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תשאל, תבין!
"חשבת שלא נגלה, מה?" זעם המנהל על העובד שהתקבל 
לפני שבועיים. "כתבת בטופס הקבלה שיש לך חמש שנות 

ניסיון. ומתברר שאין לך שום דבר כזה".
"אין לי ניסיון", מודה העובד. "אבל אל תשכח שביקשתם 

עובד בעל חוש דמיון-מפותח"...
***

לאחר מיתת שני בני אהרן, נצטוו אהרן 
מאהל  לצאת  שלא  הנותרים  בניו  ושני 
ציווי  אותם  מצווה  רבינו  ומשה  מועד, 
הקרבנות  על  שעה  והוראת  מיוחד 
שהינם  שלמרות  לעשותם,  שנותרו 
נקבר)  טרם  שמתם  (אבלים  אוננים 
שיאכלו  המקדש,  בעבודת  אסור  ואונן 

מהמנחה ומבשר הקרבנות. 
שעיר  היכן  משה  שואל  מכן  לאחר 
החטאת, ומתברר לו שהחטאת נשרפה. 
איתמר  ועל  אלעזר  על  כועס  משה 
ושואל: "מדוע לא אכלתם את החטאת 
במקום  עונה  אהרן  הקודש"?  במקום 
שהורה  זה  שהוא  למשה  ומסביר  בניו 
שלא לאכול את החטאת, והיה לו לימוד 

לכך.
מסיימת התורה "וישמע משה, וייטב בעיניו". 

ליישם.  נוכל  אותו  לדורות  מסר  כתמיד  מחפשים  אנו 
ובנוסף ננסה להבין את לשון הפסוק, ומשם את הביטוי 
'שומע' משהו  בני האדם, כאשר מישהו  שאימצו לעצמם 
שהוא מסכים איתו - "וייטב בעיניו". מדוע 'בעיניו' ולא 

'באוזניו'?...
למספר  אותה  אפף  שההלם  פגועה  כך  כל  הייתה  היא 

דקות, ואז הגיע הבכי, בגלים. היא בכתה כמו שלא בכתה 
תחת החופה לפני מספר שבועות בסך הכל... 

עליה  סומך  לא  הוא  זה?  את  עושה  הוא  למה  למה? 
מספיק?! ובכלל, זו המצוה שלה!

הכלה הצעירה שזה לה שבת ראשונה שהיא עושה בבית 
יצא  שהחתן  לאחר  נרות  להדליק  הגיעה  חתנה,  עם  יחד 
ללמוד לפני מנחה של ערב שבת קודש, 
ולא האמינה למראה עיניה: הוא הדליק 
עליה  סומך  לא  כנראה  הוא  הנרות.  את 

שהיא תדליק...
'אם זה מה שהוא חושב', הרהרה לעצמה 
עצמו.  עם  שבת  סעודת  'שיאכל  בזעף, 

אני לא אדבר איתו'. 
מלא  הכנסת  מבית  הגיע  הבעל 
בקול  הכריז  ישראל  כמנהג  התרגשות, 
ואז החל את  ומבורך",  רם "שבת שלום 
מ"שלום  ורגיל,  כזקן  הזמירות  סדר 
כבר  הוא  עכשיו  הקידוש,  ועד  עליכם" 
בעל הבית בפני עצמו. לקידוש הוא קרא 
במטבח,  התמהמהה  שעוד  לרעייתו 

ופתח בקידוש נרגש.
של  לפניה  לב  הבעל  שם  והמוציא,  ידיים  נטילת  לאחר 

רעייתו. משהו אינו כשורה ועד עכשיו הוא לא קלט... 
הוא ניסה לחלץ מפיה במה מדובר, אך היא הזעיפה פנים 
ושלא  שהתקררו  דגים  רבים,  תחנונים  לאחר  ושתקה. 
להסביר  האשה  הסכימה  השבת,  סעודת  שאר  על  לדבר 
והמילים פרצו מפיה בעלבון צורב לב: "אתה מדליק את 

הנרות במקומי, כי אתה לא סומך עלי שאדליק?!"...
בצחוק  פרץ  ובמשנהו  לרגע,  בתימהון  בה  התבונן  הבעל 

עגמת נפש 
על לא דבר

למה הדליק 
הבעל נרות?



עדיין  שהיא  כשהבין  מיידית  נבלם  צחוקו  אך  מתגלגל. 
לה  הסביר  "תראי",  פצעיה.  על  מלח  זורה  והוא  פגועה 
בעדינות, תוך שהוא מתאפק לא לחייך. "זה לא מה שאת 

חושבת".
להספיק  הכנסת  לבית  לצאת  במהירות  "התארגנתי 

הידור  שיש  ונזכרתי  מנחה,  לפני  ללמוד 
ויכבה  השבת  נרות  את  ידליק  שהבעל 
יותר  טוב  דולקת  הפתילה  שכך  אותם, 

ולאשה יהיה קל יותר להדליק אותם.
בדלת  ביד,  הגפרור  עם  שאני  כדי  "תוך 
להדליק  סיימתי  עזות.  דפיקות  נשמעות 
בפתח.  מי  לראות  ורצתי  השני  הנר  את 
השכן מלמטה בהול, אחד מאורחיו קודח 

מחום והוא זקוק בדחיפות למשכך כאבים חזק. חיטטתי 
בארונות המטבח, והבאתי לו את החפיסה. 

"בלהט ההתארגנות ודוחק הזמן שכחתי לגמרי מן הנרות. 
יצאתי ללמוד, ואת גילית נרות שבת דולקים ועגמת נפש 

רבה"...
שני,  מכלי  שמעתיו  אמיתי,  מעשה  הינו  הזה  המעשה 

וכנראה אירע אך לפני מספר שנים בודדות. הוא ממחיש 
עד כמה לעתים אנו בונים "מגדל הפורח באוויר", על סמך 
חלקי מעשים שראינו. קשה לנו להירגע ואנחנו נסערים. 

אסור  מעשה  נעשה  לדעתו  כאשר  קצף  רבינו  משה  גם 
הניח  אהרן  כאשר  אך  באכילתה.  ולא  החטאת  בשריפת 
את דעתו, "וישמע משה" את התשובה, 
שראו  את  הבין  כעת  בעיניו",  "וייטב 

עיניו בשריפת החטאת.
 ***

אותנו  מביא  שלנו,  המפותח"  "הדמיון 
סמך  על  מסקנות  להסיק  רבות  פעמים 
הפאזל  שאר  את  שראינו.  ממה  חלקים 
מפתיע  ב"היגיון"  משלימים  אנחנו 

ויצירתי. לטובת עצמנו ולרעת הזולת, כמובן...
כאשר "נדבר עם העובד" ונשאל מדוע הוא נהג כפי שנהג, 
ידענו  שלא  מידע  וחלקי  שונות  סיבות  שנגלה  מסתבר 

לפני כן. 
שווה לנסות!   

"זאת החיה אשר תאכלו" (יא, ב)

"כיצד מעז רבינו לחלוק על גדולי ישראל כהש"ך והט"ז, 
הלוי  פנחס  רבי  הגאון  נשאל  שלו?"  ההלכות  בפסקי 

הורביץ, בעל ה"הפלאה", על ידי מקורביו. 

למעשה  להתיר  שהורה  לאחר  הייתה  זו  ששאלה  כנראה 
בדיני טריפות נגד דעת אחד מגדולי הפוסקים.  

"כאשר אבוא לעולם האמת", השיב ה"הפלאה", ויתבעוני 
בבית דין של מעלה הש"ך והט"ז על שחלקתי על פסקיהם, 
והבנתי  לימודי  שיטת  שלפי  ואסביר  כנגדם  אתייצב 
ויגיעתי בתורה, כך היה צריך להיות פסק הדין, ואסור לי 

לשנות ממה שעלה להלכה, רק מכיון שהם כתבו אחרת. 

"ואף אם לא יתקבלו טענותי, בין כך ובין כך אצא נשכר 
מכך שעמדתי לדין עם ארזי הלבנון אדירי התורה.

מעלה  של  דין  לבית  וכשאגיע  בהמה  אטריף  אם  "אולם 
יתברר שהיה זה שלא כדין, תתבע אותי הבהמה לדין על 
כך שלא דאגתי שתבוא על תיקונה וטעיתי בהוראה. ושם, 
עם  לדין  לעמוד  ברצוני  אין  יתברר שאני צדקתי,  גם אם 

בהמה"... 

"כל אשר לו סנפיר וקשקשת" (יא, ט)

דחד  רב  בי  בר  לכל  ומפורסם  ידוע  לדגים  זה  טהרה  סימן 
הביא  מחעלם,  נטע  לרבי  שעשועים",  "נטע  בספר  יומא. 

בדרך רמז פירוש נפלא: 

סימן הטהרה לדג מרמז בתוכו סימן טהרה ליהודי עובד ה': 
נדרש  יהודי  אף  במים,  להתקדם  ככלי  לדג  משמש  הסנפיר 
להתקדם בעבודת ה' ולעלות כל העת. הקשקש, הינו הגנה 
לעורו של הדג מפגעי המים, כמו כן כל יהודי נדרש לעשות 
יפריעוהו  שלא  הבורא  בעבודת  וסייגים  גדרות  לעצמו 

מעבודתו הרוחנית.

על פי דבריו חשבנו לרמז את המפורסם בחז"ל (חולין סו:): 
ואין  ויש שיש לו סנפיר  יש לו סנפיר  "כל שיש לו קשקשת 

לו קשקשת". 

וסייגים  גדרים  לעצמו  ששם  יהודי  קשקשת",  לו  שיש  "כל 
לענייני העולם הזה – "יש לו סנפיר" ויש תועלת בכך שהוא 
מתקדם בעבודת ה'. אבל "יש שיש לו סנפיר", והוא מתקדם 
סייגים  מעמיד  שאינו  קשקשת",  לו  "ואין  ה',  בעבודת 
והבדלות בינו לבין העולם הזה – כל מה שרכש בהתקדמותו, 

יכול הוא לאבד.

עין רואה 
ואוזן שומעת



"קרב אל המזבח" (ט, ז)
"קרב אל המזבח - שהיה אהרן בוש 
וירא לגשת, אמר לו משה למה אתה 

בוש, לכך נבחרת" (רש"י).
נפסק  ט"ז)  נ"ג,  (או"ח  בשו"ע 
צריך  קבוע  ש"צ  שאינו  "מי  להלכה: 
לסרב מעט קודם שירד לפני התיבה, 
ראשונה  פעם  אלא  מדי,  יותר  ולא 
מסרב, וכשיאמרו לו פעם שניה מכין 
ובפעם  לעמוד,  שרוצה  כמו  עצמו 
שלישית יעמוד. ואם האומר לו שירד 
הוא אדם גדול, אינו מסרב לו כלל". 

לד.).  (ברכות  בגמרא  הדין  מקור 
הראשונה  שבפעם  רש"י,  שם  ופירש 
יסרב "יעשה עצמו כלא רוצה, כלומר, 
לסירוב  שהסיבה  הרי  כדאי".  איני 
היא מחמת ענווה ושפלות הרוח. אם 
כן, יש להבין מפני מה נפסק להלכה 
 – גדול  אדם  הוא  המצווה  שכאשר 

אינו מסרב לו כלל. 
[הרעיון הוא בדרך אפשר ובדרך רמז 

גרידא, ולא בגדרי ההלכה].
***

הסמוכות  הקהילות  אחת  בני 
ל"ימים  עצמם  הכינו  לברדיטשוב, 
מבני  אחד  משמע.  תרתי  הנוראים", 
בתוך  שהיה  גדול  גביר  הקהילה, 
לחזן  עצמו  החזיק  שלו,  האבל  שנת 
מעמוד  להרפות  וסירב  מפורסם 
התפילה שהפך למקומו הקבוע בימי 

החול והשבת מאז נפטר אביו.
לעומתו, בני הקהילה שלא היו נגועים 
ואפילו  חול  ביום  ידעו שאולי  בדבר, 
בתפילות השבת אין זה נורא שהגביר 
על  הנוראים  בימים  אבל  החזן,  יהיה 
תצלינה   – ומנגינותיהם  תפילותיהם 

של  קולו  את  משמוע  אוזניהם 
ה"חזן"...

יצחק  לוי  רבי  ניגשו הצדדים לרה"ק 
את  בפניו  לשטוח  מברדיטשוב 
תעצומותיהם. לאחר שמיעת הטענות 
לוי"  ה"קדושת  נענה  הצדדים  משני 
מזמורי  ג'  בני,  "ראה  העשיר:  אל 
במילה  מתחילים  בתהלים  תפילה 
"תפילה  למשה",  "תפילה  "תפילה". 

לדוד", "תפילה לעני".
שכן  גדול...  חזן  היה  לא  רבינו  משה 
לעומת  אך  היה.  לשון  וכבד  פה  כבד 
ואיש  הנביאים  אדון  היה  זאת, 
לאין  תפילתו  הייתה  ולכן  האלוקים 
שיעור וערך בהשגת אנוש. דוד המלך 
לא היה במדרגתו של משה רבינו, אך 
יודע  היה  וצדקותו,  מקדושתו  לבד 
הדרגה  ישראל.  זמירות  ונעים  נגן 
לה,  הדר  ולא  תואר  לא  השלישית 
בכך  יש  מעלה  אך  לעני",  "תפילה 
ולבו  בו,  וטפלי תלויים  שביתו ריקם 

נשבר בקרבו.
אינני  לעמוד,  לגשת  רצונך  אם 
דוד  ולא  רבינו  משה  לעשותך  יכול 

מברדיטשוב  הרה"ק  סיים  המלך", 
אני  יכול  עשירותך  את  "אבל  לגביר, 
ליטול כדי שתהיה תפילתך – תפילה 

לעני"... 
***

לבד מהצחות והפקחות שבמעשה זה, 
לעניין  רק  ולא   – ללמוד מכך  לנו  יש 
שיהודי  ברגע   – העמוד  לפני  תפילה 
ועניין,  דבר  בכל  הציבור  שליח  נהיה 
ומוכתר  צדיק  להיות  יכול  אינו  הוא 
יודע  להיות  אף  רגע,  בין  בנימוסים 
שהוא  הנגינה  בהיכל  ולהימצא  נגן 
אדם  כל  לאו   – התשובה  היכל  הוא 

זוכה.
וכדאי  יהודי  יכול  רגע  בכל  אבל 
כאשר  לעני",  "תפילה  בגדר  להיות 
וראוי  הגון  ביודעו שאינו  נשבר  ליבו 
רקיעים  תפילתו  תחצוב  ואז  לכך, 
וזהו  הציבור.  של  תפילתם  בהעלאת 
שאמר משה לאהרן "למה אתה בוש, 

לכך נבחרת". בשל הבושה ובכוחה.
הדין  על  בגמרא,  רש"י  שהסביר  זהו 
שבפעם הראשונה יסרב שליח הציבור 
כלומר,  רוצה,  כלא  עצמו  "יעשה 
במעלתו  שיתבונן  היינו  כדאי",  איני 
"תפילה  בגדר  ויהיה  כדאי  שאינו 
יראה  'יהבהב',  השניה  בפעם  לעני". 
שברצונו לגשת, כי לסרב יותר מדי – 
בגדר  אינו  ואז  גאווה  דרך  כבר  היא 

"תפילה לעני".
מעתה נבין באופן נפלא מדוע כאשר 
מסרבין  אין  גדול  אדם  הוא  המצווה 
ענווה  הוא  מראה  כאשר  כי  כלל,  לו 
הוא  שנכון  הרי  הגדול,  בפני  והכנעה 
"תפילה  בגדר  ציבור  שליח  להיות 

לעני". 

משה רבינו לא היה חזן 
גדול... שכן כבד פה 

וכבד לשון היה. אך היה 
אדון הנביאים ואיש 

האלוקים, ולכן הייתה 
תפילתו לאין שיעור 
וערך בהשגת אנוש

תפילה לעני 
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com }{סוף מעשה


