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  בס"ד

  ירושלים  -ישיבת הֹּכתל  

  שיחת הגאון הרב אביגֹדר הלוי נבנצל שליט"א

  תשע"דתרומה  לפרשת

  הכרובים והתורה
  

  ?מה מלמדים אותנו הכרובים
ְוָעִׂשיָת  ...ְוָעִׂשיָת ַכֹּפֶרת ָזָהב ָטהֹורוה את משה: "הקב"ה מצַ 

. יח)- יז(שמות כה,  "ִמְּׁשֵני ְקצֹות ַהַּכֹּפֶרת ...ְׁשַנִים ְּכֻרִבים ָזָהב
יושב הקב"ה נקרא "הכרובים הם מרכז הכובד של המשכן. 

"השכינה נתונה , כי (תהלים פ, ב; שם צט, א; דהי"א יג, ו)" הכרובים
, ומשם היא מדברת עם (במד"ר ד, יג)למעלה משני הכרובים" 

(שמות כה,  "םְוִדַּבְרִּתי ִאְּת ֵמַעל ַהַּכֹּפֶרת ִמֵּבין ְׁשֵני ַהְּכֻרִבי" -  משה

  .כב)
גם בשמים יש כרובים, והם משמשים שם כמרכבה לשכינה 

ה לעשות וה הקב"כן גם במשכן מצַ ל, ו(עי' רמב"ן שם, כא)
 .1קפל בתוכו את כל הבריאה כולהמכרובים, שכן המשכן 

המשכן הוא "זעיר אנפין" של הבריאה, והכרובים במשכן הם 
"ה כביכול יושב כמו שלמעלה הקבוכנגד הכרובים של מעלה, 

נמצא לפי זה, . ובים, כך גם למטה הוא שוכן עליהםעל הכר
יש קדושה עליונה מאד, אולי עוד יותר מאשר לארון כרובים לש

 . כךכביכול מושב לשכינה שבמקדשוללוחות, שהרי הם 
בהבנת הענין של זצ"ל גדליה איזמן הגה"צ רבי שמעתי ממו"ר 

  הכרובים.
חזקאל לוינשטין זצ"ל שמעתי יהגה"צ רבי ממו"ר  ,ואולם

לביאור הפוך , שהוא לכאורה בענין הכרוביםביאור אחר 
הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטין זצ"ל שאל: הרי הקב"ה . הקודם

מַצוה לעשות כרובים במשכן. למה צריך צורת כרובים במשכן? 
לא תעשון  - (שמות כ, כ)"א ַתֲעׂשּון ִאִּתי"  :הרי התורה מזהירה

ַׁשי המשמשין ְלָפַני במרום, כגון אופנים ושרפים כדמות ַׁשּמָ 
למה דוקא  . אם כך,(ר"ה כד, ב)וחיות הקודש ומלאכי השרת 

רובים? ועוד בקודש במשכן מַצוה התורה לעשות צורת כ
כך: הכרובים שבמשכן לוינשטין יחזקאל  ביהקדשים? אמר ר

לא נועדו ללמדנו, שכמו שכרובים של זהב הם אין ואפס, 
כך גם הכרובים של מעלה  לא לחשוב,ולא לדבר ום לזוז יכולי

הם אין ואפס. שלא יחשוב מישהו, שיש כוחות לצבא מעלה. 
ן י כמובן, מכח  !פועל רק דבר ה' לבדו !כוחות לצבא מעלה א

דבר ה' פועלים כל הכוחות כולם, צבא מעלה וצבא מטה, בני 
ין שום אואבל זהו רק רצון ה',  ,ם וחיות וכל מה שיש בעולםאד

  רצון אחר שיכול לפעול. זה מה שהמשכן צריך ללמד אותנו.
 לומר במקום .זה לכאורה מוריד את כל ערכם של הכרובים

אנו שיא הקדושה שבמשכן, שהכרובים הם דבר נשגב מאד, 
כוחם של את אפסות גם מסמלים אין ואפס, ואומרים שהם 

רבי  ממו"רהדברים כששמעתי את בתחילה,  .הכרובים העליונים
לאחר אבל . אותם להביןלי היה קשה ל, "נשטין זצייחזקאל לו
 אףשהבאנו  דבריו, ושני הביאוריםאפשר להבין את מחשבה, 
משכן מה שהכרובים ּבַ  -  אזה גופכי . זה את זה משלימים

מחזקים את ההכרה באפסות כחם של הכרובים העליונים ושל 

מקום ה גורם לכך שהכרובים הםזה גופא  - כל צבא השמים
משיג  תהאבו המקום שכי  !הראוי ביותר להשראת השכינה

שיכול לפעול בלי רצון  בעולםכח שום , ושאין שאפס זולתו
 שכןהמ .להשראת השכינהביותר המתאים המקום  וזה - ה'

את ההכרה היסודית שאין בו שאדם ישיג  ,כךנברא להרי 
, ריות זאתלהבין אפשר  כרוביםע"י ה . ואם2ית'עוד מלבדו 

נתונה למעלה , וששכינתו שםיושב ה "זה הפירוש שהקבאז 
מלוא כל ו ,נמצא בכל מקוםהקב"ה אמנם  .משני הכרובים

יותר שאפס  אפשר להבין ַּבמקום שבו אבל, הארץ כבודו
משיגים אנו ם מפני שששם כביכול הוא נמצא יותר,  -  זולתו
  .3את יחודו ית' יותר

  למי? -השפעת השבת 
נין המקום, שהקב"ה נמצא בכל מקום, והנה, בדומה לע

כך גם בנוגע לזמן.  -אך במקדש ניתן להשיג אותו יותר 
יש זמנים שבהם  ,בכל זאתובכל זמן, ניתן להשגה הקב"ה 

ְקָרֻאהּו ִּבְהיֹותֹו  ,ְּבִהָּמְצאוֹ ה' ִּדְרׁשּו . "אותו יותר להשיגקל 
ליום  אלו עשרה ימים שבין ראש השנה - (ישעיהו נה, ו)" ָקרֹוב

אז קל יותר להשיג את הקב"ה בבחינת  .(ר"ה יח, א) הכפורים
בשאר כך גם , ו4ולשוב בתשובה (תהלים פו, ה)" טֹוב ְוַסָּלח"
  ., כל אחד כפי ענינוזמנים המקודשיםה

השגות  אפשר להשיג בו .שבת היא היום הקדוש ביותר
גדולים רבים רוחניות שאי אפשר להשיגן בימות החול. 

בשבת בלימוד התורה צמם, שהצליחו להשיג העידו על ע
לם ין עועשבת היא מהמפני ש .5בחולאשר הרבה יותר מ

כשהנשמה משוחררת  -בעולם הבא , ו(ברכות נז, ב)הבא 
מאשר  יותר השגותיה הרוחניות גבוהות -מכבלי הגוף 

מהם יוה"כ והרגלים, כל אחד ו אש השנהוכן ר .בעולם הזה
הגר"א השיג ביום חול נם אמ. לפי מדרגתומשפיע קדושה 

ממה שאני משיג ביוה"כ, אבל קדושה וקרבת אלקים יותר 
ביוה"כ ובשבת קדושה כל אחד לפי דרגתו יכול להשיג יותר 

  .מאשר בימות החול ימים קדושיםהובשאר 
צהשרק למי  ה זו נשפעתקדושש אלא ו  הלהשיג ר

לו ד שת את קדושת  מי שלא רוצה להשיגה. להשיג מ
 לותתן השבת לא  -את לבו לקלוט אותה  השבת, ולא מכין

אדם יכול לעבור את השבת ואת יום הכפורים, או כל  כלום.
םזמן קדוש אחר, ולא לקבל  לו כין הֵ אם  ,. הכל תלוי באדםכ

לקלוט את שפע הקדושה שנשפע לדרוש את ה' ואת לבו 
  זמן מלמעלה, או לא. באותו

םאנשים שו י ל ל או  חמנא ליצלן,ר ,את השבת מח
לא גרוע. יותר אצלם המצב עוד ים את יום הכפורים, מחלל
שבת ויום ה, משבת ויוה"כ שום תועלתמקבלים  אינםרק ש
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השבת יכולה  !הופכים להיות קטרוג עליהםעוד  הכפורים
, ויכולה להיות קדושה וקרבת אלקים להשיגלאדם היות עזר ל

מחלל את קדושתה ומבזה  דם, אם אומקטרג גדול מחייב גדול
להשיג קרבת וקדושה ה נותן כלים להשיג "הקבכי אותה. 
. ביעה עליךתהם נהפכים ל -משתמש בהם אינך ואם  ,אלקים

נתן  'שה "מתנה טובה"השבת נקראת לת מתנה כל כך טובה. קּבַ 
 .6יום הזהבה ב אפשר לזכותקרבת אלקים שבגלל  ,(שבת י, ב) לנו

 מלך בשר ודם , אםלהבדיל למה לא השתמשת במתנה שקבלת?
אות היקרע או ישרוף את  מקבלוה ,ינותיישלח לאדם אות הצט

והוא יענש  ,זה בזיון למלךהרי  - על גופו במקום לענוד אותה
בנוגע לשבת, כך גם . לו לרועץהפוך תאות ההצטינות  !כךעל 

מנצלים אותן לא אם  נתן לנו. 'המתנות שהשאר נוגע לבוכך גם 
  ינו ח"ו.הן הופכות לקטרוג על -צריך לנצל למה ש

  רק למי ששומר על קדושתה -מתנת א"י 
"אשר נשבע  ,המתנה הטובה שה' נתן לנו ,רץ ישראלא

רצו אותה, ו שאבותינו חמדו אותה כ"כ ,לאבותינו לתת לנו"
אנחנו כן זוכים  - להכנס אליה ולא זכה ל כךשמשה רבינו רצה כ

כמו  רץ ישראלאת אננצל אם רק אבל זה  .רץ ישראללהיות בא
קיום לולימוד תורה לקרבת אלקים, ל -ך לנצל אותה שצרי

, אז היא את א"י כראוי יםלא מנצל ישראלאבל כשח"ו  .מצוות
ְוא ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם " .הםדווקא המקטרג הגדול עלי

(ויקרא יח,  "םַּכֲאֶׁשר ָקָאה ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ִלְפֵניכֶ  ,ְּבַטַּמֲאֶכם ֹאָתּה

 ,מרים תורהיהודים שלא שו ולה לסבוללא יכ רץ ישראלא .כח)
 .המתנה הופכת למקטרג גדול .קדושת א"יעל ושלא שומרים 

יגלה ח"ו הוא כשהקב"ה אומר שאם לא נשמור את התורה 
רץ כי בא !זה לא רק עונש, זו הצלה בשבילנו ,י"אותנו מא

יהיה ח"ו  בלי תורה בא"י .להתקיים בלי תורה י אפשרא ישראל
ם ה' ישמיד ח"ו את ע. (דברים ד, כו) "ד ִּתָּׁשֵמדּוןִהָּׁשמֵ "מצב של 

ה' ש, היא ם ישראלאז התקנה בשביל לא להשמיד את ע .ישראל
כי  .(עי' רש"י שם) יוםמגלה אותנו מארץ הקודש כדי שהיה לנו ק

  זה רק עם תורה ומצוות. ,להתקיים בארץ הקודש
בברכת מובא, שכל שלא הזכיר ברית ותורה הרי בגמרא 

. [לכן (ברכות מח, ב) לא יצא ידי חובתו, (של ברכת המזון)הארץ 
ךעל נודה לך ה' אלקינו... אנו אומרים בברכה זו: " ת י  בר

ךשחתמת בבשרנו ועל  רת שִּלמדתנו", והספרדים מוסיפים  תו
ת  ,על ארץ חמדה טובה ורחבהנודה לך... ואומרים גם: " י ר ב

ה ר תו כת הארץ? ? מה ענין לברית ותורה עם ברכך "]. למה זהו
, הרב מפוניבז')( הסביר מו"ר הג"ר יוסף שלמה כהנמן זצ"ל

על "גם כת הארץ בברלה' צריך להודות סתם כך שאין הפירוש ש
אלא הכוונה . בריתך שחתמת בבשרנו ועל תורתך שִּלמדתנו"

שר שיש ,היא בין ברית ותורה לארץ ישראל. והקשר הוא,  ק
. אנו ע"י ברית ותורהשזוכים בה רק שארץ ישראל היא ארץ כזו, 

מיוחדת על שקבלנו ארץ מודים אפוא בברכת הארץ לקב"ה, 
קנדה או בבשווצריה או  כזו, שזוכים בה רק ע"י ברית ותורה.

רץ אבל בא .בלי ברית ותורהגם פשר לזכות א ,כל ארץ אחרתב
הזכיר בברכת לא כל שלכן,  .י ברית ותורה"זוכים רק ע ישראל
 , כי לא הודה על ארץידי חובתו לא יצא ,ברית ותורההארץ 

ישראל  ארץהזכיר את יחודה של לא כיון ש ישראל כראוי,
  .משאר הארצות

  מתנת התשובה
חסד גדול זה הרי  מאד. מתנה נפלאההיא  תשובהגם 

אלא יכול לעשות  ,לא הולך לאיבוד -שמי שחטא  ,מהקב"ה
במקום שבעלי תשובה  .לקב"הבחזרה תשובה ולהתקרב 

גם אם . (ברכות לד, ב)קים גמורים אינם עומדין עומדין, צדי
, לתקןיש אפשרות  ,חיהוא ים, כל עוד חמורנכשל בדברים 

םיש גם  .להגיע לדרגות הכי עליונות ע"י תשובהו י נ מ  ז
 ימים נפלאים .יוה"כו אש השנהר :לתשובההמסוגלים 

 ,לא מנצל אותםאדם אם ואולם,  שאפשר להשיג בהם הרבה.
שלא ניצל את הימים הנפלאים  זהבע על עצם תהוא נ

ולא נצלת  ם הכפוריםונתנו לך ר"ה וי המסוגלים לתשובה.
ליתן דין וחשבון, חוץ אתה עתיד עצמו אותם, אז על זה 

   .ךמכל העבירות שיש ל
ז, קה"ר (רבינו יונה הרי מביא את המשל שמובא במדרש 

סוגל לזה (כגון , על מי שלא חוזר בתשובה בזמן המטו)
משל לקבוצת אסירים שישבה בבית  :מי תשובה)בעשרת י

הר, והסוהר. חתר אחד מהם חתירה תחת חומת בית הס
וברחו דרכה כל האסירים. רק אסיר אחד נשאר ולא ברח. בא 

ל שלא ניצל עאת האסיר הנשאר, שומר בית הסוהר וִהכה 
כשאר ברח מבית הסוהר , ולא פניואת ההזדמנות שנקרתה ל

. בילדותי היה קשה לי " שער א' אות ב')("שערי תשובההאסירים 
על המשל הזה: האם זה מה שמגיע לאסיר שלא ברח?! הרי 

סלא מכות מגיעות לו אלא  ר שהיה נאמן על , מגיע לו פ
למלך ולא ברח מבית הסוהר! אבל התשובה היא פשוטה: 
אם סיבת השארותו של אותו אסיר בבית הסוהר היתה בגלל 

מגיע לו פרס. ואולם כוונת  נאמנותו למלך, אז באמת היה
המשל היתה לאדם שנשאר בבית הסוהר לא בגלל נאמנות 
למלך, אלא בגלל שאינו מפחד מעונש המלך ואינו מאמין 
שיש בכוחו להענישו. לּו היה מאמין שהנמצא בבית הסוהר 

מבית הסוהר כל עוד נפשו  צפוי למוות בתליה, היה בורח
הרי שמלבד העונש המלך, שזלזל במשפט כן, כיון לבו! ו

שישא עבור העבירה שבגינה הושיבוהו בבית הסוהר, יענש 
המלך. כך גם מי שאינו שב בתשובה:  במשפטזלזולו גם על 

אם היה יודע מהו עומק המשפט ואיזה עונש צפוי לו על 
ודאי היה משתמש במחתרת התשובה,  -העבירות שעשה 

מן לברוח ולתקן את מה שקלקל, ואם הוא לא משתמש, סי
, ועל זה לבד כבר ומזלזל בו מאמין במשפט המלך אינוש

מגיע לו להענש. זו ַּכונת המשל שהביא רבינו יונה. מי שלא 
משתמש בקרבנות, בתפילות, בוידוי, בתשובה, ובכלים 

סימן שאינו מאמין במשפט המלך,  - נוספים שניתנו בידינו 
ת , השברץ ישראלהמקדש וא וזה עצמו נהיה קטרוג עליו.

כשמבזים  ,מתנות הטובות הללוכל הוהתשובה,  המועדיםו
ח"ו לקטרוג  ותהופכ הן - כראוי ןולא משתמשים בה ןאות

  עלינו.

  !לא "בגובה העינים" -לימוד תנ"ך 
היא  .שה' נתן לנוביותר גדולה ההיא המתנה התורה 

קדושת המקדש נובעת מזה שהוא וכל הקדושה הכי גדולה, 
שכתב משה  פר תורהעם ס מקום ללוחות - מקום לתורה

לכל יוצאת הוראת התורה מקום לסנהדרין שמהם , ורבינו
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 .7מקום לתורהלהיות , ומעלתו זו כל קדושת המקדשישראל. 
"אשר בחר בנו  -מתנת התורה  בכל יום לה' עלגם מודים אנו 

ת וחיי מכל העמים ונתן לנו את תורתו", "ונתן לנו תורת אמ
צריכים  תורה, אנו כשאנו לומדים . ממילא,עולם נטע בתוכנו"

, אם מישהו לומד תורה בלי להכיר את ערכה .להבין את ערכה
התורה היא חכמה אלקית, לא חכמת  .תורהבמזלזל ח"ו הוא 

תורה עלולה ח"ו להיות לא מכיר בזה, האדם אם  .בשר ודם
  .קטרוג עליו

 שיטה ללמד תנ"ך המציאוש ,אחת הבעיות הגדולות כיום
, על אישי התנ"ך "בגובה העינים". להביט עינים""בגובה ה

שאנו עוסקים  ריך להביןצ .את גדלם האמיתי פירושו לא לראות
םן חלק מ אפילובאנשים גדולים, ו עי ש ר היו אנשים שבתנ"ך  ה

לא במוחין דקטנות,  ,ך במוחין דגדלות"צריך ללמוד תנ .גדולים
 ,בינוך, אנשים כמו אברהם א"אנשים יש לנו בתנ לולראות א

כל יֵמי היות אברהם בעולם, לא "עליו: דת החסד אמרה ישמ
הוצרכתי אני לעשות מלאכתי, שהרי אברהם עמד שם במקומי" 

עם כל הטענה על  ,דוד המלך .(ספר הבהיר אות קצ"א, עמ' פו)
, הוא (מו"ק טז, ב) שבע, הוא הקים עולה של תשובה מעשה בת

שלשת האבות יחד עם  ,ה"במרכבה של הקב תרביעיהרגל ה
זוכה שהקב"ה יבטיח לו מלכות נצחית עד , ו(זוהר ח"א רמח, ב)

(שמו"ב ז, טז) ביאת המשיח במהרה בימינו
אפשר למדוד האם  .8

למדוד אותו בכלל איננו יכולים  !...בכלים שלנו?אדם כזה 
בחר דוקא ה' למה  ,אם דוד היה יהודי כמוני !בכלי המדה שלנו

... כנראה שבכל זאת לא בחר בי? ? למהלהוציא ממנו משיח וב
  .יש איזה הבדל בינינו!..

עולמות  .משמעויות ףבכל אות ואות בתורה יש אין סו
ילים תילי תעקיבא היה דורש  ביר כל אות.מקופלים בשלמים 

גם ו, (מנחות כט, ב) שבאותיות התורה גתג ועל כל ת של הלכות
את  יכול להשיגאף אחד לא  .ידע את הכל עד הסוףלא הוא 

יותר מכל תורה שקיבל  ,משה רבינואפילו . עד הסוףהתורה 
לומד תורה לפי הבנתו ונמצא כבר אלפי שנים בגן עדן ו ,אדם

עד ומדרגתו שם, לא הגיע וגם לא יגיע לעולם לידיעת התורה 
, שהרי התורה היא חכמת אלקים, שהוא אין סוף, וממילא הסוף

ם". רק ףאין סוחכמתו לגם  י ִק  של  (איוב כח, כג)ַּדְרָּכּה"  ֵהִבין אֱ
חוץ ממנו, אין מי שמסוגל לתפוס את התורה תורה עד הסוף. 

פי כפי יכולתנו, וכתורה את האנו מצווים להשיג  בשלמותה.
לדעת שהכלים שיש צריכים , אבל השכל הקטן שלנויכולת 

י לכן א .התורה ה האמיתי שלידינו הם קטנים לעומת גודלב
קנה מדה אחר צריך  בה העינים שלנו.ללמוד תורה בגו אפשר

היא רק תורה חושב שכל האדם אם  .לגמרי ללימוד התורה
הוא לא  -וכו'  ם עשה כך, יצחק עשה כך,סיפורים יפים, אברה

. כל דבר סיפוריםאוסף של . התורה איננה בתורה מבין כלום
  .ונשגבים עולמות עליוניםל ודבר בתורה מרמז

מי תורה, ה' יאריך ימיהם, אבל ו יודעים שיש לנו ב"ה חכאנ
"ִלָּבן של ראשונים . שהדורות מתמעטים והולכיםכל אחד יודע 

ְּכִפְתחֹו של אולם, ושל אחרונים ְּכִפְתחֹו של היכל, ואנו כמא 
תורה שלנו, ה' יאריך החכמי  .(עירובין נג, א) נקב מחט סידקית"

חכמי , ופני כמה דורותלהיו תורה שהכמו חכמי אינם ימיהם, 
דור הכמו חכמי תורה של אינם דורות  פני כמהלמתורה שה

שו מגיע רא .מיוחדוהגר"א היה יחיד  ,בין האחרונים .שלפניהם

היה תלמיד מובהק ש ,הג"ר חיים מוולוז'ין ז"ל .השמימה
ודאי ידע להעריך את הגר"א. כששאלו אותו  ,של הגר"א

אמר: "כמו הוא האם הגר"א היה כמו האמוראים, 
אים ודאי לא היה, וגם לא כמו הרי"ף והרמב"ם. אולי האמור

". ויש אומרים שאמר, שאף כהרמב"ן לא  היה כהרמב"ן
'אבי הישיבות' ח"א עמ' ספר (עי' היה, אך אולי היה כהרשב"א 

מתפעל  לא. הגר"א, עם השכל העצום שלו, שאין מי ש)55
קף שלו בכל חלקי התורה, בנגלה ובנסתר, ימגדלותו ומן הה

, וגם לא למדרגת או הגאונים גיע למדרגת האמוראיםלא ה
הרי"ף והרמב"ם. אולי כהרמב"ן היה, ואולי גם זה לא, "רק" 

חיים  ביכך מעיד עליו תלמידו הגדול, ר - כהרשב"א
מוולוז'ין. אינני יודע איך ידע בדיוק למדוד את המרחק 
מהרשב"א עד הרמב"ן, ומהרמב"ן עד לרמב"ם, אך כנראה 

ל ההערצה שלו לרבו, הוא אומר שהגר"א היה שידע. ועם כ
רק כהרשב"א או כהרמב"ן, אך לא כהרי"ף והרמב"ם. האם 

 ...יכולים אנו לקבל מזה מושג על גדלות הראשונים?!
 !לעומת חכמי הגמראכאין וכאפס היו הרי אשונים והר

יאים, כמי הגמרא לעומת התנאים, והתנאים לעומת הנבחו
ריך א"כ צ !לעומת משה רבינו וכאפסכאין  הנביאים כולםו

קים ושפלים מכל המדרגות ו רחוכמה אנ , עדמזה להבין
  .הללו הגבוהות

  מארץ ישראל -" ל תשליכנו מלפניךַא"
"אל תשליכנו לעת זקנה,  :ליחותסהאנו מתפללים בימי 

בקשה זו במקרים מסויימים, ככלות ֹּכֵחנּו ַאל תעזבנו". 
שמונה  ם צעירים, כבנינראית תמוהה. עומד מנָין של יהודי

"אל תשליכנו לעת זקנה".  -מבקשים מה' עשרים, וו עשרה
דם תתחתן, תוליד ילדים, תגדל וזה מה שמציק כרגע?! ק

אותם, אח"כ תהיה בן שישים, בן שבעים, אז תבקש "אל 
למה אומרים בחורים צעירים את  !תשליכנו לעת זקנה"

  ?והזהבקשה 
דם המתפלל, אלא בקשה זו אינה מכוונת כנגד האכי 

כנגד כלל ישראל. כלל ישראל נמצא כעת בעת זקנה. פעם 
היה כלל ישראל "צעיר" ו"חזק". היו לנו נביאים, היו 
תנאים, היו אמוראים ואנשים גדולים. אבל היום, לעת זקנה, 

אפילו אנשים ו ,אין לנו נביאים, אין לנו תנאים ואמוראים
לו החפץ חיים כבר אפיכמו הרמב"ם או כמו הגר"א אין לנו. 

וחלש הנמצא  ןזק דםאנו מרגישים כמו א .איננו איתנו
באפיסת כוחות, ומבקשים מה' שגם במצב הזה לא ישליך 

כמו שלא עוזבים אשה שהיתה צעירה והזדקנה, כך  אותנו.
  .לא יעזוב הקב"ה את כנסת ישראל שהזדקנה

 ,"אל תשליכנו מלפניך :ליחותבימי ס מתפלליםעוד 
"ורוח קדשך אל מה פירוש  .אל תקח ממנו" ורוח קדשך
הגה"צ מו"ר  -  ? למי יש היום רוח הקודש?תקח ממנו"

יש איזו בחינה של רוח יהודי שלכל  ,ל אמרצ"דסלר ז רא"א
לבקש על עצמו ועל אחרים, כל אחד יכול  ,לכן .הקודש

נראה שעיקר התפלה היא אבל  ."קח ממנוורוח קדשך אל ת"
דור. איך להנהיג את הח הקודש רו יש להםשגדולי הדור, 

ועל זה אנו נו, רוח הקודש בתוכעיקר הם  ,הדורגדולי 
שה' לא יקח מאיתנו . ורוח קדשך אל תקח ממנו"מבקשים "
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  .הדורגדולי את 
אולי אפשר להסביר,  -"? "אל תשליכנו מלפניךומה פירוש 

אל תזרוק אותנו מהמקום שהוא לפני ה'. היכן  :שהכוונה היא
בארץ ישראל. ארץ ישראל  -הזה שהוא לפני ה'?  הוא המקום

(יונה כשיונה רוצה "ִלְבֹרַח ִמִּלְפֵני ה'" היא המקום שהוא לפני ה'. 

, הוא בורח לחו"ל, כדי שלא תהיה לו שם רוח הקודש, וה' א, ג)
ממילא אפשר לפרש,  .(רש"י שם)"לא יוכל" לדבר אליו כביכול 

רץ א ישליך אותנו מא" פירושו שה' לש"ַאל תשליכנו מלפניך
ממילא גם "רוח קדשך אל תקח אז שהיא לפני ה', ו ישראל

י היא הנותנת לנו את רוח הקודש. גם אם רץ ישראלממנו", כי א
אין לנו היום נביאים, בכל זאת דרגה מסוימת של רוח הקודש 

אותה נותנת ההיא ו אותה, נותנת לנוההיא  רץ ישראללנו, ואיש 
  כפי מדרגתם., נוגם לגדולי הדור שבתוכ

 .רץ ישראלאת אממנו שה' לא יקח צריך להרבות בתפלה 
ארץ . בלי "קח ממנוח קדשך אל תוור ,אל תשליכנו מלפניך"

אבל  .גרוע ממה שהוא הוא ח"ו עוד יותר ם ישראלע - ישראל
צריך שנהיה ראויים , ארץ ישראלכדי שלא יקחו מאתנו את 

רצות להשליך ל שלא תהיה סבה לקב"ה , כדיארץ ישראלל

נשתדל להיות ראויים לחכמי התורה  .ח"ומכאן, אותנו 
שכל הקדושות  ,י, לתורה הקדושה ולמקדש"וראויים לא

ארץ ממנו את ישארו בתוכנו. כל מיני גורמים מנסים לקחת 
ו ע"י הסכמי שלום , אלו ע"י כח הזרוע שלהם, ואלישראל
בל א ,"יהא שלמא רבא מן שמיא"צריכים לקוות ש .כביכול

אלא "עושה שלום  ,שלא כל אחד יעשה את השלום הזה
א ,במרומיו ו לא שלום של מישהו אחר,  .יעשה שלום" ה

ישב לבטח  ם ישראלשלום שע ,אלא רק שלום של הקב"ה
יבנה  ת המקדשובי ם,שכינה תשכון בתוכועל אדמתו, 

  ונזכה כולנו לקרבת אלקים כל הימים. ,במהרה בימינו
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                           

ו, א). והעולם שמות כ" (אבן עזרא וכמו הם בעולם העליון, וככה העולם הקטן .כי שמונה עשר דברים הם במשכן, שהוא עולם אמצעי. "1
 ,המשכן שקול כנגד כל העולםבחז"ל: " -זהו האדם, כפי שמביא האב"ע לפני כן, "כי האדם כדמות עולם קטן". [ומקור הדברים  -הקטן 

. ובאבות דרבי נתן (פל"א) מבואר באריכות, איך כל דבר בעולם נמצא באדם. (תנחומא פקודי סי' ג')" קטןנגד יצירת האדם שהוא עולם וכ
, וכנגד כל דבר במשכן ]. ופירוט הדברים שבמשכן, וכנגד איזה דבר בעולם העליון מכווןועי' גם "אורחות צדיקים" (שער יראת שמים)

עי' בפירוש הרס"ג לפרשתנו שהאריך בזה, והביא האב"ע את דבריו בקיצור בפירושו הקצר  - בעולם הקטן (=באדם) איזה דבר הוא מכוון 
 לפרשתנו (כה, ז).

אחד הענינים המרכזיים של והרי כעין המשך קבוע למעמד הר סיני (עי' רמב"ן שמות כה, ב). נועד להיות שכתב הרמב"ן, שהמשכן . וכפי 2
"ָּפַתח להם שבעה לא רק בארץ, אלא גם ברקיע, ש ,(דברים ד, לה) ִּכי ה' הּוא ָהֱאִקים ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו"הגיע להכרה "ל ,מעמד הר סיני היה

יחזקאל לוינשטיין  ביאחד הענינים המרכזיים. ולפי מה שהסביר הגה"צ רוא"כ גם במשכן זהו  (רש"י שם). רקיעים, וראו שהוא יחידי"
  שה ע"י הכרובים, וכפי שבאר, שע"י הכרובים הבינו הכל שאין שום ממש בצבא של מעלה, וכ"ש בצבא של מטה.זצ"ל, י"ל שדבר זה נע

), שם מבואר שהכרובים הם כנגד המלאכים בעולם העליון, ובאדם הם 1 . ואולי אפשר למצוא קצת רמז ַלדבר בדברי הרס"ג הנ"ל (הערה3
ח המחשבה בעולם, [וכפי שנתבאר באב"ע (שמות כו, א), שכל דבר במשכן נעשה . והיינו, שהכרובים משפיעים את כהמחשבותכנגד 

כדי "לקבל כח העליון" המכוון כנגדו בעולם העליון, וכדי להמשיך את אותו כח לאדם ולעולם]. וא"כ י"ל, שאם הכרובים משפיעים את 
ההכרה שאפס  - שיש בעולם, והיסוד הזה הוא  לכל מחשבה ישרה ונכונה היסודכח המחשבה בעולם, א"כ ודאי הם משפיעים גם את 

 רצונו ית'. שזוהי המחשבה וההכרה הכי יסודית והכי בסיסית שיש בעולם. שיכול לפעול בלי בעולםכח שום זולתו, ושאין 
כן בכל ימות  . כמבואר בגמרא (ר"ה יח, א), שרק בימים אלו יכול היחיד לקרוע בתפלה גזר דין שנחתם עליו. [אבל ציבור יכולים לעשות4

  השנה].
וכן כתב גם  "כי ה' קידש זה היום, ְוִזְּמנֹו ְלַקֵּבל הנפשות ּתֹוֶסֶפת חכמה יותר מכל הימים" (אבן עזרא שמות כ, ח.. וכדברי האבן עזרא: 5

ל מעסק התורה ב"בן איש חי" (פרשת שמות, שנה שניה): "כתבו המקובלים, שגדול הפוַעל הנפעכן כתב ו בפירושו לספר בראשית ב, ג).
, שהמחדש חידושי תורה בשבת, בשם האר"י ז"ל ועי' ב"שערי תשובה" (או"ח סי' ר"צ סק"ב) בשבת אלף פעמים מן הנעשה בחול".

"ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו ְוֶאת בעשרת הדברות, וכן בפסוק: מעטרין לאביו בעולם העליון, ולכן נסמכה מצות שבת למצות כיבוד אב [
בשם  (סי' ר"צ סק"ג)וגם זה מורה על מדרגתו המיוחדת של לימוד התורה ביום השבת דוקא. ועי' משנ"ב  ֹתַתי ִּתְׁשֹמרּו" (ויקרא יט, ג)].ַׁשּבְ 

  .הזוהר, שמצוה לחדש חידושי תורה בשבת
חל (שם) את ענינה, ש" . זהו גם ענין הנשמה היתרה שנותן הקב"ה בכל אדם בערב שבת (ביצה טז, א), כפי שפירש ה"שיטה מקובצת"6

  ". ועי' גם בהערה הקודמת.לעסוק בתורה ולעיין במעשה ה' ,ל יותרכֶ ׂשֵ י וְ קעליו שפע אל
 הנעשההנעשההנעשההנעשהשהוא המשכן " (שמות לח, כא ובמקומות נוספים), לפי "ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת. וכפי שבאר הרמב"ן בפרשת פקודי, שהמשכן נקרא "7

וכן משמע בפסוק (במדבר ט, טו) וברש"י  .עבור לוחות העדות -עשייתו של המשכן היתה " (רמב"ן שם). משמע, שכל ללוחות העדות
עדות לישראל שויתר להם הקדוש ברוך (שם). [אבל בפרשת פקודי (שמות לח, כא) פירש רש"י, שהמשכן נקרא "משכן העדות", כי הוא "

  ."]הוא על מעשה העגל, שהרי השרה שכינתו ביניהם
  .המצוות (ל"ת שס"ב), ובהלכות מלכים (פ"א ה"ז). ועי' רמב"ם בספר 8

  השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך,

  וכל טעות או חסרון (אם ישנם) יש לתלות בעורך בלבד.


