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פרשת נשא
!ב גיהי ת לא

ירושלים

את  הסביר  הרב  כאשר  בדריכות  הקשיבו  לרנרשטייגן  הרב  של  כתתו  תלמידי 
היה  זה  כיצד  דמיינו  וכלם  מדהים  היה  ההסבר  נשא.  בפרשת  “נזיר”  של  הנושא 

נראה לו היו מסתובבים למשך זמן כה רב ללא תספורת. 

“למה אין היום נזירים?” שאל דודי. “הייתי ממש רוצה להיות נזיר. הייתי מגדל 
את שערי כל כך ארוך ואז הייתי יכול לספרו ולהביאו לאדם ללא שיער בכדי שיוכל 

לחבוש אותו ולא להראות שונה.” 

הרב לרנרשטייגן חייך. “כן, דודי,” הוא אמר “אין לנו היום נזירים בגלל שאין לנו 
את בית המקדש וכולנו טמאים. נזיר צריך להביא קורבנות בסוף ימי נזירותו, דבר 
יכול  נזיר אינו  שאינו אפשרי היום. אולם גם כאשר המשיח יבא במהרה בימינו, 
דין  סתם ככה להעניק את השיער שלו למישהו למתנה, אפילו שמדובר בחסד. 

שערו של הנזיר הוא באש מתחת הסיר בו מתבשל קורבנו של הנזיר."

“שורפים את השיער?” שאל שמוליק בתדהמה.

“למה עושים זאת?” הוסיף דודי.

“למעשה,” ענה הרב לרנרשטייגן, “זהו חלק מהעבודה של הנזיר. אולם השיעור 
נגמר – הבה נמשיך לדון בנושא מחר!”

באותו הרגע הפעמון צלצל, שמוליק ודודי תפסו את התיקים שלהם ועזבו את 
ביתם.  לכיוון  האוטובוס  את  לתפוס  בכדי  תחנת האוטובוס  לכיוון  בריצה  הכתה 
עדיין מדמיינים איך היו נראים רחובות ירושלים אילו היו מלאים בנזירים קדושים 

מתהלכים בהם. 

באוטובוס אגד, קו 2

שמוליק ודודי ישבו אחד ליד השני מדברים בשמחה בזמן שהאוטובוס עשה את 
דרכו לכיוון ביתם.
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“דיברתי אתמול בטלפון עם בני דודי, איצי ושימי גרינבוים.” אמר דודי. “הם גרים 
באמריקה, והם אמרו שהגויים הפגינו ממש במרחק כמה בתים מהם!”

“וואו, מה קרה?” שאל שמוליק. 

“זה היה נורא!” אמר דודי. “הם אמרו שמאות מפגינים ניפצו את החלונות של 
חנות גדולה, גנבו את כל התכולה שהיתה בפנים והציתו את החנות באש!”  

כך הרבה אנשים  כל  “אני לא מאמין שישנם  הגיוניים,” אמר שמוליק.  “הם לא 
רעים בעולם הזה שפשוט הולכים וגוזלים רכוש שאינו שלהם!”

דודי חייך אל חברו. “שמוליק, כל גנב גונב דברים שאינם שלו. אילו זה היה שלו, 
זו לא היתה גנבה!”

שמוליק צחק, אבל עצר בפתאומיות לשמע קול מוכר שנשמע מאחוריו. “למעשה 
ילדים, עלינו להיזהר לא לגנוב, אפילו דברים ששייכים אלינו!”

הילדים קפצו לשמע קולו של הרב לרנרשטייגן. “הרב, לא ראינו שהרב כאן! הרב 
יכול לשבת!” אמר דודי, כשהוא מפנה את מקומו לרב שהודה לו עם חיוכו החם.  

“איך אפשר לגנוב משהו שהוא שייך לנו?” שאל שמוליק שחש מבולבל. “אם זה 
שלי, זו לא גניבה!”
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“ילדים, אתם לא צריכים לחכות למחר בכדי לשמוע את התשובה לשאלה שלכם 
אודות שיערו של הנזיר. תקשיבו, הגמרא מספרת לנו את הסיפור על אדם שראה 
את דמות דיוקנו נשקפת במימי הבריכה והוא שם לב כמה נאה שיערו. זה גרם לו 
לחוש גאווה, וזה הפריע לו. הן גופו ניתן לו כמתנת שמים בכדי לשרת ולעבוד את 
השם ולא היה לו שום עניין לחוש שזה שלו ושיש לו במה להתגאות. ולכן, הוא מיד 
החליט להיהפך לנזיר בכדי שיוכל לשרוף את כל שערו הנאה כקרבן לפני השם 

בתום ימי נזירותו.

“הרב אביגדור מילר אומר שהסיפור הזה מלמד אותנו שכל מה שיש לנו בעולם 
הזה שייך באמת לקדוש ברוך הוא וזה רק “שלנו” להשתמש בשביל עבודת השם. 
אפילו אם אנחנו הולכים לחנות וקונים משהו מכספינו, “למרות ששילמנו על זה, 
זה עדיין שייך להשם. אם אנו יוצאים מהחנות בתחושה שעכשיו זה שלנו, אומר 
הרב אביגדור מילר שאנו בדיוק כמו אותם גויים מטופשים שמתפרצים אל תוך 

החנויות וגונבים את כל הנמצא בו!”

מאוחר יותר, סביב השלחן בארוחת הערב

“תודה רבה,” אמר דודי לאמא שהניחה לפניו את הצלחת עם השניצל והפירה. 
“זה נראה ממש טעים!”

ברכו  כולם  והם  המשפחה  שאר  אל  מצטרפת  כשהיא  אמא,  חייכה  “בשמחה!” 
והתחילו לאכול. 

דודי עמד לברך במהירות ולהתחיל גם כן לאכול, כשלפתע הוא נזכר בגנב ובמה 
שהרב לרנרשטייגן הסביר על הנזיר. דודי חשב לעצמו, “אני לא גנב בפרעות. זה 
לא האוכל שלי – זהו המזון הטעים של השם והוא הנותן לי רשות לאוכלו בכדי 

שיהיה לי את הכוחות לעובדו בשמחה תמיד.”

שבת שלום ומבורך!
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