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בגלגול הזה
קרס  כולו  חיוור  בנה,  נשמתה.  עמקי  עד  נחרדה  האם 
פלבל  הוא  בדרכו.  שנקרה  הראשון  הכיסא  אל  מותש 

בעיניו בצורה מוזרה. "מה אירע?" תהתה בדאגה.
פני  על  ריצדה  השמש  שלמות  שעתיים  ברכבת,  "נסעתי 

וסנוורה אותי. התישה אותי", השיב הבן.
אחד?!"  אף  עם  להחליף  יכולת  "ולא 

תהתה האם הדאגנית.
"לא. הקרון היה ריק"... 

***
מקרה  מתואר  פרשתנו  של  בסופה 
יהודי, שלא  בו נמצא חלל, הרוג  מצער, 
אל  הקרובה  העיר  זקני  הכהו.  מי  נודע 
ורוחצים  ערופה"  "עגלה  מביאים  החלל 
בנחל  הערופה  העגלה  על  ידיהם  את 
ואומרים: "ידינו לא שפכו את הדם הזה 

ועינינו לא ראו".
התמהים:  חז"ל  דברי  את  מביא  רש"י 
דין,  בית  שזקני  לב  על  עלתה  "וכי 
שופכי דמים הם?!" והתשובה לכך: הם 
מודיעים שלא ראו את האורח ולכן לא 

דאגו לו למזון וליווי. 
הם  דווקא  מדוע  רואים,  היו  אם  אף  תמוה:  ולכאורה 
האשמים? כל כך הרבה מוטל על ראשם, מי אמר שלו ראו 

את האורח היו צריכים לדאוג לו למזון?
בתוספתא, מסכת כלה, מובא סיפור ידוע, נביאו בקצרה: 
משא  גבו  על  שנשא  אדם  ופגש  במדבר  הלך  עקיבא  רבי 
עצום יותר מיכולת אנוש, אותו אדם צווח והתאנח. שאלו 
בעולם  עבירה  הניח  שלא  לו  והשיב  לענייניו  עקיבא  רבי 

שלא עבר וכעת הוא נענש בעונש רוחני.
שאלו רבי עקיבא האם הותיר אחריו בן וענה שאינו יודע. 
והלך  רעייתו  ושם  שמו  עירו,  פרטי  את  עקיבא  רבי  נטל 
אדם,  אותו  על  ושאל  לשם  הגיע  כאשר  מדינה.  לאותה 
נענו הנשאלים בחלחלה והפטירו ביטויי גנאי נוראים על 

אותו אדם שייעקר שמו מישראל. 
רבי עקיבא לא התייאש, חקר וחקר עד 
שנודע לו שהלה הותיר אחריו בן שנולד 
מלו  שלא  התברר  וכן  פטירתו  לאחר 
ברית  לו  ערך  עקיבא,  רבי  נטלו  אותו. 
גרסאות  [יש  תורה  ללמדו  וניסה  מילה 
עקיבא  ורבי  קליטה  קשה  היה  שהנער 
שהבין  עד  יום(!)  ארבעים  עליו  התענה 
הנער  ידע  לבסוף  התורה].  לימוד  את 

להתפלל במניין ולומר קדיש וברכו.
עקיבא  לרבי  אדם  אותו  נתגלה  לימים, 
ובירכו: "תנוח דעתך שהנחת את דעתי". 
שמעתי שמקשים: על אותו רבי עקיבא 
ללמוד  הלך  שכאשר  חז"ל  מספרים 
חזר  אשתו,  לרחל  שהבטיח  כפי  תורה 
את  ושמע  שנה  עשרה  שתים  לאחר 
בקולי  שומע  עקיבא  היה  אם  לשכנתה:  אומרת  אשתו 

הייתי מוכנה שילך ללמוד שתים עשרה שנה נוספות.
רבי עקיבא אפילו לא נכנס לבית. בו במקום סב על עקביו 
 - הזמן  המדרש.  בבית  נוספות  שנים  עשרה  לשתים  ושב 

היה יקר לו. מאוד. 
ירוד  רוחני  במצב  באדם  נתקל  עקיבא  רבי  כאן,  ואילו 
ביותר, עד כדי שאנשי העיר לא רצו למול את בנו מחמת 
חוקר  רחוקה,  למדינה  נוסע  עקיבא  רבי  לאביו.  שנאתם 

זקני בית דין 
כמארחים

רבי עקיבא 
מתקן נשמה



ודורש האם הותיר אחריו בן, חוץ ממילת הבן - יש ללמוד 
עבורו  לצום  מהגרסאות  חלק  ולפי  היסוד.  מן  הילד  עם 

ארבעים יום כדי שיקלוט את לימודו.
על מה כל החרדה הזאת? בוודאי שלרבי עקיבא שחס על 
הוא  ודחופים בהרבה. מדוע  עיסוקים חשובים  היו  זמנו, 

מתאמץ בשביל נשמה של אדם שעבר על 
מעונשו  להקל  כדי  בתורה  העבירות  כל 

בעולם האמת?
אם  גדול:  יסוד  אותנו  מלמד  עקיבא  רבי 
גלגלו מן השמים שהדבר הזה יגיע לידיך, 
אל תגלגל אותו הלאה, אל תנסה להיפטר 
מזה. זהו התפקיד שלך. עליך לבצע אותו 

בשלמות.
יסוד זה, הוא הוא התשובה לשאלה שהצבנו: מדוע זקני 
בית דין נתבעים על דמו של ההרוג אילו היו רואים אותו 
ולא היו דואגים לו למזון? משום שאם נסתבב הדבר מן 
כי עליהם גם לדאוג  השמים שיראו את ההלך, אות הוא 

לו למזון ולוויה.

 ***
ושוטרים.  דיינים  למנות  נצטווינו  הפרשה  של  בתחילתה 
רבי נפתלי צבי ברלין, ב"העמק דבר", כותב שהסנהדרין 
ממונים למנות דיינים ואם הדיינים נכשלו, הרי שהקולר 
חובתם  שזוהי  מפני  ומדוע?  הסנהדרין.  בראשי  תלוי 

להשגיח.
ברורה:  תפקידים  חלוקת  שישנה  נראה 
הינה  הדיינים  על  הרוחנית  האחריות 

אך ורק של הסנהדרין הממונים. 
למזון  לדאוג  הגשמית  האחריות  אולם 
הפשוט  ויהא  אורח,  כל  עבור  וליווי 
שרואהו,  מי  כל  על  מוטלת  ביותר, 
ונכבד.  גדול  באדם  מדובר  אם  ואפילו 

אין אפשרות 'להחליף מקומות' עם מישהו אחר. 
לדאוג לגשמיות של השני, זה התפקיד שלך!

"לבלתי רום לבבו" (יז, כ)

רבי  נישא  כאשר  מטשורטקוב:  משה  דוד  רבי  הרה"ק  סח 
נדוניה  חותנו  לו  העניק  ביהודה",  ה"נודע  לנדא,  יחזקאל 
בסכום גדול. עשה לו תיבה נעולה ומשומרת בחדר לימודו 

ובה נעל את המעות.

לעזרה:  והתחנן  עני  הגיע  צעיר,  אברך  עודו  הימים,  באחד 
מצות הכנסת כלה מצויה אצלו, בתו בגרה והגיעה לפרקה, 
הנישואין  שהוצאות  אלא  השידוכין.  בקשרי  ב"ה  באה  אף 
מגיעות לכשלוש מאות אדומים כולל הנדוניה ולרש אין כל. 

שלו,  הנדוניה  תיבת  את  פתח  ביהודה",  ה"נודע  לו  נענה 
לעני.  והעניקם  אדומים  ותשעים  מאתיים  מתוכה  הוציא 
ובקשה,  בתחינה  להרבות  החליט  לו  שיחקה  שהשעה  העני 
אולי יחוס, אולי ירחם: "שמא ייתן לי מר עוד עשרה זהובים 

ונמצאת מלאכתי שלמה?"

השיב לו ה"נודע ביהודה": אין המצוה נקראת אלא על שם 
גומרה. חפש לך נדיב שיעניק לך את הסכום החסר ותיקרא 

המצוה על שמו"... 

ביהודה"  ה"נודע  גדלותו של  כל  רבי:  סיים הטשורטקובער 
קנה מאותו מעשה שעשה כמעט בשלמות כדי שלא להביא 

עצמו לידי גאווה שזכה במצוה. 

"וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם" (כ, א)

התורה פותחת בדיני מלחמה, כדברי חז"ל (הובאו ברבינו בחיי 
על אתר) "במלחמת מצוה הכתוב מדבר". ולכאורה, מדוע לא 

יתייראו ישראל כאשר הם רואים סוס ורכב עם רב מהם.

בדרך רמז מבאר הרה"ק רבי יששכר דב מזלאטשוב: מלחמה 
זו, מלחמת מצוה היא שמקדש איש ישראל על יצרו הרע בעת 
למכתו,  תרופה  שאין  עליו  שדומה  אף  בתשובה.  לשוב  בואו 
עוונות  בפניו,  היצר  שמציג  העוונות  את  הוא  שרואה  מחמת 
דומים  הללו,  ורכב"  וה"סוס  הס"מ,  של  ופרשיו  חילו  שהם 
"ממך".  השטן:  רוחו  באוזני  צווח  הכל  ועל  רב",  כ"עם  בעיניו 

הקולר בצווארך.

ה'  "כי  והסיבה:  מהם.  לירא  ליהודי  לו  שאין  התורה  מלמדת 
אלוקיך עמך המעלך מארץ מצרים". 

במצרים היו ישראל שקועים במ"ט שערי טומאה ולא היו בידם 
תורה ומצוות. אף על פי כן הקב"ה העלה אותם מארץ מצרים 

לפסגת הטוב האמיתי שיכול אדם להשיג בעולם הזה: תורה.

ולקיים  תורה  ללמוד  בידך  שיש  אתה,  וכמה,  כמה  אחת  על 
מצוות ועם כל מה שעברת עדיין לא הגעת לטומאת מצרים - 
שאין לך לירא מהיצר המבהיל את האדם כדי למונעו מעשיית 

תשובה.

מגלגלין זכות 
על ידי זכאי



"ילך וישוב לביתו" (כ, ה) 
טרם  העם  אל  מדברים  השוטרים 
היציאה למלחמה: מי שבנה בית ולא 
אירס  חיללו,  ולא  כרם  נטע  חנכו, 
אשה ולא לקחה - "ילך וישוב לביתו 

פן ימות במלחמה". 
במלחמה  ימות  "פן  מבאר:  רש"י 
עגמת  של  ודבר   - יחנכנו  אחר  ואיש 

נפש הוא זה". 
ותוהה:  עומד  מגור  אמת"  ה"אמרי 
מוטלים  חייו  למלחמה,  יוצא  יהודי 
מעניקים  מה  על  ממשית,  בסכנה 
שנפשו  מפני   - הצבא  מן  שחרור  לו 
עגומה עליו שאֵחר יחנוך את ביתו או 
יחלל את הכרם שנטע? על זה צריכים 

לחשוב כעת?!
 ***

ייסורים רבים סבל הרה"ק ה"חידושי 
שלושה  של  מפטירתם  מגור  הרי"ם" 
פטירת  לאחר  מצאצאיו.  עשר 
עצמו  על  קיבל  מקוז'ניץ  הק'  המגיד 
של  הנהגתו  את  הרי"ם"  ה"חידושי 
בנו, הרה"ק רבי משה אליקים בריעה 

מקוז'ניץ. 
בקוז'ניץ,  כובד  בהם  הכבוד  גינוני 
מרותו  את  ולקבל  לנסוע  לו  גרמו 
בונים  שמחה  רבי  הרה"ק  של 
שייסר  לרבי  אני  "זקוק  מפשיסחא. 
ה"חידושי  התבטא  בשוטים",  אותי 

הרי"ם" בחריפות קוצקאית. 
ה"חידושי  נסע  נסיעות  עשרה  שלוש 
שכזו  פעם  בכל  לפשסיחא,  הרי"ם" 

נפטר על פניו אחד מילדיו...
היו שתלו זאת בהקפדתו של הרה"ק 

מקוז'ניץ. 

מלוויית  ששב  עת  הפעמים  באחת 
הרי"ם"  ה"חידושי  התיישב  בנו, 
דיני  כל  את  וקיים  נפש  בשלוות 
עגמת  פניו  על  שראו  בלא  האבלות 
נפש. יש האומרים שהיה זה בפטירת 
 .(17 מתוך  (ה-13  האחרון  בנו 
לרבנית חרה הדבר היטב ובמר נפשה 
שאלתו: "אמור לי, האם קברנו כעת 

תרנגולת, שכך אתה שווה נפש?"

הרי"ם":  ה"חידושי  לה  השיב 
גודל  את  לאדם  פוסקים  "משמים 
כמה  שיקבל,  (החבילה)  ה"פעקל" 
 - בה  יהיו  ובהלה  צער  נפש,  עגמת 
זאת פוסק ומחליט האדם לעצמו"...

מוכרחים  אינם  ייסורים  לאמור: 
לבוא בד בבד עם עגמת נפש ודאגות. 
ולאור  אמת"  ה"אמרי  לדברי  נשוב 
יבלוט  זקינו,  אבי  עם  המעשה 
שבעתיים היסוד שהוא מבאר מדברי 
למלחמה  יוצא  יהודי  כאשר  רש"י: 
סכנת  של  מציאות  בפני  ניצב  והוא 
אם  בתשובה.  להרהר  עליו  חיים, 
במקום זאת מחשבותיו נתונות לבית 
ואיש  חילל  שלא  ולכרם  חנך  שלא 
אחר יעשה זאת במקומו, הרי ש"דבר 

של עגמת נפש הוא זה"...

על כך צריך וראוי להיות בעגמת נפש, 
להרהר  מכדי  יקרה  מדי  העת  שכן 

בזוטות.  
 ***

(פ"ב  תשובה  בהלכות  הרמב"ם 
התשובה?  היא  "ומה  כותב:  ה"ב) 
ויסירו  חטאו  החוטא  שיעזוב  הוא 
יעשהו  ויגמור בלבו שלא  ממחשבתו 
עוד, שנאמר יעזוב רשע דרכו וגו'. וכן 
אחרי  'כי  שנאמר  שעבר,  על  יתנחם 

שובי ניחמתי'".
שאחר  החרטה  את  מביא  הרמב"ם 
האחרונים  הדברים  כאחד  החטא, 
שמתבצעים בתהליך התשובה שכולל 
ווידוי  לעתיד  קבלה  החטא,  עזיבת 
על  להתחרט  לאדם  יש  אז  רק  בפה. 
מצטט  והרמב"ם  ה',  רצון  על  שעבר 
אחרי  'כי  "שנאמר  לראיה:  פסוק 

שובי ניחמתי'". 
כוללים  והסליחות  הרחמים  ימי 
בתוכם רחמי ה' רבים והוא פותח יד 
בתשובה לקבל שבים. אלא שלעתים 
האדם לא מצליח להתמקד בתשובה 
לו  שמסביר  היצר  עצת  מפני  עצמה, 
החטאים  על  להתחרט  צריך  שהוא 

ומתוך כך הוא לא מספיק לשוב.
"ודבר של עגמת נפש הוא זה"... 

הנביא  דברי  על  נצביע  רמז  בדרך 
ישראל  תשוב  "אם  א)  ד,  (ירמיה 
התשובה  תשוב",  אלי  ה'  נאום 
מטרתה להגיע עד הקב"ה, "ושבת עד 
שמגעת  תשובה  וגדולה  אלוקיך"  ה' 
הרי  יתברך  ולפניו  הכבוד.  כיסא  עד 

כבר נאמר: "עוז וחדווה במקומו".

לרבנית חרה הדבר 
היטב ובמר נפשה 

שאלתו: "אמור לי, האם 
קברנו כעת תרנגולת, 
שכך אתה שווה נפש?"

ונפשו עגומה עליו
במחשבה שניה

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


