
 

 
 
 

  
 
 
 

  
   

 

      

לאחר חטא העגל משה רבנו מתעלה למעלה נׂשגבה בידיעת 
"הֹוִדֵעִני  :מבקש מהשם שתי בקשות: הראשונה היתההשם. הוא 

ָרֶכָך" ֹבֶדָך" :, והשניה היתה)שמות לג, יג( ָנא ֶאת דְּ ֵאִני ָנא ֶאת כְּ  "ַהרְּ
 " )א, נד(מורה הנבוכים"בספרו  . הרמב"ם מבאר)שמות לג, יח(

 מה בעצם ביקש משה רבנו מאת הקב"ה, וזה לשונו:

 ,בקש שתי בקשות ]...[ דע כי רבן של חכמים משה רבנו ע"ה"
ֹבֶדָך"] ]...[ :הבקשה האחת היא ֵאִני ָנא ֶאת כְּ  שיודיעוֹ  [, כלומר"ַהרְּ

ָרֶכָך"]היא:  והבקשה השניה ]...[ עצמו ואמתתו, , "הֹוִדֵעִני ָנא ֶאת דְּ
]...[ בקשת ידיעת  שהם פעולותיו.]...[ תאריו  שיודיעוֹ  כלומר[

רוֹ  ֵאָדֲעָך""הֹוִדֵענִ  :תאריו הוא ]...[ ָאמְּ ָרֶכָך וְּ מלמד על  – י ָנא ֶאת דְּ
 ."הּועֵ דָ הדרכים יֵ את היותו יתעלה נודע בתאריו שאם ידע 

המושגים  א(: מרכזיים דברים ניאנו למדים שדברי הרמב"ם מ
מתארים את וכולם  ,הם חד "פעולות"ו "דרכים", "תארים"

אופן אחד  ב(; ואת חוקי הטבע ֶשָטַבע בו פעולות השם בעולם
ואופן נוסף לידיעת עצמו ואמתתו, לידיעת השם הוא ידיעת 

 .פעולותיוהשם הוא ידיעת 

מהי ידיעת  א(עולות שלוש שאלות:  לאור דברי הרמב"ם הללו
בורא שאנו מחויבים של ה פעולותיומהן  ב( עצמו ואמתתו?

 כיצד נדע את ה' בידיעת פעולותיו? ג(? לשאוף להשיגן

 בידיעת פעולותיו?כיצד נדע את ה' 

י תששיש  " )א, מו(,מורה הנבוכיםספרו "בסביר הרמב"ם מ
האחד הוא לימוד על  דרכים להכיר ולדעת כל דבר שקיים בעולם.

וזה לשונו:  מהותו ועצמותו.והשני הוא לימוד על  מציאות הדבר,
"]...[ הבדל גדול בין ההערה וההדרכה על מציאות הדבר, לבין 

שההדרכה על מציאות ועצמותו, והוא, תת מהותו בירור אמִ 
". כלומר, ניתן ללמוד הדבר תהיה אפילו באמצעות ]...[ פעולותיו

באמצעות חקירה אחר דבר מסוים שקיים בעולם רבות על 
 :ה )שם(פעולותיו. הרמב"ם ממשיך ונותן לנו דוגמ

מלך של ארץ  ]=לסֵפר על[ המשל בזה, אם רצית להודיע"
, הרי ]=שאינו מכיר אותו[ שאינו יודעו מת לאחד מבני ארצומסוי

יתכן שתהיה הודעתך אותו והערתך על מציאותו בדרכים רבים, 
]...[ הוא אשר תראה סביבו קהל רב מבני אדם  :מהם שתאמר

ּודגלים ִנָשִאים  ,וחרבות שלופות סביבו ,רוכבים והולכי רגל
ובחצוצרות תוקעים לפניו, או הוא השוכן בארמון אשר בעיר 

וה לבנות את החומה הזו, יולונית שבארץ הזו, או הוא אשר צפ
או לעשות את הגשר הזה, וכיוצא בכך מפעולותיו ויחסו לזולתו. 

ואין בכל מה שהדגמנו בו מה שמורה על עצם המלך ואמתת ]...[ 
 ."עצמותו מצד היותו מלך

מלך על אופן הנהגתו את הכלומר, ניתן ללמוד מפעולותיו של 
. כך הוא הדבר להכיר כלל את מהות נפשו ואישיותומבלי ארצו 

, שידיעתן )לימוד מדעי הטבע( בחקירה אחר פעולות השם בעולם
את האדם להכרה במציאות הבורא ולהבנת אופני  מקרבת

 .נפנה להשיב על השאלה השניהעתה הנהגתו את העולם. 

 מהן פעולותיו של בורא עולם?

ולם הן בריאת כלל כבר למדנו לעיל שפעולותיו של בורא ע
הנבראים ביקום, מהכוכב הגדול ביותר ועד ליצור הזעיר ביותר 

שניתן לראות רק במיקרוסקופ. כאשר אדם לומד מדעים, ובעיקר 
מדעי הטבע, הוא לומד על האופן שבו הבורא ברא את העולם, 
ובמלים אחרות הוא לומד על פעולותיו של בורא עולם. כאשר 

ם בשכלולו ובפלאיותו הוא מבין אדם לומד על הטבע המדהי
שיש בורא לעולם, ולומד על אופני הנהגתו את העולם וכיצד 

 הוא פועל. וזה לשון הרמב"ם בספרו "מורה הנבוכים" )א, לד(:

במציאות[ דרך להשיגו אלא על ידי מעשיו =]...[ ואין ָשם ]"
חובה בהחלט ולכן  ]...[]פעולותיו[ והם המֹורים על מציאותו, 

כדי  ,]כלומר ללמוד מדעים[ כפי שהיא נן בכל המציאותלהתבו
שנקח מכל דבר ודבר הקדמות אמתיות נכונות שיועילו לנו 

להיים, יש הקדמות הנלקחות מטבע המספרים -במחקרינו הא
]מתמטיקה[, ומסגולות התבניות ההנדסיות ]גיאומטריה[, ]...[ 

 אסטרונומיה[ ומדעי הטבע=אבל ענייני התכונה הגלגלית ]
איני חושב שיהא לך ספק שהם ]פיזיקה, בוטאניקה, זואולוגיה[ 

נים הכרחיים להכרת יחס העולם להנהגת ה' היאך היא יעני
 השלמות האנושיתוהרי הכרחי למי שירצה להגיע אל  .]...[ באמת

לה במלאכת ההגיון ]לוגיקה[, ואחר כך ילהכשיר את עצמו תח
גיאומטריה[, במקצועות ההכשרתיים כפי הסדר ]מתמטיקה, 

ואחר כך במדעי הטבע ]פיזיקה, בוטאניקה, זואולוגיה[ ואחר כך 
 ."להות-במדעי הא

המדעים אשר מורים  לימודלמדנו אפוא, כי ידיעת השם נקנית ב
. ולכן, כל מדע שיש בו כדי להקנות עולםאת הבריאתו  ניעל אופ

ידיעת  הוא בגדרהעולם וכל מה שנכלל בו,  טבעלאדם ידיעה על 
וכמו שהרמב"ם כותב בפירושו למשנה )הקדמה לאבות,  .השם

מודים והמדעים, כל מה י"וכן כל מה שילמד מן הלעמ' רנז(: 
. ועל לימוד "מהם דרך לאותה התכלית ]=ידיעת ה'[שהוא 

המדעים אומר הרמב"ם בפתיחת ספרו "משנה תורה": יסוד 
 שיש שם מצוי ראשון" וכו'.לידע היסודות ועמוד החכמות 

 (מתמטיקה והנדסה כגון) ועוד, לימוד המדעים ההכשרתייםזאת 
, מפני שהוא מכשיר את האדם ללמוד את המדעים הכרחיהוא 

 ,אסטרונומיה, פיזיקה, בוטאניקה :כגוןהם בגדר ידיעת השם, ש
שהם  , הרמב"ם קובעהטבע מדעיוביחס ל .זואולוגיה, ועוד

שיהא לך "איני חושב ידיעת השם: המדעים שמרוממים למעלת 
ספק שהם ענינים הכרחיים להכרת יחס העולם להנהגת ה' היאך 

 היא באמת".

יו, פעולותהשם בידיעת הרמב"ם מלמדנו כי ידיעת ויתרה מזאת, 
היא לא רק שהיא מצוה בפני עצמה, דהיינו לימוד מדעי הטבע, 
ידיעת השם מהסוג מצוה נוספת, לגם מכשירה את האדם ל
שנקראת בפי הרמב"ם  מו ואמתתועצהעמוק יותר והיא ידיעת 

. כלומר, "מצוות ייחוד השם", וידועה בשם להות"-כאן "מדעי הא
מכשירה לידיעת  ]מצוות ידיעת השם[ יאתובר-ידיעת פעולתו
]מצוות ייחוד השם[, וכמו שכותב הרמב"ם  עצמו ואמתתו

להי אלא -"ולא יושג אותו המדע האבהקדמתו ל"מורה הנבוכים": 
להי -, כי מדע הטבע תוחם את המדע האלאחר מדעי הטבע

בחודש הבא אי"ה נשיב על  .)עמ' ח( וקודם לו בזמן הלימוד"
מהי ידיעת עצמו ואמתתו של בורא השאלה האחרונה שנותרה: 

 מצוות ייחוד השם? מהיובמלים אחרות,  עולם?

 לק"י
עלון ביה"כ 

רמב"ם 
-רמת

 עמידר 

 מה ביקש משה רבנו מהקב"ה?  יצ"ו הלוי-אדיר ב"ר יוסף דחוח

 כסלו
 תשע"ח
בשכ"ט 

 ירֵ טַ שְּ לִ 

"ו  חברי המערכת הי
 משה כהן, משה חמדי, אלעזר קייסי.

 גן.-רמת 10רחוב סיירת דוכיפת כתובת: 
OR.HARAMBAM.RG@Gmail.com 
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 תפילה אחת לפי הרמב"ם  יצ"ו הלוי-אדיר ב"ר יוסף דחוח

רבנו הרמב"ם פוסק ב"משנה תורה" כפי עיקר הדין, שעל הציבור 
 להתפלל לחש וחזרה בתפילת עמידה, וזה לשונו )בהלכות תפילה

ג(: "והכל עומדין ]...[ ומתפללין בלחש. ומי שאינו יודע –ט, ב
להתפלל עומד ושותק ]...[. ואחר שיפסע שליח צבור ]...[, מתחיל 
ומתפלל בקול רם מתחילת הברכות להוציא את מי שלא התפלל. 

 והכל עומדין ושומעין ועונין אמן אחר כל ברכה וברכה".

כתיבת "משנה תורה" ברם, משתי תשובות שכתב הרמב"ם לאחר 
עולה בבירור, שירידת הדורות גרמה לכך שלא ניתן לקיים את 
ההלכה הזו כהלכתה. ולכן, משום עת לעשות לה' וכדי למנוע 
חילול השם, הוא הורה להתפלל תפילה אחת בשבת גם בשחרית 

הכנסת שלו, וז"ל בתשובה -וכך נהג בעצמו בבית וגם במוסף,
 עמ' קצז(:)מובא בפירושו של ָמרי שם, 

בתפילת שחרית ומוסף בשבתות ובמועדים, דווקא מחמת ריבוי "
]...[, כי מי שאינו בקי ֵיֵצא  בני אדם אני עושה אותם תפילה אחת

בשמיעת התפילה, והבקי יתפלל לעצמו עם שליח הציבור מלה 
במלה. ומה שהביאני לעשות כן הוא, שכל בני אדם בעת תפילת 

למה שהוא אומר, אלא משוחחים שליח ציבור, אינם שמים לב 
הכנסת[ והוא מברך כמעט ברכה לבטלה ]החמורה -ויוצאים ]מבית

מאד לדעת רבנו משום "לא תׂשא"[ כיוון שאין מאזין להם ]...[, 
' ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך ה'ֹות לַ ֵעת ַלֲעׂשואנחנו אומרים באיסורי תורה: '

מים[, ]תהלים קיט, קכו[, כל שכן בתקנת התפילה ]שתקנוה חכ
שחושבים עלינו שהתפילה אצלנו  ויש בזה הסרת חילול השם

]כלומר  ויש בזה מהוצאת בני אדם מידי חובהשחוק ולעג, 
הצלתם מידי חטא[. אבל כאשר אנו מתפללים בשאר ימות החול 
בציבור מועט רציני, אנו עושים כתקנה הראשונה ומתפללים 

 לחש ובקול רם".

ובתשובה אחרת כתב רבנו וזה לשונו )שם, עמ' קצח(: "אבל מה 
הוא היותר טוב שרבים מתפללים פעם אחת בלבד בקדושה 

]...[ כי בעת שמתפלל שליח הציבור בקול רם, הופך  והיותר רצוי.
פניו כל מי שכבר התפלל ויצא ידי חובתו, ופונה או לשיחה או 

לין אליו, ורוקק לדברי הבל, והופך פניו מכנגד הרוח שמתפל
ומוציא כיחו וניעו ]...[. ]ולכן,[ יתפללו כולם עם שליח הציבור 
תפילה אחת בקדושה ]...[, ופני כל הצבור כנגד הרוח שמתפללין 
אליה בכוונה, ובכך הכל יצאו ידי חובתן, ויהיה הדבר בסדר 

וזהו היותר רצוי לדעתי בזמנים הללו מן הטעמים וביושר ]...[, 
 ".שהזכרנו

שם ָמרי יוסף קאפח מסכם את העניין, וז"ל: "ובימינו לא אכשור ו
דרי, ובשעת החזרה יוצאים החוצה, משוחחים בדברי הבל 

הכנסת גם -ובעניינים של מה בכך, ומתי המעט הנשארים בבית
הם יושבים ומדברים, והמתחסדים לוקחים ספר ומעיינים בו, 

תי ֵנטיב לעשות ולדעואין איש שם לבו למה שמגלגל הש"ץ. ]...[ 
אם ננהג בכנות עם עצמנו לפחות בגשתנו להתרצות לפני מלכנו 

כי  מלכו של עולם, וננהג כפי שתקן רבנו זצ"ל וכפי שאנו נוהגים,
". עד כאן זהו המנהג הרצוי שאין בו שום דופי וכדברי רבנו

ֹכִחיםדבריו, ועליהם יש לומר: " ָבִרים נְּ ָפַתִים ִיָשק ֵמִשיב דְּ ", ׂשְּ
ֵאי ָדַעת" ֹמצְּ ֹכִחים ַלֵמִבין ִויָשִרים לְּ  " )משלי כד, כו; ח, ט(.כָֻּלם נְּ

 אבות-תכלאל תורת

לאחר שראינו את דעת הרמב"ם בתשובותיו, וקיצרתים מאד כדי 
ת לדרכנו, תמוהים שלא יארך המאמר אף שיש בהם ראיות נוספו

הגים אבות, כנגד הנו-במבואו לסידור תורתאלשיך  דברי הרב
 להתפלל תפילה אחת. להלן כמה ציטוטים מדבריו )עמ' ד(:

או ]...[ שלא תהיה דעתם נוחה מסידור זה  "מן הסתם יָמצְּ
ובמיוחד אותם "המסכילים" "למיניהם", אשר לא טרחתי כלל 
להזכיר את גרסותיהם ומנהגיהם השונים ]...[. אעיר כאן רק על 

הם מחוסר ידיעה ]...[ דבר אחד ]...[ וישמעו ֵאלו שנגררו אחרי
 ]![ והרואה יראה ששקר ענה פיהם ,ולא מצאו ידיהם ורגליהם

 ]![ ]...[ בורות גדולה וחוסר הבנה היא זו ואולי סילוף במתכווין
 ".[]האומנם? ]...[ כדרכם בכל מקום לברור מה שנוח להם

דבריו אלה נשענים על טענתו, לפיה גם הרמב"ם סובר שיש 
וז"ל שם: "ושמעתי מהם ]מן המׂשכילים[ להתפלל לחש וחזרה, 

הטוענים שהרמב"ם ביטל את החזרה ותיקן שלעולם אין 
להתפלל אלא תפילה אחת ]...[. והרמב"ם בתשובתו, ששם 
המקור לתקנתו, כותב בפירוש שהסיבה היא מחמת שלא 
שומעים את החזרה וגם גורמים לחילול השם ]...[, ואדרבה 

ברו, מקלקלים עוד יותר ומבטלים במקום שיתקנו הדבר שלא יד
 לגמרי תקנת חכמים".

ואיני יודע כיצד נעלמו מעיני הרב אלשיך הלשונות הברורים 
והמפורשים בתשובות הרמב"ם לעיל. זאת ועוד, אם היה ניתן 
"לתקן את הדבר" כלשונו, האם הרמב"ם לא היה עושה כן 

 בעצמו? האם לחינם תיקן הרמב"ם תקנה שתמנע חילול השם?

ואף אם נניח שהדבר מסופק ויש ראיות לכאן ולכאן )אף 
שהראיות מכריעות בבירור לטובת "המׂשכילים"(, האם נכון 
לקבוע קביעות נחרצות במקום שיש ספק? ועוד להאשים 

"סכלות" )"המסכילים"(, ב"שקר", ב"בורות", ב"חוסר "קלקול", בב
מה? הבנה", וב"סילוף במתכווין"? עד כדי כך חרה אפו? ועל 

ואם היו דבריו  האם יש להאשמותיו בסיס אמתי להשען עליו?
 במילי דעלמא לא היה ראוי להשיב עליהם.

ויתרה מזאת, מי שמעיין בדברי הרב אלשיך ללא עיון בתשובות 
 א(הרמב"ם, עלול בקלות לטעות ולהסיק מסקנות שאינן נכונות: 

מדבריו עולה, שהרמב"ם תיקן תפילה אחת בעיקר מפני "שלא 
יה שומעין את החזרה", כביכול אם היה החזן בעל קול רם, ה

עוד עולה מדבריו,  ב(הרמב"ם מורה להתפלל שתי תפילות; 
שהוראת הרמב"ם להתפלל תפילה אחת נאמרה בתשובתו 

וחמור מכל, עלולים  ג(בהתייחסות שולית שאינה הלכה למעשה; 
 להבין מדבריו שיש חלילה עוון בתפילה אחת.

הסיבה המרכזית  א(והאמת היא שבכולן ההיפך הוא הנכון: 
קן תפילה אחת היא מפני חילול השם ולא מפני שהרמב"ם תי

דווקא אמירת לחש וחזרה נאמרה ב( "שלא שומעין את החזרה"; 
בתשובתו בהתייחסות שולית שאינה הלכה למעשה )בסוף 

החמור מכל, עוון הוא לדעת הרמב"ם ו ג(התשובה הראשונה(; 
להתפלל שתי תפילות שהרי לא אכשור דרא, והעוון הוא משום 

 ם.חילול הש
 סוף דבר

והגשתי ה"כ בא אורח להתפלל בביעשרה שנה -זכורני לפני כחמש
לו סידור "תורת אבות". אותו אדם הודה לי, אך במשך כל 
התפילה לא נגע ואפילו לא הביט בסידור כלל וכלל. כשחקרתי 
אחר הדברים התברר לי, שכואב לו על הדברים הקשים שכתב 

אברהם בן הרמב"ם  ברי רבנולשיך שלא בצדק. ונסיים בדהרב א
 בתשובה נוספת וזה לשונו )מובא שם בעמ' רד(:

והסכימו עמו "כבר נודע ונתפרסם מה שתיקן אבא מארי ז"ל 
. ָרָאה ]אבא מרי, כלומר הרמב"ם[, חכמי דורו העומדים עמו

שכשחוזר הש"צ התפילה בקול רם אחר הלחש, לא יתנו אוזן כל 
העם לשמוע ממנו באימה ולעמוד במוסר כעמידה בתפילה, אלא 
עומדים כעומד בעל כרחו ומתעסקים להׂשיח זה עם זה ]...[, 
ָרָאה שיש בזה מכשול ועוון גדול ]...[, ויש בו מן הזלזול בכבוד  וְּ

]...[. ונתפרסם זה התיקון בארץ מצרים כל ימי חייו ואחר  שמים
ק לַ ולא חָ וניצֹולו העם מן המכשול שהיו נכשלים בו, פטירתו ז"ל, 

כי לא היה ביניהם אז מחלוקת  עליו אחד מחכמי דורו בזה ]...[
 ]מורי ההוראה[ קשה על המוריםנטור, ולא היה אז מי שיַ יולא ק

, מאותם כמו שקורה בזמננו זה תנוֹ יוֹ מְּ דִ י הַ לֵ עֲ בַ ּו היעָ דִ יְּ י הַ רֵ צְּ קִ מִ 
דרנו אותו מהתועלות הגדולות והחיובים יחולקים על מה שסש

מי הוא זה ואי זה הוא שדרכו אחר הדברים האלה, ". העצומים
 בכל מקום לברור מה שנוח לו?

שאם אין האדם יודע את ה' ומייחדו באמת הרי הוא עובד 
 להי אמת, ומה ערך אם כן למצוות שעושה?-ללא א

 (.71חובות הלבבות, עמ' יח, הערה )תורת 
 

שנהיה מסורים לרצונו ]של הקב"ה[ ולא נחוש 
 או עוצר, ובכלל זה מסירות הנפש לשום נוגׂש

 (.73)שם, הערה על קידוש ה' 

   פנינים מתורתו של ָמרי יוסף קאפח נע"ג  



 
 

 

ֹראש ַהָשָנה  ָנה בְּ שֻּ קאפח-/ גולי חוברי ג ַּתֲעלּוָמה מְּ

ִליִשי,  ִהי ַביֹום ַהשְּ ַויְּ
ֵעת ֶאת ַהַשָבת ֵיש 

הֹוִציא, ֵאֶצל ַהָבנֹות  לְּ
ָבר ַהֶמַתח  – ִהִגיַע כְּ

ִׂשיא.  לְּ
יֹוָנן  עֹות ֶשֵכן ִמִנסְּ יֹודְּ

ִכי ִעם ֵצאת  ֵהן,
ֵני ֹנַער  ַהַשָבת אֹו יֹום טֹוב, נֹוֲהִרים ָלִדים, בְּ יְּ
ִעיִרים, ֵחי' צְּ ֵחי ָפרְּ ַגם... 'ָארְּ ָכל ֵאֶלה ָּתִמיד  וְּ

ִאים ַעל ַהֶדֶלת ַמָמש דֹוֶמה ִכי ֵמֹרב  צֹובְּ וְּ
ִחיפֹות  רּוָה, ֵיש ֲחָשש... –דְּ בְּ  ִישְּ
ָהֶעֶרב  ָיכֹולהֲ  –וְּ  ֵרי ַהֹכל ָערּוְך ּומּוָכן ִכבְּ

ִפין ֶשֵיֵתא  ָכל ִדכְּ ֶלֱאֹכל... –לְּ ָפֵרץ וְּ ִהתְּ  לְּ
ָנרּוץ ָדֵרז וְּ  "נּו, ָאז בֹואּו ִנזְּ

 ֶזה ַמה ֶשָכֶרַגע ַלֲעׂשֹות ָנחּוץ"...
דֹוֲאגֹות ֶשִמיֶשהּו אֹוָתן  רֹות ַהָבנֹות וְּ אֹומְּ

ֵדי ֶשֶבֱאֶמת אֶ  ַיִסיעַ  ַהִגיַע.כְּ ֶיה ַמֵהר לְּ ָשר ִיהְּ  פְּ
ָלל  ִדים. –ּוִבכְּ ַהקְּ  ֶאת ַאָבא ָחשּוב לְּ

ָנם ָזִריז, ַאְך אֹוַפָניו "מּוָעִדים"...  הּוא ָאמְּ
ָבר ָקָרה?  "אּוַלי ָאֵכן ַמֶשהּו כְּ

ַדֵקק ָלנּו  ָרה..." –ַוַדאי ִיזְּ ֵאיזֹו ֶעזְּ  לְּ
ָפֶתיָה  ַהֲעלֹות ַעל ׂשְּ ַאַחת... לְּ  ִעָזה:מְּ  –וְּ

ִדיֵמנּו ַהִבָזה"...-"הֹו, אֵ   ִלי, ַרק ֶשֹּלא ַּתקְּ
ָגלּוי(  ָבר ָלֶלֶכת ַלֲחנּות )בְּ ָשר כְּ סֹוף סֹוף ֶאפְּ

ָדָלה!  ִמָיד ַאֲחֵרי ַהַהבְּ
ִעיס  ַהכְּ מֹו לְּ ֵמֵאט ֲאִביֶהן ֶאת ַהֶקֶצב  –ַאְך כְּ

ִחָלה. ַכָּוָנה ּתְּ ָותֹו  בְּ ַשלְּ ִשיְך הּוא בְּ ִמן ַממְּ
ָתִמיד  ַהָיִמים ָהַאֲחרֹוִנים ֹלא דֹוֵאג כְּ ֶשָמא  –וְּ
ַחכּו ָשם ַהקֹוִנים. ָרכֹות  יְּ ֵסל הּוא ֶאת ַהבְּ ַסלְּ מְּ

ָגה ֶערְּ ֹעֶנג ּובְּ מֹו ֶבָחג,  בְּ ִאלּו ָהָיה ֲעַדִין, כְּ כְּ
ָגה. אֹוָתּה ַדרְּ  בְּ

אֹות ַהָבנֹות כֹוִנית יֹוצְּ ָשן  ִמן ַהמְּ ַנפְּ ָבר כְּ  –ּובְּ
דֹות  ָכל ַהֲהָכנֹות. ֵאין רֹוֶאה, עֹומְּ ִמן ַהַצד, בְּ

ִקיפֹות: – ֶפַתח ַהֲחנּות!  ַמשְּ ָקָהל ַרב בְּ
ִחיפֹות! ָעקֹות ּודְּ  צְּ

לּום ֹלא ָקָרה, ֵברּור ֶשכְּ ֶאה בְּ ֵאין ִאיש  ִנרְּ
גּוָרה! ֵאית ִהיא סְּ ָען ַעל ַהֶדֶלת! ִנרְּ  ִנשְּ

ָבר ֵמָרחֹוק  ָקֵרב וְּ  –ּוכְּ ֶלה מּול ָהֵעיַנִיםִמתְּ  ִנגְּ
ָכר   ֶשל ָהאֹוַפַנִים. –אֹור ַהַפָנס ַהָקָטן, ַהמֻּ

ַמֵהר  אּו ַמָמש ֶאת ַאָבא ַהמְּ ֶטֶרם ִירְּ עֹוד בְּ  –וְּ
ִריאֹות  ַמִזיַע, ָבר ֶאת ַהקְּ עֹות כְּ שֹומְּ

צּובֹות: "ַהֵּתיָמִני ִהִגיַע!"  ַהקְּ
ָרה  ֶעזְּ ֶלֱאֹחז  –ָהַאַחת  ִמָידִנָגשֹות ַהָבנֹות לְּ

ַהִניָחם ַעל ַיד... ִנָיה  ָבאֹוַפַנִים, לְּ ַהשְּ ַפֵלס  –וְּ לְּ

ַדִקים, ַאָבא ֶדֶרְך ֵבין ָכל ַהַדרְּ  לְּ
ַרַעש, דֹוֲחִקים  ִפים בְּ טֹופְּ ַהִמצְּ

צֹוֲעִקים.  וְּ
ֵיא  ר' ִיחְּ ַנֵחש –וְּ ָשר לְּ ָבר ֶאפְּ מֹול  כְּ נֹוֵהג ִכתְּ
שֹום,  ַרֵחש,ִשלְּ ִאלּו ָדָבר ֹלא ִהתְּ ֵמִׂשים  כְּ

ִתיָחה ֶרֶשת ַלפְּ ָלה ַהִנדְּ עֻּ עֹוֶׂשה ָכל פְּ מֹו כְּ  ַעצְּ
ָוָחה. סֹופֹו ֶשל ָדָבר פֹוֵתַח ֶאת ַהֶדֶלת ִלרְּ  ּובְּ

נֹוָתיו  ֵעיֵני בְּ גּועֹות וְּ ֶאל מּול ֵעיָניו ָהרְּ
ָּתאֹות ַכמּוָבן ֵלית אֹוָתּה ֲחנּות ַהִמשְּ ֵלָאה  ִנגְּ מְּ

ָמן. – ִאלּו ָעַצר לֹו ַהזְּ  כְּ
לֹוָשה ָיִמים, ֵני שְּ מֹו ֶשֲעָזבּוָה ִלפְּ ִדיּוק כְּ  בְּ

ָיכֹול  ֵאזֹור מּוָעד... ִכבְּ תּוָחה בְּ ַמֲעֵׂשה  –פְּ
ָסִמים!  קְּ

ִצים ָפרְּ ֵני ֹנַער רֹוֲעִשים ּוִמתְּ ָלִדים ּובְּ ַעָּתה, יְּ  וְּ
ֵמַּה, אֵ  ַמהְּ ִהתְּ ָשר לְּ ִאי ֶאפְּ ֵתרּוִצים.וְּ ָמן לְּ  ין זְּ

קֹולֹו ֹלא ִיָשֵמַע, ָפָתיו ֶשל ַאָבא ָנעֹות וְּ ַרק ׂשְּ  וְּ
ֵמל הּוא ַמֶשהּו... ֵאין ִאיש ָחש אֹו  ַמלְּ מְּ

ַעט ֲחצֹות... עֹוד ַדָקה. יֹוֵדַע...  עֹוד מְּ
ָבר ֵאין קֹוִנים... ַהֲחנּות ֵריָקה!  כְּ

ֵיא ֵעיָניו ַלָמרֹום, פ ֹוֵרׂש ָיָדיו נֹוֵׂשא ר' ִיחְּ
קֹול ָרם ַהֵלל ֶאת בֹוֵרא  ּובְּ ַשֵבַח ּומְּ מֹוֶדה, מְּ

כּושוֹ  ָהעֹוָלם,  ֶשִמֵצאתֹו ַעד בֹואֹו ָשַמר רְּ
ָאָגה ֶבָחג  שֹו... –ּוִמדְּ ֵיא  ָשַמר ַנפְּ ָׂשֵמַח ר' ִיחְּ

ָשר אֻּ ִריַע  ּומְּ ֵאין ַמפְּ  הּוא ֲאִפלּו ָשר... –בְּ
ַדֵבר ַעל ַמה  "ַאָבא, ָמה –אּוָלם  ַאָּתה מְּ
ָעָיה! ֶשָהָיה? ָרה ַהבְּ ּתְּ  ֲהֵרי עֹוד ֹלא ִנפְּ

ָשיו  ֹמר ַעל ַהֶפַתח, –ַגם ַעכְּ  ִאם ֹלא ִנשְּ
ָלה  ָטֵרְך ָכל ַהַליְּ ֶמַתח"... –ִנצְּ יֹות שּוב בְּ  ִלהְּ

ַחֵיְך ִמָכל ַהֵלב. ֵיא מְּ ר' ִיחְּ  ...וְּ
ֵרי ָרגּוַע, ַמָמש  ַגמְּ  ָשֵלו:הּוא לְּ

תּוחֹות! ֶייָנה מְּ ָלה ֹלא ִּתהְּ נֹוַתי, ַהַליְּ  "ֹלא, בְּ
רֹון  טּוחֹות!" –ָהֶעֶרב ִיָמֵצא ַהִפתְּ  ֱהיּו בְּ

ִאיש  ֹרא לְּ "ֲאָבל ַאָבא... ַרק ָמָחר נּוַכל ִלקְּ
צֹוַע!..."  ִמקְּ

ִלי  –"ֵאין ָכל ֹצֶרְך!"  ָחה, בְּ ִבטְּ פֹוֵסק ַאָבא בְּ
ָנה ֵהן  ָבטּוחַ ָסמּוְך הּוא ּו נֹוַע. ָלה ּתּוַכלְּ ֶשַהַליְּ

ַלֲעֹמד  "ָברּוְך ַהָמקֹום ֶשָנַתן ִבי ַהֹכחַ  ָלנּוַח:
ֹטַח!  ַבִנָסיֹון ּובֹו ִלבְּ

ָבר ָשָעה ה ִפָלִתי, ֲאִני ַהָקטֹון  'כְּ יֹון –ִלתְּ  ָהֶאבְּ
ִנָסיֹון!" שּוב ֵאין הּוא ַמֲעִמיֵדנּו ָבֶזה לְּ  וְּ

ֶשַבח ָלאֵ עֹוד הּוא  ֵרי תֹוָדה וְּ ִעיף ִדבְּ  ל,-ַמרְּ
ַּתֵכל. ִהסְּ ִנַגש ַלֶדֶלת, לְּ ֵרג ָאֹרְך וְּ ָידֹו ַמבְּ  ָנַטל בְּ

ָחק? ָּת ֵמאֹותֹו ִמׂשְּ ָיַאשְּ  "ַאָבא, עֹוד ֹלא ִהתְּ
ָּת בֹו  ַּתַמשְּ ֵרג, ֲאֶשר ִהשְּ ֲהֵרי ֶזה אֹותֹו ַמבְּ

ֶעֶרב ֶהָחג..."  בְּ

ִליָא ִריסֹות ִבפְּ ָשנּותֹו  ה ַהָבנֹות,ַמתְּ ִמַדת ַעקְּ לְּ
ָרנּוָתן ֹכה ַרָבה  ֹלא ַמֲאִמינֹות. – ּוֵמַאַחר ֶשַסקְּ
ַרָבה! – רֹות: "ַאדְּ אֹומְּ  ֵהן ִנָגשֹות וְּ

רֹות ּוַבֲהָבָנה רֹואֹות ֶאת  רֹות ֱהיֹוֵתנּו בֹוגְּ ַלמְּ
ִציאּות ַנֵצל  ַהמְּ ָאז ִנתְּ ַבֶדה... וְּ ִנתְּ ַואי וְּ ַהלְּ

ָפנֶ   ַכָיאּות..." –יָך בְּ
ָכיו, ֵיא ַעל ִברְּ ָקָפיו, כֹוֵרַע ר' ִיחְּ  ֵמִסיר ֶאת ִמשְּ

ִפי ֶשָעָׂשה  ִדיּוק כְּ ֵני  –ַמָמש בְּ ֶעֶרב ֶהָחג, ִלפְּ בְּ
ִניָסה... ָקה ַהכְּ ָחזְּ ַיד ַאַחת ֶאת ַהֶדֶלת אֹוֵחז בְּ  בְּ

ֵרג  ַמָטה, ַמֲעִביר ֶאת ַהַמבְּ ִנָיה, ִמלְּ ּוַבשְּ
ָלָקה...בְּ  ֹלא ָחת: ַהחְּ ִהירּות, לְּ  ִבמְּ

... ַאַחת"...  "ַאַחת וְּ
ַּתִים"... "ַאַחת ּושְּ  ֵכן. ֵאין ֹצֶרְך בְּ

ָלה ִמָיד ָלֵעיַנִים:  ִכי ַהֶפֶלא ִנגְּ
ָצן ָקָטן ֶשל ַזִית  ֵרר –ַחרְּ ַּתחְּ  ִהשְּ

 ָשם ָיַשב לֹו ַהסֹוֵרר. –ִמִפָנה ִמַּתַחת ַלֶדֶלת 
יֵ  ר' ִיחְּ צֹוֵחק:וְּ ָצן וְּ  א ַמֲחִזיק ֶאת ַהַחרְּ

ָשיו  "אֹוֲהֵבנּו הקב"ה... ֲעוֹונֹוֵתינּו ַוַדאי ַעכְּ
 מֹוֵחק"...

נּו ָפשּוט ֹלא ַמֲאִמינֹות  "ֲאָבל, ַאָבא, ֲאַנחְּ
ֶעֶרב ֶהָחג,  ֲהֵרי ֶאת אֹותֹו ָדָבר ָעִׂשיָת בְּ

ִּתינֹות עֹוֵדינּו ַממְּ מֹו ֵעיֵנינּו ָרִאינּו ,בְּ ַכָמה בְּ
חּוָצה, ָלה נְּ עֻּ ָּת ֶאת אֹוָתּה פְּ ָעִמים ִבַצעְּ  פְּ

ָשיו  ָצן  –ָאז ֵאיְך ִיָּתֵכן ֶשַרק ַעכְּ אֹותֹו ַחרְּ
 ָיָצא?!"
צֹון ה נֹוַתי. ָכָכה הּוא ָרָצה!...'"רְּ  , בְּ

ֹראש ַהָשָנה  ַנֶסה בְּ טּוַחִני ֶשִמי ֶשִמתְּ  –ּובְּ
ָצה... ַיַען אֲ  ֲעוֹונֹו ִנרְּ ֶשר ָעִׂשיִתי ֶאת ַהָדָבר וְּ

ֹרם  'ֹלא ָאָבה ה ַהֶזה ַצֲעֵרִני עֹוד אֹו ִלגְּ לְּ
ַבֶזה.  ֶשֶאתְּ

רּו  נֹוַתי, ִזכְּ ָלֵכן, בְּ
ָנא ָלַעד ֶאת ֶזה 

 ַהַמֲעֶׂשה
ֶכן:  מְּ ַעצְּ ִטיחּו לְּ ַהבְּ וְּ
ַגם  ַמע וְּ 'ָּתִמיד ִנשְּ

חּו ַבה'  ַנֲעֶׂשה', 'ִבטְּ
יָ  ּה ה' -ֲעֵדי ַעד, ִכי בְּ

 ר עֹוָלִמים'צּו
ַהבֹוֵטַח ַבה'   –'וְּ

ֶבנּו'  סֹובְּ  –ֶחֶסד יְּ
ָכל ַהָיִמים".

 

הפרופוליס –השעווה השחורה  הלוי יצ"ו -אדיר ב"ר יוסף דחוח

בתלמוד במסכת בבא בתרא ג ע"ב סופר על המלך הורדוס, 
שבתחילת דרכו היה עבד בבית המלכות של בית חשמונאי, ונתן 
עיניו באחת מבנות חשמונאי. יום אחד, שמע בת קול שקוראת: 

מצליח, קם והרג את כל בית חשמונאי  –כל עבד שמורד עתה 
לדה והותיר את אותה ילדה שנתן עיניו בה. כאשר ראתה הי

שהורדוס רוצה לשאת אותה לאשה, עלתה לגג וקראה: כל מי 
אינו אלא עבד, שלא נשארה  –שיאמר שהוא מבית חשמונאי 

מבית חשמונאי אלא ילדה אחת. ואותה ילדה נופלת ומתה עתה. 
ונפלה ומתה. ראה הורדוס כן, טמן אותה שבע שנים בדבש, יש 

ומרים בא אומרים שבא עליה, ויש אומרים שלא בא עליה. לא
עליה, כוונתו היתה ליישב את יצרו, ולאומרים שלא בא עליה 
מדוע טמן אותה בדבש? כדי שייצא לו שם שנשא לאשה את בת 

 המלך.

ָוה, ָנַתן ֵעיָניו  ֵבית ַחשמּוַנאי הְּ וזה לשון האגדה: "הּורדּוס ַעבָדא דְּ
וָ  ַמע ַבת ָקָלא ַדהְּ אֹוָתּה ִּתינֹוַקת. יֹוָמא ַחד שְּ ת ַקַאמָרה: ָכל ַעבָדא בְּ

יַרּה  ַשיְּ ָוֵתיּה וְּ הּו ָמרְּ כּולְּ הּו לְּ ַמֵריד ַהשָּתא ַמצַלח, ָקם ַקטִלינְּ דְּ

ַבּה,  ִמינסְּ ַקא ַבֵעי לְּ ָזת ַהִהיא ָינּוקָּתא דְּ ַהִהיא ָינּוקָּתא. ַכד חְּ לְּ
ֵיי ֵייֵתי וְּ ַאמָרה: 'ָכל ַמאן דְּ ִאיָגָרא ּורָמת ָקַלּה וְּ ִליָקא לְּ ֵבית סְּ ַמא ִמדְּ

יָרא ִמיַנייהּו ֵאָלא  ָלא ִאישַּתיְּ ֵּתיָנא, ַעבָדא הּוא, דְּ ַחשמּוַנאי ַקאְּ
ָלה  ָנפְּ ֵתימּות ַהשָּתא', וְּ ַהִהיא ָינּוקָּתא ִּתיפֹול וְּ ַהִהיא ָינּוקָּתא, וְּ

ַאמֵרי: ָבא ָעַליָה, ִאיכָ  דּובָשא. ִאיָכא דְּ ִנין בְּ ַבע שְּ א ּוֵמָתה. ַטמַנּה שְּ
ַמאן  ִיצֵריּה. לְּ ַיַּתוֵביּה לְּ ַמר ָבא ָעַליָה לְּ ַאמֵרי: ֹלא ָבא ָעַליָה. ַמאן ַדאְּ דְּ
ִניפֹוק ֵליּה  ִמיעַבד ַהֵכי? ִכי ֵהיֵכי דְּ ַמה ֵליּה לְּ ַמר ֹלא ָבא ָעַליָה לְּ ַדאְּ

 ֵשם ִדנֵסיב ַבת ַמלָכא".

לכה אגדה זו הביאה את הרשב"א )שו"ת, ח"א, פ( להטיל ספק בה
התלמודית הקובעת, שפירות שדרכם להתליע כשהם עדיין 

חייב לָבדקם מתולעים, אך אם נתלשו ושהו  –מחוברים לעץ 
מותר לאוכָלם בלא בדיקה. אולם, פירות  –שנים עשר חודשים 

שאין דרכם להתליע כשהם מחוברים לעץ, אינו חייב לבדקן 
–ב, יג מתולעים ואוכָלם בלא בדיקה )רמב"ם, מאכלות אסורות

יד(. הרשב"א והרדב"ז )שו"ת, ח"ב, תרצב( דנו בשאלה, האם יש 
 עשר -להתיר לאכול דבש שנפלו לתוכו נמלים ועברו עליהן שנים

הסיפור מתוך הספר "החוט של סבא" שכולל 
סיפורי מופת מחייו של ר' יחיא ב"ר חיים 

קאפח זצ"ל. הספר שזור באיורים צבעוניים 
 ידימאירי עיניים. כתוב בחריזה ומנוקד על 

 050-5911022ד"ר אורי מלמד. לרכישה: דוד 
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לפירות שהתליעו לאחר שנתלשו. חודשים, מפני שזה דומה 
לבסוף, הם התירו לאכול את הדבש, אך הרשב"א לא היה בטוח 
בדין זה לאור אותה אגדה על הורדוס, שהרי ממנה עולה שלדבש 
יש יכולת שימור גבוהה, והרדב"ז אף פוסק, שממידת חסידות יש 
לברור את הנמלים מן הדבש או להעביר אותן במסננת אם 

ע כיצד הביא אותם מאמר אגדי, הרחוק מכל אפשר. ואיני יוד
זיקה הלכתית, לידי ספק. ונראה כי אם אכן היתה לדבש סגולה 
לשֵמר רחש שנפל לתוכו, הדבר היה נידון בתלמוד במסגרת 
סוגיה הלכתית )ובמיוחד לאור העובדה שקיימת השערה אגדית 

 בנושא זה(.

שר בעל אמנם, באגדה זו חבויה נקודת אמת מדעית מופלאה: כא
ידי הדבורים הפועלות עד -חיים חודר לכוורת הוא נתקף על

להמתתו; דא עקא, לאחר המתתו, הוא עלול לגרום לזיהום 
חיידִקי בתוך הכוורת כתוצאה מהתפוררות גופתו )כגון עכבר(. 

לשם כך, ניחנו הדבורים ביכולת להפיק דבק מיוחד אשר אותו הן 
ורך שנים ללא כל מורחות על גופת הפולש, וזו נשמרת לא

 (Pro-Polis)התפוררות וכיליון. חומר זה נקרא פרופוליס 
שמשמעותו "ֵמֵגן העיר", דהיינו הכוורת. חומר זה הוא ׂשרף 

ידי הדבורים מגזעי עצים, -בקטריאלי שנאסף על-צמחים אנטי
גבעולים וחלקי צמח אחרים; זהו חומר דביק והדבורים מגרדות 

בכוורת, בתוך מעי הדבורה, מעובד אותו ברגליהן ובלסתותיהן. 
הפרופוליס, והמוצר הסופי הוא חומר צמיג, הדומה לפלסטלינה, 

שחור )"השעווה השחורה"(. בנוסף לשימושו -שצבעו חום
לתחזוקה שוטפת של הכוורת )סתימת סדקים, מילוי חללים, 
וחיטוי תאי הכוורת( ולציפוי ובידוד פולשים שהומתו בתוך 

שימש בימי הפרעונים כמרכיב מרכזי  הכוורת, הוא כנראה
בתהליך חנטת גופות מלכיהם ׂשריהם ויועציהם. בימינו, נעזרים 

 בחומר יקר זה לפיתוח תעשיית הרפואה והקוסמטיקה.

ל" מאיר בן אברהם עפארי יצ"ו  ֵא ָר ש ְ י ִי נֵ ת ּבְ כוּ ֶא ֲר ָב ה ְת ֹּ  "ּכ

עולם סידורים רבים הבשנים האחרונות צצים ומגיחים לאויר 
שהמדפיסים מכנים אותם בשמות או בתארים כגון: 

ק... תפילת חנה רבקה מדוי"הסידור/הנוסח המנופה המדוקדק וה
אסתר ואביגיל, תפילת מלאכי עליון והעולם התחתון...", ועוד 

של סידורים שנועדו לקרב את המדפיסים  כהנה וכהנה שמות
 לאביהם שבחשבון הבנק.

דור  –כתוצאה מכך, ובעקבות גלי החזרה בתשובה של דורנו 
אמצים רבים אל חיקם איש כפי מהללו נטיותיו הדתיות  הדרור, מְּ
והתחזקותו, את סידורי התפילה ובהם הוראות היצרנים 

 ואופי וסחוהמדפיסים למיניהם. כל אחד מגדיר לעצמו את נ
עובר  , וכל המתפלל בנוסח השונה ממנוֹ בורא עולםהקשר עם 

מילולית  על "ונשמרתם לנפשותיכם" עד כדי ספיגת אלימות
הכנסת נסגרו על קוצו -הכנסת. רבים מבתי-וסגירת ביתופיסית 

המחלוקות על  ולצערנו הרבשל יו"ד שהדפיס מדפיס נער ובער, 
ט השוממים עָ מְּ הַ -ישֵ דְּ קְּ שמימו לא מעט את מִ נוסחי התפילה הִ 

 ממילא.
 ישראל-ברכות הכהנים לעם

ָרכֹות שהכוהנים היו מברכים  במשנה תמיד )ה, א( נזכרות בְּ
בלשכת הגזית לפני הקרבת תמיד של שחר, ואותן ֵברכּו כנגד 
העם שהתכנס שם כדי לשמוע מפי הכהנים את קרית שמע 

ועד", וזה לשון ולענות אחריהם "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם 
כּו ברכה אחת: המשנה והן  ."אמר להם הממונה ]לכהנים[: ָברְּ

כּו וקראו עשרת הדברים, שמע, והיה אם שמוע, ּוַוֹיאֶמר.  ֵברְּ
כּו את העם שלוש ברכות:  אמת ויציב, ועבודה, וברכת ּוֵברְּ

ברכת כהנים האמורה כאן היא ברכת "שים שלום" שבה  ".כהנים
 .)וכך פסק רבנו בהלכות תמידין ומוספין ו, ו( נרמזה ברכת כהנים

"כבר נתבאר בגמרא ברכות ובפירושו למשנה שם כותב רבנו: 
שהברכה הזו שמברכין תחילה היא 'אהבת עולם', ואחר כך כאשר 
תעלה השמש ]...[ מברכין 'יוצר אור', לפי שסדר הברכות אינו 

שהן  מעכב ]...[ והטעם שקוראים עשרת הדברים בכל יום מפני
הרמב"ם מציין שם, שחכמים רצו להנהיג  יסוד הציווי ותחילתו".

שיאמרו בכל מקום את עשרת הדיברות כחלק מברכות קרית 
"שלא יהיו שמע, אבל בגלל תרעומת המינים לא עשו כן, כדי 

והמינים הם  אומרים ]המינים[: ֵאלּו לבדן ניתנו לו למשה בסיני".
יש שמסבירים שהם הנוצרים הכופרים בתורה ובתחיית המתים, ו

 הראשונים.
אהבת עולם" קוראים את ברכת " נמצא אפוא, שהכהנים היו

אור", ולאחריהן היו קוראים את "עשרת ולאחריה "יוצר 
הדיברות", ולאחריה את שלוש פרשיותיה של קריית שמע. לאחר 
מכן היו הכהנים מברכים את העם בשלוש ברכות: "אמת ויציב", 

והאחרונה ישראל )-תפילה על עם"רצה", ו"שים שלום", והן כולן 
הכנסת על כל -שלא יריבו בביתכדי ובעיקר  חשובה במיוחד,

 .(פסיק שנדמה להם כנקודה
הכנסת שלנו -אין הדברים אמורים על בית הערת העורך:]

עמידר -הכנסת רמב"ם ברמת-ואחרים כמותו, כל התפילות בבית
מנוהלות בסדר מופתי, כל אחד מכבד את חברו, ויש ממונה 

אם יש צורך.  מקרב המתפללים הזקנים, שאחראי להעיר ולתקן

הכנסת ולכל מי -וזה המקום להודות ולהוקיר להנהלת בית
הכנסת יתנהל לשם שמים תוך כבוד הדדי, -שפועל כדי שבית

 באהבה ואחווה שלום ורעות[.

 הידועה כהניםהברכת 
כּו את העם ברכה אחת, אלא שם עוד נאמר )ו, ה(:  במשנה "ּוֵברְּ

שבמדינה ]=מחוץ לירושלים[ אומרין אותה שלש ברכות, 
ומדוע קראו לברכת כהנים שבמקדש ברכה ובמקדש ברכה אחת". 

אחת? מפני שבמקדש לא היו עונים אמן אחר כל פסוק ופסוק, 
כפי שאנו נוהגים כיום )לא היו עונים "אמן" במקדש כלל, ראו: 

 י(. –שוטה לז ע"ב, הלכות תפילה יד, ט תענית טז ע"ב,
השתחוו הם לאחר שהכהנים סיימו את הקרבת תמיד של שחר, 

 כהניםהשהיא ברכת  "ברכה אחת"ואז ברכו את העם  ,ויצאו
ברכה "שהיו שתי ברכות שנקראו  עולה,. מהמשנה המפורסמת

" ברכת כהניםו" ,בלשכת הגזית " שנאמרה"שים שלום ":אחת
כשהם עומדים על מעלות ידי הכהנים -המפורסמת שנאמרה על

 הקטורת. הקטרתלאחר הקרבת תמיד של שחר ולאחר  ,האולם
על טיבם של  "מעשה ניסים"בספרו  כותבר' ניסים ממרסיי 

ם להסתתר ולהסתיר הגורמיהמברכים אותנו )שיש מהם  הכהנים
ם נושאים את כפיהם(, שהבעת  ,מתחת לטליתמהם  את ילדיהם
"יתכן שתימשך ]=שתחּול[ (: 407עמ' )בפרשת נשא וזה לשונו 

הברכה ]על העם[ אחר הלימוד ]לאחר שלמדו תורת אמת[ מפי 
כהן גדול וחכם בכל מיני חכמה ומדע, ]אך[ לא ]אם הכהן המלמד 

וות מעשיות ]...[ בידיו ובאיבריו את העם יודע ועושה רק[ מצ
ין אותו כהן גדול. נִ מַ ואין לו חלק במושכלות, כי זה באמת אין מְּ 

אך כהן מׂשכיל, המלמד את העם דעת ]=השקפות נכונות 
ואמתיות[, והעם כוונתם ודעתם אחר דעות הכהן, ]ֵאלּו[ הן בכלל 
הברכה, ולזה העירו רז"ל באמרם: 'העם שאחורי הכהנים אינם 

ה' יברך את עמו בישוב הדעת ו בכלל הברכה' ]שוטה לח ע"ב[".
 ושפיות, שלום וסובלנות.

ת ה' א  " ִבְרּכַ ַנת יָדוֹּ ּכְ ַמּתְ ר ָנַתן ָלְך"-ִאיׁש ּכְ ֶֹּהיָך ֲאׁשֶ  ל

 תרומות להוצאת העלון יתקבלו בברכה.)דברים טז, יז(. 
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 הלוי-/ הדר דחוח עודד אחי היקר ז"ל

מת, את ערך הזמן ערך החיים   בגיל כה צעיר הבנת וייש 

 יצקת ומילאת את זמנך, בדברים ערכיים ותכליתיים

 באבות, "אם לא עכשיו אימתי..."בכל יום נהגת כאמור 

 הבנת בכל מאודך ובכל נפשך, שהחיים הם גשר לעולם הבא

 בזריזות קיימת כל מצווה, חסד ונתינה הם בנפשך

 כל כך הרבה יש ללמוד ממך, שנזכה ללכת בדרכך

 


