוִכֶפר ָעָליו ֵמֲאֶשר ָחָטא ַעל ַהםָ 

 יא(-י-ט
טעמה של חטאת זו, עלום לכאורה. מה 

? ואכן רבי אלעזר הוא אשם שנטמא פתאום
 –הקפר אומר, שהסיבה להבאת חטאת זו 

 על שציער עצמו מן היין )נזיר ג.(.

אך הכלי יקר תמה, למה מביא כפרה זו 
דווקא אחר שנטמא במת? ועוד שהכתוב 
קראו "קדוש", ואיך יאמר רבי אלעזר הקפר 

 שהוא נקרא חוטא?

 למה הנזיר נקרא חוטא
מר, ולכן מאיר הכלי יקר את עינינו וא

שאילו היה הנזיר איש תם וישר המכלכל 
דבריו במשפט, לא היה צריך לנדור נדר נזיר 
כדי לפרוש מן המותרות, כי מי יעכב בעדו 
מלהתנהג בפרישות ולהתרחק מן המותרות 
בלא נדר? מה שהוכרח לנדור, זה מורה 
שהוא יודע בעצמו שאין מעצור לרוחו, ולכן 

 הרע!הוא נאלץ לקפוץ ולהשבע נגד היצר 
בכך הוא גורם לעצמו צער יתר, כי כל 

יצרו תוקפו ביותר לעבור עליו,  –דבר הנדור 
ומטעם זה נקרא כל נודר "חוטא" )נדרים 

 עז:( כי מגרה את יצרו הרע על עצמו.
נמצא שמשני טעמים נקרא הנזיר חוטא: 
א. כי לפני הנזירות היה כעיר פרוצה ואין 

ת מעצור לרוחו. ב. שבנדרו הוא מגרה א
 היצר הרע על עצמו.

אמנם אם יצליח לעמוד נגד פיתויי היצר 
 אז "קדוש" יאמר לו, ושפיר נקרא קדוש. –

תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך 
 בשמחה ובטוב לבב

ועוד טעם מוצא הכלי יקר להצריך כפרה 
על הנזירות, תחת אשר לא עבד את ה' 
בשמחה אלא בצער, כי אילו היה שמח 

ה נזהר בשמירה הי –בקבלת הנזירות 
יתירה מן הטומאה. אבל מאחר שנטמא 
למת, זה יורה שלא היה שמח בנזירות זו, 

 ולכן הצליח יצרו הרע לטמאו.
לסיום, מבאר הכלי יקר את הפסוק 
)תהלים סח, ד( "וצדיקים ישמחו ויעלזו לפני 

בזכות  –ה' וישישו בשמחה", כלומר 
השמחה, שעבדו את ה' בשמחה, הם יזכו 

 ח ולעלוז לפני ה'.הלאה לשמו
 לגשת לקבלת התורה מתוך שמחה

אנו נמצאים בערב חג מתן תורתנו, 
עלינו לגשת לקבלת התורה מתוך שמחה, 
ולקבל עלינו את עול המצוות בשמחה. 
הזוהר הקדוש מכנה את תרי"ג המצוות 
"תרי"ג עצות". יש כאן עצות מיוצרנו ובוראנו 
האוהבנו מכל עם ומרוממנו מכל לשון, איך 
להצליח בכל אשר נפנה. הספרים הקדושים 
מרבים להדגיש את השמחה לקראת קיום 

 כל מצוה, בלב הומה ונרגש.
כאשר נלמד בגילה ונקיים את המצוות 
בשמחה, נזכה שלא נבוש ולא נכשל ולא 
נכלם לעולם ועד! נגיל ונשיש בזאת התורה 

 כי היא לנו עוז ואורה! –
 בפרשה זו, למדנו את הדרך לגשת ליום

 הגדול של קבלת תורתנו הקדושה.
 שבת שלום ומבורך!

 לתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 

 



 רז בפרשה

 ברכת כהנים
ם )ו, ךֹה ְתָבְרכו ֶאת ְבֵני ִיְשָרֵאל ָאמור ָלהֶ 

 כג(
רבנו אלעזר אזקרי )תלמיד האריז"ל( 
 כתב בספר חרדים )פרק ד אות יח( שמצוה
לברך כהן את ישראל שנאמר 'כה תברכו' 
וגו'. וישראל העומדים פנים כנגד פנים 
הכהנים בשתיקה ומכוונים לבם לקבל 
 ברכתם כדבר ה', הם גם בכלל המצוה. עכ"ד.

הנה חידש לנו שאף על פי שברכת 
כהנים לכהנים נאמרה כמפורש בכתוב, מכל 
מקום הישראל גם כן יש לו חלק במצוה, 

 תף במצות עשה. ומשמע ממש שו
ויש להבין הלא הכהנים המה המברכים 

 ועליהם מוטלת המצוה?
אולם באמת גם הגאון רבי פנחס הלוי 
בעל ספר ההפלאה על כתובות )דף כד:( כתב 
תחילה מסברתו כן, שהישראלים גם כן 
מצוה להם להתברך מן הכהנים, כשם 
שמצוה לכהנים לברך, וכן מצינו בכל מקום 

אינו מפורש הצווי אלא  אף על גב שבתורה
על העושה, מכל מקום המצוה על שניהם 
]כגון ב'יבום' שהמצוה על היבם, כמו 
שנאמר 'יבמה יבא עליה', והמצות עשה גם 
על היבמה[. ושוב כתב שמצא כן בספר 

 חרדים כנזכר. 
ועל פי זה מיישב מה שכתבו התוספות 
)שבת קיח: ד"ה אילו(: לא ידע ר"י מה איסור 

עולה לדוכן, אם לא משום ברכה יש בזר ה
לבטלה. ע"כ. ותמהו כולם הא איכא איסור 
בודאי, כמו שאמרו בכתובות )כד:(. אבל 
להאמור מבואר, שכיון שישראל גם כן 
מקיים עשה בברכתם של הכהנים, אם כן 
כשהוא עולה לדוכן, אינו עושה שום איסור, 
רק מפסיד מצוה 'פנים כנגד פנים' ]אבל 

 ן כי הכהן יברך[. עכ"ד.ברכה לבטלה אי
ועל פי דברי החרדים וההפלאה הנ"ל 
עורר בשו"ת יחוה דעת )ח"ה סי' טו( שכשם 
שהכהנים מברכים ב'עמידה' כמו שאמרו 
בסוטה )לח.(, כן השומעים צריכים לעמוד, 
לפי שגם המה בכלל המצוה עשה. עכ"ד. 

 עי"ש.
אם האב צריך להניח ידיו על ראש 

 הבנים
וץ מדורי דורות והנה יש מנהג נפ

שהאבות מניחים ידיהם בשעת ברכת 
כהנים על גבי ראש ילדיהם. ובאמת לשם 
מה צריך, והלא הכהנים הם המברכים, ודי 
שיעמדו שם גדולים וקטנים ויאזינו. ונראה 
לי בס"ד, כי הנה כיון שיש מצוה גם על 
הישראלים כמו הכהנים וצריכים להקשיב 

כול כנזכר, אם כן זה שייך בגדול שי
להקשיב וחייב במצוות )ובכלל זה ברכת 
כהנים(, אבל לא בקטן שאינו יכול ליתן כל 
כך לב ופטור מן המצוות, לכן נהגו שהאב 

מניח ידו עליו, וכביכול על ידי זה מעביר לו 
 את הברכה, כדרך שאדם מברך את בנו.

ומעתה נלמד, שזה דווקא בגלל שהוא 
צוה עדיין קטן, אבל כשגדל כבר והוא בר מ

אם כן משתייך הוא במצוה כשם ששאר 
הציבור משתייכים ונכללים בברכה. ולפי זה 
די לנהוג כן עד הבר מצוה ואין זה שייך 
אחר כך. וכן נהגתי עם בניי הי"ו. ושוב 
כשדיברתי אודות זה עם הגאון רבי יחיא 

צרפת, שש  –טובול שליט"א, אב"ד ליאון 
לקראתי שגם הוא נהג כן, ונומיתי לו 

 ימוקים והסכים עד לחדא.נ
ברם צריך להודיע, כי רבותינו הדגישו 
שכאשר מתברכים צריך שיהיו הפנים כנגד 
פני הכהנים, ולכן גם האב יפנה את פני 

 הבן מול פני הכהנים.
וה' יתברך יקיים בנו כל הברכות, ובפרט 

 'וישם לך שלום', אמן.
 בברכת 'שבת שלום ומבורך'
 הרב אלעזר רז

ה"ג ר' אלעזר רז, רבה לתגובות: הר

של תל ציון וראש כולל פלא יועץ, מח"ס 

 שו"ת מציון אורה ועוד 

 שתו ושיכרו

 שתי דעות ב'יוצא צבא'
אין צבא' אף שלרמב"ן -המושג 'כל יוצא

הכוונה ליוצא עבור מלחמה בפועל, מכל 
מקום יש בזה שתי דעות ]וזו הערה על 
המהלך שכתבתי בפר' במדבר[. רש"י, שלומד 
מ'יוצא צבא' שאין יוצא לצבא פחות מבן 
עשרים, נראה שמפרש 'יוצא צבא' למלחמה. 
ובאור החיים מוסיף שהיה נס שכל אחד 
מישראל מבן עשרים היה גבור ובלי מום 

 ]מלחמה[.-צבאוראוי ל
ונראה ששבט לוי, שלא נפקדו בתוכם 
ולא נקראים 'יוצא צבא', לא נלחמו בפועל 
אפילו במלחמת מצוה של כיבוש הארץ. וכן 

ששבט לוי הם חיל ה' ולא  9כותב הרמב"ם
 עורכין מלחמה.

 חיל ה' –הלוים 
ַער 'ַוַטֲעמֹד מֶֹשה ְבשַ  10בפרשת כי תשא

יו ָךל ַהַלֲחֶנה ַוטֹאֶמר ִמי ַלה' ֵאָלי ַוֵטָאְספו ֵאלָ 
ְבֵני ֵלִוי. ַוטֹאֶמר ָלֶהם ךֹה ָאַמר ה' ֱאלֵֹקי 

ו רו ָושובִיְשָרֵאל ִשימו ִאיש ַחְרבו ַעל ְיֵרכו ִעבְ 
ת ָאִחיו ִמַשַער ָלַשַער ַבַלֲחֶנה ְוִהְרגו ִאיש אֶ 

ו ְבֵני ְוִאיש ֶאת ֵרֵעהו ְוִאיש ֶאת ְקרֹבו. ַוַטֲעש
וא ֵלִוי ִךְדַבר מֶֹשה ַוִטפֹל ִמן ָהָעם ַבטום ַהה

 ִמְלאו ֶיְדֶכםַוטֹאֶמר מֶֹשה  ִךְשלֶשת ַאְלֵפי ִאיש.
ֵליֶכם ַהטום ַלהֹ' ִךי ִאיש ִבְבנו וְבָאִחיו ְוָלֵתת עֲ 

ְבָרָכה'.  אולי יש לפרש שבזכות ַהטום 
הנאמנות המופלגת ]שהיא עיקר מטרת 
הצבא[ של איש חרבו באחיו וקרובו, מתוך 
ציות מוחלטת לה' אלקי ישראל ומשה 
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 כט-שמות לב כו  

ל]פנימיות ענין ה[צבא, לעבודת  באונביאו, 
 צאתאהל מועד, וכבר לא היו צריכים ל

 מלחמה.-בחרב לצבא
ה ָוַמְעָלה ַעד בפרשתנו, ִמֶבן ְשלִֹשים ָשנָ 

ִלְצבֹא  ֶבן ֲחִמִשים ָשָנה ִתְפקֹד אוָתם ָךל ַהָבא
ַדת ָצָבא ַלֲעבֹד ֲעבָֹדה ְבאֶֹהל מוֵעד. זֹאת ֲעבֹ

ְשאו ֶאת ִמְשְפחֹת ַהֵגְרֺשִםי ַלֲעבֹד וְלַמָשא. ְונָ 
ְיִריעֹת ַהִלְשָךן כו'. פעמיים נספרו בני לוי: 

רשת במדבר, ומבן מבן חודש ומעלה בפ
שלשים שנה בסוף במדבר ותחילת נשא. 
בשני המספרים נזכרו העבודות של בני 
גרשון, קהת ומררי באהל מועד. ויש לשאול, 
תינח במספר מבן שלושים, גיל העבודה 
באוהל מועד, מפרטת התורה באריכות את 
מהות העבודה של כל משפחה, על פי סדר 

אבל מבן חשיבות העבודה: בני קהת ראשון. 
חודש ומעלה, שעדיין רחוק מגיל עבודת 
אוהל מועד, והסדר על פי תולדתם: בני 
גרשון נמנה ראשון, כי הוא הגדול בבני לוי 

אם כן למה גם כאן מפרטת התורה את  –
 עבודתם באהל מועד? ְפֺקֵדיֶהם ְבִמְסַפר ָךל

 שוןֵני ֵגרְ ָזָכר ִמֶבן חֶֹדש ָוָמְעָלה גו' וִמְשֶמֶרת בְ 
ַסְך ְבאֶֹהל מוֵעד ַהִלְשָךן ְוָהאֶֹהל ִמְכֵסהו ומָ 

. וכן בבני קהת ומררי, 11ֶפַתח אֶֹהל מוֵעד גו'
עבודתם באהל מועד מפורטת כבר מבן 

 חודש. למה? 

 ?12למה הוא לוי
ידידי הרב י.מ. תירץ על ידי חקירה. 
האם הלוים בגלל שנולדו לוים זכו בעבודה, 

עבודה ]מבכורי בני ישראל[ או בגלל שזכו ב
ע"י נאמנותם בחטא העגל, זכו להיות לוים. 
הצד השני הוא הנכון. בלי שזכו בעבודת 
אהל מועד, אין ללוים יחוס שונה מכל 
ישראל. ולכן גם במספרם הייחודי מבן 
חודש, אי אפשר שלא להזכיר את תפקידם 

 הקדוש.
 ָהְתָפְקדוְוַהְלִוִטם ְלַמֵחה ֲאבָֹתם לֹא 
ָהְתָפְקדו ְבתוָכם )במדבר א מז( ְוַהְלִוִטם לֹא 

ְבתוְך ְבֵני ִיְשָרֵאל )ב, לג(. פעמיים כתוב 
התפקדו, שהוא בנין זר, מורכב מָהפעל 
והתפעל. הרי 'פקודים' כאן משמעותו מנין 
וגם מינוי לתפקיד. במנין אמנם יותר 
מתאים לומר שהָמנוי ַפסיבי ]נפעל או 

בני לוי 'עשו לעצמם' ]ִהתפעל[  ָהפעל[. אבל
את התפקיד המיוחד על ידי נאמנותם.  
פעמיים כתוב שלא ָהתפקדו אולי כנגד 
פעמיים שכן נספרו, ולהדגיש את המינוי 
שהוא עיקר המנין. ]בכלל ישראל ג"כ המנין 
הוא גם מינוי להיות 'יוצא צבא', וגם מניינם 

 -מוזכר פעמיים: פעם 'במספר שמות' 
של כל יחיד, ופעם בתוך הדגלים החשיבות 

 הכלל[. –
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מסופר שהחפץ חיים שאל פעם לרב אחד 'למה אני   

כהן ואתה אינך כהן...?' ואמר כי אבותי כשמשה קרא 

'מי לה' אלי' נגשו ואבותיך לא נגשו. כמה מרוויחים 

 דורות מנאמנות מוחלטת.  -לדורי



 כל אחד יכול
ואולי זה המקור של הרמב"ם בדבריו 

ל 'ְולֹא ֵשֶבט ֵלִוי ִבְלַבד ֶאָכא ךָ  13המפורסמים
ְדָבה רוחו ִאיש ְוִאיש ִמָךל ָבֵאי ָהעוָלם ֲאֶשר נָ 

' אותו ֶוֱהִבינו ַמָדעו ְלִהָבֵדל ַלֲעמֹד ִלְפֵני ה
ְךמו  תו וְלָעְבדו ְלֵדָעה ֶאת ה' ְוָהַלְך ָיָשרְלָשרְ 

ל ֶשֲעָשהו ָהֱאלִֹקים וָפַרק ֵמַעל ַצָוארו עֹ
ָאָדם ַהֶחְשבונות ָהַרִבים ֲאֶשר ִבְקשו ְבֵני הָ 

ה ה' ֶחְלקו ֲהֵרי ֶזה ִנְתַקֵדש קֶֹדש ָקָדִשים ְוִיְהיֶ 
י עוָלִמים ְוִיְזֶךה לו ְוַנֲחָלתו ְלעוָלם וְלעוְלמֵ 

ה ָבעוָלם ַהֶזה ָדָבר ַהַלְסִפיק לו ְךמו ֶשָזכָ 
 ַלךֲֹהִנים ַלְלִוִטם'. כמו ששבט לוי זכה לזה על

 ידי נאמנותם המופלגת כך כל אחד יכול.
 א גוטן שבת! 

 הרב שמואל נוסבוים
   לתגובות: הרב שמואל נוסבוים

 תורת החינוך
קשר של קיימא". מאמר סדרת "]דף[ 

 שני
 

 המנהל ודף הקשר
כדי שהילדים וההורים יתייחסו לדף 
הקשר ברצינות המתבקשת, חובה לעשות 
"ענין" מהדבר  גם בתלמוד תורה. ובמערכת, 
כמו בכל מערכת, הכל תלוי במנהיג 

 החבורה, ובענייננו במנהל ]או המפקח[. 
כשהמנהל מייחס חשיבות לדף הקשר, 
'יעשה עסק' ממנו, המסר יחלחל למלמדים, 

גם לילדים.  –להורים, ובסופו של דבר 
המסר צריך לעבור אפילו לילדים. המנהל 
יכול לפנות למלמדים: "הרב ראובן, נו, 
ההורים החזירו את דף הקשר"? "הרב 
שמעון, אני מחכה ליום שישי, לראות את 

מחלק בכיתה"! "הרב לוי, דף הקשר שאתה 
מאד נהניתי לראות שהתייחסת השבוע 
למאמץ המיוחד שהילדים השקיעו בשינון 

 ובחזרה"! 
בד בבד מצופה שהמנהל יפנה גם 
להורים משפטים כמו "המחנך מספר שאתה 
מהקבוצה שמחזירה בעקביות את דף הקשר, 
ומוסיף שזה נותן לו המון 'דלק'"! או 

משוב החיובי  "המלמד שאב עידוד רב מה
 שלך"! 

יש לפנות גם לילד: "הרב אומר שהוא 
מאד מאוכזב שאתה לא מחזיר את הדף"! 
"אבא שלך כתב בדף שהייתם מחוץ לעיר 
ועשיתם קדוש ה'"! "נכנסתי קודם לכיתה 
שלכם, וראיתי על הלוח שחוץ משני ילדים 

ם הביאו דף קשר". וכן הלאה על זו -ל-ו-כ
 הדרך.

למדים יפנימו על המנהל לדאוג שהמ
שדף קשר הוא האמצעי 'לחבר' את ההורים, 
ועל מנת שנוכל לדרוש או לצפות מהורה 
שישתף פעולה, שיבין, שיעריך, חייבים 
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לשתף אותו בהווי, בנעשה, במאמץ המושקע 
 בכל תלמיד.

המנהל החינוכי נדרש לעקוב, ולוודא 
שהמלמדים אכן מיישמים את הדברים, 

המלמדים, לכוון  וכמובן ללוות ולהנחות את
אותם ולתמוך בהם. כשמלמד מתקשה מכל 
סיבה שהיא להנפיק דפי קשר איכותיים, 
יפעיל המנהל איש צוות אחר במערכת 
שיסייע לו. כשמנהל נכנס לחדר מלמדים 
ומחמיא לאחד המלמדים על דף קשר 
מעולה באוזני שאר המלמדים, או על תגובה 

ת חיובית של הורים לדף הקשר, זה ממריץ א
 המלמד ומאתגר את האחרים.

 השקעה בהורים לשם יצירת אמון
תורה 'משדר' כך להורים, -כשהתלמוד

הדבר יוצר אצל ההורים אמון חזק, ויוצר 
מחויבות שמביאה להפריה הדדית. דף קשר 
מפורט ומושקע מעביר להורים מסר 'אתם 
מעניינים אותנו!', 'אנחנו מאמינים שרק 

השיג את בשיתוף פעולה נוכל לקדם ול
מטרתנו!'. זהו מסר חזק ואמיתי, שמגיע 
להורים, שמבינים שמדובר באמת פנימית 
ולא בדיבורים מהשפה ולחוץ. התוצאה היא 
אמון חוזר של ההורים במערכת החינוכית, 

מחזירים אמון.  –כי כשמקבלים אמון 
 מוערכים. –כשמעריכים 

הנהלה שמאמינה וחשה, שהבית הינו 
הילד, משקיעה מרכיב חשוב בחינוך 

בהורים. הת"ת ישתף את ההורים בהווי 
החינוכי שבין כותלי הת"ת, עדכונים על 
מבצעים, הישגים לימודיים, פרויקטים 

 חינוכיים, מיזמים, דרשות וחיזוקים.
כשמוסד חינוכי פועל בשיתוף פעולה, 
ההורה מתחבר למוסד כמעט ברמה של איש 
 צוות. כשאותו הורה יגיע לפגישה, לאסיפת
הורים, בטלפון עם איש צוות, הוא ירגיש 
חלק מהמערכת, ישתף פעולה עם המחנך, 
ירצה להשביע את רצון המלמד, יאמין בו 

 ויעריך אותו.
מנהלים נכבדים, בידכם הדבר, בכוחכם 
ובהשפעתכם, להניף ולהצעיד את המערכת 
כולה גבוה, גבוה, לתפארת בית ה', בחיזוק 

 ת.בתורה ובתפילה, כדאי לנצל זא
לתגובות: הרב שלום קמינר, ייעוץ 

     חינוכי והכשרה, הנחיית קבוצות והרצאות

 כתב חידה

 החידה: לשון זירוז
 אף על גב שאני המורה של לוט

 שמא הן מכילות או בגלל הכילות 

 או כמו בה"א למעלה שעם ה"א למטה

 אשר הגיעתה ממומתא דלווטא

 

 אולי מצמידה אני גב אל גב

 תי"ו פרפר כמו בסיומת

 או אולי זה פשוט מאוד רק מצב

 או להוביל למזבח עציו

 

 שמא מבשרת אני צבא רב

 ואולי אני בכלל רק ציור קו לקו

 יש סיכוי שחדשים לבקרים

 ואולי מילות שם החידה עלי לא ניכרים

ישראל אברהם לתגובות ופתרונות: 

 קלאר

 סיפור
 כוחו של מנהג

אחד הענפים המעניינים ביותר 

סידות, הוא הענף של של אילן הח

חסידות זידיטשוב. למן היום 

היווסדה היתה זידיטשוב חסידות 

מקורית ביותר, ובעלת מנהגים 

מחודשים שאין להם אח ורע 

בחסידויות אחרות, כמו למשל 

לימוד הקבלה, בימיו של שר בית 

 הזוהר רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב. 

בין מנהגיה של חסידות זו, ישנם 

וקשים והמרובים גם התנאים הנ

הנדרשים לאמירת "תחנון". עד 

שנדיר הוא שמכלול כל אלו 

התנאים יתכנסו לפונדק אחד ביום 

מן הימים. היו שאמרו במליצה 

שבזידיטשוב לא אומרים תחנון "כל 

 הימים שרשב"י היה במערה"... 

אחד הזמנים 'הרשמיים' בהם יש 

בזידיטשוב עניין מיוחד וחוק בל 

חנון, הוא ביום יעבור שלא לומר ת

שישי בכל שבוע, אז גם אם אין 

יארצייט מיוחד וכדומה, אין לומר 

תחנון, בשום אופן, מטעמים 

הכמוסים עם אדמור"י בית 

זידיטשוב, ולמעלה מהשגתם של 

 אנשים מן השורה.

* 

מגינת לב ואבל גדול היה זאת 

לחסידות האמורה. משה, בחור 

מנצרי המלוכה לבית זידיטשוב, 

ה ממקורביו של הרב שאביו הי

מטשעבין, הקדיח תבשילו ברבים 

ויצא לתרבות רעה, לא עלינו. כל 

הניסיונות הנואשים של חכמים 

ונבונים להחזירו למוטב עלו בתוהו, 

עד שלדאבון לב עמד לעשות את 

הבלתי יעשה ולהתגייס לצבא 

 המקומי.

כששמע האב על החלטתו של 

הבן המרדן והסורר, וביודעו כי 

אחד הדברים אשר  הצבא הוא

עליהם נאמר "כל באיה לא 

ישובון", הבין מיד כי המוצא 



האחרון להצלת הבן, הוא להביאו 

אל הגאון מטשעבין, כשהוא 

בחכמת התורה ודאי ידע כיצד 

להשפיע עליו לנטוש את דרכיו 

הנלוזות ולחזור אל היהדות. 

ממחשבה למעשה החיש האב 

פעמיו אל מעונו של הגאון, ושפך 

את ליבו על מעללי בנו ועל בפניו 

 תכניותיו החדשות.

הרב התחלחל מאוד למשמע 

הדברים, ומיד שלח לקרוא לנער 

אליו, החינוך שקיבל בנעוריו 

לשמור על כבודם של תלמידי 

חכמים, עשה את שלו, והנה מצא 

הנער את עצמו עומד בחדרו של 

הגאון ומצפה למוצא פיו. ודאי יטיף 

ני את לי הרב מוסר ולא יחשוך ממ

שבט לשונו, הרהר לעצמו, גם אני 

לא אחשוך ממנו את שבט לשוני 

 ואראה לו מי העומד לפניו.

להפתעתו כי רבה קבלו הרב 

בסבר פנים, והתייחס אליו 

בחמימות ממגנטת, "שמעתי" אמר 

הגאון ברכות קטיפתית "כי בחרת 

לך דרך בחיים והחלטת נמרצות 

ללכת לצבא, ביד האדם נתונה 

הבחירה בין טוב ורע, ואולם דע לך 

בני כי אינך אדם פשוט, הנך נצר 

למשפחת מלוכה אדמור"י 

יש  –יהם, ככזה זידיטשוב לדורות

לך מחויבות מיוחדת! אינה דומה 

 הנהגתו של נסיך לבן איכרים...".

המילים המלטפות פעלו את 

פעולתם, ומשאלו נאמרו, נשבה 

הבחור בקסמו של הגאון כבמטה 

קסמים, ושם את אוזניו כאפרכסת 

 לשמוע את המשך הדברים. 

"בזידיטשוב", המשיך הגאון 

בדבריו "יש מנהג שלא לומר 

נון ביום שישי, אינני מתערב תח

לך בחובותיך כלפי הקב"ה, 

ואולם זאת אבקש ממך, לשמור 

על כבוד משפחתך, ובשום אופן 

 לא לומר ביום שישי תחנון!".

משה עמד משתומם ופעור 

פה, לא כך תיאר לעצמו את 

המפגש הצפוי עם הגאון. כבתוך 

חלום שומע הוא את עצמו 

מבטיח לגאון בכל הקדוש והיקר, 

שמור על כבודו כנסיך למלוכת ל

זידיטשוב, חס ושלום לא לומר 

 תחנון ביום שישי.

ויהי היום, ומשה מיודענו כבר 

חייל מן המניין בצבא, משתתף 

כמו חביריו באימונים המפרכים 

והמתישים וצונח בסוף היום אל 

מיטתו. בליל שישי הראשון שלו 

בצבא הוא שכב כדרכו במיטתו, 

ה לנצל את בלא קריאת שמע, וניס

השעות המצומצמות שנקצבו לו 

לשינה מתוקה, ולפתע נזכר "הרי 

הבטחתי בהן צדקי לגאון מטשעבין 

 שמחר לא אומר תחנון!".

זיק של בלבול ניצת בין ריסי 

עיניו, "כיצד אוכל שלא לומר תחנון 

אם אינני מתפלל?! אין בפני שתי 

ברירות, מחר אהיה מוכרח 

להתפלל". למחרת השכים משה 

ום לתפילה חטופה, התפלל ק

 ולא אמר תחנון.שחרית 

בסיום התפילה פכר משה את 

ידיו בסיפוק על שהוכיח לעצמו 

שהוא יודע לשמור הבטחות, ופנה 

להמשיך בשגרה. הוא ניסה בכל 

כוחותיו לשכוח מרגשות ההתעלות 

וההזדככות היחסיות שהיו מנת 

חלקו בתפילה, אפס כי לא עלה 

היצר בידו לשכוח מקיומו של 

הטוב, כעת עלתה במוחו מחשבה 

הגיונית, הן בלא להתפלל כל 

השבוע אין כל משמעות לאי 

אמירת תחנון ביום שישי דוקא, 

הוא ניסה להחניק את המחשבות 

המחייבות, ללא הצלחה. מצווה 

 גוררת מצווה.

* 

כך, הודות לחכמתו של הגאון 

מטשעבין שב משה לשורשיו 

 הקדושים. צעד אחר צעד...

 

 :  הרב זאב קופלמןובותלתג

 

 

 

 

 בידכם הדבר, שלא יישאר הנייר חלק...
>>> 
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