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אחראי לחוסר אחריות
"יש לך ניסיון כלשהו?" שאל בוס בראיון עבודה.

האחראי",  הייתי  שבה  עבודה  עזבתי  עכשיו  "בוודאי, 
השיב המרואיין.

"אחראי זה טוב", חייך הבוס, "באיזה תחום?"
שאני  אמרו   - שהשתבש  דבר  "כל 

אחראי"...
***

בפרשתנו העוסקת בחטאים ובקרבנות 
לכפר עליהם, מצוי קרבן מיוחד ושונה: 
דווקא  שנמשח  (זה  הגדול  הכהן  אם 
בלשון  "הכהן המשיח",  בשמן המשחה, 
קרבן  להביא  עליו   - חוטא  הפסוק) 

מיוחד. 
מציין  זי"ע  מבעלזא  מהרי"ד  מרן  כ"ק 
הקרבנות  שבכל  בעוד  פלא:  דבר 
לאחר  התורה  מסיימת  שבפרשה, 
והקריבו  הקרבן  את  החוטא  שהביא 
הכהן  של  קרבנו  שעל  הרי  לו",  "ונסלח 
המשיח אין שום אזכור לסליחה. והדבר 

טעון הבנה. 
היא  שאף  הפסוק  לשון  על  מצביע  הוא  זאת,  לבאר  כדי 
מהי  העם",  לאשמת  יחטא  המשיח  הכהן  "אם  תמוהה: 
אשמת העם הזאת? הרי הכהן חטא ולא העם. (רש"י עומד 

על כך בפירושו השני במקום וכעת נציין רעיון נוסף.)
מאחר שתורתנו נוגעת לכל יהודי, גם כזה שאינו כהן, מה 

ניתן ללמוד מכך עבורנו?
בן המלך היה מפונק ומעונג ביותר, אך מוח חריף היה לו 
בקדקודו, זאת לבד ממה שמטבעו אהב ללמוד והסתקרן 

להכיר דברים חדשים. המלך הבין שיש בידו אוצר מוכשר, 
אלא שחבל לו ללמד את בנו ליד שולחן כתיבה וספרים, 

שכן אחרי כמה דקות יגיד שאינו חפץ ללמוד.
טיכס המלך עצה והביא מאחת מערי מלכותו אדם מלומד 
שלפניו  הזה  שהאיש  והודיעו  לנסיך  המלך  קרא  וחכם, 
עומד לשירותו ויכולים הם לצאת לטייל 
שהמורה  כמובן  נפשם.  תאווה  באשר 
להעביר  שעליו  מראש  הדרכה  קיבל 
צורה  בכל  לימודי,  וחומר  ידע  לנסיך 

שהיא מלבד בצורת שיעור בכיתה. 
המורה  ולגבעות,  להרים  השניים  יצאו 
הנסיך  ופילוסופיה,  תהיות  העלה 
שאלות  ולהשיב;  מוחו  את  לחדד  ניסה 
לגבי  הנסיך  של  במחשבתו  התעוררו 
צמחים ובעלי חיים שראו, גרמי השמים 
השיב  המורה  אנוש;  בני  ותכונות 
בסבלנות אין קץ, שינן והמחיש, הטמיע 
גדל  האחרון  וזה  הנסיך  בלב  תובנות 

לתפארת המלוכה כולה.
למלך  המורה  הגיע  שנים  שלוש  לאחר 
היקר  הנסיך  את  ללמד  שסיים  והודיע 
המלך",  מן  אבקש  זאת  "אולם  לו.  דרוש  אשר  כל  את 
העבודה  לחדר  להגיע  לנסיך  "שיורה  המלומד,  ביקש 
שהוקצה לי בירכתי הארמון, רצוני ללמדו שם משך שעה 
הולך  הכל  שהרי  כמוהו,  מאין  נחוץ  לימוד  אחרונה  אחת 

אחר החיתום". המלך הסכים ושלח את הנסיך.
בהגיע הנסיך אל חדר העבודה, תפסו המלומד בלי אומר 
ודברים, עקדו היטב אל השולחן, חסם את פיו בסמרטוט 
עשר...  שלוש...  שתיים,  אחת,  עבה.  בשוט  מלקהו  והחל 

עשרים... מאה מלקות! אחת לא פחות. 

אין סליחה 
לכהן המשיח

הלימוד האחרון 
של הנסיך



אל  דם  זב  כשגופו  ברגליו  לא התעלף כשל  הנסיך שבנס 
היכל המלך ופניו המפונקות הביעו סבל איום ונורא. "מי 
היה  לא  לנסיך  האהוב.  לבנו  המלך  חרד  זאת?"  לך  עשה 

כוח לדבר, הוא סימן באלם: המורה...
לספק  ונדרש  הקוצף  המלך  אל  מיד  הוזעק  המורה 

הסברים. 
"ראה, אדוני המלך", הסביר המורה בטוב 
מאוד,  עד  מפונק  "הנסיך  ודעת,  טעם 
במשפט  ומלך  כיסאך,  על  יֵשב  אחד  ויום 
יעמיד ארץ. אלא שמעולם לא טעם טעמה 
ללחם  שרעב  קבצן  לפניו  יביאו  מכה.  של 
להכותו  ויצווה  מועטת  בגנבה  ידו  ושלח 
ציית  ישמע על אדם שלא  שמונים מכות, 
לתמרור כלשהו ויענישו חמישים מלקות.

לא  מכה.  כל  של  טעמה  בשרו  על  היטב  הוא  יודע  "כעת, 
ימהר להלקות אחרים טרם שישקול במדויק את ענשם, 
הן יודע הוא עד כמה כואב הדבר". והמלך - הודה לו בכל 

פה...
מבעלזא: הכהן  מהרי"ד  מרן  כ"ק  קדשו של  לדברי  נשוב 

חוטא  איננו  הוא  למאוד.  וקדושה  גבוהה  דרגתו  המשיח 
שמשמים  אלא  לסליחה,  שזקוק  הוא  לא  עצמו,  בשל 
סיבבו שיחטא "לאשמת העם", בגללם. כך יוכל להעלותם 

עמו בעת שיעשה תשובה. 
 ***

הקב"ה  מביא  שלעתים  ביארו  צדיקים 
"נפילה" מסוימת לצדיקים, כדי שיוכלו 
החוטא,  של  כאבו  עם  ולהזדהות  לחוש 
שיבינו באיזה מצב הוא מצוי כעת, משם 

יוכלו לסייע בעדו.
לנו  יש  מה,  דבר  משתבש  אצלנו  כאשר 
מאתנו.  חוץ  אשמים,  כולם  ברזל:  כלל 
אנחנו הרי אחראים. אולם כאשר הזולת 

גורם לשיבוש כלשהו, ברור לנו ש'הוא האחראי לכך'. 
לנו  להעניק  נועדו  חווים  שאנו  והנפילות  שהמכות  נזכור 
כישלון  יתרחש  הזולת  אצל  כאשר  וכאב,  מקושי  טעימה 
להתייחס  כיצד  נדע   - הזה  במקום  שהיינו  אנו  כלשהו, 

בהגינות ולא להטיל עליו אשמה ואחריות. 

"כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה'" (ב, יא)

אין  נותן בה קרטוב של דבש  היה  אילו  בר קפרא:  תני  "ועוד 
אדם יכול לעמוד מפני ריחה. ולמה אין מערבין בה דבש? מפני 
שהתורה אמרה כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה 

לה'" (גרסת הסידורים, ומקורו בירושלמי יומא כג.).

אמת"  ה"אמרי  כ"ק  אלתר,  מרדכי  אברהם  רבי  שהנהיג  בעת 
מגור, את צאן עדתו, עמד וגדר תקנה שרופפת הייתה עד אז: 
זמן  לפי  בזמנה,  ורק  והלאה תהיה אך  תפילת שחרית מהיום 

קריאת שמע לשיטת המגן אברהם. 

בארבע  להתפלל  רגילים  שהיו  יהודים  מכך,  יוצא  כפועל 
תפילתם  ולהקדים  מאוד  להזדרז  הוכרחו  ביום,  שעות  וחמש 
והתאונן  אמת"  ה"אמרי  אל  הגיע  החסידים  אחד  להשכמה. 
ההכנות  את  מספיק  אינני  לתפילה  ההשכמה  בשל  בפניו: 
הרוחניות שהייתי רגיל בהן, ואיבדתי את הטעם המתוק שהיה 

לי בתפילה. 

נענה ה"אמרי אמת" בלשון הברייתא: "ולמה אין מערבין בה 
דבש? מפני שהתורה אמרה!" ושתק.

לאמור: חייבים לעשות כפי שהתורה אמרה, גם כשלא מוצאים 
בכך טעם טוב ומתוק... 

"ונפש כי תחטא בשגגה" (ד, ב)

דינו של חוטא בשגגה בדרך כלל בהבאת חטאת, ולכאורה, 
שואל האלשיך הקדוש, אנו רק בני אדם, קורה שבן אנוש 
טועה, כפי ששגור על פינו להגנה עצמית: 'אני לא מלאך'... 

מדוע אם כן, על החוטא בשוגג להביא קרבן חטאת.

והוא מבאר על פי דברי חז"ל (חולין ה: ועוד): "בהמתן של 
צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן, צדיקים עצמן לא 

כל שכן?!" 

הרי שאם אדם זה לא היה חוטא בשלב כלשהו במזיד, הרי 
שהיה נכלל בגדר 'צדיק' ואין הקב"ה מביא תקלה על ידו 

בשוגג. 

עוון  לו  שתלוי  הרי  בשוגג,  זה  אדם  חטא  שאם  כרחך  על 
בתשובה.  שב  טרם  שעליו  עוון  בצווארו,  במזיד  שעשה 
כי  "נפש  הפסוק:  לשון  מדיוק  לכך  רמז  האלשיך  ומביא 
ועשה  ֵּתעשינה  לא  אשר  ה'  מצוות  מכל  בשגגה  תחטא 

מאחת מהנה". 

על חטא זה שעבר במזיד ועדיין לא שב בתשובה, מזמנים 
קרבן  להביא  יצטרך  שעליו  בשוגג  חטא  השמים  מן  לו 

ויעשה תשובה ויתכפרו לו שניהם יחד.

כיוון שלקה 
הרי הוא כאחיך



"ונפש כי תקריב מנחה" (ב, א)
"ונפש כי תקריב - לא נאמר נפש בכל 
קרבנות נדבה, אלא במנחה. מי דרכו 
הקב"ה:  אמר  עני.  מנחה?  להתנדב 
נפשו"  כאילו הקריב  עליו  אני  מעלה 

(רש"י).
ה"בית  כאן  מציב  הגיונית  תהייה 
ישראל" מגור לאור דברי רש"י הללו: 
הן בפסוקים הקודמים מדובר באדם 
בעל אמצעים שחטא והביא קרבן מן 
חטאו.  על  לכפר  הצאן  מן  או  הבקר 
ממוצע,  לאדם  ביחס  שור  של  מחירו 
מן  יותר  הרבה  וקושי  במאמץ  עולה 
מנחה.  קרבן  להביא  שמתאמץ  העני 
ולטובת  מאוד  גדול  ביניהם  הפער 

העשיר.
מה טעם אפוא אמר הקב"ה: "מעלה 
אני עליו כאילו הקריב נפשו" רק על 
העני, ואילו האדם הממוצע שהתאמץ 
הרבה יותר מן העני - לא זכה לזאת?

 ***
הגאון  של  הרבים  ממסעותיו  באחד 
רבי יוסף שלמה כהנמן מפוניבז' עבור 
מוסדות התורה שלו, נעמד רבי יוסף 
בארצות  כלשהו  כנסת  בבית  שלמה 
להבות  חוצבת  דרשה  מסר  הברית, 
נעמדו  וסביבו  הייחודית  כדרכו  אש 
מכושרו  שהתפעלו  רבים  יהודים 
הנפלאות  המרגליות  ומן  הרטורי 

ששזר בדבריו.
בסיום הדרשה, כאשר מחה רבי יוסף 
ראה  המאמץ,  מן  זיעתו  את  שלמה 
לצדו ילד קטן כבן שש שהביט בו משך 
הישיבה  ראש  הסתקרן  הדרשה.  כל 
לילדון בשאלה: "האם  ופנה  המבוגר 

הבנת את הדרשה שלי?"

"לא  במבוכה:  בראשו  נענע  הילד 
הרב  שמסר  התורה  דברי  את  הבנתי 
הבנתי  אחד  דבר  אבל  שצריך,  כמו 
לכסף  זקוק  הישיבה  ראש  היטב: 

עבור התורה". 
מדבריו,  שלמה  יוסף  רבי  נהנה 
פתחו  לא  הנראה  שכפי  ומאחר 
לכך,  שציפה  כפי  כיסם  את  הציבור 

הפטיר לעברו בשנינות: "אתה היחיד 
שהבנת אותי"...

***
יסודו  להבנת דברי רש"י הנ"ל לאור 
את  נקדים  ישראל",  ה"בית  של 
שתכלית  המפורסמים  הרמב"ן  דברי 
הקרבן היא שיחשוב החוטא שכל מה 
שעושים לבהמה, היו צריכים לעשות 
לו בעצמו. בשומו על לבו את הדברים 
מפני  להיכנע  לבו  אל  ייתן  האלה, 

הבורא שחטא לו וישוב בתשובה כנה 
ואמיתית.

האדם  ישראל":  ה"בית  מבאר  וכך 
הממוצע שמביא קרבן לבית המקדש, 
מכספו,  שקלים  אלפי  השקיע  אמנם 
סחב  ירושלימה,  בעלייה  התאמץ 
תהליך  ועבר  הבית  להר  עד  בהמה 
תדיר  אך  לתשובה,  בדרכו  ארוך 
מלווה אותו הרהור: "ב"ה, אני עושה 
הכל כמו שצריך". ממילא תשובתו - 
כפי שכתב הרמב"ן שצריכה התשובה 

להיות - לא נעשית היטב. 
אולם העני תמיד מרגיש חייב, תמיד 
מרגיש חסר. הוא חטא וזקוק לקרבן, 
זאת  בחושבו  אמצעים.  לו  אין  אך 
את  משיג  והוא  בקרבו  לבו  נשבר   -
את  "שהבין"  זה  הוא  הקרבן.  מטרת 
רצון הבורא "יותר טוב מכל השאר". 
במילים אלו השתמש שמואל הנביא 
מלך  שאול  את  מוכיח  הוא  כאשר 
ה'  כדבר  עשה  שלא  כך  על  ישראל 
לו  משיב  ושאול  עמלק  את  והשמיד 
שהעם חמל על מיטב הצאן להקריבם 
לה'. שמואל מבהיר לו שלא זו הדרך 
ולא זו העיר, ומסביר: "הלא שמוע - 
ִמֶזַבח טוב, להקשיב - ֵמֵחֶלב אילים". 
וזבחים?  בעולות  לה'  חפץ  האם 
בקרבן?  שנטרח  זקוק  הבורא  האם 
היא  קרבן  שנביא  בכך  מטרתו  כל 
ונעשה  בקולו  שנשמע  הנ"ל  לתכלית 
העני  זוכה  לזאת  היטב.  רצונו  את 
משום  ודווקא  הנשבר  לבו  בזכות 

שאיננו מביא מאומה חוץ ממנחה. 
"כאילו הקריב נפשו"! 

בסיום הדרשה, ראה 
רבי יוסף שלמה לצדו 

ילד קטן כבן שש 
שהביט בו משך כל 

הדרשה. הסתקרן ראש 
הישיבה המבוגר ופנה 
לילדון בשאלה: "האם 

הבנת את הדרשה 
שלי?"

כדברך הבינני
במחשבה שניה

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


