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מסעי
רעיונות על הפרשה על פי תורתו של הרב אביגדר נבנצל שליט"א

פרשתנו מתארת את סוגית ערי המקלט המיועדים למחסה לרוצח בשגגה מפני גואל הדם. ''וְהִקְרִיתֶם לָכֶם עָרִים עָרֵי מִקְלָט 
ּתִהְיֶינָה לָכֶם וְנָס ׁשָּמָה רֹצֵחַ מַּכֵה נֶפֶׁש ּבִׁשְגָגָה: וְהָיּו לָכֶם הֶעָרִים לְמִקְלָט מִּגֹאֵל'' (במדבר לה, יא) 

דיברנו בשנים קודמות על חומרת תהליך הכפרה הנדרש בכדי לכפר על האדם שמבלי משים ומחוסר זהירות רצח את 
חברו, וחייב לגלות לעיר המקלט עד מות הכהן הגדול (עיין עלון מסעי תשע"א בהרחבה). שפיכות דמים הינה אחת משלושת 
העבירות החמורות שעליהן הורו חז"ל 'ייהרג ואל יעבור', ומפאת חומרת התוצאה הנוראה - פגיעה גשמית ורוחנית 

כאחד - התורה החמירה בחומרה רבה על הנכשל בה אפילו שהדבר נעשה בשגגה. 
מהן שתי הפגיעות, הרוחנית והגשמית, הקיימות בשפיכות דמים? 

הפגיעה הגשמית שבשפיכות הדמים היא שיש בה כיליון מוחלט ושלילת כל אפשרות להתחלה חדשה; אדם שאיבד נפש 
מישראל נשאר עם כתם שלא ירד ממנו עד סוף חייו. והפגיעה הרוחנית היא כדברי הרמב"ם הפוסק שכל המצוות 

שקיים הרוצח לא תעמודנה כשיעמוד בדין ביום הדין הגדול והנורא בבית דין של מעלה.
לאור האמור יש לשאול אלו אמצעים יש לנקוט על מנת למנוע תופעה נוראה של שפיכות דמים? מסביר מו"ר הרב 
נבנצל שליט"א: מצד אחד יש לנקוט במירב המאמצים בכל אמצעי זהירות הגשמיים האפשריים, ומאידך לשלב את 
הכלי הרוחני העוצמתי ביותר שנותר לנו לאחר חורבן בית המקדש - התפילה. המשנה אומרת ''אימותיהן של כהנים 
מספקות להן (לרוצחים בשגגה שגלו לעיר מקלט) מִחְיָה וכסות כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו'' (מכות יא.), שכן שחרורם 

מעיר המקלט תלוי במותו של הכהן הגדול. שואלת הגמרא, הרי הפסוק אומר:
''ּכַּצִּפֹור לָנּוד ּכַּדְרֹור לָעּוף ּכֵן קִלְלַת חִּנָם לֹו תָבֹא'' (משלי כו-ב) מה פשר חשש אימותיהם של הכהנים, והרי קללת חינם היא 
ומובטח שלא תתקיים? מתרצת הגמרא: ''שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא בקשו'' (שם) דהיינו תפילתן של רוצחים 
בשגגה אינה קללת חינם, שכן הכהן הגדול אכן אשם בכך שהאנשים הללו נאלצו לגלות לעיר מקלטם, מפני שלא 
התפלל דיו בכדי שהמקרה לא יתרחש, ואם הכהן הגדול היה מתפלל טוב יותר הרי שתפילתו היתה משפיעה על 
הציבור, והרוצח בשגגה היה נזהר יותר במעשיו וממילא לא היה נהרג הקרבן ולא היה צורך שהרוצח יגלה, ועל כן 

עלולה קללת הגולים להשפיע כיון שיסודה מוצדק.
והנה יש להבין מה הקשר בין תפילת הכהן הגדול לחוסר זהירות מספקת מצד הרוצח? הרי לכאורה אין קשר בין 
הדברים שכן לכל אדם יש בחירה חופשית לבחור בין טוב לרע, להיזהר במעשיו או לא, ואם הוא בחר ברע ולא נזהר 
במה אשם הכהן הגדול? אלא שיש כאן יסוד גדול: למרות שאין הקב"ה מתערב במעשי בני אדם בדרך כלל, יש מצבים 
שבזכות התפילה אכן יש התערבות מקב"ה בבחירה החופשית של האדם ומטה אותה לצד הטוב. נמצא שתפילה מעולה 

יש בכוחה למנוע עוון חמור של שפיכות דמים ומגברת את זהירות האדם כמו ההשתדלות שלו בפועל.
והנה מספר דוגמאות לכוח השפעת התפילה במעשה בני האדם: חז"ל אמרו (ע"ז ה.) שכאשר ה' אמר במעמד הר סיני: ''מִי 
יִּתֵן וְהָיָה לְבָבָם זֶה לָהֶם לְיִרְָאה אֹתִי'' (דברים ה, כו) היו צריכים בני ישראל לבקש: 'תן לנו אתה יראת שמים!' ועל כן נקראו 
'כפויי טובה'. שואל החזון איש: הרי כלל גדול נקוט בידינו ''הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים'' (ברכות לג:) מדוע אם כן 
ישנה תביעה עליהם על שלא ביקשו מה' יראת שמים? אלא שכבר ביאר הרמב"ם שאותה יראת שמים שאינה בידי 
שמים כוללת כל מעשי האדם; המעשים, ההשתדלות התלויה ביראת השמים שלו, אינה בידי שמים. הדברים התלויים 
בידי שמים הם הקבועים בטבע האדם כגון להיות גבוה או נמוך וכד'. והנה מחדש החזון איש שהתפילה היא כמעשה, 
דהיינו שהיא ההשתדלות הכלולה ב'חוץ מיראת שמים' וממילא המתפלל להיות ירא שמים אכן יסייעו בידו מן השמים 
להשיג זאת. על פי זה מובן מדוע תיקנו בברכת החודש בקשות כגון: ''חיים שיש בהם יראת שמים ויראת חטא'' או ''חיים 
שיש בהם יראת שמים ויראת חטא'' כיון שברגע שמתפללים על כך הרי שזה בגדר של 'חוץ מיראת שמים' התלויה 

במעשינו.
דוגמה נוספת, משה רבנו התפלל על יהושע שהקב"ה יושיע אותו מעצת המרגלים, ואף כלב בן יפונה התפלל בעיר 
האבות שינצל מהשפעת המרגלים, והתפילות אכן הועילו (סוטה לד:) משמע שלמרות שיש לאדם בחירה חופשית במעשיו, 

התפילה מועילה לבחור בטוב.
כמו כן אנו מתפללים כל שבת (נוסח אשכנז) שיהיה לנו 'זרעא די לא יפסוק ודי לא יבטול מפתגמי אורייתא' פירוש: שיהיה 
לנו זרע שלא יפסיק ולא יתבטל מדברי תורה. והנה לכאורה דבר זה תלוי בבחירתם החופשית של הבנים? אלא 

שתפילת האב על בניו יש בכוחה לסייע בבניו לבחור בדרך של דביקות בדרך ה' ושקדנות בתורה.
על אותו משקל: אנחנו מתפללים מדי יום ''השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך'' למרות שההחלטה להתקרב 
או להתרחק מעבודת ה' תלויה אך ורק בבחירתי החופשית; אלא שבכל זאת יש בכוח התפילה להשפיע שייטב בעיניי 

להתקרב לעבודתו יתברך ולתורתו.
וכאן יש להגדיש נקודה יסודית בנוגע לרוחניות: אם יש צורך להתפלל כדי שלא יקפחו חיי אדם מישראל, ואם אנו 
מתפללים על חולים שיחלמו ממחלתם ברפואה שלמה כדי שיזכו לחיי שעה, כל שכן ועל אחת כמה וכמה שיש להתפלל 
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שלא ייאבדו חיי נצח, חיים רוחניים, שלא ניכשל ולא נכשיל אף אדם בעבירה כל שהיא, וכל שכן שלא נגרום שום 
ביטול תורה במעשינו.

נמצא שהתורה והתפילה מעניקות חיים לעולם; שבזכות התפילה לא ישל הברזל מעץ הגרזן ולא יקפחו חיי אדם. אלא 
שבכל זאת יש הבדל מהותי בין תורה לתפילה: המשנה (אבות פ"ו מ"ה) מונה ארבעים ושמונה מעלות שהתורה נקנית בהן, 
אולם התפילה אינה מוזכרת שם. והנה לפי הדוגמאות שהזכרנו לעיל על בקשת אהבת תורה לנו ולבננו יש להבין מדוע? 
אלא שהתפילה הינה סיוע ללימוד, אם האדם משתדל ויושב ולומד וקובע עתים לתורה, הרי שיהיה לתפילה על מה 
לחול. וכך מפורש בגמרא: מה יעשה האדם ויחכם? ירבה בישיבה וימעט בסחורה. והרי הרבה למדו ולא נהיו חכמים? 
אלא יבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו, שנאמר: ''ּכִי ה' יִּתֵן חָכְמָה מִּפִיו ּדַעַת ּותְבּונָה'' (משלי ב, ו). אם כך, אם הכל תלוי 
בתפילה מדוע יש צורך להרבות בישיבה? שיתפלל להיות חכם ודיו! אלא שהתפילה לבדה לא תהפוך את האדם לחכם; 

רק אם ירבה בישיבה אזי תפילתו תסייע.     
                             

עלון זה מוקדש כל השנה ב"נ לע"נ הרבנית שפרה נבנצל בת לאה זצ"ל
שבת שלום  יצחק חלבה

                

לעילוי נשמת אאמו"ר אברהם (אלברטו) בן מרים חלבה , הג"ר יוסף שלום ב"ר אברהם וחיה מושא, הרב יעקב חי בן מרגלית, הרב 
אברהם צוקרמן בן שרה, אריה לייב בן דבורה, הרב חנן פורת בן שולמית, עמידרור בן שרה, עוזיאל זוסיא בן יעקב משה, מתתיהו 

מנחם בן לאה, אבנר יחיאל בן רחל, חיים בן יוסף דוד, גרשום בן חנה, מנשה בן שרה, מרדכי מורד בן חנה, מרדכי שמעון בן דאדא, 
שלמה בן פורטונה, מאיר ירחמיאל בן שמחה, מסעוד בן עליה, עמרם בן עישה, אילן בן יחזקאל, מנחם נחום בן אליעזר ליפא, שמעון 
בן עישה, שלמה חי בן מזל טאוס, מורדכי שלום בן רחל, עמרם בן אסתר, זאב בן ברכה, משה בן פלור, אביאתר בן ברוך הי"ד, יצחק 

בן אסתר, ניר יהודה בן מיכל, יעקב בן מרים, יעקב בן רחל, אייל בן עירית תשורה הי"ד, יעקב נפתלי בן רחל הי"ד, גיל-עד מיכאל בן 
בת גלים הי"ד, דודי רחמים בן חנה, יוסף ברוך בן תמר, שלמה בן שמחה, אליעזר בן צבי וציפורה, אליהו בן נעמי, שמעון בן דינה, 

בנימין בנדט בן יוסף, הרבנית שפרה בת לאה, שרה בת מרים, שושנה בת רוזה, שרה רחל בת בוליסה, שרה בת רוחמה, שרה בת 
שולמית, ברוריה בת מרגלית, אילנה בת רחל, מזל פורטונה בת שרה, אלסירה בת שרה, רחל בת סוליקה, יהודית בת עזיזה, אוז'ני בת 

רוזה, פרלה בת גוטי, שרה בת קיז'ה, שרה בת מרים, רחל בת שרה, רינה בת אסתר ת.נ.צ.ב.ה.                                                    
המעוניין לקבל כל שבוע את העלון בדואר אלקטרוני ניתן לשלוח בקשה למייל: jalabe@neto.net.il  ללא תשלום לזיכוי הרבים

השיחה נערכה על פי הבנתו של העורך. כל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד.
ניתן לעיין בעלונים קודמים באתר 

http://sites.google.com/site/rabbinebenzahl
עלון זה יהיה מוקדש לרפואתה השלמה של אורלי בת דונה וסילביה רות בת אסתר
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