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 גנביםל  ...מזרזין אלאאין 

 שומריםארבעה 

מספר על מלך  1אשהמשיל הבעל שם טוב זיע"נפלא משל 

שמרו על אוצרו, וארבעתם מעלו שהיו לו ארבעה שומרים ש

והחליט  'תפס את עצמו'הראשון  .ממנו ונמלטוגנבו באוצר, 

ולהתנצל. השני התרברב בפני חבר , להתוודות לחזור אל המלך 

. וא טיפש אתה. איך עשית דבר שכזה?"הל"ו' -חכם שגער בו 

 אל המלךבתשובה, לחזור א לחזור ובעקבות זאת החליט גם ה

להשיב את הגזלה. השלישי, הגיע בבריחתו אל מקום שם תלו ו

קלט את ראה הגרדום פתאום , ולממי שגנב מהמלך את 

ולא ברח  -חזר אל המלך והתוודה על חטאתו. הרביעי שעשה, 

 חזר כלל.

המלך, שמע את ארבעתם והחליט למנות את הראשון לתפקיד 

אדם שהבין את טעותו ' -בכיר עוד יותר ממה שהיה בתחילה 

ותו מעצמו ראוי הוא להוקרה'. את השני, חנן המלך ושילח א

פגוש במקרה חבר שיוכיח אותך לא ת'ומה יהיה אם  - מעליו

לזקיף במקום ואילו את השלישי מינה המלך  ,'!על טעותך?

שם הוא יזכור תמיד את מעילתו ' -ששם מענישים את הגנבים 

 ודווקא שם הוא יוכל להתעלות ולעשות דברים גדולים'.

ואני, אני השומר ' - את המשל ואמר סיים הבעל שם טוב

ם אלי יהודים לספר י. הקב"ה שם אותי במקום שבו באי השליש

כי  -מה הוא עשה, ורק אני יודע למה אני פה ו מה כל אחד גנב

  רק כך אני עצמי לא אגנוב".

לדת וגנב תמות. וזה שאתה לא נוגנב " - מפרשיםהיו הצדיקים 

ל שהקב"ה מציל אותך ושולח אליך זה רק בגלבפועל  גונב

לפי זה,  ."התוכניות שלךמלממש את ך מסיבות שמונעות מ

'אני אשמור עליך ולא אתן לך  - הוא 'פירוש הציווי 'לא תגנוב

שנשלחות אליך לגנוב. אתה רק תלמד לקלוט את הסיבות הללו 

 שהן בשבילך'. ותתפוס
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 הפרקים הקודמיםתקציר 

אין עוד פרשה כמו פרשת השבוע שלנו, שבמרכזה כמדומני ש

, מיתתםאל ה' ו בני אהרןביהוא נדב ואשל התקרבותם סיפור 

את י שפספס לממתארת התורה חוזרת ו ,שאחרי שתי פרשיות

קובעת את זה בכותרת  ואף'תקציר הפרקים הקודמים', 

  - הפרשה

ר ֙ה ֶאל ֵּ֤ י ַאַֽ  ַוְיַדב   ֵ֣ נ  י ב ְ ֵ֖ נ  י מֹות ש ְ ֵ֣ ֲחר  ה ַאַֽ ָ֥ם ֹמש ֶֶׁ֔ ָקְרָבתָ ן ב ְ יֲהרֹֹ֑ ַֽ  ִלְפנ 

תו   'ה ַֽ מ  אֶמר . ַוי ָ ֹֹּ֨ ֘ר ֶאל ֶאל 'הַוי  ב   ה ד ַ יָךִ֒ ְוַאל ֹמש ֶֶׁ֗ ן ָאִחִ֒ ֲהֹרֵ֣ א  ַאַֽ ָיבֵֹּ֤

ת֙ ֶאל ְבָכל ֶֹׁ֔  ע  ֶכת ֶאלַהק  רֹֹ֑ ָ ֵ֖ית ַלפ  ֵּ֤ר ַעלפ ְ  ֶדש  ִמב   ֶרת ֲאש ֶ ֹֹּ֜ פ  ַ י ַהכ   נ ֹּ֨
ו   א ָימֶׁ֔ ָאֹר֙ן ְוֹלֵ֣  ב'(-)ויקרא ט"ז, א ...תָהַֽ

שהרי  מדוע באמת נצרכה הכותרת הזו ,שואלבמקום ורש"י 

איזו עוד ו ק השני?פסוב ישר יכולה הייתה התורה להתחיל 

, של הכהן זו הרי הפרשה שנקראת ביום הכיפורים -ה זו פרש

  -עונה על כך רש"י הגדול! 

מה תלמוד '. וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן וגו

אלעזר בן עזריה מושלו, משל לחולה שנכנס לומר, היה רבי 

א ב .אצלו רופא, אמר לו אל תאכל צונן ואל תשכב בטחב

כב בטחב שלא תמות אחר ואמר לו אל תאכל צונן ואל תש

זה זרזו יותר מן הראשון, לכך נאמר  כדרך שמת פלוני.
 .'ןאחרי מות שני בני אהר'

אל תכעסו עלי אבל עד לפני ששמעתי את המשל מהבעל שם 

ההוא מהקצה  זהשזה שצריך לזרז אותו  הייתי משוכנעטוב, 

מספיק שיאמרו לי 'אל תאכל  ,המרוחק של השכונה, הרי אני

יודע לא ליפול, אני צונן ואל תשכב בטחב', הרי אני כבר חכם ו

עצמו לא חשב לרגע שאין הק' שהבעש"ט  התחוור ליוכעת 

שמתו בני אהרן'. הוא ידע 'שלא תמות כדרך  -ך שיאמרו לו צור 

עתיד הוא  -שאם לא ישימו אותו במקום שבו תולים את הגנבים 

 כל הכוחותשידע ולרגע לא התבלבל בעל שם טוב גנוב. ל 

דות לאן כוחותיו אלו הם העהם שלו שים ודקוההעוצמתיים 

 "פתש שמיני שבת פר'

 :השבתאת יציזמני כניסת ו

  שעון קיץ –שימו לב 
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אם לרגע אחד הוא לא ישמע מה קורה  יכוליו לקחת אותו ח"ו

  גיוואלד. 2למי שגונב.בסוף 

 הזוג של מצריםבן 

ם שהשם יודעי כבר אנחנו עדיין באוירת סוף הפסח. כולנו 

לצאת מהם, כל אחד מאיתנו על 'מצרים' נגזר מהמיצרים ש

? כבר דיברנו כמה ם'י  צר  מ'אבל מדוע הסיומת של השם היא 

 ם,י שיני - שסיומת מעין זו מעידה על זוגבעבר מה פעמים וכ

שחצי  כזהאלא זוג , ולא סתם אזניים, מספריים, ירושלים ידיים,

השן  -הוא לא יכול בלי החצי השני . ממנו הוא חסר, נכהאחד 

העליונה לא יכולה למלא את תפקידה בלי השן התחתונה 

שמולה, אוזן ימין צריכה לשם האיזון את אוזן שמאל ואפילו 

 ם של מעלה. ומצרים?ירושלים של מטה מכוונת כנגד ירושלי 

 איזה זוג יש כאן?

שמעו תורה נפלאה. המיצר האחד שכל אחד מאיתנו צריך 

אחד ומיצרו הוא. אבל אז, כל  ,לצאת ממנו גלוי וידוע לרובנו

ד מהמיצר הזה ואני מרגיש ום אחכאשר אני כבר זוכה לצאת י

המיצר שכנגד. באותו רגע זהו  -נקי' 'אני שנתיים -ש, ניצחתיש

ואתה  באופן מוחלט מהמיצר שלך שאתה חושב שיצאת כבר

כבר לא צריך להיות במקום שבו תולים את הגנבים כי כבר 

ה כבר לא צריך את עזרתו של , שאת'הבנת לבד' שאין לגנוב

כבר ' - חהכמו בבדי ממש  ,המיצר השני שלך הוז - הקב"ה

 רבש"ע, מצאתי חניה לבד'. ,הסתדרתי

 השלישיהשומר 

איננו שונה  שיצאת ממנווהמזוהם מצרים. המיצר התחתון 

הוא שהאידיאלי אליו הגעת,  מהמיצר העליון שהוא המקום

חשוב שאתה יכול לנוח שם על זרי ל  אסור לךו התכלית.

הבסיס  שהתכלית הזו היא . דווקא שם צריך להביןהדפנה

שאתה חייב להמשיך ולצאת כל הזמן ממצרים,  תפיסהל 

ר לשלב הבא וכן היא תהיה המיצוכשתגיע לתכלית הבאה 

 -ה, כי הלאה והלא

 )סוכה נ"ב.( .כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו

 .םי  ר  . יציאת מצ, תמיד ואתה צריך עוד ועוד שמירה

 .'אני השומר השלישי של המלך'אמר הבעל שם טוב,  ,'אני'
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