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 )יא, לה( רצח שמה ונס לכם תהיינה מקלט ערי ערים לכם והקריתם

 הרוצחים את וחיצים שכוונו סימנים שהיו) י מכות( ל"חז למדו זה מפסוק
 ואילו שלטים שמו מקלט לעיר למה, המפרשים שואלים, מקלט לעיר להגיע
 ? הכוונה שלטי שמו לא הרגל לעולי

 כולו מבוהל בשוגג שרצח אדם, שאמר ז"הגרי בשם מביא לתורה שי בספר
 פן מקלט לעיר להגיע איך לשואלם כדי אנשים עם קשר ליצור ומפחד ממעשיו

 שמצאנו וכמו, אנשים לשאול פחד להם שאין הרגלים בעולי כ"משא, לו יבולע
 שיצטרפו כדי אחרת מדרך שנה כל שעלה הנביא שמואל של אביו באלקנה

 .ולאנשים וקיבל שכר גד עוד איליו

 תינה 'מפונביז הרב מרן: מעשה הביא) הברכה וזאת' פר( אורות טללי בספר
 העולם בכל רגליו מכתת בשעה שהוא כי וכאבו צערו "איש חזון"ה בעל מרן לפני
', הק הישיבה וקיום לקנין ותורמים נדיבים פתחי על ושהות מנוח ללא וליל יום
 בנינים ונבנית פורחת היא נהוה, אונברסיטה להבדיל ונבנית הולכת זה בזמן הרי
 .מרובה טרחה ללא קושי ללא, אגפים ג"ע אגפים, בנינים ג"ע

 לרוצח סימנים להציב צוותה התורה כי ידוע, אתר על א"החזו מרן לו השיב
 מדוע השאלה נשאלת הדם. מגואלי לברוח הדרך את שיידע מקלט לערי שנס

 הולכים היו אשר גליםר לעולי גם סימנים אותם לעשות תורה צוותה לא כ"א
 להם יציבו לא מדוע, לירושלים העולה הדרך על ושואלים למקום ממקום
 ? סימנים

 לערי הדרך על וישאל רוצח יבוא אילו ל,"זצ א"החזו מרן הטעים אלא,
, אחד עוד ואחריו, וישאל אחר רוצח יבוא מה זמן כל כי מצב להיות יכול מקלט,
 השמיעה כי למנוע התורה רצתה זה את, רציחה על הרבה ישמעו כי וימצא

 יהיה שלא חיצים סימנים לו הציבו ולכן, הנפש לקלקל בכחה ונשנית החוזרת
' ה פני להראות בעלותם רגלים עולי כ"משא, לבדו הדרך את וידע לשאול עליו

 עולים האיך מקום בכל וישאלו עיר לכל שיבואו רוצה דווקא התורה אדרבא
 פני לראות לרגל עמהם ויעלו אליהם יצטרפו בוודאי ז"ועי הדרך היא והאיך לרגל

  סימנים. להם הציבו לא ולכן' ה

 לכלכלתם הדואגים האוניברסיטה פרנסי בעניינך, גם א"החזו הוסיף הוא כן
 ולדאוג בעולם בלסוב ויצטרכו הכספים איסוף מלאכת עליהם יקשה אילו

 אין ובזה, ההמון תלתודע ויכנסו ממציאותם ישמעו בכך הרי ולתרומות למגביות
, ויעשו שיבנו בהשקט וכלכלתם כספם להם מספק הוא לכן, ה"להקב חפץ

 ה"הקב אדרבא, תורה שבונה מי ישיבה שבונה מי אבל, בשקט שיהיה העיקר
 שמים שם יתקדש ובכך התורה ועוד על מעלת וחשיבות עוד שישמעו רוצה

 פני על לסוב צטרךלגייס כסף כדי שי בעולם, לכן עושה הקב"ה שיהיה לו קשה
 ומעלת מעלתה ועל תורה על ליבו אל ולדבר העם את ולעורר כולו העולם
         .לומדיה

 )טללי אורות ושי לתורה(

 (לה, כה)הרוצח  את העדה והצילו

 פוטרין לחובה כולן שראו סנהדרין כהנא רב "אמר (יז, א) בסנהדרין בגמ'
והצילו את הרוצח" וחייבים אותו", הגמ' שם מסבירה שהיות שיש מצוה של "

להלין את דינו שיוכלו להפך בזכותו, וכאן שכולם מחייבים מיד, הרי לא ימצאו לו 
לפי דברי גמרא זו כבר זכות ממילא א"א להורגו שהרי לא יוכלו להפך בזכותו. 

 מתבארים כמה עניינים בפרשתינו:

רא אומרת התורה שישב שם עד מות הכהן הגדול, והגמ בדין ערי מקלט
 תארע שלא להתפלל הגדול לכהן היה כי יא) מסבירה שהטעם בזה הוא (מכות
 גדול כהן בזמן בשוגג רצח אדם כאשר הדין מה המשנה שואלת בימיו, כזו תקלה
 תחתיו? נבחר אחר גדול וכהן נפטר, כהן גדול אותו בדין, שעמד ועד אחד,

 שואלת ות.ימ הנבחר (החדש) הכהן אשר עד מקלט בעיר ישב הוא התשובה:
 ארע שהרצח הגדול הכהן מילא לרוצח? זה גדול כהן בין הקשר מה הגמרא ז"ע

 כהונתו בימי היה לא זה הרי אבל תקלה, בחייו תארע שלא להתפלל לו היה בחייו
 זכאי.  שייצא להתפלל לו שהיה' הגמ ומתרצת השני? הכהן של

שהיה  ןסימ חייבו הדיינים הרי אם קושיא עצומה, "אמת אמרי"ה שואל
 הדין?! את שיעוותו זכאי? שייצא להתפלל צריך היה מדוע כן אם חייב, באמת

 זכאי, אמרו והמיעוט חייבו רוב הדיינים הוא כי חייב הסיבה שפלוני יצא ומבאר,
 שכולם להתפלל לו לכהן החדש וכיון שהרוב חייבו יצא דינו לחיוב, אם כן, היה

 זכאי. ייצא וממילא חייב, שהוא האמת את יגידו

 יסוד זה מבארים המפרשים (כמובא ב"עלי ורדים") מה שאומרים בראש עם
 חוק דבר תגיד ליעקב פשע מגיד מול יושר מליץ באין" הכיפורים וביום השנה

 יהיה איך יושר, מליץ שום עלינו אין אם ולכאורה ."במשפט וצדקנו ומשפט
 כאחד כולם שאם ?"חוק" איזה" חוק דבר ליעקב תגיד" אלא, ?"במשפט צדקנו"

 וממילא "וצדקנו במשפט". זכאי. יוצא הנאשם מחייבים

מבארים בזה את הגמ' (שבת פט, ב) שלעתיד לבוא יאמר הקב"ה עוד 
לאברהם בניך חטאו לי ואברהם אבינו משיב "ימחו על קדושת שמך" וכן יעקב 
אבינו עונה כך רק יצחק אמר פלגא עלי ופלגא עלך וכו', שואלים המפרשים 

ע אברהם ויעקב ענו כך? רק הם רצו שיהיה מצב ש"כולם מחייבים", וממילא מדו
 יפטרו, (אמנם יצחק היתה לו טענה חזקה בשביל ללמד זכות והקב"ה קיבלה).

גמרא זו מבארים את הפסוק בפרשתינו "ויסעו מהר שפר ויחנו  עפ"י
מרמז על אברהם אבינו שקרא  "הר"בחרדה" שהגמ' אומרת (פסחים פח, א) ש

לבית המקדש הר, עוד יש בגמ' (ב"מ פד, א) "שופריה דיעקב כעין שופריה דאדם 
הראשון" (שהיופי של יעקב כעין היופי של אדה"ר), ואצל יצחק מצאנו "ויחרד 

מהתשובות של אברהם  – "ויסעו מהר שפר"יצחק", וזה מה שאומר הפסוק 
הלימוד זכות של רק ע"י  "ויחנו בחרדה"אבינו (הר), ושל יעקב אבינו (שפר), 

                  יצחק אבינו. 

 (ציוני תורה)

(לה, כנען  בארץ תתנו הערים שלש ואת לירדן מעבר תתנו הערים שלש את
 יד)

 השוה וחצי שנים אלא אינן וכאן שבטים' ט כנען שבארץ פ"ע רש"י: אף כתב
 ריתק גלעד) ו הושע( דכתיב רוצחים נפישי דבגלעד משום שלהם מקלט ערי מנין

 מדם.  עקובה און פועלי

כולם שואלים, מה עניין הרוצחים בגלעד לעניין ערי המקלט, הרי  המפרשים
 ערי המקלט נועדו לרוצח בשוגג, ושם היו רוצחים במזיד שאינם גולים?

 ל"זצוק מניקלשבורג שמעלקא' ר ק"הגה ע"פ דבריו הידועים של ומתרצים
 ז"ה תורה דברי ביניהם ואין ושביםשי שנים" ג)"פ (אבות המשנה דברי שכתב על

וביאר שאם יושבים השניים ואין "ביניהם" דברי תורה דהיינו שלא " ליצים מושב
 אזי פריצים וליצים מושב מצליחים לדבר בדברי תורה, מסתמא שבעבר היה שם

וזה כוונת המשנה "הרי זה"  קדושה שם שתשרה הזה מקום מוכשר אינו ממילא
 יצים" והמקום גורם. היה שם "מושב ל שבעבר

מה שכתב רש"י מדברי הגמ' שהיות שבגלעד היו הרבה רוצחים במזיד,  וזה
 זה גרם שיהיו גם הרבה רציחות בשוגג כי המקום משפיע וגורם.

הזה שכל מעשה משאיר רושם על המקום, סיפר האדמו"ר מטולנא בעניין 
ריו, נכנס , שפעם באחת ממסעותיו כנראה למכור את ספמהחפץ חיים שליט"א

לבית מדרש להתפלל, ותיכף בכניסתו חזר על עקבותיו ופנה לבית מדרש אחר, 
ואחד שהבחין בזה שאלו למה יצא מביהמ"ד הראשון, ענהו החפץ חיים כי הרי 
שם מדברים לשה"ר ורכילות, שאלו האיך ידע הרב מזה? ענה החפץ חיים  "הרי 

 האוויר שם מורעל" (דלופט איז דאך פארסאמט)! 

שהיה מצדיקי ירושלים, (הוא  וד סיפר על הגה"צ רבי שמואל הומינר זצ"לע
הלך בדרכי החפץ חיים ואף הוציא ספרים על לשה"ר) שפעם נקלע ר' שמואל 
לישיבה מסוימת, והוא שאל בתמימות איפה החדר ששם יושבים הצוות 
ל להחליט את מי לא להכניס לישיבה לפני תחילת הזמן? שאלו אותו: "רבי בשבי

להיכנס", "למה" שאלו  לאמה אתה צריך לדעת?" ענה "כי אני רוצה לדעת להיכן 
אותו, ענה רבי שמואל "כי בחדר הזה יש אוירה של רציחה" "בחדר הזה יושבים 
אנשים ודנים דיני נפשות", ומדברים כנראה לשה"ר ורכילות,  "לחדר כזה אני לא 

 נכנס!"  

עם תלמידיו  הבעש"ט הק'פעם נסע ש הסיפורהראוי לציין  מןבעניין הזה 
בעגלתם עם בעל העגלה הקבוע, היה זה אחד מן הנסיעות הרגילות, ולפתע עצר 
בעל העגלה את הנסיעה והסתובב אל הנוסעים ואמר להם להתכונן למות כי 
הולך להרוג אותם כולם, התלמידים הק' מאוד נבהלו והתחילו להתחנן על חייהם 

ו הרי אנו ידידים משכבר הימים ולבטח אתה צוחק אצל העגלון כשהם אומרים ל
אבל הוא נשאר בשלו, והודיע להם חד משמעית כי תוך כמה דקות ירצחם ר"ל, 
פנו אל הבעש"ט הק' שגם הוא היה בצרה זו, מה לעשות עם העגלון הזה שנראה 
כאילו השתגע אבל הוא עומד לקיים את זממו, פנה הבעש"ט אל העגלון ואמר 

ותנים גם לנידונים למוות "משאלה אחרונה" ואם הוא מוכן לתת גם לו שידוע שנ
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להם, אמר העגלון שהוא מוכן, אמר לו הבעש"ט, הבקשה היחידה שלי הוא, 
שתמשיך בנסיעה עוד מרחק קטן, אמר העגלון שאם זה לא מקום ישוב הוא 
מוכן. ואכן העגלון התקדם עם העגלה עוד מהלך קצר ושם עצר. והנה לפתע 

העגלון אל היושבים בבקשת סליחה על שרצה וחשב לעשות להם כן, פונה 
והודיע להם שהוא מתחרט והוא אפי' לא מבין למה חשב לעשות להם כדבר 

 הזה. 

התלמידים אל הבעש"ט ושאלו אותו מה היה כאן? למה רצה להרגם פנו 
ולמה התחרט? אמר להם הבעש"ט, אני הבנתי שכנראה שבמקום שעצרנו 

בעבר איזה רציחה, והטומאה שנשארה במקום הכניסה לעגלון  בתחילה, היה
את הרצון להרוג, לכן ביקשתי הימנו שימשיך להתקדם, ושם הרי כבר לא יהיה 

 את ההשפעה שהיה במקום הראשון

 )ציוני תורה( 

 מאוצרות המגידים  
למוצאיהם (לג,  מסעיהם ואלה ה' פי על למסעיהם מוצאיהם את משה ויכתב

 ב)

 .בספרים הקדושים מובא שכל אדם יש לו את המסעות שלו, במשך ימי חייו
דוקדק לפרטי הכל על פי ה'. בחשבון מ –ועליו לדעת שמוצאיהם למסעיהם 

 מאת ה'.פרטים. כל צער וצער הכל במדויק 

סיפור הממחיש זאת, מובא בספר "האמנתי ואדברה", גם לכבוד הילולת 
 רש"י הקדוש החל בימים אלו:

תלמיד ישיבה שהשתתף באותה נסיעה מספר ומשחזר את המעשה לפרטיו 
על  שהתרחש בחודש אלול תשכ"ג: היה לנו זמן קיץ מוצלח, ישבנו והגינו

תלמודינו כהלכה, לשביעות רצונם של ראשי הישיבה, כפרס הוקרה, הוחלט 
ולהתפלל על קברו של לתת לנו יומיים של נסיעה למקומות הקדושים בגליל, 

 רשב"י ורבי אלעזר בנו במירון.

נסענו כולנו, לעלה מחמישים בחורים תלמידי ישיבת "שבט סופר" פרשבורג, 
לים של חברת ההסעות "בראשי". נהג עם צווות ההוראה במשאית הטיו

באחד העיקולים החדים במורדות  –ולא הרפה  –לחץ על דוושת הגז  המשאית
 הכביש המוביל ממירון לטבריה, ולא התאים את המהירות לתנאי הדרך הקשים.

ואז, ברגע הבלהות, סטה מנתיבו, התהפך אל הוואדי בשולי הכביש, ולאחר 
ו כולם החוצה, נחתה המשאית על צדה. כמה גלגולים, שבמהלכם התעופפ

התחלנו לאמוד נזקים. תחילה השתרר דממה מקפיאת דם, אחריה פרצו 
הזעקות הנוראות וקולות השבר של הפצועים הרבים. לאט לאט התברר גודל 
האסון המחריד כאשר נודע שישנם ארבעה קרבנות בנפש. ארבעה הרוגים 

שנפל החוצה מן הקבינה ונמחץ  באותו יום נורא. הנהג עצמו, חיים בראשי,
נהרגו בתאונה  – מתחת למשאית הכבדה, ואתו שלשה בחורים מבני הישיבה

הבחור יצחק נוישטט ז"ל, הבחור אברהם בנימין פרידמן ז"ל והבחור  הקטלנית.
 מרדכי פולק ז"ל.

הבחור מרדכי פולק ז"ל היה ידוע כאחד הבחורים המצוינים בישיבה, מתמיד 
בתכלית. בהתנהגותו נראה כי גמר אומר לתמוך בכל שלשת  עצום, ירא שמים

הוא הצטיין בתורה, היה גדול בעבודת  –העמודים שעליהם העולם עומד 
התפילה ומופלג בגמילות חסדים. במקביל, שקד על דברי הכתוב "והצנע לכת 
עם אלוקיך" ואת כל מעשיו הצניע מאוד, את כל הליכותיו. רק מתי מעט ידעו על 

לכתוב בכל יום בפנקס קטן את כל מעשיו ונפילותיו של אותו יום. בלילה, מנהגו 
טרם עלותו על יצועו היה קורא בפנקס, בודק ומבקר בשבע עיניים את כל 
מעשיו, לראות אם חס וחלילה לא חטא, אם אין צורך לתקן דבר מה במעשיו. 

 ממש סמל של עובד ה'. מותו הטראגי השרה אבל כבד על כל מכריו.

וחר יותר נודע כי אביו של ההרוג, הרב שלום פולק, שהיה אדם חשוב מא
סופר' בפתח תקוה, קיבל 'אות -ושימש באותם ימים כמלמד בת"ת 'חוג חתם

משמים' על האסון. באותה שעה לימד את תלמידיו בכיתתו, לפתע קפאו מחוגי 
 שעונו ועצרו מלכת. היה זה בדיוק ברגע התאונה.

כי פולק, זאב הלוי שמו. מסיבות שונות לא הצטרף ידיד טוב היה לו למרד
בבית המדרש. הוא חש הידיעה האיומה השיגה אותו ונותר בישיבה. לנסיעה 

שלבו נשבר בקרבו, שלשה מחבריו הטובים לא שבו חיים, ממסע שכל כולו לא 
נועד אלא לשם השתטחות על קברי צדיקים, התעלות והתכוננות לקראת יום 

כאבו גדול על ידידו הקרוב מרדכי פולק. עם זאת, ידע בידיעה  הדין. במיוחד היה
וכל דרכיו משפט. ומכל  ל אמונה ואין עוול-ברורה כי צדיק ה' בכל דרכיו, א

מקום, היתה שאלה גדולה מנסרת בחלל ראשו על שום מה נגזרה גזירה קשה על 
 שלשה בחורי חמד שהיו עמלים ויגעים בתורה? 

 הלילות, חלם זאב חלום מסמר שיער:לאחר כמה שבועות, באחת 

ידידו הטוב מרדכי פולק נגלה איליו. פניו מפיקות אור יקרות ואומר לו: "זאב, 
ראיתי את צערך הגדול, ובאתי לעודד אותך". מרדכי היה נראה מאושר מאוד 
"אל תצטער על המאורע אשר קרה לנו. רק למראה עיניכם הוא אסון, רק בעולם 

לנו הכל נראה אחרת לגמרי. אני מאושר מאוד. דע לך כי הזה, השטחי, אבל אצ
מיד בעלותי השמימה הכניסו אותי לגן עדן ופתחו בפני את שערי היכלו של 
התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי שצירפני מיד למתיבתא שלוף יען זכינו 
להקריב חיינו לטובת עם ישראל בנסיעה שכל כולה נועדה לתפילה על ציונו 

 ."הקדוש

מרדכי המשיך וגילה: "זוכר אתה את מנהגי הקבוע ללמוד בכל ערב שבת 
קודש את פרשת השבוע שנים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י? היודע אתה 
מה שכרי? ובכן, זוכה אני ללמוד בחברותא עם רש"י הקדוש, ואני מסתופף 

 בצילו! האם לא טוב לי? מה לך לבכות על גורלי?"

למשמע הדברים אך הוא לא אבד עשתונותיו. הוא  שערותיו של זאב סמרו
-פנה אל מרדכי ואמר: "שתי שאלות יש לי לשאול אותך. האחת, איך נכנסת לגן

עדן מבלי לעמוד קודם במשפט בפני בית דין של מעלה? השנית, מה טעם נקנסה 
 ?"מיתה משונה ואכזרית בקיצור ימים ושניםמיתה עליך ועל חביריך 

, נגזרה גזירה על כל ב"תשכ )סוף(לפני שנה, בראש השנה של " :ענהמרדכי 
הישוב היהודי בארץ ישראל, גזירה קשה ומרה, אסון כבד עמד לרדת על יושבי 

בעל הרחמים ריחם על עמו, שארית אך הארץ, בגלל העוונות שהטו את הכף. 
בקרבן ציבור של ארבע נשמות זכות וטהורות נחלתו, והחליט לכפר על הכלל 

ארבעת  אנחנו,עיר הקודש ירושלים. ובתוכם שלשה תלמידי ישיבה קדושה מ
תבין גם איך למרות נפילתה הנוראה מעתה ההרוגים, היינו הקרבן של כולכם. 

שקצין המשטרה שהגיע לבחון את זירת עד של המשאית לא נהרגו יותר אנשים. 
' ?ארבעה הרוגים מהתרסקות כזאתרק  ?ציל אתכם'מי ה :האירוע שאל בפליאה

 !אמנם כן, הגזיר היתה רק על ארבעה ולא יותר

זו אף זו, אפילו הפצועים שנפצעו בתאונה הקשה הזו, כל פצוע וחשבונו ולא 
וחומר ל קבחשבון. הכל  –שבורה וחתך עמוק סריטה, כל שן כל המדויק. 

היה הכל אחד סיבה מדויקת ומפורטת מדוע ולמה. לכל הפצועים קשה ובינוני. 
 מכוון בחשבון אלוקי מדוקדק עד מיצוי הדין.

קרבנות כן הוא. כשמו  –עולה קרבן תבין מדוע לא עמדנו למשפט. מעכשיו 
 לעמוד בפני בית דין של מעלה.עדן ואינם צריכים -עולה עולים לרצון הישר לגן

 נעלמה דמותו של מרדכי.פתאום 

הוא נורא. היתה כאניה מיטלטלת מהחלום ההקיץ בבהלה. נפשו זאב 
 דלא משה מנג התהלך כסהרורי במשך מספר ימים, דמותו המאירה של מרדכי

, אך עדיין הרגיש ספק בנפשו האם זהו חלום אמיתי, או שמא בעל עיניו
וטרד את  נורא הציק לוספק ה החלומות הביא לו חלום זה ממחשבות ליבו.

שיתגלה איליו מרדכי שוב ויתן בקש ל מעשה.החליט לעשות  אהו .מנוחתו מאוד
הבין שבשביל שימולא בקשתו צריך להיות אב ז לו סימן אם אכן החלום אמיתי.

 , להתקדש ולהיזכך כראוי.בעל מדרגה

במקוה, הרבה בצומות טבל  וטהרה מופלגים. החל לנהוג בגינוני קדושהזאב 
מרובות והתחנן כי ה' יאיר אליו פניו וישלח לו ברוב חסדיו את התפלל בבכיות 

 .חבירו מרדכי לגלות לו למפרע על חלומו האם הוא חלום אמת או דמיון פורח

אחר ל בלילה הראשון ולא בלילות הבאים.לא  מרדכי, לא הופיע.חבירו 
תקופה ארוכה כמעט נואש, אך כבר סיגל בנפשו הליכות וגינונים של קדושה 

 וטהרה והמשיך להתמיד בהתנהגות מרוממת ועלה ונתעלה עוד ועוד.

משמים " :אמר לו כךמרדכי  פיע.שמונה עשרה חודשים, מרדכי הואחרי 
כל הנהגה של קדושה חרי א השגיחו עליך בעינא פקיחא, ועקבו אחר התנהגותך.

 , ולפיכך נשלחתי אליך שוב.וע תשובה על שאלותיךראוי הנך לשמעת כו וטהרה,
בוודאות כשמש דע ת אם החלום הוא אמיתי או שזהו פרי דמיון.סתפקת ה

 :לך האות, שני סימנים אתן לך להוציא כל ספק מלבךזה ו שהחלום הוא אמיתי.
סימן ראשון, בעוד שבעה שבועות מהיום תתארס עם בת זוגך בשעה טובה 

שבועות שלשה  –שני ימן ס בת שמעון.דבורה  –כלתך המיועדת ם ש ומוצלחת.
לאחר האירוסים יופי פתאום דוד ארוסתך, שנעלמו עקבותיו באירופה בשנות 

 ."השואה, ונחשב למת

רשם את כל זאב הנפלא.  זכר היטיב את החלוםוהתעורר אור. זאב הבוקר 
 הסימנים. יתממשוהסימנים והחליט לעקוב לראות האם אכן 

החלו מדברים נכבדות על נערה בת טובים שעלתה זה כמה ימים לאחר 
 דבורה בת שמעון. :מקרוב מארגנטינה, שמה הוא

שבעה שבועות לאחר ליל החלום נחגגו התנהל בעצלתיים. בדיוק השידוך 
 !של זאב לדבורה בת שמעון מארגנטינההאירוסין 

לאבי הכלה ניגש ן סירואיהת ודסע וםבתלא שכח את הסימן השני. זאב 
את מהיכן  !'בוודאי "?האם היה לך אח שנעלם בתקופת השואה" :ושאל אותו

אין ונעלם.  מחנה עבודה''בהפתעה, 'אחי היקר נשלח ל אבי הכלה שאל' ?היודע
 ."ושיםמת יחד עם ששת מליון הקדכנראה לנו עדות מה קרה איתו. 

 !"הוא חי, ועוד מעט יתגלה" :נענה כממתיק סודזאב 

מגלה עתידות לקח לו או שמא בעל חתן הכלה הביט בו במבט מוזר. אבי 
שלשה שבועות אחרי כן, מיום אל יום, הגיע דמיונות, רק שלא מעורער בנפשו... 

הגיע אחי  !צדקת, צדקת" :המיועד שלח לחתנוהחותן מברק בהול לישיבה. 
באורח ודה. פתאום ארצה, הוא נותר בחיים וברח לרוסיה, שם נשלח למחנות עב

 פלא שוחרר זה עתה ועלה מיד ארצה ומיד חיפש ומצא אותנו'.

יעה ברורה מאין כמותה כי דרישת השלום שקיבל ידע כעת בידזאב 
תמימה. עולה  –ההרוגים היו קרבנות ציבור ארבעת ממרומים היתה אמיתית. 

 י בא על שכרו."שלומד בכל שבוע שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשומי 

מקרה הקורה אותנו בעולם הזה הריהו בחשבון מדוקדק כל  –הכל ומעל 
 !"מסעיהם על פי ה'"

 )האמנתי ואדברה(

 
 

 מעבר תתנו הערים שלש את לכם תהינה מקלט ערי שש תתנו אשר והערים
 (לה, ו) תהינה מקלט ערי כנען בארץ תתנו הערים ששל ואת לירדן

 מצוה גוררת שמצוה העבירה מן ובורח קלה למצוה רץ הוי" אומר עזאי בן"
 ') ד פרק אבות". (עבירה עבירה ושכר מצוה מצוה ששכר, עבירה גוררת ועבירה



 

 ג 

 מצאנו וחומר קל?!, חמורה ומצוה קלה מצוה לאדם שייך מה?! קלה מצוה
 בכריתות עליהן שנענשים חמורות מצוות יש - עצמם צוותלמ ביחס בגמרא
 מה אדם בן לגבי אך') בגמ עיין( אב ככיבוד קלות מצוות וישנן דין בית ומיתות

לעשייתלרוץכדאי! מצוה, שירוץוודאי, קלהלמצוהגםרוץלולאמרשייך
 ?! מצוה איזו לי איכפת מה, מצוה

 בפתיחה כלשונו מהחידוש פעלמת עצמו והוא, לענין הסבר נותן ם"הרמב
 בתורה נפלא חידוש על השלום עליהם חכמים העירו וכבר" זו למשנה לפירוש

 ". המצוות מעשה על זירוז בו שיש

 שלוש משה יבדיל אז" מקלט לערי הירדן בעבר ערים שלוש ייחד רבינו משה
 לקליטת מועילות לא ערים אותן כי ידע ה"ע רבנו משה". הירדן בעבר ערים

 שנאמר כיון, (ישראל בארץ ערים שלוש במקביל שיבדילו לאחר רק אלא, וצחהר
 את קולטות הן מיוחדות השש כל כאשר ורק" תהינה מקלט ערי שש" בתורה
, ישראל לארץ להיכנס התעתד לא הרי רבינו ומשה) בגמרא כמבואר הנרצח
, הערים את משה הבדיל למה, כן אם, הנוספות הערים שלושת את שם ליחד

" אקיימנה לידי מצוה ובאה הואיל, שאמר מפני" :ם"הרמב מסביר? דועמ
 נכסף, שבשלמים שלם והיה בשכלו הכל שהשיג ה"ע רבינו משה ואם: "וממשיך
 מי כן שיעשו לומר צריך אין, ושלמותו מעלתו כל על, עשה מצות חצי להוסיף

 כך כל השתוקק הנביאים אדון אם, כלומר". צרעתה והוחזק נפשם שנצטרעה
 - הנפש במחלות מצורעת שנפשו מי - מקלט ערי שלושה  - מצוה חצי לעוד

 . נוספת מצוה לחצי אף לרוץ שעליו ודאי, ופשעים חטאים

 ! מצוה חצי

 ! מצוה לחצי - קלה למצוה רץ הוי הפשט זה

 .מקלט ערי של זו מפרשה, למצוה לכסוף צריך כמה עד למדנו רבינו ממשה

  לתינוק משל

 ששכר מצוה גוררת שמצוה -' וכו קלה למצוה רץ הוי" ל"הנ המשנה מסיימת
 ם"הרמב דברי ישנם זה בנושא גם? מצוה מצוה שכר הכונה מה" מצוה מצוה

 : דומה הדבר למה, משל נוקט הוא) סנהדרין במסכת(

 לך מבטיח אני, טוב תלמד אם - המורה או האב לו אומרים, קטן ילד, לתינוק
 לקבל כדי? מדוע. ולומד מתחזק הוא והנה. דומהוכ בובה, קטן אוטו צעצועים

 ולהבין להשכיל כדי ללמוד - לימוד לשם ללמוד כדאי כי מבין אינו, הצעצוע את
 כאשר. לו מבטיחים" יפות נעלים לך יקנו תלמד אם" מעט מתבגר הילד. תורה

 מגיע שהוא עד', וכו חדשה חליפה, נאה בגד לו מבטיחים יותר עוד מתבגר
 בשביל שקידה לרכוש, בלימוד לדבוק לו כדאי כי להבין כבר כולוי לבגרותו
 ! עצמו הלימוד בשביל - התורה ידיעת עשירות

 בעיתם גשמיכם ונתתי" בתורה ליגעים הטבות מיני כל מבטיחה התורה. כך
 הלא?! מצוה על שכר זה וכי, רבותי". פריו יתן השדה ועץ יבולה הארץ ונתנה
, התורה לימוד על האמיתי השכר לגבי קטנה בהכבו, כצעצוע הם ופירות גשם
 . לשמה התורה בידיעות משתלם אשר אדם של האישית איכות לגבי וכאין

 הן, טוב שכר אינן, בתורה המוזכרות ל"הנ ההבטחות כי ם"הרמב מסביר לכן
 נח  ללמוד ואמצעי נוסף סיוע להם שיהיה כדי, כראוי המתנהגים לאותם באות
 . ולימודה התורה בקיום עוד להוסיף יכולת להם שתהיה כדי ושלוה בשקט תורה

 ". מצוה - מצוה שכר? "עצמו השכר ומה

 . שלימות היא מצוה

? מזה יוצא מה, והראש היד על ותניחם תפילין שתיקח מצוה ה"הקב. למשל
 גם שלם. (ומשתלם, מצוה של חפצא נעשה אתה, חלק בעוד שלם נהיה אתה

 יותר'. בה בדביקות והזדווגות במידותיו שלם ),נפשך עם שלום - שלום מלשון
 כי עד - מצוה עוד גוררת היא מצוה מקיים אתה וכאשר, שלימות עוד - מצוה
 . בכל ומושלם משתלם אתה

 ועטרותיהם יושבים צדיקים. "נהנה יותר שלם שיותר מי הבא בעולם
 ןאי, ולנו, גשמיות הנאות שם אין, למעשה". השכינה מזיו ונהנים בראשיהם

 לנשום בכלל אפשר כיצד מושג לו אין, למשל לדג כמו, רוחניות בהנאות מושג
 למים הראש את להכניס מסוגלים לא היבשה אנשי, גיסא ומאידך, למים מחוץ

 שברור מה אך, הגוף ללא החיים את להבין קשה הגשמי הגוף לבעלי כך, ולנשום
. טבע בלי תענוג - ביותר הגדול לעונג המרבית האפשרות קימת הבא בעולם כי

 .הגוף מגבלות ללא

 לכל להנחיל ה"הקב עתיד"ש המשנה על עוקצין מסכת בסוף אומר ם"הרמב(
 מה כ"א, הנפש בהנאות הבנה לנו אין הרי", עולמות ועשר מאות שלוש צדיק
 ועשר מאות בשלוש השכר הוא מה לעצמנו נסביר כיצד, שלנו ההבנה זאת בכל

 לסוגיהם עולם מעדני כל את תקבוץ כאילו: "ריודב אלו, ם"הרמב מבאר? עולמות
 שכר של דוגמא זו", פעמים ועשר מאות בשלוש אותם תכפול כ"ואח, ולמיניהם
 בתורה התגלה שלא מה כפליים כפלי ועוד. הבא בעולם צדיק כל שיקבל מינימום

 "). לו למחכה יעשה זולתך אלוקים ראתה לא עין" ובנביאים

 " בחייו, הנשמות עולם לקצת מגיע"

 הפלא. וליהנות מהטבע מעט לצאת, הזה בעולם לטעום קצת שייך כי האמת
 הבא אין בעולם כי בגמרא כתוב ז"י דף בברכות בגמרא מרומז הזה הסוד. ופלא

 ובסמוך השכינה מזיו נהנים צדיקים רק' וכו וממכר מקח, סיכה, שתיה, אכילה בו
 לזה זה מפטירים היו ישיבהה תלמידי אשר איחולים מיני כל הגמרא מציינת שם

 רבי מבי לה ואמרי אמי' ר מבי רבנן מפטרי הוו כי: "לבתיהם לשוב נפרדו כאשר
 ותקותך, הבא העולם לחיי ואחריתך בחייך תראה עולמך הכי ליה אמרי חנינא

 עפעפיך, רננות ירחיש ולשונך חכמות ידבר פיך, תבונה יהגה לבך. דורים לדור
 יביעו שפתותיך הרקיע כזוהר יזהירו ופניך תורה במאור ויאיר עיניך, נגדך יישירו
  לשמוע ירוצו ופעמיך מישרים תעלוזנה וכליותיך דעת

". יומיןעתיקדברי

 לתכלית האדם יגיע כאשר: "מקובצת השיטה מפרש" בחייך תראה עולמך"
 הנשמות עולם לקצת ומגיע נבדל שכל שהן הנשמות לעולם דומה, החכמה

 . לדיגגיווא"... בחייו

 בבחינת הם הזה בעולם כאן אשר אדם בני הם אלו, ישראל צדיקי, הגדולים
 להם קוראים שיש, גבוהים דברים סביבם רואים באמת לכן, ואגב, הבא העולם

 שהם כיון? הדברים מתרחשים באמת כיצד. וכדומה הקודש רוח או' מופתים'
 לפעול יכול ,מהטבע למעלה ועצמו גופו עם שחי ומי, מהטבע למעלה חיים

 . הטבע לגבולות מחוץ דברים

  הבא לעולם המצוה עם שלם לבוא

, אמיתי מעשה כי לכם אמרתי כבר, בנפש קנין היא מצוה כל כי שלמדנו כיון
  :ואספר. הפיטשיווקעס כל עם - הפרטים בכל לספר אוהב אני, ונמשל משל לא

 ותפיסה עולהמ הרגשה בעל איש, ירושלים מיקירי היה ל"ז ורקר יחיאל רבי
 מושג לקבל כדי. ההם בימים בירושלים הידוע" ורקר דפוס" בעל הוא( נפלאה

 שנהכי: והחליט אומר גמר פעם: רבות מני אחת עובדה, הזה הדגול האיש לגבי
 ה"כ אחרי? למה כך וכל. עשה אמנם וכך, שלו הדפוס לבית כלל יכנס לא מליאה
, ישיבה בן השנה כל אהיה, ו"הכ שנת, זו שנה: לעצמו אמר, בדפוס שהיה שנים
 ). מליאה שנה ללמוד והלך הדפוס את עזב ואכן

 באתי. במיטתו ושכב חלה, ל"ז ורקר יחיאל רבי של זקנותו בעת אחת פעם
 : דלהלן הסיפור את לי סיפר תומו לפי כמסיח. לבקרו

 שלטו התורכים. הראשונה העולם במלחמת והקשים המרים בימים זה היה
, ומגיפות מחלות, רעב, מחסור. פינה בכל ניכרו המלחמה וראותמ. בירושלים

 כאשר, (אבחנה בלא לצבא אנשים גוייסו שבו הנורא המצב - זה לכל ומעל
 החיילים את גייסו התורכים רבים במקרים). בטוח מוות היה הזה הגיוס פירוש

, יםצעיר בחורים של חייהם נכרתו כך. בים האנגלים י"ע הוטבעו שם, לאיסטנבול
 היה ניתן שלא עגונות נשים אחריהם השאירו - נשואים היו שכבר מהם ואלה

 .ביותר טראגי היה המצב. להתירן

 ויהודים גויים, מתחבא היה יכול שהיה מי כל כי, מאליו מובן, אלה בנסיבות
, במלחמה ומפסידים הולכים הם כי ראו התורכים. יגויסו שלא כדי הכל, כאחד

 ופרסמו עמדו לכן. ליום מיום גרוע נעשה שלהם האדם כוחו התגייסו לא צעירים
 ומי. לחזית מיד יישלח - מסתתר כשהוא שייתפס גיוס החייב צעיר כל כי, גזירה

 . וייראו ישמעו למען, יפו שער ליד בכיכר אותו יתלו - אותו שהחביא

 שער ליד יהודים אנשים שני ותלו - איומם את ביצעו אכן שהתורכים לאחר
 . שהתחבאו אלה כל על גדול פחד נפל, יפו

, התחבא הוא גם זה וברינקר, ברינקר בשם, בירושלים אחד בחור היה
 בית הוא הלא" (קישלה"ב במעצר והושם נתפס, נתגלה כלשהי ומסיבה

 ). העתיקה בעיר האסורים

 ניתן קטן במטבע ואפילו, שוחד מקבלים התורכים כי, בירושלים היה ידוע
שבת  ובערב זה כלל י"עפ פעלו המשפחה בני. בממשלה פקיד כל לשחד היה
", קישלה"ב משמרתו על שעמד החייל אל ממשפחתו אנשים ניגשו, צ"אחה
 אז שנקרא, דינר חצי של חשוב מטבע השומר של ידו לתוך דחף העסקנים אחד

 מבטיח הוא, לשבת מהמאסר לצאת לברינקר יאפשר אם כי לו ואמר", שישליק"
, בעיניו נצנץ שהמטבע, השומר. בחזרה אותו יביא שבת וצאיבמ כי צדק בהן לו

 . שבת במוצאי להחזירו ישכח לא כי, חמורה באזהרה, אותו שיחרר ואכן נעתר

, אותו להציל כדי שאפשר מה כל לעשות יש כי החליטו המשפחה בני, כמובן
, במיוחד נסתר במחבוא אותו החביאו הם. זאת לעשות כיצד ידעו לא אך

 היתה לא שם, תקוה פתח בפרדסי להתחבא מצליחים הרבה כי שמעו ובינתיים
 עם הסכם שהוא איזה היה גם( בירושלים כמו התורכים של קפדנית השגחה
 העיר מאיזור שייצא מי רק יחפשו לא פנימה תקוה בפתח כי האזור מושל
 הדרך כל לאורך הרי כי, תקוה פתח עד מגיעים כיצד, היתה הבעיה אבל). יתפס

 מצויים, לירושלים סמוך, מוצא שכונת מורדות ועד מירושלים יציאהה של
 .הבולשות ומעיניהם מהם לחמוק קשה ומאד, לרוב תורכיים חיילים

 וחסר מורעב, ותשוש חלוש היה גם הוא. לבד ללכת פחד הצעיר ברינקר
 ואמר התבטא הוא, לגמרי מיואש כבר שהיה עד, רב זמן מוסתר היה כי, כוחות
 את ואמסור אלך? חיים הם אלה וכי? להפסיד כבר לי יש מה: תומשפח לבני

 . הדין את לקבל הסכימה לא כמובן המשפחה אך. וחסל, עצמי

, מהגיוס פטור לו שהיה ורקר יחיאל' לר ברינקר של אחותו הלכה, להם בצר
 ומשם, מוצא עד אתו וייצא יתלווה, היינו, אחיה עם חסד יגמול כי ממנו וביקשה

. מסכים אני: "לה ואמר יחיאל' ר שמע. תקוה לפתח איכשהו גיעי כבר הוא
 ". יעזור' וה, אתו אלך ואני ביתי בדלת תדפקי בוקר לפנות שלוש בשעה

 לשאלת, מיד התלבש יחיאל' ר, בדלת אחותו דפקה היעודה בשעה, ואמנם
, הבית מן חמק כך. מתחמקת תשובה ענה?" בבוקר שלוש בשעה זה מה, "אשתו
 . לדרך אתו ויצא הבחור את עימו לקח

 :רגע מאותו הדברים השתלשלות, ורקר יחיאל' ר לי סיפר

  רוצח תורכי קצין



 

ד 

 בחרתי, אותנו שיתפסו מבלי הרגילה בדרך ללכת שייך היה שלא כיון
, הרים שלושה דרך לעבור עלינו היה זה לצורך. שאול גבעת שכונת דרך במסלול
 ההר את עברנו, הלכנו כך. למוצא עלהגי מנת על, ולרדת לעלות פעמים שלוש

ההרלמרומיהגענוכאשראבל, עברנואותוואףהשנילהרהגענו, הראשון
 בתחתית כי עינינו לנגד לפתע רואים ואנו, להאיר התחיל כבר הבוקר, השלישי

, שנתפסו משתמטים של שלימה שיירה ומאחוריו סוס על תורכי קצין רוכב ההר
 . לזה זה זלבר בשלשלאות קשורים כשהם

 אכן ואם, אותנו ראה כבר בודאי הקצין: למסקנה מהר הגענו. לרעוד התחלנו
: לו אמרתי מיד אך, לברוח רצה ברינקר. מסובך המצב. אותנו יתפוס בודאי - כך

 אפילו הוא! אותך ולתפוס אחריך לדלוק יכול והוא סוס לו יש הרי? תברח מה"
 קשורים הם הרי כי אחריך לרדוף בכדי שלו העצורים כל את להשאיר יפחד לא
 ?..." בבריחתך תועיל כבר מה, לזה זה

 : יאוש בנימת ברינקר שאל?" אעשה מה אז"

 שנינו, ונצעד וידוי נאמר, ה"בהקב נבטח? נעשה מה פירוש מה: לו עניתי
 מהם נתעלם פשוט, מולם נסתכל ולא וידוי נאמר? מאי אלא. בסכנה נמצאים
 .עשינו כך". שיעזור נקוה'. לה ונתפלל

 מן ירד, אותנו ראה, כמובן, הקצין. ההר מורד בכיוון בהליכתנו המשכנו
 כי, עבורנו למעבר מסויים מקום, רווח השאיר אף הוא. לנו והמתין נעמד, הסוס

 פטורים אנשים הרבה היו אכן, (לעבור נוכל -" בסדר" שאנחנו יתברר אם
 שהם אישור שקיבלו ,אחרת מדינה תושבי - חוץ אזרחי במיוחד, מהצבא
 נמלט לא כמובן אבל כזה אישור לו היה אמנם יחיאל' ור, מלהתגייס פטורים
 ). הבחור עם הליכתו על' בתליה מוות' מסכנת

, פעם אחר פעם, וידוי ואומרים הולכים, סיפורו את יחיאל' ר המשיך, אנחנו
, לפחד לא רק: לבחור אומר אני", הפרקים בין"ו, פעמים שש-חמש אולי אמרנו

 כי הבחין ובודאי, ואומרים והולכים, ואומרים הולכים אנו! אליהם להסתכל לא
 לומר ולא וממשיכים אליו קרובים כבר אנו הנה, משהו ממלמלים אנחנו

 ממשיכים אבל. ממש ידו על אנחנו: המכריע הרגע ובא, אליהם להסתכל
 !... ממש' ה חסדי, ניצלנו, לעבור לנו נתן הוא: ופלא נס וממש, בהליכתנו

 שום הפנינו לא, אותו עברנו כבר כאשר גם אבל, יחיאל' ר אומר! ניצלנו -
 כמאה שעברנו לאחר ורק, ולהתפלל וידוי באמירת המשכנו עוד, אליהם מבט
 שיירת לעבר צועק שהוא ושומעים סוסו על עולה הוא כיצד שמענו מטר

 ... לכו כלומר", יאלא: "התורכית בשפה האסירים

 ההר את אתם עבר הקצין כי שהבינונו עד, מטרים עשרות כמה דעו הלכנו
, והתנשקנו התחבקנו, לרווחה נשמנו. נעצרנו ואז, ההר במורד באופק ונעלם
 ! לחיים ממות - גמור בנס ממנה יצאנו ה"וב בסכנה היינו שנינו הלא

' ר נא שמע: לי אמר הוא, הדברים קורות את לספר יחיאל' ר סיים כאשר
 הרגע באותו ברינקר לי שאמר מה הוא הדבר עיקר כי, הכל לא זה, הבבקש שלום

 : ההצלה של

 כל' של המצוה את קיימת עכשיו הלא" - בהתרגשות לי אמר -!" יחיאל"
 ולעשות להשתדל תראה' מלא עולם קיים כאילו מישראל אחת נפש המקיים

 !" ו"ח אותה תאבד בל, הזו המצוה עם שלם הבא לעולם לבוא הכל

 על לשמור, גדולה שעה באותה בחור של נפלאה הרגשה שומעים אתם
 .הבא לעולם מצוחצחת עימה לבוא המצוה

 (להגיד)

 
 כה)-ושפטו העדה, והצילו העדה (לה, כד

לצדד להציל את הנאשם ולהשתדל לזכותו (פסחים יב, מכאן שיש לסנהדרין 
עים שנה א). ולהימנע בכל מקרה של ספק. עד שסנהדרין ההורגת אחת לשב

נקראת חובלנית, ורבי טרפון ורבי עקיבא אמרו שאילו היו בסנהדרין לא היה אדן 
 נהרג מעולם, מחמת הספק. (מכות ז, א)

והתורה, לשון הוראה (זוהר ח"ג נג, ב). לכאורה, מה לנו ולזה, הלא איננו 
חברי סנהדרין. אבל כבר השריש רבי ישראל מסלאנט זצ"ל שכל אדם הוא 

על עצמו, בכל אורחותיו. פוסק לעצמו בדיני שבת החמורים, למעשה דיין 
באיסורי סקילה, ובלשון הרע השקולה כנגד שלוש העברות החמורות שבתורה 

(במדבר רבה כא, ד),  רגו"ו(ערכין טז, א). ובכלל, אם "גדול המחטיאו יותר מן הה
 משום שמאבדו משני עולמות, הרי שעובר עבירה הוא כמתאבד. כמה יש לאדם

פורשים משבעים שערי המותר שהיו "להיות ירא חטא, ולהמנות על אותם 
 מיראתם שער אחד משערי האיסור" (חובות הלבבות שער התשובה פרק א'). 

כיוצא בכך פירש ב"תפארת ישראל" (סוף קידושין) מאמרם: "טוב 
שברופאים לגיהנם". ותמוה. שמואל היה רופא, הרמב"ם והרמב"ן, ועד לרבי 

ד מפיטריקוב ולרבי שמואל העליר מצפת, זצ"ל. איך יובן. וכתב "שאין חיים דו
מאמר זה גנאי לרופא, אלא שבח לרופא המומחה. שהטוב שברופאים, אין 
כוונתו לכשר שבהם, רק למי שחושב את עצמו שהוא המומחה היותר גדול 

 שבגאוותו זאת סומך על ידיעתו ואינו מתייעץשברופאים, הוא המעותד לגיהנם. 
עם חבריו, גם אינו חושש לעיין היטיב בספרי הרפואות לפני שיתן לחולה סממני 

 הרפואות לוודא שלא יזיקהו, ואינו זהיר בדיני נפשות".

ואנו, לפני שאנו פוסקים לעצמנו היתר באיזה הלכה, האם נועצים אנו במורה 
י הוראה ומעיינים בספרי הפוסקים. והלא כבר אמרו ("שבות יעקב" ח"ב. "פר

מגדים", משבצות זהב סדר ג') שהמורה הוראה מבלי שהסתכל בספר, דינו 
 "כמורה הוראה בפני רבו"! 

היו שם שולחנות עגולים, עם פעם הייתי בשמחה באולמי וגשל.  –ואספר 
מקום פנוי לרוב. כנראה שכולם אוהבים לשבת ליד שולחן צר וארוך, לאורך 

ק חכמים" (תנא דבי אליהו זוטא יז). לא הקיר. רוצים לזכות בקנין תורה של "דיבו
היה מקום לדחוף שם סיכה. ישבתי ממול, ברווחה, לקיים מצוות "והיו עיניך 

 רואות את מוריך" (ישעיהו ל, כ). 

הגיע רופא חרדי. לא התיישב במקום פנוי. עמד ממול, והסתכל. בעל 
ניגש לראש השמחה יצא מגדרו: "רבי פלוני, רבי פלוני, יבא נא". העיף מבט, 

הקים אותו והושב את הרופא, שקיבל את כולל נכבד: "יואיל נא, במחילה". 
הכבוד בטבעיות. ראש ישיבה לימינו, אב בית דין משמאלו, והוא במרכז, מי אם 

 לא.

הרתיח אותי, איזו עזות. בהרגשה כזו, האם יוועץ במישהו? הלא הוא ואפסו 
 עוד.

חשתי לו: "אתה מכבד כל כך את בעל השמחה ביקש שאומר מספר מילים. ל
 הרופא, כנראה מפני שאין לך מספיק כסף לשלם לו. אז תרשה לי לשלם לו.

פתחתי ואמרתי: "רבותי, שמואל היה רופא. רופאו האישי של רבינו הקדוש 
(בבא מציעא פה, ב). והיה ראש ישיבה בנהרדעה (שבת קטז, ב) וכל רז לא נעלם 

על גדלותו בתורה, ו"מלך"  אריה" (מנחות לח, ב)ממנו (חולין נט, א) וקראוהו "
בה (בבא קמא צו, ב). ועם כל זאת לא נקרא בשם "רבי", אלא בשם "שמואל" 

 סתם, והרופא דנן, קוראים אותו רבי פלוני! אתמהה!"

ראיתי שהשאלה מצאה חן בעיני כולם, וביחוד בעיני רבי פלוני. אכן, זכה 
 למה שלא זכה שמואל בקוראי שמו!

בל זו משנה מפורשת במסכת בבא מציעא (פ"ב מי"א): אבידת אביו "א
ואבידת רבו, של רבו קודמת. מפני שאביו הביאו לחיי העולם הזה =, ורבו מביאו 

 –לחיי העולם הבא 
מעתה, רבותי, הכל מובן! שמואל היה רופא מומחה, והחולים שעברו כמעט 

ולם הזה, לכן לא נקרא רבי. והחזירם לחיי העלעולם שכולו טוב החלימו תחת ידו 
אבל יש רופאים שמביאים את המטופלים לחיי העולם הבא, בדין יש לקרותם 

 בשם רבי"...

 איי, באותו הרגע הוא היה מוכן לתת את כסאו לאותו ראש כולל... 

  ומי שצוחק, מכה "על חטא" על לב הזולת!

לנו. נכנסים ראש, נפשותינו שעצמינו חותכים דיני נפשות בקלות האין אנו 
 בשדות מוקשים!לספקות בעניני הלכה, פוסעים בזחיחות 

   (והגדת)

 בדרך הדרוש  

 מצרים מארן יצאו אשר ישראל בני מסעי אלה
 מוצאיהם את משה ויכתוב ואהרן משה ביד לצבאותם
 )לג, ב'. (וגו ה פי על למסעיהם
 עשה שלא דפשיטא' ה פי על שאמר במה לדקדק יש
 '. ה פ"ע לא אם קטן דבר אפילו

 משה ביד' אומרו על הקשה דהאלשיך, לפרש ונראה
 אלה יהיו ואיך, אהרן מות אחרי היו מסעות קצת והא' ואהרן
 . ואהרן משה ביד מסעי

 מוקדם אין' ל"קי דהא זו קושיא לתרץ יש לכאורה והנה
 מוקדם אין באמת למה להקשות יש אך'. בתורה ומאוחר
 דף גיטין' במס דאיתא בפלוגתא תליא זה אכן. בתורה ומאוחר

, ניתנה מגילה מגילה תורה בנאה' ר משום יוחנן' ר אמר' ס
. ניתנה חתומה תורה אומר לקיש בן שמעון ר' וכו שנאמר
 היה למשה פרשה כשנאמרה ניתנה מגילה מגילה י"ופירש
 בגידין חיברן, הפרשיות כל כשנגמרו שנה' מ ולבסוף, כותבה
 לאחר שנה' מ סוף עד נכתבה לא י"פירש ניתנה חתומה. ותפרן

 ושניה ראשונה בשנה לו והנאמרות כולן הפרשיות כל שנאמרו
 אלו ד"מ ב בין והנפקותא. כ"ע שכתבן עד פה על לו סדורות היו

 ומאוחר מוקדם דיש ל"עכצ ניתנה מגילה מגילה אמרינן דאי
 ולאחר כותבה היה לו שנאמרה פרשה כל דהא, בתורה

 הפרשיות כל וכן, כותבה כ"ג היה שניה פרשה לו שנאמרה
 כל נכתבה שלא, ניתנה חתומה ד"למ אבל. בגידין וחיברן
 מוקדם דאין לומר יש כ"א, שנה' מ לסוף עד כולה התורה
 . בתורה ומאוחר

 התורה נכתבה שלא נמצא ניתנה חתומה ד"מ על וקשה
 כ"א, הפרשיות כל לו שנאמרו לאחר שנה' מ לסוף עד כלל
 שם( ל"קיי הא פ"בע הפרשיות על לחזור משה רשאי היה האיך
 כפי והיינו. פ"ע לאומרן רשאי אתה אי שבכתב דברים') ס דף
' אנכי.) 'קה דף( שבת' במס ל"דס דמאן במפרשים דאיתא מה

 דהתורה ל"ס מריה'א אמנין'נ תיבה'כ היבה'י למפרע נוטריקון
 לאומרם יכול ה"הקב היה שלא לפי בכתב להיות צריכה היתה
 תיבה'כ עימה'נ מירה'א נוטריקון' אנכי' ל"דס ומאן, פ"בע
 לקיש ריש וכדעת פ"בע לכתחילה אמרם ה"דהקב ל"ס היבה'י

 יהיבה ד"למ כ"וא, שנה' מ לסוף רק התורה כתב שלא כאן
  כתיבה

 ל"ועכצ פ"בע לאומרם משה רשאי היה לא אמריה נאמנין

 נעימה אמירה ד"כמ ל"ס ניתנה חתומה ד"מ. פליגי בזה דבאמת
 חוזר כ"ג משה והיה פ"בע אמר ה"הקב כ"וא, יהיבה כתיבה
 רשאי אתה אי שבכתב דברים ל"דקיי והא פ"בע הפרשה
 משה אבל, משה אחר הבאים הדורות על קאי פ"בע לאומרם
 כי, פ"בע לאומרם כ"ג רשאי היה פ"בע ה"הקב מפי ששמע
 . בכתב היתה לא עדיין זמן באותו

, ואהרן משה ביד' וגו ישראל בני מסעי אלה, ש"א והשתא
 דאין ל"ועכצ, אהרן מיתת אחר היו מסעות קצת הא וקשה
 ניתנה חתומה דהתורה ל"עכצ כ"וא, בתורה ומאוחר מוקדם

 חזר האיך וקשה, פ"בע לו סדורות היו שנה מ סוף ועד
 לאומרם רשאי אתה אי שבכתב דברים הלא פ"בע הפרשיות

' ה פי על למסעיהם מוצאיהם את משה ויכתוב אמר לכך פ"בע
 היה כ"ג ה"הקב כי, שבכתב דברים היו לא דעדיין ל"ר, דייקא
 .ק"ודו פ"בע לאומרם רשאי כ"ג משה היה כ"וא, פ"בע אומרם

 )ונחמה ישועה בא(
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לזכות ולרפואת האשה היולדת פערל בת לאה תחי'  
 ובתה תמר תחי' הנולדה לה למז"ט  

 מארץ יצאו אשר ישראל-בני מסעי אלה"
 )א, לג" (מצרים
 המסע – בלבד אחד במסע הייתה ממצרים היציאה, למעשה
, עצמו במדבר למקום ממקום היו המסעות שאר כל. הראשון
 התורה אפוא מדוע. מצרים ליציאת קשר להם אין ולכאורה
 ?ממצרים היציאה של כמסעות המסעות כל את מחשיבה

, פעמי-חד צעד איננה ממצרים היציאה. עמוק מסר טמון כאן
 .שלבים וכמה כמה בו שיש מתמשך תהליך היא אלא

 את שמונעות המגבלות אלה'. מצרים' מלשון היא מצרים
 לצאת' נדרש האדם. האמיתית מהותו את מלבטא האדם

  .'ממצרים
 

 )א, לג" (ישראל בני מסעי אלה"
 אלא? בתורה להיכתב אלו מסעות זכו למה: במדרש ל"חז אמרו
 י"שבנ דהיינו( אורחיהם והיו במדבר ישראל את שקיבלו מפני

 לתת ה"הקב ועתיד) אותם אירח והמדבר, במדבר התארחו
 לעתיד אבל, כל וחסר יבש הוא שעכשיו, למדבר טוב שכר
 .רבים ועצים רבים מים בו ויהיו לישוב המדבר יהפוך לבוא
 לו יפרע דעת בו שאין מהמדבר וחומר קל האדם ילמד ומכאן
 בתוך ח"ת המארח כל, ישראל את שאירח על שכרו ה"הקב
 שיקבל וכמה כמה אחת על מנכסיו ומהנהו מזון לו ונותן ביתו
 !ה"הקב מאת ומכופל כפול שכר
 את שקיבל המדבר הלא, מכאן למדים ונורא עצום מוסר

 לו היה ולא תחילה במחשבה זאת עשה לא לאורחים ישראל
 לעם ידו על בא סוף שסוף כיון זאת בכל לזה להתנגד אפשרות
 בתורה שמותם ופרסם שכרם מקפח ה"הקב אין טובה ישראל
 בכוונה לזולת היטיב כשאדם וחומר קל, טובה להם להוקיר
 !ערוך לאין ומכופל כפול שכרו טוב וברצון תחילה

 )  א"הרש בשם והקבלה הכתב(
 

 פי על למסעיהם מוצאיהם את משה ויכתוב"
 )ב, לג" (למוצאיהם מסעיהם ואלה' ה
 הספורנו? ביניהם והשוני, הללו הביטויים של המשמעות מה

 כי - למסעיהם מוצאיהם את משה "ויכתוב: בפשטות מסביר
 והמקום, הרוע בתכלית אליו שיצאו המקום היה לפעמים
 קרה ולפעמים - למוצאיהם מסעיהם ואלה. טוב ממנו שנסעו
. החדש ליעד להגיע מנת על נסעו הם, פעם, כלומר". זה הפך
 .ממקומם לצאת עליהם היה בעיקר ופעם

 

 )יא, לג" (סין במדבר ויחנו"
" סין מדבר" נקרא "מתחילה': הטורים בעל' יעקב רבינו כתב

. הדברות עשרת כנגד ד"יו לו שנתוסף" סיני מדבר" ולבסוף
 .בהר" משה היה ימים ן"סי
 

     " בחצרות ויחנו התאוה מקברות ויסעו"
 )יז, לג(

 עולם שכל יזכור הזה עולם מתאוות להתרחק אדם רוצה אם
 וזהו, הפלטין לפני כחצר הבא לעולם כפרוזדור אלא אינו הזה

 שהנהו יזכור בחצרות ויחנו התאווה מקברות ויסעו מרומז
 . הבא עולם של בפרוזדור, בחצר רק נמצא

 )ע"זי מווארקא יצחק רבי ק"הרה(
 

 ויסעו במקהלות ויחנו מחרדה ויסעו"
 )כה, לג" (בתחת ויחנו ממקהלות

 אמרו: הדרוש דרך על אלו פסוקים מפרש" יוסף פורת בן"ה
 כדי אך". עליך ציבור אימת תהא לעולם): "א"ע מ סוטה( ל"חז

 במקהלות ולדרוש הציבור הנהגת על עליו לקבל האדם שיוכל
 ויסעו: "לדבר ורמז'. דציבורא אימתא'ה ממנו שתסור צריך, עם

 מאימת", חרדה"מ כשיוצאים -" במקהלות ויחנו מחרדה
 .עם" במקהלות" לדרש ניתן, הציבור

 )תורה אוהב(
 

 )כה, לג" (במקהלות ויחנו מחרדה ויסעו"
 פ"יל), ז"כ ח"ס תהלים( להים-א ברכו במקהלות ובמסורה
 לא שמא מחרדה להיפטר אפשר איך, מחרדה ויסעו הפסוק
 בצבור שמתפלל היינו, במקהלות ויחנו י"ע, תפילתו תתקבל

 ציבור של תפילתו שאין ל"חז הבטיחו שכבר, עם ומקהלות
 מחרדה ויסעו המסורה פשט וזה), א"ע' ח ברכות עיין( נמאסת

 ברכו במקהלות והיינו, ברבים תפילה דהיינו, במקהלות ויחנו
 ' .ה את

 )הישן מאוצרנו(
 

 מנחלת ללוויים ונתנו ישראל בני את צו"
 )ב, לה..." (לשבת ערים אחוזתם

 במצרים שנשתעבדו ישראל שבטי: חגיז משה רבי כאן מעיר
" אותם ועינו ועבדום" גזירת של החוב שטר את בכך פרעו

 אבל. ישראל בארץ ונחלה חלק לקבל זכו ולכן] יג, טו בראשית[
 כמובא[ השבטים כשאר למצרים נשתעבד שלא, לוי שבט
 וקיבל, ישראל בארץ משלו לנחלה זכה לא] ד, ה שמות י"ברש
 ישראל ארץ כי] ח-א, לה[ האחרים השבטים מן ערים ח"מ רק

 גבו על נשא שלא ומי] ה. ברכות[ ייסורים י"ע אלא נקנית אינה
 בנחלה לזכות ראוי אינו, שעבוד ייסורי סבל ולא גלות של עול

 ...האבות בארץ משלו
 

 הרוצח שמה לנוס ...המקלט ערי שש"
) ו, לה" (עיר ושתיים ארבעים תתנו ועליהם
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 ישראל שמע: "הפסוק של המילים שש הינן המקלט ערי שש
 ארבעים -" תתנו ועליהם" - להן וסמוך", אחד' ה אלקינו' ה

 ".ובשעריך" עד" ואהבת" פרשת של המילים ושמונה
 הם הם", ואהבת" של זו ופרשה" ישראל שמע" של זה פסוק
, ומגן מחסה לו למצוא מישראל אדם כל יכול בהן, המקלט ערי
 השם ואהבת שמים מלכות עול קבלת ידי על. רע עשה אם אף

 ...אחריו הרודפים המקטרגים מן ניצול הריהו
 )ישראל אוהב(

 

 תהיינה מקלט ערי שש תתנו אשר והערים"
 )יג, לה" (לכם
 בעבר ערים שלוש בחייו משה שהבדיל פי על שאף, מגיד
 בארץ יהושע שנתן שלוש שנבחרו עד קולטות היו לא, הירדן
 .)י"רש( כנען

 בשוגג רוצח: מכאן למדנו -" חכמה משך"ה אומר - נפלא לימוד
. שבימיו הגדול הכהן מות עד מקלט מעיר לצאת יכול אינו

 את יחלק שהוא הבטחה קיבל, הגדול הכהן שהיה, אלעזר
. לפחות, שנה עשרה ארבע עוד שיחיה לו מובטח כלומר, הארץ
 יודע, עת באותה מקלט לעיר שישלח, בשגגה רוצח, כן אם

 שאין ומשום. הללו הארוכות בשנים לצאת תקוה כל לו שאין
 שבעבר המקלט ערי קלטו לא, תקוה ללא לחיות יכול אדם
 .ישראל שבארץ המקלט ערי הופרשו אשר עד, הירדן

 

 )כה, לה" (הגדול הכהן מות עד בה וישב"
 אדם נרצח כאשר: לדבר טעם ל"האריז אמר': הק ה"השל כתב
 ערטילאית נשארת והיא תיקון לה אין נשמתו, ומשפט דין בלי

 הכהן נשמת כאשר אך. ושורשה למקורה לחזור יכולה ואינה
 אותן כל אליה מצטרפות, למעלה עולה, הדור צדיק, הגדול
 נחלתו אל ישוב הרוצח גם ואז, תיקונן על ובאות נשמות
 .ומקומו

 

 בשמן אותו משח אשר הגדול הכהן מות עד"
 )כה, לה" (הקודש

 להניח ויש, לתשובה העם כל את מזעזע הגדול הכהן של מותו
 את בקרבו כובש והוא בנפשו אז מתבונן הדם גואל גם כי אפוא
 – בשוגג קרובו את הרג אשר באיש לנקום שדוחפו, הנקמה יצר
 בשמן נמשח אשר, הגדול הכהן שאפילו לראות הוא נוכח כי

. קרובו מות על מתנחם הוא וכך, למיתה סופו הוא גם, המשחה
 .לביתו לשוב הרוצח אז רשאי כבר כן ועל

 )אברבנאל(
 

 בכוונתו הדבר תלוי שכן, השגגה ענין לגבי שווים הכל לא
 מכל חף באמת שהוא אדם יש. האדם של מחשבותיו ובסתרי
 נזהר שלא מכיון במקצת אשם שהוא אדם יש ומאידך, מפשע

 זמן שיעור השוגגים לכל להקציב אפשר אי לפיכך. כהלכה
 ויודע נסתרות רואה שהוא, יתברך' ה ורק. עונשם לריצוי שווה
 לעונשו זמן שיעור להקציב יכול, אשמה כל של מידתה בדיוק
 יכול כך ידי שעל, גדול הכהן במות תלוי זה כן על. אחד כל של
 ירצה השוגגים מן אחד שכל באופן הענינים את לכוון יתברך' ה

 ...פנימיותו לפי לו הראויה במידה עונשו את
 

 משח אשר, הגדל הכהן מות עד בה וישב"
 )כה, לה..." (אותו
? מושח הוא וכי: ב"ע יא דף מכות במסכת הגמרא כך על מקשה
 אלא? הרמה לכהונתו הגדול הכהן את שמושח הוא הרוצח האם
 בכתוב נאמר לא מדוע: השאלה נשאלת. בימיו שנמשך זה

 "?הקודש בשמן נמשח אשר הגדול הכהן מות עד: "שלפנינו
 משך" בעל, מדווינסק שמחה מאיר רבי הגאון כך על משיב
, הבורא י"ע העולם הנהגת לדרכי מרמז כאן הכתוב": חכמה

 שרצח, פלוני של גורלו בגין גדול לכהן אדם מתמנה שפעמים
 הרוצח ישב שנים כמה השמים מן נגזר שהרי. בשגגה חברו את

 בכהן לבחור העליונה ההשגחה צריכה וממילא, מקלטו בעיר
. הרוצח של הגלות שנות כמניין חיים שנות לו שהוקצבו, גדול
 הכהן מות בה עד וישב: "שלפנינו בכתוב אפוא נכתב בדין

 הרוצח, בעולם ההשגחה דרכי שבגין -" אותו משח אשר הגדול
 ... הרם לתפקידו הגדול הכהן למשיחת שגורם הוא

 )לתורה פרפראות(
 

 הגדול הכהן מות עד ישב מקלטו בעיר כי"
 ארץ אל הרוצח ישוב הגדל הכהן מות ואחרי
 )כח, לה" (אחוזתו
 של שדינו שמאחר, אומרת) א, יא( מכות במסכת הגמרא
 היה, הגדול הכהן מות עד מקלט בעיר לשבת הוא בשוגג הרוצח
 כדי, שימות הגדול הכהן על יתפללו שהרוצחים חשש קיים

 של אמותיהם ולפיכך, מאסרם מכבלי להשתחרר שיוכלו
 כדי לרוצחים ומזון כסות לספק נוהגות היו הגדולים הכהנים
 .שימותו בניהם על יתפללו שלא

 יקראוהו אשר לכל קוראיו לכל' ה שקרוב מכאן רואים – מבהיל
 . התפילה ערך ואת באמת
 העומדת תפילה זו - אדם לבני זלת כרום) ט, יב( בתהלים כתוב
 נקראת תפילה. בה מזלזלים אדם ובני עולם של ברומו

 האדם את ומעלה שמרוממת לפי" עולם של ברומו העומדת"
 . המעלות לרום המתפלל

 )ומוסר חכמה, מקלם הסבא(
 
 

 א גוט שבת
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  לזכות ולרפואת האשה היולדת פערל בת לאה תחי'
 הנולדה לה למז"ט  תחי' תמר ובתה 

 )א, לג" (ישראל בני מסעי אלה"
, ועקרב שרף מקום, והנורא הגדול במדבר עשינו שנה ארבעים

), ה ברכות( חז״ל אמרו שכן, ישראל לארץ להיכנס שזכינו עד
 סלימאן מנחם רבי הגאון? ומדוע. בייסורין נקנית ישראל שארץ
 בעשיר מעשה: במשל זאת הסביר, חברון של רבה, ל"זצ מאני
? עצל יהא לא ומדוע! ועצל - מוכשר, נאה בן. יחיד בן ולו, אחד
. לפרקו והגיע ובגר הבן גדל? מאומה אביו בבית הוא חסר כלום
: האם אמרה". אכן: "האב ענה". לפרקו הגיע בננו: "האם אמרה

 אדם שיטע, ארץ דרך תורה למדתנו: "האב ענה". להשיאו עת"
 אשיאו לא, לפרנסתו ירוויח שלא עד. אשה ישא ואחר, כרם
 על האם של רחמיה נכמרו". צווארו על רחיים אטעין ולא אשה
 ברחובות סובב, בני, לך: "ואמרה מעות בידו נתנה. הענוג בנה

 כסף שהרווחת לאביך ותאמר הביתה תבוא ובערב, ובשווקים
 נטל. לאביו הכסף את והביא בא ולערב, כן עשה". ביגיעך זה

: האב לו אמר. ותמה הבן ראה. לאשפה וזרקו הכסף את אביו
 לו ונתנו לאמו וסיפר בא. יותר עוד תמה" רווחיך כסף זה אין"

 וזרקו שב. לאביו הביאו ולערב, בעיר לשוטט יצא. נוסף סכום
. לאמו וסיפר השתומם. מיגיעו זה כסף שאין לו ואמר, לאשפה
 בידך ואין, הקודש ברוח אביך שניחן, אני רואה: "לו אמרה
 מה נראה. יגיעך דמי את לו והבא, בשוק ועבוד לך. ברירה
 האב נטל. משכורתו את הביא ולערב, בפרך ועבד הלך". יאמר
, הנער נזעק. בפעם כפעם, לאשפה להשליכן וביקש המעות את
 פני אורו!" המעות את תשליך אל, אבי, לא: "וקרא בידו אחז
". כפיך יגיע זהו כי ידעתי עתה: "ואמר כספו את לו החזיר, האב

 ויקר הכסף על הוא שחס ראיתי. "האם שאלה"? ידעת כיצד"
 כיוצא..." עליו עמל הרבה כי וידעתי, "האב ענה", בעיניו הוא
 שידעו כדי, בייסורין ישראל ארץ את ה"הקב הקנה, בכך

 גם כי, אמרו כך ומשום. והנישא הרם כערכה ולחבבה להוקירה
, ובשינון בשקידה, וביגיעה בעמל, בייסורין נקנית התורה

 .ערכה כרום ויוקירוה שיחבבוה
 )אור המאיר(

 

" ואהרן משה ביד... ישראל בני מסעי אלה"
 )א, לג(

 שמשה ידענו לא כה עד וכי: ל"זצ" המור צרור" הרב שאל
, לנו לומר, אלא, במסעיהם ישראל בני בראש עמדו ואהרן

 שערי ט"במ במצרים שקועים היו ישראל שבני שלמרות
 גוי לו לקחת, לבא אלקים הנסה או: "שנאמר כמו, טומאה
, זרה עבודה עובדי ואלו זרה עבודה עובדים אלו –" גוי מקרב
 גדולי בזכות נגאלו, זאת למרות – להיגאל ראויים היו ולא

 שגם, ודור דור בכל הוא וכן. ואהרן משה הם הלא, הדור וראשי
 הצדיקים בזכות מתקיים הריהו, ראוי ואינו זכאי אינו הדור אם

 בשביל ניזון העולם כל: "ל"חז שאמרו כמו, שבו התורה ולומדי
 הדור גדולי את ולהוקיר טובה להכיר עלינו, ולפיכך". בני חנינא
 החכמים תלמידי ואת
 יוסף רבנו הקשה! שבו
: מבגדד ל"זצ חיים

 בניו שאנחנו מאחר. אבות זכות תמיד מזכירים אנו בתפילתנו
 להינצל לנו די הן, אחרים אבות לזכות נצטרך מדוע, מקום של

 בשני מעשה: במשל – ותירץ. וקיים חי, שבשמים אבינו בזכות
 קנה האחד. הסיטונאי אצל סחורה לקנות שבאו, סוחרים

. חודשים לשישה שטרות על וחתם, דינרים אלף בשלושים
 כמה: "חברו לו אמר. במזומנים ושילם, דינרים באלף קנה השני

 תקנה אם. בהקפה וקנה, כמוני עשה, זו מסחורה תרוויח
, אמת: "ענהו". כפלים כפל תרוויח הן, דינרים אלפי בעשרות

 אקנה אם אבל. עתק הון ארוויח, הסחורה כל את אמכור אם
 כאבן בחנותי תישאר והסחורה, שטרות על ואחתום בהקפה
 בידי יהיה ולא יגיע השטר פירעון ומועד, הופכין לה שאין

. האסורים לבית אותי ויטיל למשפט אותי יתבע הן, לשלמו
, עשיר אב יש לך הן, אליך עצמי לדמות שאוכל, אתה כסבור
 לעזרתך ייחלץ, למשפט ויתבעוך בסחורתך תפסיד שאם
, כך..." לסמוך מי על לי אין, אני אבל. חובך את וישלם

 בניו", בנים" קרויים הריהם, מקום של רצונו עושים כשישראל
 אם גם, ושלום חס", יפסידו" אם גם אבל. הוא ברוך הקדוש של

, בו יפסידו אם ואף, למשפט וייתבעו עבירות חלילה יעברו
. ממצר תחלצם אבות זכות, להם" עשירים אבות" הרי – חלילה

 הוא ברוך הקדוש לו כשאמר.), פז פסחים( בגמרא שאמרו זהו
 בני, הם חנוניך, הם בניך: "לומר לו היה", חטאו בניך: "להושע
 עצמם בזכות להיוושע ראויים אינם אם". ויעקב יצחק, אברהם

 .ויחלצום אבותיהם יבואו –
 בניהו), לנו סיפרו (אבותינו

 

 )א, לג" (ישראל בני מסעי אלה"
, הצדיקים עבור נמי וכן. לטובה הייתה מהמסעות נסיעה מכל

 אמת בדרך ונבאר, טובה תכלית יש – בעולם הנדודים לצער
 לקנות כדי הגדולות לערים לנסוע נוהג שהיה סוחר היה. ומשל
 וכפרי הקטנות העיירות על מחזר היה כך ואחר, סחורות בהן

 היה הוא ומכך, סחורות אותן בהם למכור כדי הסביבה
 הם רבים אמנם. עיקר כל קלה הייתה לא זו פרנסה. מתפרנס
 הללו אולם, לביתם מחוץ השבוע ימות כל העושים הסוחרים
 המנוחה ביום ומתענגים הביתה ובאים חוזרים שבת לקראת
 בדרכים מתגלגל היה יהודי אותו ואילו. משפחתם בני בקרב

 בידו שעלתה עד, קשים בנדודים ומתייסר רבים שבועות
 אחת אף ולפעמים, לחודש אחת ורק, סחורתו את למכור

 שפגשו אירע אחת פעם. לביתו חוזר היה הוא, בלבד לחודשיים
 וראו, המקומות באחד מסובב כשהוא, ממכריו אחדים אותו
 קרהו לאשר שאלוהו. נפש ובדכדוך גדולה בעצבות שרוי שהוא
 כי, צרתו את להם סח והוא, בה שרוי שהוא זו עצבות ולפשר
 בית עוד לו אין ועתה, ןליצל רחמנא, עליו מתה נעוריו אשת
 הרי, כך משום אם: לו אמרו. הדרכים טלטולי אחר לחזור לאין
 בדרכים מתגלגל היית לא כן לפני כלום. כך כל נורא הדבר אין

 הלה נאנח, מנוחה מקום ובלא בית בלא חודשים על חודשים
: להם והשיב לבו בשברון
 דבר אתם מדמים כיצד
 כה עד גם אמנם, לדבר
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 אולם, מביתי הייתי מרוחק רב וזמן בדרכים הייתי מתגלגל
 אשוב והנדודים הטלטולים בסוף וכי, בית לי שיש, ידעתי תמיד
 אולם. במיטתי לנוח ואשכב שולחני ליד אשב, לביתי ואבוא
 לי נותר לא שוב הרי, בחיים עוד אינה שאשתי לאחר, עתה

, אליו לשוב בית עוד לי אין כי, חושב שאני ובשעה, מאומה
, הוא הנמשל. שבעתיים הנדודים חבלי עלי ומרים קשים

 אינו הזה העולם. לרשעים הצדיקים בין ההבדל ניכר זו בנקודה
 העולם שהוא ומתוקן נאה טרקלין לאותו פרוזדור בבחינת אלא
 שלצדיקים אלא, כאן ומתגלגלים נדים, נעים מטה דרי כל. הבא
 ימכרו שהם לאחר, והנדודים הטלטולים כל שלאחר תקוה יש
 את בתמורה ויקבלו שלהם הפרקמטיה את השפל בעולם כאן

 בית להם מזומנים יהיו. לבוא לאן להם יהיה, הבא לעולם חלקם
 אינו כאן הנדודים צער אף, שכך וכיון. לעולמים מנוחה ומקום
 כל אין, ליצלן רחמנא להם, הרשעים לעומתם. כך כל גדול
 ייסורי להם. היריד מן בשובם אליו לחזור בית להם אין, תקוה

 מקום להם יהיה לא הטלטולים בסוף כי, ביותר קשים הנדודים
 חיים) (חפץ .הדרך מעמל בו לנוח

 

 )כד, לה.." (העדה. והצילו' וגו העדה ושפטו"
 מביתו מקרב היה אחד רב: ברונשטיין הרב י"ע המובא סיפור
 - רבי. רבה ידידות של מנהג בהם ונוהג הפשוט העם המון את
 והרי כך כל אותם מקרב אתה מדוע - מחסידיו אחד כלפיו טען
 אני - הרבי השיב - אדרבה?!... כרימון חסרונות מלאים הם

! דבר רואה איני אני !...כרימון מעלות מלאים שהם רואה
 .לרבו תשובה החסיד החציף
 אבנים של צרור לו והראה הרבי לפני חסיד אותו בא לימים
 על בהצביעו החסיד אמר - זו אבן. כעסק לו שהציעו טובות
 אמר! דבר בה רואה איני אני!... נפלאה ממש היא - מהן אחת
"... מבין" להיות צריך באבנים - החסיד הפטיר - טוב נו. הרבי
 יצחק אברהם בני שביהודים - מיד הרבי השיב - אומר ואני

 "!...מבין" להיות צריך ויעקב
 

'" וגו הדם גואל מיד הרוצח את העדה והצילו"
 )כה, לה(

 והעדה, לרשע רומז זה שרוצח דשמיא בסייעתא לומר נראה
 לנסות ישראל לגדולי להורות התורה רוצה וכאן. הרבנים היא

 . ו"ח להפך ולא - מרשעו הרשע את להציל
 לאחד פרט', ה לדבר חרדים היו כולם שבה במשפחה מעשה
 ניסו שלו שהאחים כמה. ב"בארה לגור ונסע גמור חילוני שהיה

 הציעו מסוים זמן לאחר. בידם הדבר עלה לא - למוטב להחזירו
, וחזור הלוך - שהטיסה והבטיחו, לארץ שיבוא רחוק אח לאותו
 מוכן שיהיה בתנאי - זה וכל. חשבונם על תהיה - מלון בית כולל

 ששמע, הבחור. דקות מחמש יותר לא מרב תורה דברי לשמוע
 לי לומר יוכל הרב מה וכי. 'לב בחפץ הסכים, שכזו מפתה הצעה
 . חשב?' דקות בחמש
 צריך אחינו' לו ואמרו, א"שליט לסרי מיכאל לרב האחים הלכו
 מוכן הוא. עלינו התשלום וכל, הקרובים בימים לארץ להגיע

 תחזיר, הרב כבוד, שאתה רוצים ואנו, תורה דקות חמש לשמוע
 איך וכי: 'לסרב ניסה הרב'. הזה הקצוב בזמן בתשובה אותו

 האחים אבל?' דקות חמש תוך בתשובה יהודי להחזיר אצליח
 . השתדלות לעשות לסרי מהרב ביקשו
. הגיעהמיוחל והרגע, בשלום הגיע האח, בארץ נחת המטוס
 דקות לחמש סטופר הפעיל, הרב מול התיישב, בא הבחור
 נאלם - זאת ראה כשהרב'. לדבר תתחיל, בכבוד, נו' לרב ואמר
 להוציא הצליח ולא, מנעול עם הפה את לו סגרו כאילו דום

 דקה כשכל, דקה ועוד, תמימה דקה לה עברה כך. אחת מילה
 עד, לעשות מה ידעו לא, מסביב שעמדו, האחים. לנצח דומה

 את פתח, ברירה שאין ראה הרב. אחת דקה נשארה שבקושי
 מעז אתה איך, לך תתבייש' לו ואמר הבחור על לשאוג והחל פיו

 מחלליה' בתורה וכתוב. שבת בעצמו ה"הקב הרי? שבת לחלל
 בגיהנם אותך ישרפו - עושה שאתה עבירה כל ועל'. יומת מות

 מהר תחזור, ובקיצור. חסה שחותכים כמו אותך ויחתכו
 שאתה מה על אותך שיגהצו בכלל משתלם לא כי, בתשובה

 '. ברכה בלי ושותה אוכל
 מאוד נראה שהבחור לומר צורך ואין, הדקות חמש נגמרו
 זה מה' לרב אמרו האחים וגם, שנאמרו מהדברים עצבני

 את יותר עוד לשנוא עלול הוא? האלה המפחידים הדברים
". ה רצון זה ואולי, מהפה לי שיצא מה זה' אמר הרב אבל'. הדת
 הרצאה והעביר ב"בארה ביקר לסרי הרב מסוים זמן לאחר
 לרב ואמר מהקהל אחד קם הדרשה בסוף. האולמות באחד

 אני. בתשובה חזרתי בזכותך, רבה תודה לך להגיד רוצה אני'
 ומאז, הגיהנם של המבערים את לו שפתחת בחור אותו

 הרבה. עבירה שום לעשות יותר מסוגל הייתי לא איתי שדיברת
 הכי וזה טוב לב לי שיש לי ואמרו לפניך איתי דיברו אנשים
 ". האמת את לי אמרת אתה רק אבל, חשוב

 

 הדם כי בה אתם אשר הארץ את תחניפו ולא"
 )לג, לה"... (הארץ את יחניף הוא
 אזהרה זו הרי – הארץ את תחניפו ולא: בספרי ל"חז ואמרו

 .לחניפין
 בני שני היו ובעירו להשיא בת לו שהייתה כשר באדם מעשה
 מי את האב ידע לא, הבת את לישא חפץ מהם אחד שכל אדם
 להעמידם החליט. הטובות במידותיו יותר ראוי ומי יבחר מהם

 על מריבה עמו לעשות אחד מאדם ביקש? עשה מה. במבחן
 שני אותם את ולקח) הלה לטובת נוטה כשהצדק( מסוים ענין
 ואכן. הצדק מי עם ויכריעו ביניהם וישפטו ידונו שהם אדם בני
 היה מהם אחד. וחברו הבת אבי של בדינם המועמדים שני דנו

 מזכה היה כן ועל בתו את לא שישיא כדי הבת לאבי מחניף
 דן לרגליו נר היו והיושר שהאמת השני ואילו. דבריו בכל אותו
 .לחובה הבת אבי את
 הוא כי בנימוק בדין שחייבו אדם לאותו בתו את האב נתן אז או

 . פנים לו נשא ולא החניף שלא במידותיו והישר הטוב האדם
 )צדיקים אורחות – צדיקים ספר(

 א גוט שבת
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 אגדה ובקיאות   

"אלה מסעי בני ישראל" (לג, א)

להכתב  אלו  מסעות  זכו  למה  ותנחומא)  (מד"ר  חז"ל  אמרו 
אורחיהם.  והיו  במדבר  ישראל  את  שקבלו  מפני  אלא  בתורה? 
וחסר  יבש  הוא  שעכשיו  למדבר,  טוב  שכר  לתת  הקב"ה  ועתיד 
רבים  מים  בו  ויהיו  לישוב  המדבר  יהפוך  לבוא  לעתיד  אבל  כל, 
בו  שאין  מדבר  מה  וחומר,  קל  האדם  ילמד  ומכאן  רבים.  ועצים 
המארח  כל  ישראל,  את  שאירח  על  שכרו  הקב"ה  לו  יפרע  דעת 
אחת  על  מנכסיו  ומהנהו  מזון  לו  ונותן  ביתו  בתוך  חכם  תלמיד 

כמה וכמה שיקבל שכר כפול ומכופל מאת הקב"ה.
מוסר עצום ונורא למדים מכאן. הלא המדבר שקבל את ישראל 
אפשרות  לו  היה  ולא  תחילה.  במחשבה  זאת  עשה  לא  לאורחים 
ישראל  לעם  ידו  על  בא  סוף  שסוף  כיון  זאת,  בכל  לזה,  להתנגד 
להוקיר  בתורה  שמותם  ופרסם  שכרם  מקפח  הקב"ה  אין  טובה 
להם טובה. קל וחומר כשאדם היטיב לזולת בכוונה תחילה וברצון 

טוב שכרו כפול ומכופל לאין ערוך...
כדי ללמוד לאיזו זכות אפשר להגיע ע"י מעשה חסד אחד, הבה 

ונתבונן בדברים דלהלן:
רחב זונה היתה ובזכות מעשה טוב שעשתה זכתה ויצאו ממנה 
נביאים וכהנים ואלו הן: נריה ברוך ושריה מחסיה ירמיה חלקיה 
חנמאל ושלום, רבי יהודה אומר אף חולדה הנביאה מבני בניה של 
רחב הזונה היתה. עוד אמרו שם: נתגיירה רחב ונשאה את יהושע 

בן נון.
כתב הסבא מקלם זצ"ל ("חכמה ומוסר" מאמר ז):

כשרואים דבר זה עומדים משתוממים, היאומן כי יסופר, למה 
זכתה רחב שהיתה גויה ופרוצה ארבעים שנה! זכתה להיות אשת 
חמה  העמיד  אשר  רבינו,  משה  של  מקומו  ממלא  הדור  גדול 
מלכים  ל"א  וכבש  הנבחרת]  לארץ  ישראל  את  והכניס  במקומה, 
נביאים  שמונה  להעמיד  שזכתה  אלא  בזאת  די  ולא  וכו'.  וכו' 
הגדולה  לכל  זכתה  ולמה  מה  על  הנביאה.  חולדה  ואת  בישראל 

הזאת, ואיך זכתה לזכויות נשגבות אלו?!
עשתה  הזאת!   הגדולה  לכל  זכתה  וממנה  עשתה  אחת  זכות   
מלך  יתפשם  שלא  בעליה  אצלה  והחביאתם  אנשים  ב'  עם  חסד 
יריחו, ובזה עשתה זכות לכלל ישראל שהיו הם שלוחם, לכן זכתה 

וקבלה שכר עצום זה.
סיפור מדהים ומאלף סיפר על עצמו הגאון רבי חיים קרייזוירט 
זצ"ל, וממנו נלמד עד כמה נשגבה מעלת עשיית חסד עם הזולת:
"בתקופה שלמדתי בישיבה, היה שם בחור עיוור, שמחוסר כל 
נאלץ לישון על הרצפה, הדבר חרה לי מאוד, ריחמתי עליו ונתתי 

לו את מיטתי לישון בה ואני ישנתי על הרצפה".
"לאחר תקופה, הגיעו הנאצים ימ"ש לישיבה, והעלו אחד אחד 
למשפט, קודם שהוציאוהו להורג ביריה, כאשר הגיע תורי - מספר 
רבי חיים - גזר עלי השופט גזר דין מוות. ידעתי שעד המוות יש לי 
בערך עוד שתי דקות. פרצתי בבכי והעזרתי לפנות בבקשה לבורא 
עולם: "זכור לי זכות זו שעשיתי עם הבחור  העיוור כשנתתי לו 

את מיטתי והלכתי לישון על הרצפה".
אמר לו הנאצי הממונה על ההריגה: "הינך בחור נאה,  חבל עליך, 
תברח! ואני אעשה את עצמי כאילו אני יורה עליך אך מחטיא את 

המטרה"...
הוסיף:  חיים  רבי  זאת  כשסיפר  וניצל.  ברח  חיים  רבי  הוי,  וכך 
שעשיתי  חסד  מעשה  אותו  בזכות  כולה  בחיי,  שלמדתי  "התורה 
חסד"! מעשה  של  ושכרו  כוחו  וראה  צא  העיוור,  הבחור   עם 
מלבד  זצ"ל  קריזוירט  הגר"ח  היה  בהנהגתו  וגאון  בצדקותו  גאון   
שהיה בקי בש"ס בבלי וירושלמי. עוד בהיותו עול לימים, יצא שם 

לבקיאותו העצומה בכל מכמני התורה.
בסיוע  רבות  עסק  זצ"ל  קריזוירט  הגר"ח  כי  יודעים,  רבים 
ליתומים ואלמנות, משפחות רבות חייבות לו את חייהן. בפקחותו 
מקום  מגבולות  שחרגה  עניפה  חסד  מערכת  ניווט  הוא  הרבה, 

מגוריו, חצתה ימים ודילגה יבשות.
החסד,  מצות  לקיום  זצ"ל,  קריזוירט  הגר"ח  של  להיטותו  על 
עם  זצ"ל  הגאון  של  בפגישתו  נוכח  שהיה  נכבד  מיהודי  שמענו 
להבחל"ח הרב אלימלך פירר שליט"א, באותו מעמד סיפר הגר"ח 
קרייזוירט זצ"ל, כי בהיות צעיר לימים הוא נכנס למעונו של גדול 
את  ברמה  שניהל  זצ"ל  גרודזינסקי  עוזר  חיים  רבי  הגאון  הדור 
מידה  בקנה  וחסד  צדקה  בעשיית  עסק  ואף  וילנא,  בעיר  רבנותו 
נרחב ביותר, וביתו המה בכל שעות היום מאנשים שנכנסו ובאו 

בעניני צדקה וחסד שונים.
"על שולחנו של ר' חיים עוזר" סיפר, היה מונח ספרו "אחיעזר" 
שבו מקבץ של תשובות הלכתיות שהשיב הגאון לשואליו. ילדות 
של  הנוספים  חלקיו  הם  "והיכן  ושאלתי  פני  והעזרתי  בי  נזרקה 
הספר?" ר' חיים עוזר לא דחני מעל פניו, אלא הכנסני לחדר פנימי 
שאמר "הנה  תוך  מופתי  בסדר  סדורים  רבים  פנקסים  לי  והראה 
הצדקה  פעולות  נרשמו  שבהם  הפנקסים  אלו  היו  ח"ב.  אחיעזר 

והחסד שנעשו על ידו!".
(להתעדן באהבתך)

"אלה מסעי" (לג, א)

מספר הגר"י זילברשטיין שליט"א: ניגש אלי יהודי וסיפר שהוא 

אגישמקע ווארט
                        גליון שס"ה פרשת מסעי ב' מנחם אב תשע"ו

לע"נ הצדקנית נינה מרטין בת מישלין ע"ה | ולע"נ ר' יצחק ב"ר גרשון ז"ל | ולע"נ ר' נח יצחק הלוי ב"ר משה יעקב ז"ל |  ולע"נ הרב יהודה אריה בן רפאל אלתר ז"ל |
ולהצלחת ר' אלחנן שמואל בן ר' נח יצחק ומשפחתו
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במיוחד  גדולים  מהם  ויש  רבים,  כלבים  בו  שיש  בישוב  מתגורר 
שהוא  למצב  הגיע  הוא  שהאיש  כך  כדי  עד  לבריות,  ומסוכנים 
פוחד לצאת מביתו, ושאל האם יש בחז"ל סגולה להינצל מכלבים. 
המשופרות,  מן  אינה  פרנסתו  שגם  אגב  בדרך  סיפר  זה  יהודי 

וביקש סגולה גם לדבר זה...
העונה  סגולה  בס"ד  בידי  עלה  זילברשטיין  הגר"י  אמר  והנה 

לשני הדברים
אנך'  'חונך  בספרו  החיד"א  שכתב  מה  הוא  לכך  המקור    
החיד"א  ישראל'  בני  מסעי  'אלה  הפסוק  על  פרשתנו,  בתחילת 
מסביר את הקשר בין שתי הפרשיות, מטות ומסעי, ומצטט את 
הפסוק האחרון בפרשת מטות - "ויקרא לה נבח", ורומז על כך 
התורה  ורמזה  הרע'  'לשון  הן  'לה'  המילה  של  התיבות  שראשי 

במילה 'נבח'  שהמדבר לשון הרע 'יבוא בכלב נובח.
ואפשר לומר עוד, מוסיף החיד"א, שלכן מוטעמת המילה 'לה' 
בתרי טעמי, 'מרכא כפולה', לרמוז שיש בכך שני טעמים, שבעל 
לשון הרע מתגלגל בכלב, כמו שכתב הרב 'זרע ברך' דמתמעטין 
שאמרו  שני  טעם  ועוד  וכו'.  פרנסתו  שנתמעטה  כנחש  מזונותיו 

ז"ל שהוא כופר בעיקר.
וישראל במצרים לא היה בהם דלטורין, וכבר ידוע דמדה טובה 
וזוהי  לשונו',  כלב  יחרץ  ל'לא  זכו  הכי  דמשום  ואפשר  מרובה, 
שהמדבר  נבח',  לה  'ויקרא  דהיינו  הפרשיות,  שתי  בין  הסמיכות 
לשון הרע יבוא בכלב נובח, ולעומת זה - אלה מסעי בני ישראל 
מארץ  ויצאו  הרע  מלשון  שנשמרו  מצרים,  מארץ  יצאו  אשר 

מצרים, ולא יחרץ כלב לשונו עכ"ל החיד"א.
שכתב  פ"ח)  הזכירה,  שער  הלשון  (שמירת  חיים  בחפץ  ויעוין 
וז"ל: 'ולא די לבעלי לשון הרע שגורמים ללקות בעצמם בזה, אלא 
כמו  זה,  ידי  על  מזונותיהם  מהן  שנגרע  בחטאם  העולם  שלוקה 
שכתוב בגמרא (תענית ז:) 'אמר רבי שמעון בן פזי, אין הגשמים 

נעצרים אלא בשביל מספרי לשון הרע' .
כנחש  מתמעטין  מזונותיו  הרע  לשון  שהמספר  שם  כתב  עוד 
על  שישמור  מי  ולכן  מרובה,  טובה  ומידה  מזונותיו.  שנתמעטו 

עצמו מחטא זה יזכה שיתרבו מזונותיו.              (עלינו לשבח)

"וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול זה יהיה לכם 
גבול ים" (לא, ו)

בספר "ארחות רבינו" מובא ששאל רבי חיים קנייבסקי שליט"א 
את מרן החזו"א:

כיון שהים הגדול הוא הגבול המערבי של ארץ ישראל, הכיצד 
ישראל  ארץ  מגבול  הוא  יוצא  בכך  והרי  בים,  להתרחץ  מותר  זה 

לחו"ל ואסור לצאת לחו"ל? 
השיבו מרן החזו"א: מקום שבני אדם יכולים להלך ולהתרחץ 

שם, הוא עדיין בכלל 'יבשה' של ארץ ישראל!
הל"ז,  א'  פרק  תרומות  הל'  וברמב"ם  ח.  בגיטין  עיין  (א"ה 
שהאיים שבים וכו' מן החוט ולפנים הם ארץ ישראל, ולפי זה גם 

הים וקרקעיתו מהחוט ולפנים הוא ארץ ישראל).
                                        (שנים מקרא)

ישראל  בני  לצאת  הארבעים  בשנת  שם  "וימת 
(לג,  לחדש"  באחד  החמישי  בחדש  מצרים  מארץ 

לח)

שלא  דבר  אהרן,  מת  שבו  התאריך  להזכיר  הכתוב  ראה  מה 
מצינו כמותו בתורה?

מובא בספר "שמי ושם אבותי": מידתו של אהרן היתה "אוהב 
שלום ורודף שלום" (אבות א, יב), ופירש רש"י (סנהדרין ו:) "וכיון 
שהיה שומע מחלוקת ביניהם, קודם שיבואו לפניו לדין היה רודף 

אחריהן ומטיל שלום ביניהן".
־והנה בהסתלקותו של אהרן הכהן נגנז עמו עמוד השלום. והז

שאותו  כדי  אב,  חודש  בראש  שהיה  פטירתו,  מועד  הכתוב  כיר 
לבות  לעורר  הצדיק,  מיתת  על  נפש  ולחשבון  לזכרון  יהא  מועד 
ישראל שאילו היו אוחזים במידה זו אולי היה עולה בידם לבטל 
גזירת החורבן שהיה בחודש זה, ואשר סיבתו היתה שנאת חינם 

(יומא ט:).
־וכן יש בהזכרה זו של מיתת אהרן בראש חודש אב משום חש

 בעומק הפרשה 

ריתחא דאורייתא 
                  

""וישב בה עד מות הכהן הגדול" (לה, כה)

ס"ל  מקלט  מעיר  שיצא  דרוצח  י"א:)  (במכות  ומבואר 
לריה"ג דכל אדם רשאי להורגו. ולכאו' צ"ע דא"כ לא יתחייב 
על נזקיו באותו זמן דהא קי"ל בבא במחתרת כיון דרשות לכל 
ברוצח  גם  א"כ  וקלב"מ  מיתות  כחייבי  הוא  הרי  להרגו  אדם 

־שיצא מעיר מקלטו יהיה הדין דפטור על נזקיו ועל גנבה דבד
מים קנינהו ועי' בסנהדרין (ע"ב) דס"ל לרב דאפי' החפץ בעין 
כשהוא במחתרת אינו צריך להשיבו דקלב"מ ונמצא רוצח זה 
פטור מלהשיב וצ"ע מה חילוק בין רוצח שיצא מעיר מקלט 
לבא במחתרת? (ועי' באו"ש סוף הל' חובל ומזיק וע' בחסד 

ומשפט סנהדרין ע"ב).
אפש"ל דכל דין קלב"מ הוא דין בשעת עשיית מעשה שעל 
מעשה זה מתחייב מיתה בשעה זו אם יעשה מעשה המחייבו 

יענש  ענוש  אסון  יהיה  ולא  כדדרשינן  יתחייב  לא  בתשלומין 
מה  אבל  רשעתו  בכדי  וכן  יענש  לא  אסון  שיש  במקום  הא 
שאפשר להרגו בלי שעושה כעת מעשה ודבר הגורם לו חיוב 
מיתה לא נפטר מן התשלומין וברוצח שיצא מעיר מקלט אף 
דאפשר להרגו עד שלא יחזור לעיר מקלט אינו מפני שעושה 
משא"כ  התשלומין  מן  פטור  נאמר  לא  ובכה"ג  מעשה  כעת 
בבא במחתרת כל זמן שהוא עושה מעשה של רודף זה מתיר 
את דמו והוי כחייבי מיתות ב"ד דפטור בשעת מעשה זה מן 

התשלומין (חסד ומשפט סנהדרין ע"ב).
הכלים  שיבר  מקלטו  מעיר  שיצא  בשעה  דאם  י"ל  ולפ"ז 

־יהיה פטור דעי' בר"מ הל' רוצח דכ' לפי "שהתיר עצמו למי
תה" [ביציאתו] ואפשר דזה מקרי מעשה המביאו לידי עונש 

של אין לו דם.                                  (פרורים משלחן גבוה)



3

 

שהרי  זו,  במידה  עצמם  מתקנים  שיהיו  ודור  דור  לכל  נפש  בון 
(ירושלמי יואמ פ"א ה"א) "כל דור שלא נבנה בימיו מעלין עליו 
כאילו הוא החריבו", וזאת משום שמעצם הדבר שבית המקדש 
שהיה  יצויר  ולו  קיימת,  עודנה  החורבן  שסיבת  מוכח  נבנה  לא 
הבנין עומד על תילו היה נחרב מחמת אותה סיבה, לכן נחשב לו 

"כאילו הוא החריבו".                                   
  (שמי ושם אבותי)

"מות יומת הרוצח" (לה, טז)

וב"יסוד  פו]  [סי'  הישר"  ב"קב  שהובא  פלא  מעשה  לציין  יש 
בחכמת  בקי  שהיה  גבירול,  שלמה  רבי  על  פ"ז)  (פרק  יוסף" 
הקבלה ובדקדוק, וחיבר הרבה פיוטים, ומרוב חכמתו נתקנאו בו 
שלו,  בגן  וקברו  והרגו,  אחד  ישמעאל  עליו  וארב  ישראל,  שונאי 
אצל אילן תאנה, והתאנה חנטה פגיה קודם זמנה, ועשתה פירות 

תאנים גודלים ויפים מאוד.
ויתמהו כל יושבי העיר, והדבר בא אל מלך הישמעאלים, וירא 
המלך הפירות, ויתמה, וישלח המלך אחר הישמעאלי הנ"ל, ושאל 
זמנם,  קודם  הפירות  לבשל  פעולה  לעשות  התחכם  איך  אותו, 
(ובילקוט מעם לועז בפרשתן כתב, שהמלך פתח תאנה אחת כדי 
לאוכלה, וטעם זה טעם דם, ושאל המלך על זה, הלא דבר הוא), 
ומרוב הפחד לא היה ביכולתו להשיב כלום, ולהתשמט ולדחות 
את דברי המלך, וציוה המלך לייסר אותו ביסורים קשים ומרים, 
עד שהוכרח הישמעאלי להודות, והודה, שמאותו היום שהרג את 
קודם  פירות  לעשות  האילן  התחיל  גבירול,  שלמה  רבי  היהודי 

זמנו וציוה המלך לתלות את הישמעאלי הרוצח על אותו אילן.
(קב הישר)

"והיו לאחד מבני שבטי בני ישראל לנשים ונגרעה 
נחלתן מנחות אבתינו ונוסף על נחלת המטה אשר 

תהיינה להם ומגדל נחלתנו יגרע" (לו, ג)

תמה על כך רבי ישראל יעקב פישר בספרו "אבן ישראל":
הולד  יצירת  קודם  יום  שארבעים  מובא  ב.)  (סוטה  בגמרא 
מכירזים 'בת פלוני לפלוני', והרי לפני השי"ת גלוי וידוע שתהיה 
שלא  באופן  זיווגן  הוכרז  ובודאי  נחלה,  הסבת  של  שאלה  כאן 

תהיה כל הסבת נחלה. 
זיווגו  על  שמכריזים  בחז"ל  שאמרו  אף  כי  לומר  נראה  לפיכך 
אשה  שנושא  למי  זה  כל  יצירתו,  קודם  יום  ארבעים  אדם  של 
בזמן הראוי לו, כדברי התנא באבות (א, כא): "בן שמונה עשרה 
הנישואים  זמן  עובר  ואם  בחירה,  יש  אדם  לכל  אבל  לחופה". 

הראוי לו, בודאי יש לחוש שיאבד זיווגו האמיתי.
על כן בנות צלפחד שהיו בנות ארבעים בעת שנישאו (כמבואר 
שם בגמרא ב"ב קיט:) בודאי היה חשש גדול שאיבדו את זיווגן 
הראוי, לכן שפיר טענו בני שבטן כי בזיווגן הנוכחי יכולה להיגרם 

הסבת נחלה.                                                       
(אבן ישראל)

צלפחד"  בנות  עשו  כן  משה  את  ה'  צוה  "כאשר 
(לו, י)

מדוע שינה הכתוב מהסדר, שבדרך כלל מקדים המעשה ואחר 
ה'"  צוה  תחילה "כאשר  אמר  כאן  ואילו  צוה"  מוסיף "כאשר  כך 

ואחר כך הוסיף ואמר "כן עשו".
מבאר האור החיים הק':

לפי שהקב"ה התיר לבנות צלפחד להינשא לכל אדם, והוציאן 
מכלל המצוה הכללית, בא הכתוב להודיענו שאף על פי שה' נתן 
הבחירה בידן, עם זאת לא עשו אלא כמצות המלך לבני ישראל.

"כן  הכללית,  כמצוה  היינו  צוה",  "כאשר  באומרו  שפתח  וזהו 
עשו", ולא כהיתר שניתן להן.

ומדוקדק לשון הכתוב, כי אם היה אומר תחילה "ויעשו בנות 
צלפחד כאשר צוה ה'", היה משמע שהכתוב בא לספר על המעשה 
שעשו, וב"כאשר צוה ה'" בא להודיע כסדר הרגיל שהדבר נעשה 
כך  ואחר  ה'"  צוה  "כאשר  תחילה  באומרו  אולם  ה'.  ציווי  מצד 
הודעת המעשה, משמע כי לא בא להודיע המעשה אלא לשלול 

עשיית ההיתר שניתן להן בניגוד למצוה הכללית.
(האור החיים הק')

 שאלות מענינות בהלכה  

             (בענינים שונים, מבית הגר"ח קנייבסקי)

טעה בבית הכנסת ולבש בגדי שבת
שאלה: טעה בשבוע של בו וכשהיה בביהכנ"ס ראה שלבש 

חליפה של שבת אם מותר להתפלל כך?
תשובה: מותר.

לבשל בשר בט' הימים
הימים,  בט'  בשר  לבשל  שאסור  נכון  זה  האם  שאלה: 
היה  וזה  שחיטה,  של  הסיכן  שמצניעין  כתוב  רק  דבשו"ע 
לא  כי  קצר  זמן  תוך  לאכלו  הוצרכו  שחטו  שאם  בזמניהם 
היה להם מקפיא, אבל לבשל כדי להניח במקפיא אין בזה 

איסור לכאורה?
תשובה: נכון.

לסחוט ענבים ליין
שאלה: ואם יש איסור האם גם לסחוט ענבים לעשות יין 

אסור?
תשובה: אין איסור.

טיול לשלום בית
אם  לטייל  בית  שלום  בשביל  צורך  שרואה  מי  שאלה: 
בימי  אף  כן  לעשות  מותר  האם  במסעדה,  ולאכול  אשתו 

המצרי םותשעת הימים כיון שמכוין לשם שמים?
תשובה: מותר.

(שאלת רב)
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בין שבילי המוסר  

רוצח  שמה  ונס  מקלט...  ערי  ערים  לכם  "והקריתם 
מכה נפש בשגגה... וימת בה עד מות הכהן הגדול..." 
(לה, יא,כה)

לפי שהיה לו לכהן הגדול להתפלל שלא תארע תקלה זו 
לישראל בחייו"! (רש"י)

עד  שהגיע  חולה  היה  בפוזנא  מסופר:  אייגר"  עקיבא  רבי  "נפלאות  בספר 
שערי מוות והרופאים התייאשו מחייו, אמרו שאין רפואה למחלתו. בינתיים 
נודע שפמליית המלך עוברת דרך פוזנא. מיהרו והבהילו את רופאו של המלך 
אל החולה. בדקו והביע דעתו שאין מה לעשות - כדברי הרופאים שקדמו לו.

ואמר:  הרופא  אל  פנה  העיר.  רב  זצ"ל,  אייגר  עקיבא  רבי  הגאון  זאת  שמע 
"יסלח לי כבודו, אם אשאל אותו שאלה".

ענה הרופא: "בכל הכבוד! ישאל הרב את שאלתו!"
 שאל הגאון: "לו חלה המלך, חלילה, במחלה זו - מה היו עושים?"

נותר הרופא דומם, ולאחר רגע ארוך השיב: "אומר לרב את האמת. יש עוף 
אחד בנבכי היער, הרחק מכל מקום יישוב. עוף נדיר, שאם יצודו אותו ויבשלו 
מה  שאל  הרב  כבוד  רפואתו.  היא  זו  הזה,  המרק  מן  החולה  את  וישקו  בשרו 
חיילים  פלוגות  שולח  הייתי  ובכן,   - זו  במחלה  המלך  חלה  לו  עושה  הייתי 
לפשוט על היערות, לפלס בהם דרך, ללחום בחיות הטרף - ולאתר את העוף. 
רבים הסיכויים, שכאשר ישובו ממסעם המפורך יתברר שאין זה העוף הדרוש 
אלא עוף דומה, ויצטרכו לשוב על עקבותיהם, ומי יודע אם ימצאו את העוף 
ויצליחו להביאו. כל זאת היו עושים בשביל המלך - אבל בשביל אדם פשוט 

אין כל עצה, והמחלה חשוכת מרפא".
הלך הרופא לדרכו, והגאון נכנס לחדרו. לקח בידו ספר תהלים, ושפך נפשו 

בתחינה לבורא עולם שיזמן לחולה את רפואתו.
עודו מתפלל, ומן התנור נשמע קול שכשוך, שקשוק וטפיחה. ביקש הגאון 
שיעלו לגג, כי קול בוקע מן הארובה. עלה אחד מבני הבית לגג - ומצא ציפור 
עימו  ושב  העוף,  את  נטל  להיחלץ.  יכולת  מבלי  בארובה,  מתחבטת  מוזרה 
לחדרו של הרב. נהרו פני הגאון, נטל את העוף והלך עימו לבית החולה. הורה 
הנוצות  שאת  וציוה   - מהמרק  לחולה  ולהגמיא  בשרו,  את  לבשל  הבית  לבני 

שימרטו מהעוף ישמרו במקום מוצנע.
כעבור כמה חודשים נסע רופא המלך דרך פוזנא. נזכר בחולה היהודי שהרב 
ובכל  מכבר,  זה  נפטר  שהחולה  שהיה  בטוח  רבה.  כה  מעורבות  בעניינו  גילה 
זאת עלה לביתו. בישרוהו שהחולה התרפא זה מכבר, והוא שוהה כעת במקום 

עבודתו. אם הרופא ימתין, יפגוש בו.
נעתקו המילים מפי הרופא. לבסוף שאל: "באיזו תרופה טיפלו בו?"

החולה  את  ולהשקות  לבשלו  והורה  עוף,  לכאן  הביא  "הרב  השיבוהו: 
במרק".

השתומם ואמר: "כלום יש עוף נוסף, שיש לו אותן סגולות ריפוי?"
נזכרו שהרב הורה לגנוז את נוצות העוף למשמרת. הוציאון והראון לרופא. 

התבונן בהן וקבע:
"הרי זה אותו עוף נדיר - כיצד הגיע לידי הרב? עתה נוכחתי לדעת שהרב 
בגדודי  להשיג  המלך  על  שיקשה  מה  אף   - חפצו  כל  בתפילתו  להשיג  יכול 

חייליו!"...
והרי מה שכתב הגר"ש וולבה זצ"ל בספרו "עלי שור" (ח"א עמ' קיג)

"והנה ידועה העובדה שבקשו פעם מהגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל (אגרות 
בו  מכתב  ממנו  נתקבל  מה  זמן  וכעבור  חולה,  עבור  לבקש  עמ' 74)  סופרים 
אולי  נעניתי,  ולא  התפללתי  חולה..  עבור  להתפלל  שבקשוני  דבר  'ועל  כתב: 
היתה איזו טעות בשם' - שלא עלה על דעת הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל כי 

אמנם לא נענתה תפילתו.
בחיינו,  ה'  ועבדי  באמונתנו  ודאיים  אנחנו  היינו  אילו  ספק:  מכל  "ולמעלה 
הייתה גם תפילתנו מתקבלת תמיד והיינו מביאים  לעולם מרפא וברכה בזכות 

תפילתנו".
*

של  משמו  מביא  בליקווד,  משגיח  שליט"א,  סלמון  מתתיהו  רבי  הגה"צ 

התפילה.  של  עוצמתה  אודות  מאלף  לימוד  זצ"ל  לופיאן  אליהו  רבי  הגה"צ 
הגמרא בראש השנה (יח ע"א)  אומרת משמו של רבי מאיר:

"שנים שעלו למטה וחוליין שווה, וכן שניים שעלו לגרדום (מקום שדנים בו 
נפשו להריגה - רש"י) ודינם שווה (שניהם נתפסו על דבר אחד) - זה ירד זה לא 
ירד, זה ניצל וזה לא ניצל. מפני מה זה ירד וזה לא ירד? זה ניצל וזה לא ניצל? 

זה התפלל ונענה וזה התפלל ולא נענה" .
שאל הגה"צ רבי אליהו לאפיאן זצ"ל: הלא מדובר כאן על שני חולים ש"עלו 
שעלו  השניים  וכן  מחייהם.  נתייאשו  כבר  והרופאים  שווה,  וחולים  למטה 
לגרדום למשפט ההריגה, וכאשר ניגשו כולם להתפלל היעלה על הדעת שלא 

יתכוונו?!
כאשר              הזמן,  והבלי  אחרים  דברים  על  שיחלמו  להיות  יכול  בכלל  האם 

הם מתפללים ועומדים על סף הריגה? מהו שלא התפללו תפילה שלימה?
אלא  שביקשו,  למה  התכוונו  שבוודאי  לאפיאן  אליהו  רבי  אומר  היה  אלא 
האמינו  לא  אבל  "רפאינו"  ביקשו  מבוקשם!  את  להשיג  שיכלו  האמינו  שלא 

בלב שלם שיוושעו!
הייתכן?! עד כדי כך...

ואפילו  חולים,  עבור  כשמתפללים  רח"ל,  היום  המצב  גם  כך  לדאבוננו 
כך  לא  מיואשים.  כבר  שהם  כמדומה  בתפילה,  בכייה  כדי  עד  כשמגיעים 
מתפללים! זאת לא תפילה שלימה! צריכים להיות מאמינים בכוח התפילה, כי 

כשמתפללים באמונה שלימה נושעים!
"זה ירד וזה לא ירד" הרבה נושעים ע"י התהלים!  רק שאין לנו עיניים לראות 
או  זה  ברופא  מצבו  שיפור  את  תולים  מתרפא,  כשאחד  נושעו!  זה  שבזכות 
אחר, או ב"מזל" שהיה לו. אבל האמת היא שה"תהלים" הם שעזרו, ולא שום 

דבר אחר!
כוחה של תפילה עצום ורב הוא לאין ערוך "וחביבין ישראל שאין צריכים 
כביכול,  מתאווה,  וה'  תפילה,  ידי  על  טוב  למצוא  בכוחו  ברנש  וכל  שליח, 
לתפילתן של צדיקים. התפילה היא מטה עוז ביד כל אדם, וכל שישים מבטחו 
סימן  א  (חלק  באיגרותיו  החזו"א  מרן  כותב  יצליח" -  וכן  יעלה  כן  יתברך  בו 

ב).
דבר  של  "כללו  הכ"ו)  פ"י  ברכות  (הלכות  הרמב"ם  רבינו  שכתב  מה  הנה 
שעבר  מה  על  הודיה  ויתן  רחמים  ויבקש  לבא  העתיד  על  אדם  יצעק  לעולם 
זה  הרי  תמיד  ולשבחו  ה'  את  להודות  המרבה  וכל  כחו,  כפי  וישבח  ויודה 

משובח".
הרי שהתפילה - הבקשה צריכה לבוא מכל הלב ועם כל העוצמה, זו הכוונה 
ד)  (יח,  בתהלים  שנאמר  כמו  שיוושע,  האדם  הובטח  ואז,  "יצעק".  במילה 
"מהולל אקרא ה' ומן אויבי אושע". פירש האבן עזרא:  "בקראי אליו בתהלות 

מיד אושע".
ללמדנו, שאל יתייאש האדם מן הרחמים, וימשיך וידפוק על דלתי מרומים, 
כמו שאמר המשורר "דלתי מרום לא ננעלו" (הגה"צ רבי שלום שבזי זצ"ל גדול 
משוררי תימן), ושלכל פעולה צריך האדם לסמוך תפילה, ולחזור ולהתפלל - 

עד שיוושע! 

נאמר בפרשה: "והקריתם לכם ערים ערי מקלט.. ונס שמה רוצח מכה נפש 
בשגגה... וישב בה עד מות הכהן הגדול" (לה, יא,כה).

רוצח בשגגה, עונשו הוא גלות, הרוצח הוצרך לנוס אל אחת מערי המקלט  
רק  הדם.  גואל  מפני  לחייו  לחשוש  צריך  היה  לעיר  שנכנס  ועד  משה,  שייעד 
בתוך עיר המקלט נאסר על גואל הדם לפגוע ברוצח. עד מתי הוצרך לשהות 
יכלו  הרוצחים  כל  שמת,  ברגע  הגדול.  הכהן  מות  עד   - התורה  כותבת  שם? 

לשוב לעירם בבטחה.
מדוע תלתה התורה את שחרור הרוצח במותו של הכהן הגדול? מהו הקשר, 

שבוודאי קיים,  בין שני הדברים?
להתפלל  הגדול  לכהן  לו  שהיה  כך: "לפי  מבאר  התורה  על  בפירושו  רש"י 

שלא תארע תקלה זו לישראל בחייו"!
שלא  מתפלל  היה  הגדול  הכהן  אם  להימנע,  יכול  היה  הרצח  אומרת,  זאת 

ישפך דם נקי. ואם כן נשפך, כנראה שתפילתו לא היתה שלמה.
והמסר הוא עצום, אנו רואים כמה גדולה כוחה של התפילה -
באפשרות של תפילת הכהן, למנוע רצח בשגגה על עם שלם! 

                                                (בנועם שיח)

כל המעונין לקבל מנוי שבועי דרך פקס או מייל נא לשלוח מייל ל GISHMAKEVORT@GMAIL.COM  או ישלח בקשה לת.ד. 18303 מיקוד 91182 ירושלים או להשאיר הודעה בתא 

הקולי שמספרו 151527131458 בצירוף שם כתובת ומספר טלפון ובל"נ נטפל בבקשתכם
וכן כל המעוניין להקדיש העלון לעלוי נשמת או לרפואת וכו' מתבקש לשלוח למייל הנ"ל או להשאיר הודעה בתא הקולי הנ"ל.
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 (מכות ט:) .רוצחים' מצוייםבגלעד ש ,את שלש הערים תתנו מעבר לירדן'

 

מתקרב  אדם סוחב משאמרחוק בעוד שהיו הולכים ראו ... '
שמא אדם זה הינו  ,נזדרז ונמהר ללכת' :. אמר רבי חייאאליהם

 . 'גוי או עם הארץ ואסור ללכת עמו יחדיו בדרך
 

 כך נראה מי ,אדרבה, נשב ונמתין עד שיגיע לכאן' :סיואמר רבי י
אמר האיש, . כאשר הגיע אליהם 'אולי הוא גדול בתורה איש,ה

מסוכן.  בו מעבר הזה של הדרך שאתם עומדים ללכת'ה :להם
. עוברים שם רק בשיירה. יודע אני שודדים מסתתרים בדרך הזו

 דרך אחרת, דרך עוקפת'. 
 

והוסיף ואמר: 'הייתי חייב לומר לכם זאת כדי שלא אעבור על 
מה שנאמר 'לפני עיור לא תיתן מכשול', הרי אתם כסומים בדרך 

 הזו...' אמר רבי יוסי: 'ברוך הבורא שהביאו לכאן!'
 

אפילו  ,ו כלוםהלכו עמו, לאחר זמן הזהירם: 'מעתה אל תדבר
 בשקט עד שנעבור את מקום הסכנה'.

 

לאחר שעברו אותו מקום, סיפר להם: 'בדרך ההיא שהייתם 
אמורים לעבור פעם הלכו בה כהן תלמיד חכם יחד עם כהן עם 

 הארץ. קם עם הארץ על הכהן החכם והרגו.
 

מאותו היום ואילך כל מי שעובר באותו מקום מסתכן בנפשו, כי 
די הרים, רוצחים ושודדים את עוברי הדרך. התחברו שם שוד

הקב"ה תובע דמו של אותו כהן תלמיד חכם בכל יום. תביעה יש 
מה לא ליוו את החכם ההוא וגרמו מיתתו, לכן לעולם העל בני 

 )מט: (זוהר בשלח        . 'מידת הדין מתגברת שם, מעוררת לנקום דמו
 
 

                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ושיגלה הרוצח לערי מקלט, ועתה  ,בית דיןמצוה לדון בחייבי מיתות "
   ".בהן הרוצחשיגלה אין לנו  ערי מקלט וכן.. . אין אנו דנים דיני נפשות

 פרשת מטו"מ תש"ע)    בענין גואל הדם בזמן הזה יעויין עלון כ, "ונו טור חו"מ תכ"ה(                                   
 

על אחד שקם על חבירו בפורים כטוב לבו  - גאון תוכן יש תשוב'
 ..בדין רוצח. ידונו אותושלא  טען האיש ,ביין ויהרגהו

 

עתה רבותי אל תתנו יד לפושעים להיות כל ' :הגאון תשובתוסיים 
הלא משחק אני, שכל שונא לחברו יהרגנו ויאמר  ... איש צורר
     )שם(      '!והכו וענשו למיגדר מילתא ,העמידו בית דין ,שוגג הייתי

                                             
בזמן הזה אין לנו רשות לדון דינים, לא חייבי  ערוך השולחן":"כתב 

 מיתות ולא חייבי מלקות, והמלכות שופטת אותן. 
 

ואם עשו בסתר, ה' ינקום נקמת דם השפוך, ומבדילים אותם 
מיום שחרב בית המקדש אף על פי שבטלו  ,ל"מהעדה! ואמרו חז

 דיני ארבע מיתות בית דין מן השמים דנים אותם מידה כנגד מידה.  
 

רשות  , וישוגדרצורך שעה וכל זה מן הדין, אבל אם רואים 
                  (שם)   לפי פרצת הדור.  ,מהמלוכה, יכולים להענישו כמה שרואים

 
  

 
 
 
 

 
  (ל"ה כ"ד) ..." אל הדםוובין ג ושפטו העדה בין המכה"

 

 אדם שהרג נפש בשוגג יכול להיות שליח ציבור? אםה
 

אין שום כח ביד אבי התינוק לעכב עליכם  :השיב ה"אור זרוע"
 .אלא הדבר מוטל על הציבור ,מלהתפלל עם אותו רוצח בשוגג

 

אפילו אם גואלי הדם לא מתנגדים שיתפללו  ,אבל ברוצח במזיד
  !צריכים להתרחק ממנום הציבור עצמ ,עמו

 

וכדברי רב שרירא גאון בתשובתו: "ההורג את הנפש אין בידינו 
אלא  ,ו, ולא להגלותושלא להורגו ולא לחוב - לעשות לו מאומה

  !ואסור להתפלל עמו ,שלא להתערב עמו ,להמנע ממנו
 

"אסור שכפי שאמרו חכמים  !אסור אפילו להסתכל בדמותו
ואסור  ,דמות רשע", ופסול לכל עדות שבעולם הסתכל בצלםל

 .ומנדים אותו כל ימיו ,לאכול ולשתות עמואסור ו ,למנותו
 

ואם מת במריו בית דין  ,ומשגרים אחריו אדם בכל מקום שהולך
 ולא הספד ,ואין קוברים אותו בקברי ישראל ,סוקלים את ארונו

 ואין מזכירים אותו לשבח.  ,ולא אבלות
 

רים במסרב ואינו מקבל דין, אבל אם ניחם אחרי ובמה דברים אמ
דנים אותו כקין וכתיקון האבות  ,ורוצה לקבל דין ,שפכו דם אחיו

 .ומסורת הגאונים
 

יעמוד שם  .מנדים אותו שיהא הולך למקום ההרוג.. :וזה דינו
ביום הראשון שיגיע שם יגלחו . שלשה חודשים ויצום בכל יום

ואם מת תחת  ,ויכוהו מכת מרדות בלא מספר ,את ראשו וזקנו
 .ומיתתו כפרה על כל עוונותיו ,ידי המכה אין עליהם כלום

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ואם יעמוד מהכאות הללו, יכוהו עוד בכל שני וחמישי עד שלשה 
 ,ירחים, ובכל שני וחמישי ילך וישתטח ויבכה על עצמות ההרוג

  .ויוליך עמו שלשה בני אדם לעדות
 

כנגד חמש  ,יצא לגלות חמש שנים אלו דשיםושה חוואחר של
. ובאלו חמש ."נע ונד נע ונד נוד". - ואלו הן ,גלויות שנאמר בקין

לא  ,דבר המשכר שנים לא יהיה רשאי לשתות יין ושכר וכלה
 . .ולא יאכל בשר אלא בשבת וחג . ,בשבת ולא במועדים

 

 שנאמר "וזה דבר הרוצח". ,ויאמר בכל מקום שילך כי הוא רוצח
מר וא ,רוצח שגלה לעיר מקלט ורצו אנשי העיר לכבדוכדינו של 

  .ואם ימות יקבר בקברי ישראל בכבוד '!רוצח אני'להם 
 

 אבשובו מגלותו לא יהיו רשאים גואלי הדם לגעת בו ולו
  .ולא לבאים מכוחובצאצאיו 

 

גם לא יהיה רשאי אף אחד  !ואיש אל ימנע מחופתו ,יכול להנשאו
והעושה כן אין רוח  ,לחרפו בדבר הזה אחר שקיבל עליו דין

     לכל דבר כשאר ישראל". ויהיה כשר.. .חכמים נוחה הימנו
פסקו  י' וקיצרתי! ואת אשר "סיני" "תשו' גאונים, עיי"ש "א קי"ב"אור זרוע" ח(

 )...ב"תיקון הגאונים"עיין הכתוב את כל רבני רומי למי שאין בו כח לסבול 
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 ניתן לתרום להוצאת 

 הדפסת העלון
 לע"נ ולהצלחה

 !זכות הרבים תעמוד לו



 תקנת הקהילות במורביהמתוך 
 

יהיו הפרנסים מעמידים גואלים  ,"אם נמצא יהודי הרוג על ידי גוי
ונתחייבו כל הקהל  ,לרדוף אחרי הרוצחים לקחת נקם מדמם
  )"התקנות בישראל"(".           לתרום למס מיוחד לכסות ההוצאות בזה

 
הרוצח יהיה דמם של בני  שאם חס ושלום לא יהיו נוקמים מן

לכך צריכים כולם  .ויהיו כל עוברי דרך בסכנה זו !ברית הפקר
ועשינו עם פרנסי הדור שהיו  ,וכך נהגנו פעמים הרבה ,לסייע לזה

 .מעמידים גואלים לרדוף אחר הרוצחים
 

בכל  ,פועל להנקם מהרוצחבשלא נוכל  שידענובמקרים אפילו 
כדי שיהא מפורסם שאין  ,דיןגואלים לרדוף אותם ב העמדנוזאת 
 .                       הפקר ישראלשל ם דמ

 

יש לכפות את קרוב הנרצח שיהיה רודף אחר הרוצח להעמידו ו
דוגמת  ,ואם הוא עצמו לא יכול להמיתו אלא על ידי אחר .לדין

 !ככל מצוות עשה ,צריך להוציא ממונו על זה ,בית משפט
 

 ,שרגילים לתת לשופטים ולשוטריםמה לשלם רק  חייבשנראה ו
בשל כך יש לחשוש שד ,דין אין לחייבוהאבל שוחד ושכר עורכי 

 .ולא ירדפו אחרי הרוצח לבקש עליו דין ישתמטוהקרובים 
 

רק שראוי  ,קרוב רחוקאם הוא אפילו הינו ולמעשה "גואל הדם" 
 )ח צדק" קי"אשו"ת "צמ(                         .  ליורשו ואין קרוב יותר ממנו

 
 ת ליטא" ו"ועד קהילמתוך תקנות 

 

 ,אדם אמידהינו חה והשעה צריכה להשתדל נקמה, אם הנרצח י"אם תהיה רצ
והקהל שהנרצח אצלם עם הסביבות שלה  ,יתנו יורשיו החצי להוצאת הנקמה

 ובני המדינה רביעית.  ,רביעית
 

ואם  .הרביעיתהקהילה שהישוב שייך לה יתנו , ואם תהיה הרציחה בישוב
אזי  ,אמיד וגם ידי היורשים אינם משיגים ליתן החצי משלהם והנרצח אינ

 )                                                                    שנת שפ"ג - ת ליטאוועד קהיל(פנקס                                  ."תיתן הקהילה חצי

 
 יום הזכרון לגאון הצדיק רבי משה טייטלבוים  חלהשבוע 

 א"ח תמוז תר", כ"ישמח משה"בעל ה
 

 שהוזמן למול את בן אחותו  במוהל ר' יואל בהונגריה,שארע מעשה 
 

 ,מאוחר הבריתל עהודיעה לי  אחותיכיון ש' פר המוהל:יס
, מרחק כמה פרסאותמעירי והעיירה בה התגוררה היתה רחוקה 

מאד לשבת ולא היה לי פנאי להתבונן הגעתי לעיירה סמוך 
אם ה -לחתי לשאול בכל זאת ש .בתינוק יום לפני הברית כנהוג

 .בחיוב והשיבו לי ,התינוק בריא ויונק כרגיל
 

 :אמרה ליוהלכה לראות את הרך הנולד אמי שבאה איתי 
, אבל יכול להיות שזה בגלל שאמו הפכה צהוב"התינוק נראה לי 

שאלתי את אחותי של אמי אלו  העל סמך דברי .את פניה ממנו"
 והשיבה בשלילה. ,אם היא רואה בתינוק איזה שינויה

 

ראיתי לראשונה את  ,כשהתינוק היה על ברכי הסנדק ,בשבת
יש ד חמצד א - ואשתומם מה לעשות !התינוק והנה הוא צהוב

 תינוקות ומה גם שראיתי ,אך מצד שני נזכרתי בדברי אמי ,סכנה
  .שמחליפים צורתם לכמה גוונים בשבוע הראשוןרבים 

 

כבר מאות תינוקות מלתי שהרי  ,לבי אמר לי שלא אפחד ,ובפרט
גם לא רציתי לצער את משפחתי בגלל ההוצאה  .בהצלחה

 ... על סעודת הברית הגדולה שהוציאו
 

 שיכולתיאין "איש" אך במעמד הברית, אנשים רבים היו שם 
את  ושים דברים בזריזות... ומלתילהתייעץ עמו, ובעת כזאת ע

 .ביום ראשון נסעתי ולא שמעתי דבר התינוק.
 

בא אלי איש בקול רינה כדרך  -שבועיים חלמתי בלילה  יאחר
מרוב  !!!עמד מולי כדרך שרוצים להכות אישוהמתפללים 

הפחד לא סר מעלי כמה ימים, ולא יכלתי  .התעוררתי בהלה
  ."חלומות שוא ידברו" ומרםגם אחרי שניסו להרגיעני באלהרגע 

 

שהתינוק נפטר חמישה ימים הקשה בתוך זה באה השמועה 
אבי התינוק אמר לי כי אילו  שם . נסעתי לביתם,אחר הבריתל

  ו.לא היה נותן לי למול ,היה יודע מההלכה שאין למול תינוק ירוק
 

בורו נתגברה עלי החרדה אם לא עברתי על דברי ימחמת ד
ורק  ,נעלמה ממני הלכה זו כי בזמן הברית ,ה"שולחן ערוך"

  '?על כן באתי לדעת מה דיני .חששתי שהוא חולה
 

 :"משהה"ישמח הגאון  והשיב
 

הנה אמת שעל ספק שגגה צריך יותר כפרה מודאי שגגה, והטעם 
אדם שם אל לבו ומתחרט  'ודאי'מפני שעל  - נהומבואר ברבינו י

ולכן  להקל,עושה סברות  'ספק'אבל על  ,וחוזר בתשובה שלימה
  החמירו בו יותר.

 

דכיון שלא נראה  ,ספקאפילו אין כאן שנראה  בנידוננואבל 
הרי ודאי  ,שת הימים שאחרי הבריתושום מיחוש בשל תינוקב
מתו אחיו 'בדין של שמצינו וכמו  ,מת הוא לא בגלל המילהש

 . ומלים את אחיו ,אינו נחשב למת מחמת מילהש ',מחמת מילה
 

והלא אפילו בהיכה את חברו בזדון כתוב "אם יקום ויתהלך 
בכל זאת  ,תשובהענין יש לחלק בין עונש מיתה לשאף ו .בחוץ"

  .אין לחשוש היה בריא אחרי הבריתכיון שהתינוק 
 

 נפל ובכלליום  שלושיםבתוך  התינוקצרף שעדיין שיש לובפרט 
 ן בעלמא.רק דמיואלא  ,החלום אין כאן חלום ברורבענין ו .הוא

 

הוי "כחישב  ,'ירוק'הלכה שאין למול היה לו לחשוש לשכיון  ךא
כאן שלאכול בשר חזיר ועלה לו טלה" וצריך על כך כפרה, אף 

"חישב לאכול חזיר" בכלל זה ש ומרלש י מכל מקום ,עשה מצוה
 דהיינו שנעלמה ממנו ההלכה.  ,ד עולה זדון"ומכח "שגגת תלמ

 

ואותו היום  ,בכל שבוע יום ,יתענה ארבעים יום מפוזרין ל כןע
משניות לעילוי נשמת  כמהובכל יום ילמד  ,תהיליםהיסיים 
 כשיגיע יום פטירתו יאמר את כל ספר ,ובכל שנה .התינוק

 עשהואם י ,ואין צריך להתענות ,וילמד פרק משניות ,התהילים
 .נסלח לו וחטאתו תכופרזאת, 

 

שמהיום והלאה יעיין בעצמו בתינוק  ,יקבל על עצמוזה  רק
 א') רס"גד "יו ועיין שו"ת "השיב משה" מ"ט(!  שעומד למולו יום קודם המילה

 
 גאון רבי חיים ברליןמהסדר תשובה 

 על ספק הריגת תינוק בשגגה במיטת אמו
 

צדקה כפי יכולתם בשנה  וחלקיא. סדר תעניות. ב. וידוי. ג. 
הראשונה וביום היארצייט, וביותר ישתדלו לנדוב לתלמוד תורה 

 יוכלו לשלוח לוולוז'ין או לידי.  -אם יש בעירם, ואם אין 
 

ד. כל השנה הראשונה לא תלך לשום שמחה מחוץ לביתה, 
אפילו לשמחה של מצוה. ה. כל השנה הראשונה לא תלבש 

וב. ו. תקבל עליה שמהיום והלאה תכשיטים, אפילו בשבת ויום ט
 לא תשכיב לעולם את ילדיה במיטתה, בעת שנתה. 

 

ט. תזהר להדליק הנרות  .נר אחד לשבתעוד ח. תוסיף להדליק 
 ערב שבת בעוד היום גדול, שלא תבוא לידי ספק חילול שבת. ב

 

יארצייט ידליקו נר עבור נשמתו. יא. אם תלד זכר תקרא לו בי. 
 ויקרא משהאם היה נקרא  ,פו לו שם, דהיינובשם אחיו, ויוסי

                    אם את כל אלה עשו, סר עוונם וחטאתם יכופר! .משהלילד חיים 
 ד)"קפ "נשמת חיים"(שו"ת                                                                                                       

 
 ."ואם בפתע... ואם בשנאה...  או בכלי עץ יד ... ואם בכלי ברזל הכהו"

 

 ), יומא כג.אותם שנים שרצו בכבש ,(כגון שהעלתי בזכרוני "ואם"עוד 
 

 (ברכות נח.)רשות לדונו.  רב שילא הרג רשע במקל? קיבל מהמלכות
 

 (תענית כא.) .רבי יוחנן ואילפא ו להרוג?רצאת מי שני מלאכי השרת 
 

 (סוכה נג.), שני סופריו של שלמה. 'שני כושאי'מי נהרגו בשערי לוז? 
 

? רבא, אביו בא אליו כי חבלה התכוונו להרוג בלילהאאת מי מל
 (חולין קלג.). בבוקר כל מיטתו היתה מלאה בסכינים - והצילובחלום 

 

, התלמיד שלגלג ויהודה בן גרים? זלזלמה המשותף לצדוקי ש
 (ברכות נח. ב"ב עה. שבת לד.)                                נעשו גל עצמות.         

 

שחיברוהו לשני עצים  ,מיתה כה משונהב את מי המלך הרג
 (ברכות נו:)? בר הדיא, פותר החלומות של אביי ורבא...     ושחררום

 

  (גיטין מז.) מי הרג את הלודאים אוכלי האדם במכה אחת? ריש לקיש.
 

 (חגיגה ד:) מסוכן להתקרב לתנור! היתכן?! ...בזיהוישל מלאך טעות 
 

 (ב"ק קיז.) ? רב כהנא הרג את המוסר.  שברו את מפרקתו במקלמי ל
 

 (נדרים כב.)  .בשל כעס , למה?חוזאי את חברו בןבדרך לארץ שחט 
  

 ,היתוםהקטן את אחיהם  הרגואת מי שחטו בערב פסח? רשעים 
 )עפ"י נימוק"י (כתובות קב:                   .                     כדי שיוכלו ליורשו

 

 עיין חגיגה טו: הינוקא שאחר חתכו בסכין ושלחו לי"ג בהכנ"ס, למה? 
 

 שעשתה כזאת?מי האם  ...אמא לא שוכחת תינוק ברכב
  (כתובות ס:)  שחנקה את בנה, כדי שתוכל להנשא.שוטה המינקת ה

              



פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

מסעי

בס"ד

393 מס'  ן  ו גלי
יציאת שבת: י־ם 20:11, ת"א 20:13

”ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה“
אזהרה   - הספרי  כתב   - לומדים  אנו  זה  מפסוק 

לחנפין  ”שאין להחניף לשום אדם!“
אשר  נודע,  מגיד  ופעל  חי  קלם  שבעיר  מסופר 
התפרסם בשמו ר‘ משה יצחק דרשן המגיד מקלם. 
מלהוכיח  נמנע  ולא  לאיש  פנים  נשא  לא  זה  מגיד 

את הראוי לתוכחה.
עשירים  סוחרים  שני  קלם  בעיר  היו  ימים  באותם 
נמכרו  מסחרם  בבית  למלח.  מסחר  בית  בעלי 
אדום  מלח  השני  רגיל,  לבן  האחד  מלח:  סוגי  שני 
מובחר ביותר אשר נקרא כך בגלל צבעו האדמדם 
קצת. סוחרים אלו ברצונם היה להתעשר מכרו את 
אדום...  צבע  במעט  מעורב  כשהוא  הלבן  המלח 
בתוכחה  עולם  הרעיש  למגיד  הדבר  נודע  כאשר 

וחשף את התרמית.
עצמי  אני  כי   - לסוחרים  המגיד  אמר   - לכם  דעו 
את  ואזהיר  שלכם  המסחר  בית  בפתח  אעמוד 
שני  החליטו  ברבים  קלונם  נודע  כאשר  הקונים. 
העלילו  כך  משום  במגיד,  להתנקם  הסוחרים 
נעצר  והמגיד  רבים  ימים  חלפו  לא  שפלה.  עלילה 

בעוון מרידה והשלך לבית הסוהר.
עם  הסוהר  בית  מפקד  נפגש  מעטים  ימים  לאחר 
סיפר  שיחה  כדי  תוך  הדואר.  מנהל  הטוב  ידידו 
המפקד לידידו על העציר החדש החשוד במרידה.

 ר‘ משה יצחק חשוד במרידה? - נזעק מנהל הדואר 
- לא יתכן! אספר לך מי הוא ר‘ משה יצחק - סיפר 
לסניף  נכנס  הוא  נכנס  פעם  מידי   - הדואר  מנהל 
כאשר  אותם.  וקורע  בולים  מספר  קונה  הדואר 
לפשר  אותו  ושאלתי  אליו  ניגשתי  לכך  לב  שמתי 

מעשהו המוזר.
 - הדואר  למנהל  המגיד  הסביר   - מאוד  פשוט 
אנשים  באמצעות  דואר  דברי  שולח  אני  פעמים 
כגניבה  זה  והרי  הדואר.  ידי  על  ולא  פרטיים 
אני  כך  משום  משלוח.  סדרי  שקבעה  מהמדינה 
קונה בולים בשווי החבילה ששלחתי, קורע אותם 
אדם  ממעשי...  מאומה  מפסידה  המדינה  אין  ואז 
בעיניך  חשוד   - הדואר  מנהל  הוסיף   - כזה  ישר 

במרידה?!
התרשם מפקד בית הסוהר מהמעשה ששמע ועוד 

באותו יום שוחרר המגיד מכלאו...

נלמד מהפרשההשגחה פרטית

”ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה‘“.
יסעו“.  ה‘  פי  ועל  יחנו  ה‘  פי  ”על  זה  הודיעונו  שכבר  הרמב“ן  כתב 
שלכאורה קשה מדוע התורה פירטה את כל המסעות של בני ישראל 
במדבר הרי ידוע שאין אות אחת מיותרת בתורה? אלא באה התורה 
לעומק  ולרדת  להתבונן  המקום.  חסדי  לדעת  חיים  אורחות  ללמדנו 
החסד – ”ודברת בם“ – במ“ב המסעות אשר הקב“ה לקח אותנו לדעת 
הבריאה  כל  על  משגיח  שהקב“ה  לקחים  ונפיק  שנתבונן  כדי  דרכיו. 
בגלל  היום  סדר  לנו  שמשתבש  לעיתים  קורה  יום  היום  בחיי  כולה. 
אוטובוס  קו  על  שעלה  מי  או  תנועה,  לפקק  נקלעים  הדרך,  אריכות 
לא נכון, או שכח לרדת בתחנה, שמא נאמר מקרה הוא. בודאי שלא 
כי אין כל מקרה בעולם. לא תמיד נבין את הטובות והחסדים שעושה 
לעמו  יתברך  השם  אהבת  מחמת  זה  וכל  חיינו,  במהלך  הקב“ה  עמנו 
השגחה  על  דוגמא  לפנינו  והנה  פקיחא.  בעינא  עלינו  שמשגיח 
ביותר  מופלא  ניסים   – מעשה  על  פורסם  תשס“ז  בחורף  פרטית: 
במטען  מצוייד  כשהוא  משכם  שיצא  מחבל  ישראל.  בארץ  שאירע 
דן,  בגוש  אדם   – הומה  לאזור  להגיע  התכוון  במיוחד,  גדול  חבלה 
ולהתפוצץ עם מטענו, ולגרום בכך להרג המוני, רח“ל. בניגוד למקרים 
אחרים הצליח הפעם מחבל זה לעבור את כל המחסומים והגיע עם 
אוטובוס  על  לעלות  גם  הצליח  הוא  זה,  רק  ולא  דן.  לגוש  המטען 
בדמות  היה  זה  אוטובוס  ים.   בת  לכיוון  לציון  מראשון  שנסע  עמוס 
”אקורדיון“ דהיינו אוטובוס כפול שמספר נוסעיו מגיע לכ- 100 איש 
התמלא  שהאוטובוס  ובראותו  הכסאות,  אחד  על  מתיישב  המחבל 
עד אפס מקום, הוא מחליט שהגיע הזמן לבצע את זממו. הוא לוחץ 
אינו  המטען  פלא,  איזה  ראה  אבל  המטען,  של  ההפעלה  כפתור  על 
מופעל.  לא  והמטען  ושלישית  שניה  בפעם  לוחץ  המחבל  מתפוצץ. 
בלית ברירה יורד המחבל בתחנה הקרובה, נכנס למקום סתר ומנסה 
הוא  הפוכות.  כשהן  הוכנסו  הסוללות  מתברר?  ומה  קורה  מה  לברר 
מלא  אחר  לאוטובוס  שוב  ועולה  התקין.  למצב  הסוללות  את  מחזיר 
המחבל  לוחץ  הוא,  אף  מתמלא  השני  כשהאוטובוס  הוא.  אף  וגדוש 
על מתג ההפעלה אך גם הפעם המטען אינו מופעל לוחץ עוד הפעם 
ובודק  האוטובוס,  מן  יורד  הוא  שוב  עובד,  אינו  והעסק  הפעם  ועוד 
את הסוללות ומגלה שמתוך 6 הסוללות הנמצאות במתג הניח אחת 
מתאכסן  המחבל  ידוע.  וההמשך  פעל  לא  המטען  ולכן  הפוכה,  מהן 
אצל משתף פעולה בבת ים, מתוך כוונה לעלות למחרת על אוטובוס 
נוסף, אולם נלכד בשעות הלילה, בעיצומה של הכנת המטען הקטלני. 
אנשים שאין להם ריח של אמונה, יגידו שהסוללות התהפכו במקרה 
אחר מקרה. אבל אנחנו אנשי אמונה, אסור לנו אפילו להעלות הרהור 
כזה על דל מחשבותינו. האם יש לנו הסבר אחר למהלך מופלא זה. אם 
לא אהבתו היתירה של הקב“ה לעמו?                                                                                                             

בברכת שבת שלום,
רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 18:57, ת"א 19:12



סיפור השבוע

ביותר,  הנאות  היהודיות  המידות  בין  נמנית  אורחים  הכנסת 
של  בשבחה  תלמידיו  עם  שם-טוב  הבעל  דיבר  אחת  לא  
שיהודי  והאהבה  החיבה  את  נס  על  והעלה  אורחים  הכנסת 

אחד מגלה לשני, בהיותו מקיים מצוות הכנסת אורחים.
להם  יראה  שהוא  לתלמידיו  הבעש“ט  אמר  אחת  פעם 
מכניס אורחים אמיתי ומיד ציוה לרתום את הסוסים לעגלה 
ולהתכונן ליציאה לדרך. עד מהרה הייתה כל החבורה בדרכה 
אל יעד בלתי ידוע. הגלגלים של העגלה נעו במהירות ובלעו 
שלבסוף,  עד  חלילה,  וחוזר  לבקעה  וירדו  להר  עלו  מרחקים, 
כאשר השמש עמדה לשקוע, הם הגיעו לכפר ונעצרו ליד בית 
מרזח. מהפונדק יצא במרוצה יהודי וקרא במאור פנים: ”הנה 
אחד  כל  אל  ניגש  היהודי  יקרים!“  יהודיים  אורחים  אורחים! 
להיכנס  אותם  בהזמינו  לשלום,  אותם  וברך  החבורה  מבני 
לביתו. ”בואו רבותי, תיכנסו הביתה, תנוחו קצת, תאכלו משהו 
ותחיו את נפשותיכם. יחד עם זאת תחיו גם את נפשי. הרי לא 

בכל יום מזדמן לי כאן לקיים מצוות הכנסת אורחים!“
יהיה  שם  הבעש“ט–  אמר  הקרובה  לעיר  שניסע  מוטב  ”אולי 

לנו מקווה, נוכל להתפלל בצבור, לשמוע קריאת התורה...“
”אצלי יש גם כן מקווה. וגם ספר תורה יש לי ויחד איתכם יהיה 
גם מנין“ – אמר הפונדקאי שביקש והתחנן שלא יסרבו לקבל 
את הצעתו ויסכימו להתארח אצלו. הוא הוסיף ואמר, כי אם 
ירצו דוקא להתפלל בשבת בעיר, יוכלו לגשת לשם ברגל, יען 
כי המרחק אינו עולה על מחצית תחום שבת. בסופו של דבר 
אצלו  להתארח  והחליטו  הפונדקאי  לבקשת  הבעש“ט  נאות 

לזמן מה.
הוא  אולם  למדי,  צנועים  בתנאים  חי  אותם,  שאירח  האיש 
העמיד לרשות האורחים את החדרים הטובים ביותר שבביתו 
ועשה את כל הסידורים, כדי להנעים את שרותם אצלו, אחרי 
שהתפללו מנחה וערבית, הזמין הכפרי את אורחיו להסב ליד 

שולחן ערוך והוא אישית עמד עליהם כדי לשרתם.
בשבת בבוקר צעדה כל החבורה לעיר הסמוכה, כדי להתפלל 
בצבור ואילו במוצאי שבת ערך הכפרי מלווה מלכה כיד המלך 
שמח  הוא  מהכפר.  והן  מהעיר  הן  נוספים,  אורחים  והזמין 
ותלמידיו  הבעש“ט  גדול.  חג  אצלו  היה  כאלו  גדולה,  שמחה 
בילו ימים אחדים במחיצתו של הכפרי ששירת אותם באופן 
שנסעו  לפני  טוב,  שירגישו  כדי  מאמץ  כל  חסך  ולא  אישי 
משם, שאל הבעש“ט את המארח, אם יש לו בקשה מסוימת. 
לחיי  שאזכה  עבורי,  יתפלל  שכבודו  היא  היחידה  ”בקשתי 

העולם הבא“ השיב הכפרי.
השיב   – אתה  בידך  למעשה  נתון  מבקש,  שאתה  ”הדבר 
תצטרך  אותך,  אברך  שאני  רוצה  אתה  אם  אבל  הבעש“ט– 
לבוא אלי למז‘יבוז. ודרך אגב, אוכל לתת לך עצה טובה הואיל 
אלי,  תבוא  כאשר  הרי  ביין,  גדול  מחסור  יש  במדינה  ואצלינו 
ביותר,  המשובח  מהמין  יין,  חביות  מאה  אתך  שתיקח  כדאי 

תוכל להרויח על כך טבין ותקילין“.
בהכנסת  שהצטיין  היהודי  אצל  הביקור  מאז  עבר  רב  זמן 
אורחים ותלמידי הבעש“ט כבר שכחו ממנו כליל. פעם אחת 
של  חבורה  העירה  הגיעה  ”היום  לתלמידיו:  הבעש“ט  אמר 
קבצנים. לכו ואמרו להם שאני מזמין אותם לסעודת השבת“.

נהגו  ומתמיד  מאז  רבם.  דברי  למשמע  התפלאו  התלמידים 
על  צרכיהם  כשכל  העירה,  לבוא  אורח  עוברי  וסתם  קבצנים 
ולאוכל.  ללינה  להם  שדאגה  חיים“,  אורחים  ”הכנסת  חברת 

והנה עכשיו מזמין אותם הבעש“ט אליו הביתה.
לאחר  הבעש“ט  קרא  השלחן,  ליד  התיישבו  הקבצנים  כאשר 

בקשתו של מכניס אורחים
שאל   – אותי?  מכיר  אתה  ”האם  לידו.  לשבת  והזמינו  מהם 

הבעש“ט את הקבצן.

בביתי  ותלמידיו  הרבי  את  לארח  הזכות  לי  הייתה  ”כן! 
שבכפר...“

התלמידים שישבו סביב השולחן, עשו את אזניהם כאפרכסת, 
הבעש“ט  בין  שהתנהל  מהדו-שיח  מילה  אף  להחסיר  לא  כדי 

ובין הקבצן.
והלה  לאורח.  הבעש“ט  אמר  מאז“  לך  קרה  מה  לנו  ספר  ”נו, 
אליו  בבואי  כי  לי,  אמר  הרבי  ”כאשר  וסיפר:  פיו  את  פתח 
זאת  עם  ויחד  הבא  העולם  לחיי  שאזכה  אותי  יברך  למז‘יבוז 
יעץ לי להביא עימי מאה חביות של יין משובח, מיד מכרתי כל 
מה שהיה לי וקניתי מאה חביות יין. יצאתי לדרך עברנו ביער 
ולעת ערב פרצה סערה גדולה וגשם זלעפות ירד, כאילו רצה 
ה‘ לשלוח שוב מבול לעולם. הדרך נשטפה כליל והעגלות לא 
יכלו להמשיך ולהתקדם. ירדתי מן העגלה, השארתי הכל בידי 
אוכל  שבו  כלשהו,  פונדק  או  בית  לחפש  והלכתי  העגלונים 
לבלות את הלילה. מרחוק הבחנתי באור קטן שהבהב באפלה 
לקראתי  ויצא  הגעתי  מהרה  עד  כיוון.  לאותו  ללכת  והתחלתי 
להיכנס  פנים  במאור  אותי  והזמין  שיבה  זקן  בעל  זקן,  יהודי 
פנים  לי  האיר  הזקן  וגם  ומאור  חם  היה  הבית  בפנים  פנימה. 
מכן  ולאחר  התפללתי  בבקר  למחרת  נפשי.  את  שהחייה  עד 
שוד  אולם,  שלי.  לעגלות  חזרה  והלכתי  לשלום  ממנו  נפרדתי 
אותן האדמה.  בלעה  כאלו  הן נעלמו  אותן,  לא מצאתי  ושבר, 
לי  אין  כי  חשבתי,  מכן  לאחר  אולם  הדבר,  לי  חרה  לראשונה 
התחלתי  מבורך.  שמו  יהא  לקח,  וה‘  נתן  ה‘  כי  להצטער,  מה 
ללכת בגפי, עד שפגשתי חבורת קבצנים זו, שהצטרפתי אליה 

ואיתם יחד באתי לכאן“.
הבעל-שם-טוב.  לעבר  עתה  פנו  כולם  ועיני  השתתק  הקבצן 
מכניס  של  המוזר  מקרהו  על  אומר  הוא  מה  לדעת,  רצו  כולם 

האורחים. הבעש“ט, מצידו, פנה אל הקבצן ושאלו:
”האם התחרטת על כך שביקשת ממני ברכה שתזכה לחיי עולם 

הבא? אולי היית מעדיף לקבל בחזרה את רכושך האבוד?,
”חס וחלילה! מה אתה סח, רביי‘ האם להמיר את חלקי בעולם 
הבא, תמורת מאה חביות יין?! לא רבי! אני מסכים להישאר כל 

ימי קבצן ולזכות בחיי העולם הבא!“
”הנה , הנה, זה שרציתי לשמוע ממך – אמר לו הבעש“ט– יהודי 
חייב להיות מוכן לתת הכל בשביל האמונה. לאכול פת במלח, 
אתה  באהבה.  ייסורים  ולקבל  הארץ  על  ולישון  מים  לשתות 

קיימת את זה ולכן אמנם תזכה לחיי העולם הבא“.
חיוך מאושר נשתפך על פניו של הקבצן המרוד ואילו הבעל-

לפני  יודע  מי  כי  חושב,  הרי  ”אתה  ואמר:  המשיך  שם-טוב 
זמן  זה  חבריך  עם  יחד  ונד,  נע  ואתה  מביתך  יצאת  זמן  כמה 
רב – טעות בידך, מחר, ביום א‘, יגיעו העגלות עם חביות היין. 
מצוות  את  לקיים  תוכל  ושוב  טוב  ברווח  אותם  תמכור  אתה 
הכנסת אורחים בהידור, כמו קודם ועוד יותר מזה ובנוסף לכך 

גם תזכה לחיי העולם הבא“.
רבות  ודיבר  המדומה  הקבצן  את  מאד  קירב  הבעל-שם-טוב 
על ערכה הרם של מצוות הכנסת אורחים בעולם הזה ושכרה 

בעולם הבא.
למחרת היום אכן הגיעו העגלות עם החביות, כדברי הבעש“ט, 
ביד  אורחים  להכניס  והמשיך  לעשיר  נהיה  האורחים   מכניס 

רחבה.
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 461ספר ון מגלי                                           ו"תשע שנת מסעיפרשת 
 (לג, א) ַמְסֵעי" "ֵאֶּלה

 ְלֶמֶל ַאֶחֶרת, ָמָׁשל ָׁשהְּדָר  ּבֹו ָּדַרׁש ַּתְנחּוָמא ַרִּׁש"י: ...ְוַרִּבי
 ֶׁשָהיּו ְלַרְּפאֹותֹו, ֵּכיָון ָרחֹוק ְלָמקֹום חֹוֶלה, ְוהֹוִליכֹו ְּבנֹו ֶׁשָהָיה

ָיַׁשּנּו,  לֹו, ָּכאן ַהַּמָּסעֹות, ָאַמר ָּכל מֹוֶנה ָאִביו חֹוְזִרין, ִהְתִחיל
 .'ְוכּו רֹאְׁש תֶא  ָחַׁשְׁשָּת  ְוִצָּנה), ָּכאן ֹקר ְלׁשֹון-( הֹוַקְרנּו ָּכאן
 ֹמֶׁשה הֹוִכיָחם ֵאּלּו ְקָצרֹות ", ֶׁשְּבִמִּליםֱאֶמת ִאְמֵריָה" ֵּבֵאר
 ְּבֶרֶמז: ֲחָטֵאיֶהם ַעל ַרֵּבנּו
 ָצִרי ָהָיה ַרֵּבנּו ּתֹוָרה, ֶׁשֹּמֶׁשה ְלַמַּתן ַהַּכָּוָנה -ָיַׁשּנּו"  "ָּכאן
 ִלְקַראת ַהַּמֲחֶנה ןִמ  ּוְלהֹוִציָאם ֵמַהֵּׁשיָנה אֹוָתם ְלָהִעיר

 ַהְּׁשִכיָנה.
"ִהְתָקְררּו"  ֲעָמֵלק, ֶׁשָּׁשם ְלִמְלֶחֶמת ַהַּכָּוָנה -הֹוַקְרנּו"  "ָּכאן

" (ְּדָבִרים ָקְר "ֲאֶׁשר ֶׁשֶּנֱאַמר ֶּבֱאמּוָנָתם, ְּכמֹו  כה, יח).  ַּבֶּדֶר
"  ֶאת ָחַׁשְׁשָּת  "ָּכאן  רֹאׁש רּו: "ִנְּתָנהֶּׁשָאְמ  ְלַמה ַהַּכָּוָנה -רֹאְׁש

 ֶׁשָחַלק ְלֹקַרח ֶׁשַהַּכָּוָנה יד, ד), אֹו ִמְצַרְיָמה" (ַּבִּמְדָּבר ְוָנׁשּוָבה
 ִיְׂשָרֵאל. ְּבֵני ַרֵּבנּו, רֹאׁש ֹמֶׁשה ַעל
 ַהִהְתַרֲחׁשּויֹות ּוְבִצּיּון ַהָּללּו ַהַּמָּסעֹות ְּבַהְזָּכַרת ֵיׁש ַּטַעם ַמה

 ֶׁשָּבֶהם?
 ְּבַחָּייו עֹוֵבר ָאָדם ְׁשִליָט"א: ָּכל ְׁשֵטיְנַמן ֵליּב ַאֲהֹרן ָהַרב אֹוֵמר

 ַלַּבְנק' ַמָּסע' ֻמְרָּכִבים. ַּגם ּוֵמֶהם ְּפׁשּוִטים ַרִּבים, ֵמֶהם ַמָּסעֹות
 ַּגם - חֹוִלים ְלֻקַּפת אֹו ַהֶּיֶלד ֶׁשל' ֵחיֶדר'לַ  ַהַּבְיָתה, ַמָּסע ּו'ַמָּסע'

ּוְמֻׁשִּנים,  ׁשֹוִנים ַמָּסעֹות ֶאָחד ְלָכלְסָתִמִּיים.  ֵאיָנם ֵהם
 ִהְתַנֲהלּותֹו ֹאֶפן ַּגם לֹו לֹו, ּוְמיָֻחד ַהְּמיָֻחדֹות ְוִהְתַרֲחׁשּויֹות

ַמָּסעֹות,  ַהְרֵּבה ָּכ ָּכל ֵלב, ָעַבְרָּת  ִׂשים - ָלָאָדם ָּבֶהם. ְואֹוְמִרים
 ַהֹּכל ְּכִאּלּו ַבְבָּת ִהְסּתֹו אּוַלי ַמֶּׁשהּו? אֹו ֵמֶהם ָלַמְדָּת  ַהִאם

 ַאָּתה ְוֵאין ֲעָנק, ֶׁשִּמְסּתֹוֵבב ַּגְלַּגל ֵאיֶזֶׁשהּו ָּכאן ֵיׁש ִמְקִרי, ְּכִאּלּו
 ְוַתְכִלית?! ַמָּטָרה לֹו רֹוֶאה
ַהַּמָּסעֹות",  ָּכל מֹוֶנה ָאִביו "ִהְתִחיל ַהִּמְדָרׁש אֹוֵמר ְלִחָּנם לֹא
 זֹו? ִמּׁשּום ַמָּכה ָּכאן ִקַּבְלָּת  ַמּדּועַ  ַאָּתה לֹו: יֹוֵדעַ  ָאַמר ְולֹא

 ַאָּתה יֹוֵדעַ  - ְל ֶׁשָהָיה ְּפלֹוִני! ְוַצַער ְּבִעְנָין ַּכּׁשּוָרה לֹא ֶׁשָּנַהְגָּת 
 ֶׁשָעִׂשיָת... ֶזה ֵחְטא ָּבא? ִמּׁשּום ָמה ִמּׁשּום
ִמְקֶרה,  ָּכל אןּכָ  ֶׁשֵאין ֶׁשָּנִבין ַהַּמָּסעֹות, ְּכֵדי ֶאת ֵּפְרָטה ַהּתֹוָרה

 ֶאת ְוִיְלַמד ַיְׂשִּכיל ָהָאָדם, ֶאָּלא' ְלַיד' ַיַעְברּו לֹא ֶׁשַהַּמָּסעֹות ְּכֵדי
 ַהָּנכֹון. ַהֶּלַקח

 
 , ב)לג( ה'" ִּפי ַעל ְלַמְסֵעיֶהם מֹוָצֵאיֶהם ֶאת ֹמֶׁשה ַוִּיְכֹּתב"

ֶׁשַהִּסָּבה , לֹוַמר ֶאְפָׁשר ֶׁשַּכָּוַנת ַהָּכתּוב: ִּׂשְפֵתי ֹּכֵהן''הַ ָּכַתב 
ֶׁשֹּמֶׁשה ָּכַתב ֶאת ָּכל ַהַּמָּסעֹות ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ִהיא ְּכֵדי ְלהֹוִדיַע 
ְלדֹורֹות ֶׁשָּכל ַמְּסעֹוֵתיֶהם ַוֲחָניֹוֵתיֶהם ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַנֲעׂשּו ַרק 

ּכֹוֶתֶבת ֲעֵליֶהם ֵּכיָון ֶׁשֶּיְׁשָנם ַּכָּמה ִמן ַהַּמָּסעֹות ֲאֶׁשר ה'. ַעל ִּפי 
ַהּתֹוָרה ֶׁשָהיּו ֵהם ְמקֹומֹות ְּגרּוִעים אֹו ֶׁשְּׁשָמם ֵמִעיד ֲעֵליֶהם 

ְוֵכן ֶיְׁשָנם ְמקֹומֹות , ֲחָרָדה ּוָמָרה, ַמָּסע, ֻּדְגַמת ַּתְבֵעָרה, ָּכ
ֵאיִלים' ֶׁשָהיּו ָׁשם ֵעינֹות ַמִים 'ֶׁשָהיּו ְמקֹומֹות טֹוִבים ֻּדְגַמת 

ְוָלֵכן ָמקֹום ִלְטעֹות ְולֹוַמר ֶׁשַעל ַּדַעת ַעְצָמם , ם ְּתָמִריםְוִׁשְבִעי
ְוֵכן , ּוִמַּטֲעֵמי נֹוחּות ָנְסעּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמן ַהְּמקֹומֹות ָהָרִעים

 .ָחנּו ַּבְּמקֹומֹות ַהּטֹוִבים ְּכֵדי ֵלָהנֹות ְוִלְׂשֹּבַע ִמּטּוָבם -ְלֵהֶפ 

ְלהֹוִדיֲע , ַמְסֵעיֶהם''ּומֹוָצֵאיֶהם' 'ל ָלֵכן ָּכַתב ֹמֶׁשה ֶאת ּכָ 
ְללֹא ְּפִנּיֹות ּוְללֹא ִׁשּקּוִלים ֶׁשל טֹוָבה ה', ֶׁשֻּכָּלם ַנֲעׂשּו ַרק ַעל ִּפי 

 .ִאיִׁשית ְּכָלל
 

 ֵמַרְעְמֵסס ַוִּיְסעּו ְלַמְסֵעיֶהם... מֹוָצֵאיֶהם ֶאת ֹמֶׁשה "ַוִּיְכֹּתב
 ָּבֶהם ה' ִהָּכה ֲאֶׁשר ֵאת ְמַקְּבִרים ַרִיםּוִמצְ  ָהִראׁשֹון... ַּבֹחֶדׁש

  ד)-(לג, ב ְּבכֹור" ָּכל
 ַלַּמָּסעֹות?  ִמְצַרִים ְּבכֹוֵרי ִעְנַין ָּקׁשּור ַמה

 ֶאת ַרק לֹא ַהּתֹוָרה ָּכְתָבה זֹו ִמָּכאן, ֶׁשְּבָפָרָׁשה ָאנּו רֹוִאים
 ִיְׂשָרֵאל ְלַעם ְרעּוֶׁשֵא  ַהֲחׁשּוִבים ָהֵארּוִעים ַּגם ַהַּמָּסעֹות, ֶאָּלא

 ָלָאֶרץ. ִּביָאָתם ַעד ִמִּמְצַרִים ְיִציָאָתם ֵמֵעת
 ַהִחיֹרת ִמְּפֵני ח): "ַוִּיְסעּו (ָּפסּוק ַּבֶהְמֵׁש ַּגם זֹאת רֹוִאים
 ְּבתֹו ָהְיָתה ֲחָנָיה ֵאיזֹו ַהִּמְדָּבָרה", ְוִכי ַהָּים ְבתֹו ַוַּיַעְברּו

 ֵארּועַ  ֱהיֹותֹו סּוף, ְוֵעֶקב ַים ִלְקִריַעת ַהַּכָּוָנה ַוַּדאי ַהָּים?.. ֶאָּלא
 ָּכל ְּבתֹו ַהּתֹוָרה זֹאת ִיְׂשָרֵאל, ִצְּיָנה ַעם ֲעבּור ַמְׁשָמעּות ַרב

 ַהַּמָּסעֹות.
 "ַוִּיְסעּו ִיְׂשָרֵאל: ְלַעם ֶׁשֵאַרע נֹוָסף ֵארּועַ  ֻהְזַּכר ַאֲחֵרי ֵכן ּוִמָּיד

 ְוִׁשְבִעים ַמִים ֵעיֹנת ֶעְׂשֵרה ְׁשֵּתים ּוְבֵאיִלם יִלָמהֵא  ַוָּיֹבאּו ִמָּמָרה
  ְּתָמִרים".
 ַוָּיֹבאּו ִמָּמָרה ַהַּמָּסעֹות: "ַוִּיְסעּו ֶאת ִלְמנֹות ַמְמִׁשיָכה ְוַהּתֹוָרה

 ִמָּדְפָקה ַוִּיְסעּו ְּבָדְפָקה. ַוַּיֲחנּו ִסין ִמִּמְדַּבר ַוִּיְסעּו ֵאיִלָמה...
 ִסיָני. ַוִּיְסעּו ְּבִמְדַּבר ַוַּיֲחנּו ֵמְרִפיִדם ַוִּיְסעּו ָאלּוׁש...ּבְ  ַוַּיֲחנּו

ַהֶּפֶלא,  ַהַּתֲאָוה", ְוָכאן, ְלַמְרֵּבה ְּבִקְבֹרת ַוַּיֲחנּו ִסיָני ִמִּמְדַּבר
 ּתֹוָרה! ּוַמַּתן ִסיַני ַהר ַמֲעַמד ֶאת ַמְזִּכיָרה ֵאיָנּה ַהּתֹוָרה

 ִּבְכֵדי ַמְסִּפיק ֲחׁשּוִבים ּתֹוָרה ּוַמַּתן יִסינַ  ַהר ַמֲעַמד ֵאין ְוִכי
 סּוף?! ַים ּוְקִריַעת ְּבכֹורֹות ַהַּמָּסעֹות, ְּכַמַּכת ְּבתֹו ְלָכְתָבם
 ּתֹוָרה ַמַּתן ּדֹוֶמה ֵאינֹו ִּכי ְלַלְּמֵדנּו ַהּתֹוָרה ָּבֶזה, ֶׁשָּבָאה ּוֵבֲארּו

 ְוִׁשְבִעים ַהַּמִים ֵעינֹות ֶעְׂשֵרה ִלְׁשֵּתים אֹו סּוף ַים ִלְקִריַעת
 ָׁשם, ֵעינֹות ְוִנְׁשֲאָרה ָׁשם ָהְיָתה סּוף ַים ַהְּתָמִרים. ְקִריַעת

 ַהּתֹוָרה ֵּכן ַּבִּמְדָּבר. לֹא ִנְׁשֲארּו ֵהם ַּגם ְוַהְּתָמִרים ַהַּמִים
 ָׁשם. ִהיא ִנְׁשֲאָרה לֹא ִהיא ַּבִּמְדָּבר, ַא ִנְּתָנה ַהְּקדֹוָׁשה. ִהיא

 לֹא ִיְׂשָרֵאל, ְוַגם ְּבֶאֶרץ ַּדְוָקא ָמקֹום. ָלאו ְּבָכל ְמֵצאתנִ 
 ָהעֹוָלם ְּבַרֲחֵבי ִעיר אֹו ֶאֶרץ ַאְנְגִלָּיה. ָּכל אֹו ַהְּבִרית ְּבַאְרצֹות
 אֹוָתּה לֹוְמִדים ִנְמֵצאת, ָׁשם ַהּתֹוָרה ָׁשם - ְיהּוִדים ָׁשם ֶׁשַחִּיים

 ִמְצוֹוֶתיָה.  ּוְמַקְּיִמים
 

 (לג, כד) ַּבֲחָרָדה" ַוַּיֲחנּו ָׁשֶפר ֵמַהר ִּיְסעּו"וַ 
 ַרק ָּבֶהם ֶׁשֵּיׁש ְלַחִּיים ָהֲאָנִׁשים, ַהּזֹוִכים ֵהם ְמֹאד ְמַעִּטים
 ָצָרה ָּכל ֻמְׁשֶלֶמת, ְללֹא ּוְבִריאּות טֹוָבה ְוַנַחת, ַּפְרָנָסה ַׁשְלָוה
 ְּכָלל. ְוֹקִׁשי

ׁשֹוִנים.  ִּבְׁשָטִחים ּוְקָׁשִיים ְמצּוקֹות םסֹוְבִלי ָהָאָדם ְּבֵני ַמְרִּבית
 ֶׁשל ֲעוֹונֹוָתיו ִמְתָמְרִקים ָלעֹוָלם, ּוָבֶהם ָּבִאים ׁשֹוִנים ִיּסּוִרים

 ִמן יֹאַכל ְוַאַחר ְוָטֵהר ַהָּׁשֶמׁש אֹוֵמר: "ּוָבא ָהָאָדם. ַהָּפסּוק
 ֶאת ָאָדם ַקֵּבלְמ  ָּכאן: ִאם ֵיׁש כב, ז), ְוֶרֶמז ַהֳּקָדִׁשים" (ַוִּיְקָרא

 ָהֵעת ֲחָטָאיו, ּוְכֶׁשַּמִּגיָעה ֶאת ֵהם ְּבַאֲהָבה, ְמָמְרִקים ִיּסּוָריו
עֹוָלמֹו,  ֵּבית ֶאל הּוא ְוהֹוֵל ִׁשְּמׁשּו ֶׁשּׁשֹוַקַעת -ַהָּׁשֶמׁש"  "ּוָבא
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, "ְוַאַחר ֶׁשְּכָבר ִמּׁשּום הּוא ָטהֹור -"ְוָטֵהר"  ֲאַזי  יֹאַכל ִנְזַּדֵּכ
 ֵעֶדן. ְּבַגן ַהְּׁשִכיָנה ִמִּזיו ְוִיְׂשַּבע ֶׁשּיֹאַכל ַהֳּקָדִׁשים", ַהְינּו ִמן

 ֶׁשל ִעְנָינֹו ָׁשֶפר..." ִנְרָמז ֵמַהר ָּכאן: "ַוִּיְּסעּו ַהָּפסּוק ְּבִמּלֹות
 ִּבְרַּכתַה" ַּבַעל ְמָפְרׁשֹו ְּבִיּסּוִרים, ְוָכ ִהְזַּדֵּכ ָאָדם, ֶׁשּלֹא

 ": ִיְצָחק
 לֹו ֵמעֹוָלמֹו, ֶׁשָהיּו ֶׁשָּנַסע ְלָאָדם רֹוֵמז -ָׁשֶפר"  ֵמַהר "ַוִּיְסעּו
 "ַוַּיֲחנּו ִמֵּכן ְלַאַחר ִּבְמֹאד, ַא ּגֹוָרלֹו ָעָליו ְוָׁשַפר ַרִּבים ַּתֲענּוגֹות

 ַלְחֹׁשׁש לֹו ְּבִיּסּוִרים, ֵיׁש ִנְזַּדֵּכ ֶׁשּלֹא ִמּׁשּום -ַּבֲחָרָדה" 
 יו.ֵמֲעוֹונֹוָת 

 ַוַּיֲחנּו ִמָּיְטָבָתה ַוִּיְסעּו" ַהְּפסּוִקים: ֶאת ַּגם ְלָפֵרׁש ֵיׁש ֶזה ִּפי ַעל
 ָּכל ָמֵלא ְּכֶׁשהּוא ִמָּכאן, ָהָאָדם הֹוֵל ִאם -לד) , (לג" ְּבַעְבֹרָנה

" ְּבַעְברֹוָנה ַוַּיֲחנּו" ֲאַזי, ָהֲעוֹונֹות ִנּקּוי ְלֹצֶר ְּכָלל ָסַבל ְולֹא, טּוב
 . ְוַזַעם ֶעְבָרה ִמְּלׁשֹון -

 ִלְנֹסעַ  רֹוִצים ִאם -" ָּגֶבר ְּבֶעְציֹון ַוַּיֲחנּו ֵמַעְברֹוָנה ַוִּיְסעּו" אּוָלם
 ָלַקַחת -ְּב"ֶעְציֹון"  ַלֲחנֹות ַהַאף, ֵיׁש ּוֵמֲחרֹון ֵמָהֲעֵבָרה ְוִלְבֹרחַ 

 ֶאת ָּבּה יחַ הֹוכִ  ֶׁשָּתִמיד ַרֵּבנּו, ֹמֶׁשה ָלנּו ֶׁשָּנַתן ָהֵעָצה ֶאת
 ִלְׁשֹאף ְולֹא ה,"ַהָּקּבָ  ֶּׁשָּנַתן ְּבַמה ְלִהְסַּתֵּפק ֵיׁש ֲאבֹוֵתינּו:

 ְלמֹוָתרֹות!
  :"ַטל ַהָּׁשַמִים"ְּכֵעין ֶזה ָּכַתב ַּבֵּסֶפר 

ַהְּגָמָרא ְּבַמֶּסֶכת ָּבָבא ְמִציָעא (קיד ע"א) ְמַסֶּפֶרת ַעל ַרָּבה ַּבר 
הּו ַהָּנִביא ֶׁשְּׁשָעתֹו ְּדחּוָקה ִמְּבִחיַנת ֲאבּוַּה ֶׁשָאַמר ְלֵאִלּיָ 

. ֱהִביאֹו  ַהַּפְרָנָסה, ְוָלֵכן ֵאינֹו ָיכֹול ִלְלֹמד ּתֹוָרה ְּכמֹו ֶׁשָּצִרי
ְּפֹׁשט ֶאת ְּגִליָמְת ֶוֱאֹסף "ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ְלַגן ֵעֶדן, ָאַמר לֹו: 

ֲחָזָרה ִמַּגן ֵעֶדן, ָׁשַמע ַּבת . ְּכֶׁשָּיָצא ּבַ "ֵמֶהָעִלים ַהְּפזּוִרים ָּכאן
קֹול אֹוֶמֶרת: "ִמי הּוא ֶזה ֶׁשאֹוֵכל ֶאת עֹוָלמֹו ְּבַחָּייו ְּכמֹו ַרָּבה 

 ַּבר ֲאבּוַּה". ִמָּיד ִהְׁשִלי ֶאת ָּכל ֶהָעִלים ַּבֲחָזָרה.
ֵחד, ְלַלְּמֵדנּו, ֶׁשְּכֶׁשְּמַקֵּבל ָאָדם ָּדָבר טֹוב ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ָעָליו ְלפַ 

ִּכי ִיָּתֵכן ֶׁשַהּטֹוָבה ַהֻּמְׁשַּפַעת ָעָליו ָּבָאה ַעל ֶחְׁשּבֹון ָהעֹוָלם ַהָּבא 
 ֶׁשּלֹו.

ֵיׁש ְמָפְרִׁשים, ֶׁשּזֹו ַהַּכָּוָנה ַּבַּבָּקָׁשה ַהֶּנֱאֶמֶרת ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון: 
ָּצָלה "...הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח הַ 

ְוַהְצָלָחה ְּבָרָכה ִויׁשּוָעה ֶנָחָמה ַּפְרָנָסה ְוַכְלָּכָלה ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים 
ְוָׁשלֹום ְוָכל טּוב", ֲאָבל ִאם ֶאת ָּכל ֶזה ְנַקֵּבל ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, אּוַלי 
ֶזה ִיְהֶיה ַעל ֶחְׁשּבֹון ָהעֹוָלם ַהָּבא, ְוָלֵכן מֹוִסיִפים ּוְמַבְקִׁשים 

 "ּוִמָּכל טּוב ְלעֹוָלם, ַאל ְיַחְּסֵרנּו". - ִמָּיד
ָרמּוז ְּבִמּלֹות ַהָּפסּוק:  -אֹוֵמר ַה"ַטל ַהָּׁשַמִים"  -ְיסֹוד ֶזה 

ְּכֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם ַנֲחָלה טֹוָבה ּוְמֻׁשֶּפֶרת,  -"ַוִּיְסעּו ֵמַהר ָׁשֶפר" 
ָחֵרד ֶׁשָּמא אֹוֵכל  ׂשּוָמה ָעָליו ְלַפֵחד ְוִלְהיֹות -"ַוַּיֲחנּו ַּבֲחָרָדה" 

  הּוא ֶאת עֹוָלמֹו ְּבַחָּייו.
 
ָלַרב ַּתְרּבּו ֶאת ַנֲחָלתֹו ְוַלְמַעט ַּתְמִעיט ֶאת ַנֲחָלתֹו ֶאל ֲאֶׁשר "

 (לג, נד) "ֵיֵצא לֹו ָׁשָּמה ַהּגֹוָרל לֹו ִיְהֶיה
 ַהַּמֲעֶׂשה " מּוָבאַהֲחִסידּות ֵמעֹוַלם ּתֹוָרה ַמְרִּביֵצי" ַּבֵּסֶפר

 א: ַהּבָ 
ֲחָדִׁשים,  ֲחֵבִרים קֹוְמִמּיּות ַלּמֹוָׁשב ְמֻסֶּיֶמת, ִהְתַקְּבלּו ִּבְתקּוָפה

, ֻהְחַלט ֲאָדָמה. ְלֹצֶר ֶחְלקֹות ֲעבּוָרם ְלַהְקצֹות ֹצֶר ְוָהָיה  ָּכ

 ָוִתיִקים ֲחֵבִרים ַהּמֹוָׁשב, ְוָהיּו ְׂשדֹות ֶׁשל ְמֻחֶּדֶׁשת ֲחלּוָקה ְלַבֵּצעַ 
. לֹא ֵעֶקב ַחְקָלִאי ֶׁשַטח ְלַהְפִסיד ֶׁשָעְמדּו  ֲאָנִׁשים ְמַעט ָּכ

 ַהֲחֵבִרים ִמן ַהְּצפּוָיה. ָהיּו ַהֲחָדָׁשה ַהֲחלּוָקה ַעל ִהְתַמְרְמרּו
ַהֲחלּוָקה,  ֶנֶגד ַהּמֹוָׁשב ַאְנֵׁשי ֶאת ְלַאֵחד ְּכֵדי ֲאֵספֹות ֶׁשִהְקִהילּו

 ָתּה. אֹו ְלַסֵּכל ְוִנּסּו ֶׁשָּמחּו ְוָהיּו
ַזַצ"ל,  ֶמְנֶדְלזֹון ִּבְנָיִמין ַרִּביהֹוִפיַע, ִּפְתאֹום,  ָהֲאֵספֹות ְּבַאַחת

 גאב"ד קֹוְמִמּיּות.
 ַהְּׁשָאר ּוִבָּטחֹון, ּוֵבין ֱאמּוָנה ְּבִעְנְיֵני ְוִדֵּבר ֶמְנֶדְלזֹון ָהַרב ָּפַתח

 ְלַהְרִויחַ  ַהָּׁשָנה ְּברֹאׁש ָעָליו ִנְגַזר ְוַיֲחֹׁשב, ֶׁשִאם ֶּפִתי ָאַמר: "ִמי
, ֲהִיָּפֵלא ָּכ  יֹוֵתר, ְוָלָּמה ְקַטָּנה ַּבֲחֻלָּקה זֹאת ַיְרִויחַ  ִּכי' ֵמה ְוָכ
 ְּגדֹוָלה?!" ֶחְלָקה ְוַלֲעֹבד ַעְצמֹו ְלַהְטִריחַ  לֹו

 ִּדְבֵרי ַהֵּלב, ְוִהְתַיְּׁשבּו ֶאל ִנְכָנִסים ַהֵּלב ִמן ַהּיֹוְצִאים ְּדָבִרים
 ִהְתַנְּגדּות ָהְיָתה לֹא ַהֲחֵבִרים, ְוׁשּוב ְּבִלּבֹות ֵאּלּו ּוִבָּטחֹון הֱאמּונָ 

 ִייַטב. ַהֳחָדִׁשים ַלֲחֵבִרים ֶׁשַּגם ַהַּקְרָקעֹות, ְּבֹאֶפן ַלֲחלּוַקת
 

 ) לג לה,( ָּבּה" ַאֶּתם ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאת ַתֲחִניפּו "ְולֹא
 ַהֲחנָֻּפה ִאּסּור ְּבֹגֶדל ֹותַרּב ֶהֱאִרי" ַהֶּמֶל ֶעֶבד" ַּבֵּסֶפר

 ּוַמה, ְּכָלל ֲאֵליֶהם ְלִהְתַחֵּנף ֵאין ְּכָלִלי ֶׁשְּבֹאֶפן, ָלְרָׁשִעים
 . ָצרֹות ָלנּו ַיֲעׂשּו ֶׁשּלֹא ַהָּׁשָעה, ְלֹצֶר ַרק הּוא ֶּׁשִהִּתירּו

 חֹותאֹוְר "לְ  ְּבֶהָערֹוָתיו ֵמִביא"א ְׁשִליטָ  ַקְנֶיְבְסִקי ַחִּיים ְוַרִּבי
 ֶׁשֻּמָּתר ֵאּלּו ֶאת ֶׁשָּמָנה ָנָתן ְּדַרִּבי ָאבֹות ְּבֵׁשם"ש, ָלרֹא ַחִּיים

 - ְלַתְלִמיָדיו; ַאְרָּכה ֶׁשִּיֵּתן ְּכֵדי, ַהחֹוב ְלַבַעל: ֲאֵליֶהם ְלִהְתַחֵּנף
 .ּוְלִאְׁשּתֹו ּתֹוָרה; ֶׁשְּיַלְּמדֹו ְּכֵדי - ָלַרב לֹו; ֶׁשִּיְׁשְמעּו ְמָנת ַעל
 
 ַקֶרִלנְׁשֵטין ְראּוֵבן ַרִּבי מֹו"ר ִלי ִסֵּפר, ָלְרָׁשִעים ַלֲחנָֻּפה ֲאֶׁשרּבַ 

 ְלָהִעיד ַּפַעם ָצִרי ָהָיה"א ְׁשִליטָ  ַקֶרִליץ ִנִּסים ַרִּבי, ׁשֶ "אְׁשִליטָ 
 ִלְפֹעל ַלַּבַעל ֶׁשִהְמִליץ ְמֻסֶּיֶמת ְּפֻעָּלה ֶּדֶר אֹודֹות ִמְׁשָּפט ְּבֵבית
 . ֵּגט ַמַּתןלְ  ְּבנֹוֵגעַ 

 "ֶאת ְלֶׁשַבח ְוִצֵּין ְמֹאד ַהּׁשֹוֵפט ִהְתַרֵּגׁש, ַהִּמְׁשָּפט ְלֵבית ְּכֶׁשִהִּגיעַ 
 ִלְתִהָּלה", ְונֹוַדע "ְמֻפְרָסם ְוֶׁשהּוא, ָהַרב" ְּכבֹוד ֶׁשל ַהִּדין ֵּבית

ֹ  ֶׁשַרק ֶאָּלא, ְלִהָּׁשַבע ָהַרב ִמְּכבֹוד ְיַבֵּקׁש ֶׁשּלֹא ְוַכּמּוָבן  ֶאת אַמרי
 . ָהָיה ְוָכ, לֹוַמר לֹו ֶּׁשֵּיׁש ַמה

 ֶׁשַהּׁשֹוֵפט ַהָּכבֹוד ֹגֶדל ֶאת ַּבְעָלּה מּול ַהִּמְתַּדֶיֶנת ָהִאָּׁשה ָרֲאָתה
 ְּבֵעת, ּוְלֶפַתע... ֶנְגָּדּה ֵמִעיד ֶׁשהּוא ְּבעֹוד"א, ְׁשִליטָ  ָלַרב חֹוֵלק
 ֵּבית ְלָכְתֵלי ִמחּוץ לֶא  צֹוֵעד ֵהֵחל"א ְׁשִליטָ  ַקֶרִליץ ֶׁשָהַרב

 ֶּׁשָהַרב ַמה יֹוֵדעַ  ָהָיה ַהּׁשֹוֵפט ִאם: "ִלְצֹעק ֵהֵחָּלה ִהיא, ַהִּמְׁשָּפט
 "... ַהַּגב ֵמֲאחֹוֵרי ָעָליו ָאַמר

 ַהְּיִציָאה ַסף ַעל ַמָּמׁש ִנִּסים ַרִּבי ֶאת ָעַצר, ָנבֹו ַהּׁשֹוֵפט
 ?"ָהִאָּׁשה ִּדְבֵרי יםְנכֹונִ  ַהִאם: "אֹותֹו ְוָׁשַאל ֵמָהאּוָלם

 .ַהחּוָצה ְוָיָצא", ִלי ָזכּור לֹא: "לֹו ְוָעָנה ָהַרב ָחַׁשב
', ִלי ָזכּור לֹא' ָהַרב ְּכבֹוד ָאַמר ַמּדּועַ : "ְמֹקָרָביו ְׁשָאלּוהּו ַּבחּוץ
 '?" לֹא!' ְּבַפְׁשטּות לֹוַמר ָהָיה ְוָיכֹול ֻמְפָרִכים ַהְּדָבִרים ֲהלֹא
 ֶׁשֲאִני ַיֲחֹׁשב ֶׁשַהּׁשֹוֵפט ָרִציִתי לֹא"א: "ְׁשִליטָ  ִליץַקֶר  ָהַרב ָעָנה

 .!"לֹא לֹו ְלָהִׁשיב ֵאָליו ִמְתַחֵּנף
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  ""מסעימסעי""פרשת פרשת  
  .יסעו' על פי ה ].א, לג[ "אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון"

 .)י"רש(  להודיע חסדיו של מקום?למה נכתבו המסעות הללו
בלילה כזה מאחל כל אחד לעצמו להגיע לביתו מוקדם ככל שיוכל להותיר . גשום וסגרירי, היה זהלילה רגיל 

יותר טובה , ה היה תוכנית אחרת"אבל להקב. היו תוכניות כאלו. גם לחיים ג. אחוריו את הגשם והרוחותמ
נהטן ברוקלין הגשר הוא נהג במכוניתו בטור אינסופי של אורות שנעו על הגשר הארוך המחבר את מ ...בשבילו
נטוי מעל ומעוטר באורות מרהיבים לאורך כבלי המתכת האדירים המהווים את הרעיון , )כשני קילומטר(הארוך 

אפשר לומר כי יכול  .שנים שהוא עושה דרך זו מידי בוקר בצאתו לעבודה ובערב כשחוזר לביתו .ההנדסי המבריק
דבר שבשגרה , פעמים פחות, פעמים היה הגשר עמוס יותר. יכמין נהג אוטומט, היה להניח למכונית לנסוע לבדה

  .בעיר העמוסה כל כך
ותוך שניות ספורות החל , מרחוק הוא הבחין שטור המכוניות מאט את מהלכו .הפעם ציפתה לחיים הפתעה
. יתוהשתלב בתנועה האיט, חיים נעשה ערני יותר. שכן נתיב אחד נסגר לפתע לתנועה, להיווצר במקום פקק תנועה

  .כשהתקרב למקום הופתע לראות מכונית הדורה עומדת ללא יכולת להניע
ניכר היה גם כי האיש אינו מאלו שפותחים . והנהג היה אובד עצות, בימים ההם עדיין לא היו טלפונים סלולאריים

להזיז לתת לה אולי איזו טפיחת עידוד או למשוך ו, מכוניתם" בקרבי"את מכסה המנוע כדי לראות מה מתרחש 
  ...את אחד החוטים האינסופיים בתוך הבליל השחור והמלוכלך הזה שקוראים לו מנוע

שאף שבדרך כלל אנשיה היו מגיעים כדי לנסות לשחרר את הלחץ , עדיין לא נראתה המשטרה ברקע, למרבה הפלא
  .ולהקל את הדרך לאלפי המכוניות הצצות מידי רגע בדרך עמוסה זו

ויצא אל הגשם כדי לראות , עצר חיים את מכוניתו מיד אחרי המכונית התקועה, יהודישל לב , בהחלטה של שניה
יהודי שבקרבו לא נתן לו להמשיך אולי יהודי הוא התקוע הזקוק לעזרה איך אפשר להשאירו ההלב . מה קורה

נהג מוזר ותימהון על אותו המכוניות המשיכו לחלוף על פניהם תוך שעל פני נהגיהן ניכרת הפליאה ? בודד במערכה
המרכזת את , בעיר גדולה זו שוקקת חיי מסחר וכלכלה .שיוצא לעזור למישהו שבוודאי לא ראה ולא הכיר מימיו

 – בנקאות, יהלומים, טקסטיל: מרכזי סחר בתחומים שונים,  לרוב כסף– תוכל למצוא את הכל, המסחר העולמי
  .יורק היא עיר ללא רחמים-מר מי שאמר כי ניווכבר א, אך רחמים אין בה. והכל בגדול ובעוצמה מעוררת השתאות

, הוא לא היה מכונאי גדול במיוחד ומימיו לא טיפל בבעיות מסוג זה. חיים יצא לראות במה יוכל לעזור, כאמור
  .אבל מראה האיש הנבוך שראה דיבר לליבו

ר רוח להגיע לביתו ולנוח והוא חיכה בקוצ, יום מעייף היה לו. גם הוא בדרכו כרגיל. נהג ברכבו גם הוא. הנרי ס
הוא בדק את . חש שהרכב אינו כתמול שלשום, כשנכנס למכוניתו בחניון שתחת בניין המשרד שבו עבד. מעמל יומו

אבל אינסטינקט פנימי לחש לו כי הרכב לא , האורות שהיו אמורים להתריע על תקלות שונות ולא ראה דבר חשוד
אבל . אמר לעצמו' ובינתיים תגיע הביתה בכוחות עצמך, מחר למוסךג שלח את הנה, קח מונית וסע הביתה' .בסדר

הוא המשיך בנהיגה כשהוא . לא הותיר מקום רב להחלטה, וגם לא הראה סימנים לכך, הגשם שירד ללא הפסקה
היודע את " נביא קטן"אבל כמו תמיד ברגע הפחות מתאים מתגלה כל אחד כ. מקווה שהנסיעה תעבור בשלום

מצא את עצמו לפתע במכונית הדוממת על הגשר הענק , י שעלה על הגשר כשהוא מקווה לעבור בשלוםוהנר. העתיד
, הוא ניסה להיזכר בכל מה שידע. אבל בשמים כנראה לא נענו לבקשתו, זה היה הדבר האחרון שאיחל לעצמו .הזה

  .מצב מאוד לא נעים, בקיצור. ולא הגיב בכלל' השתעל'התניע והפסיק והרכב 
האם הם לא מבינים מה ? מדוע לאף אחד מהם לא אכפת. ם שחלפו על פניו רק הגבירו את מרירותו וכעסוהנהגי

  .אך לשווא. בליבו התפלל שיעבור מישהו מידידיו או בני משפחתו או מישהו מעובדיו הרבים? קורה כאן
. הוא רואה את מכוניתו של חיים נעצרתואז . והנרי מציץ בשעונו שוב ושוב, כמו המכוניות, הדקות חלפו במהירות

  .כאילו שאינו יודע את התשובה, הוא שואל" ?איך אפשר לעזור לך: "חיים יוצא מחייך אל הנרי
  ".אבל תוציא אותי מכאן, אין לי מושג מה: "הנרי שעדיין לא עיכל את השינוי שחל במצבו אומר
כשהוא מתפלא על , לבדוק, מנסה להתניע, ב הדומםנכנס אל הרכ, חיים שכאמור גם הוא לא היה מכונאי מדופלם

המנוע כאילו חסר דלק ' שיעול'מזהה חיים סוג של , תוך כדי ניסיונות ההתנעה. עצמו מדוע נכנס להרפתקה זו
  .אבל יש דלק, הלה משיב כי מיכל הדלק באמת לא מלאו .הוא שואל את הנרי" ?מתי מילאת דלק. "במיכל

  .ענה הנרי, "בערך לפני שבוע" ...שאל חיים שוב" ?מתי מילאת"
ושופך לתוך מיכל הדלק של , שלף ממנה מיכל דלק המוכן אצלו לכל צרה שלא תבוא, חיים ניגש למכוניתו

ולאחר מנוחה שלא ישתנק מרוב זריקת הדלק בעת ', שיעול'סוג ה" משתפר"לאחר ניסיונות מספר . המכונית
  .וע עובד כאילו מששת ימי בראשיתהמנ, הרכב פועל. והנס קורה, ההתנעה מתניע שוב

  "?במה אתה עוסק: "שואל את חיים, הנרי שלאורך כל המפגש לא הראה שום סימני ידידות בולטים
  .בעיקר למשרדים, חיים אומר לו שהוא פתח לאחרונה עסק של שטיחים

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו" חביבה בת מוזלי הי,ו"הימהרנגיז בת טאוס , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



לא . ילים בפי להודות לךאין מ. תתקשר אלי מחר למשרד: "מוסר אותו לחיים ואומר, הנרי שולף את כרטיס הביקור שלו
ואל תשכח להתקשר , אני ממש מודה לך. והנה לא רק שעצרת אלא פתרת את הבעיה, תיארתי לעצמי שמישהו בכלל יעצור

  .והמשיכו בדרכם, נכנסו איש איש למכוניתו, לחיצת ידבשניהם נפרדו  ".מחר
היה זה קרוב משפחה שהודיע .  עם כניסתו הביתהמיד, וכאשר שב חיים לביתו צלצל הטלפון, כל הסיפור הזה ארך כחצי שעה

  .קצב הדברים פשוט השכיח ממנו את אותו ערב. על ביקורו הקרוב
השם כלל לא היה מוכר . ברגע הראשון תמה מיהו בעל הכרטיס. לאחר מספר ימים נתקל באקראי בכרטיס הביקור של הנרי

  .אמר ועשה, "אתקשר אליו? מה יש להפסיד. ל הגשרזה הכרטיס שקיבלתי בלילה ההוא ע: "אחר כך נזכר לפתע. לו
, "אמרי לו בבקשה שחיים מהגשר מחפש אותו" .מעברו השני של הקו, אמרה לו מזכירתו של הנרי בטון רגיל, "הוא עסוק"

  .שאם חיים מהגשר יתקשר שמיד תעבירו אליו, היא נזכרה שהבוס נתן לה הוראה. אמר לה
לאחר מספר משפטי נימוס שאל . ואכן הנרי היה על הקו. היתה התשובה מיידית, "יומיד אקשר אותך אל, המתן בבקשה"

  .והשניים נזכרים בפגישתם הקודמת, לחיצת ידיים חמה. הם קבעו תאריך וחיים הגיע" ?אתה יכול להגיע אלי למשרד: "הנרי
. ואיש לא עצר, פים עברו בזה אחר זהאל. אני רוצה מאוד לגמול לך על החסד שעשית איתי באותו לילה, "אומר הנרי, "ראה"

האם אני עצמי הייתי עוצר לך אם היה הסיפור . ואולי בעצם אני לא טוב יותר, זה לימד אותי הרבה על טיבם של אנשים
יחד עם קבוצת משקיעים אנו . סיפרת לי שאתה עוסק בשטיחי משרד. אבל לך בוודאי מגיע הרבה תודה. אני לא בטוח? הפוך

אני מבקש ממך לקחת את פרטי המרכז ולהגיש . כמובן שחלק מבניין כזה הם גם השטיחים!  קומות45 בניין בן בונים עכשיו
  ".את הצעתך

יותר נכון חצי שעה של חסד בגשם זלעפות באותו ערב שינה את . העסקה שזכה בה חיים היתה צעד ששינה את כל מהלך חייו
  .)נצוצות( ...שעה כדי להביא לפתחו את ישועתוההשגחה העליונה סיבבה את נסיעתו באותו , חייו

  ].טו, לה[ "מכה נפש בשגגהה"
וביקש לספר את אשר , "ר'סטאז "-ת ההתלמדות בשנוצעיר  א הגיע רופא"שליטהגאון יצחק זילברשטיין ר "אל מעונו של מו

  . מתחת ידוולבו נוקפו על אשר יצאה תקלה חמורה , כליות שמייסר אותו נורא-משום שיש לו מוסר, על לבו
. במסגרת תורנות לילה במחלקות פנימיות בבית החולים, עבדתי תחת השגחה של רופא בכיר, ר'מספר הסטאז, באחד הלילות

הבחנתי כי מצב אחד החולים הורע עד , והנה! לאחר עבודה מותשת של יותר מיממה, הרופא הבכיר יצא למנוחה קצרה
אך מיד לאחר שהתחלתי להסביר לו , כר היה כי התעורר משינה עמוקהני. ומיהרתי להתקשר אל הרופא הבכיר, למאוד

 תמהר ותתן לו -עתה שמע נא . הוא מטופל אצלי כבר חודש. אני יודע היטב במי מדובר: "קטע את דבריי, באיזה חולה מדובר
גיש בסיום השיחה כי מדובר שבתי וניסיתי להד, על מנת לוודאות שוב כי לא נפלה טעות בזיהוי ".וייטב לו... את הטיפול הבא

  ..."חבל על כל רגע! כבר אמרתי לך שאני יודע למי אתה מתכוון: " אך הרופא הפטיר-בחולה פלוני 
לא היתה ברירה אלא להזעיק את . אלא שעד מהרה חלה התדרדרות חמורה במצבו של החולה. הזדרזתי ועשיתי כדבריו

  .חיים לכל חיהחולה שבק . אך היה זה כבר מאוחר. הרופא הבכיר
ואני הייתי בטוח כי , אוי וי: "אחז את ראשו בבהלה וזעק מרה. חושך בעיניים...ו, מביט בחולה, מגיע הרופא למקום, והנה

  . עד שאיני מצליח לישון בלילות, צער וחרדה גדולה נפלה עלי, ר לספר'ממשיך הסטאז, מאז ...!"מדובר באדם אחר
מה " (דמאי הוה ליה למיעבד"או שמא נאמר ,  הוא לגורם למוות בשגגה וצריך כפרההאם נחשב, ר"וביקש לשאול את פי מו

  ? האם צריך כפרה על איבוד הנפש שנגרם מחמת טעותו-ואותה שאלה בנוגע לרופא הבכיר ? ופטור) היה לו לעשות
הרי . נה נוגדת מאוד לדעת תורההי,  להעסיק רופא שעות רבות כל כךהנהגהיש להדגיש כי ה, ראשית כל :א"ר שליט"השיב מו

להישאר (אין למלמד לנעור " ):א"ז ברמ" סעיף יה" סימן רמד"יור(שולחן ערוך נאמר ב) המלמד תלמידים (אפילו על מורה
וכל . כי כל אלו הדברים גורמים שלא יוכל ללמד היטב... וכן לא יתענה. שלא יהיה עצל ביום ללמד, בלילה יותר מדאי) ער

נו שיקול כי הדבר ימנע ממ,  כדי צורכושאסור לרופא להימנע מלישון ולנוח,  מכאן נלמד בכל שכן".לקים אותוומס ...המשנה
  .בסכנת נפשותהדבר גובל ו, דעת וטיפול נכון

והרופא ,  אשה צעירה שהיתה צריכה לעבור ניתוחכי הרדים, שרצה לשלוח יד בנפשו, הגיעה אלינו שאלה מרופא דגולוכבר 
 בעלה שהגיע. ל" רח,לחן הניתוחיםו על שוהביא הדבר לפטירת האשה,  במקום לפתוח את ברז החמצןההרדמהפתח את ברז 

מו ממנו את האמת המרה שסיבת המוות היתה והעלי,  נפטרה, אשת נעוריו,נתבשר שאשתו, כדי להיות נוכח בשעת הניתוח
 .'ויהאל תשיבו לי גו. לפני רבע שעה נכנסה בריאה ושלימה, השיבו לי את אשתי 'הבעל זעק בבכי מר. טעות רופא מחמת

 יוכל לסלוח לעצמו על הוא אינו. אך הרופא המרדים מספר לי שחייו יותר אינם חיים. פשו של הבעלהרופאים השיבו את נ
 מתוך הרופא הפסיק לאכול וביקש למות.  זאת הוא זה שהמית אשה בדמי חייהבכלאך , ה בשגגהאמנם נעש. ותגרימת המו
,  רצוף יומייםתי ועבד,הייתי תורן בבית החולים': והשיב לי? יך הגיעה תקלה זו לידו אושאלתיו,  עמושוחחתי .צער ויגון

. ' לעבוד אך הנהלת בית החולים הכריחה אותי, כרופא מרדיםודתי להמשיך באותו יום בעבתיסירב. וישנתי רק שעתיים
והרופא . האשמים העיקריים הם אלו שאילצו אותו לעבוד כמרדים בתנאי לחץ קשים. שהחטא לא מוטל רק עליו, אמרתי לו

  . נחשב כהורג נפש כשהוא קרוב לשגגה
 ותרמו את הדשן , ביום הכפוריםזמן תרומת הדשןאת בבית המקדש שינו ם מבואר ש ש,)ב" ע'דף כ(ין במסכת יומא יויעו

 ולכן נראה שתורנות זו פסולה .נוח בין עבודה זו לשאר עבודות היוםכדי שיוכל ל, בגלל חולשת הכהן הגדול,  הלילהבחצות
. "הרי זה שופך דמיםשאם לא כן , ולא יהא שם גדול ממנו, לא יתעסק ברפואה אלא אם כן הוא בקי ":ע"ונאמר בשו. ואסורה
  . ישנם מתמחים גדולים ממנועוד ב, ר שאינו מספיק בקי'זאין רשות להפקיד חולים בידי סטא, לפי זה

  :נראה שיש להשיב כדלהלן, ובנוגע לשאלתנו
 ידי על וחובה זכאי ידי על זכות שמגלגלים משום ,תשובה קצת צריך מקום ומכל, אינו צריך כפרהר 'הרופא הסטאז  )א

 .חייב
 מתנה איזה ליתן רצונו ואם. 'ב', ה', ב - ימים שלשה שיתענה נראה, הכפרה לסדר ובנוגע . כפרההרופא הבכיר צריך  )ב

 ותורה מצוה נר', 'אדם נשמת' ה נר': הכתוב שם על תורה בלומדי לתמוך גם וצריך. עושה טוב דבר, הנהרג ליתומי
 .ומצבו יכולתו לפי הכל. 'אור

ם האחראים העיקריים לאסון ה, אשר הציבוהו בתפקיד כה אחראי במצב של תשישות, הממונים על הרופא הבכיר  )ג
 .וכפרתם תהיה כאשר יתקנו את המצב. שהתרחש

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"זום  אליהו בן שלנ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע
  , ל"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

 .נפטרי עם ישראלכל נ "ולע, ל"נ אירן בת מורוריד ז"לע, ל" זקודסיהמרים בת נ "לע, ל" זתראובן בן דולנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע, ל"נ ציון סלים בן ננה ז"לע
 

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון
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 בס"ד
 
 
 
 

                                                                                     
 "מסע חיים של וויתורים למען השלום" - מסעיפרשת 

(ל"ג, א) כתב רש"י 'משל "אלה מסעי" על הפסוק בפרשתינו 
לרפואתו. כיוון למלך שהיה בנו חולה והוליכו למקום רחוק 

שהיו חוזרין, התחיל אביו מונה כל המסעות. אמר לו, כאן 
 ישנו, כאן הוקרנו, כאן חששת את ראשך'. 

כל מסעות האדם בחייו, גלגל אחד הם, וכל אחד מהם הוא 
חוליה בשרשרת הארוכה של המסעות שצריך כל אדם לעבור 
בחייו. מעשה אחד כרוך בשני ומי שיתבונן במעשיו ויבחנם 

כסף, יראה שהקדוש ברוך הוא משלם לאדם -כצרוף
כמעשהו ומשיב לו במידה כנגד מידה על כל מה שהוא עושה 
לטוב וחלילה גם ההיפך, וכל מה שהאדם עושה, לעצמו הוא 

 עושה.
בספר "אדרבא ותן בליבנו" כתב כי בשנים האחרונות חווים 
אנו, היושבים בארץ הקודש, זמנים קשים. מידי תקופה 

ם גלי הטרור הישמעאלי, ואז מחוץ תשכל חרב מתחדשי
ומחדרים אימה. דם ישראל נשפך כמים וצרו צעדינו מלכת 
ברחובותינו. אין לך יום שקללתו אינה מרובה מחברו. לעת 
אשר כזו, שומה עלינו להתבונן אל תוככי נפשנו פנימה 
ולשאול את עצמנו בכנות: האם אין הסער הזה בשלנו? האם 

לעשות דבר מה, בכדי להשיב את החרב לא מוטל עלינו 
ף"! לא ֶר ה, ובכדי שיאמר היושב במרומים למלאך "הֶ נָ דָ לנְ 

אחת, כאשר נשאל מרן הגאון רבי אהרון ליב שטינמן 
שליט"א, במה יש להתחזק עקב הצרות הקשות הפוקדות 

התשובה היא תמיד אותה תשובה "בין  –את כלל ישראל 
מד רבנו האר"י ז"ל לפני אדם לחברו"! על נקודה זו, כבר ע

מאות שנים, כאשר התייחס לדברי הפסוק בחומש דברים 
"כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם בין דין לדין (יז, ח) 

ובין נגע לנגע דברי ריבות בשעריך וקמת ועלית אל המקום 
. בדרך הדרש מבאר רבנו האר"י אשר יבחר ה' אלוקיך בו"

ראל, וכך הוא אומר: ז"ל כי יש בו הוראת דרך לעם יש
בדורות הבאים, עתידים בני ישראל לתהות ולקבול על 
"אפליה" לכאורה, לרעה, בין ההנהגה בה מחייבת אותנו 

לבין  -התורה הקדושה לנהוג אפילו כלפי בעלי חיים 
ההנהגה בה נוהגים עימנו, בני העם הנבחר, מן השמים: כך 

לכסות את  . בעוד התורה מצווה עלינו"בין דם לדם"למשל, 
דמו של העוף הנשחט, הרי שדמם של בני ירושלים הופקר 

ג) -ועל תקופת חורבן בית המקדש נאמר בתהילים (עט, ב
"נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמים בשר חסידיך 
לחייתו ארץ. שפכו דמם כמים סביבות ירושלים ואין קובר". 

צטווינו . בעוד שביחס לבעלי החיים נ"בין דין לדין"כמו כן, 
(ויקרא כב, כח) "ושור או שה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום 

הרי שביחס לעם ישראל מצאנו הנהגה שונה  –אחד" 
לחלוטין, רחמנא ליצלן. דם אבות התערב בדם בנים, 
ומשפחות שלמות נכחדו יחדיו, מבלי להותיר אחריהן שריד 
ופליט! "אפליות" אלו שלכאורה, עלולות לעורר בנו תהיות 

אשר להנהגתו יתברך בעולמו. משום כך, מקדימה התורה ב
 –ומגלה לנו את הרז: אם תתהו לפשרן של "אפליות" אלו 

 "דברי ריבות בשעריך"!דעו כי התשובה אחת היא 
הן  –המחלוקות בתוך המחנה פנימה, בקרב כלל ישראל 

הגורמות לכל האסונות הנוראים בכלל ישראל והן 
הדין המתוחה באופן כה נורא. המגלגלות על עמנו את מידת 

כאשר ישנה שנאת חינם בין איש לרעהו, ההנהגה עמנו אינה 
מוכתבת על פי הכללים הקבועים ועל פי ההלכות המקובלות 

אינו חס ואין מרחם  –ומשניתנה רשות למשחית להשחית 
על איש... הבה נחשוב לרגע, כאשר מגיעים שני ילדים אל 

רעהו, מה רצונו של האב?  אביהם וכל אחד מהם מתלונן על
הוא הלא אוהב את זה כמו את זה, ואינו מצדד בעמדתו של 
זה וגם לא בעמדתו של רעהו. הוא רוצה דבר אחד ויחיד: 
שילדיו יחיו בשלום ויפסיקו לריב זה עם זה! וכשזה לא 
קורה, כלום יכולים אנו לשער כמה רב כאבו של האב? כך 

 יהודים, שניהם בניו גם ביחס לאבינו שבשמים. כאשר שני
 
 

הקדוש ברוך הוא אינו מצדד  -של מקום, רבים זה עם זה 
בעמדתו של זה או של משנהו. הוא אוהב את שניהם בשווה, 
שהרי שניהם בניו. כל חפצו אינו אלא שיפסיקו לריב והאהבה 
תשרור ביניהם. קורא הוא איפוא לשניהם ומפציר בהם 

. אולם כל אחד מתעקש "אנא, וותרו זה לזה! אל תריבו!"..
"וכי למה אוותר? הלא הצדק עימי!...". האם זה הגיוני? האם 
מתקבל על הדעת שנשיב תשובה שכזו לאבא שבשמים? ברור 
שלא! והנה, כאשר מעוררים על עניין השלום ועל הזהירות 
מפני המחלוקת עולים לנגד עינינו בראש ובראשונה נושאים 

בכוחנו לפתור. וכך, הננו שסביבם ניטשת מחלוקת שאכן אין 
פושטים ידיים בחוסר אונים ואומרים לעצמנו "נו, מה 
לעשות? הרי אין לאל ידינו להושיע!"... אולם למעשה, מדובר 
בעצת היצר! לאמיתו של דבר, הקדוש ברוך הוא אינו מבקש 
מאיתנו את מה שאנו לא יכולים לעשות, אלא את מה שאנו 

יתנו להתמקד בתחומים כן יכולים לעשות! הוא מבקש מא
בהם אנו יכולים לפעול ולחולל שינוי. כל אחד מאיתנו הלא 
יכול לוותר בתוך ביתו שלו! כל איש וכל אישה יכולים לוותר 
בתוככי המשכן הפרטי שלהם, כל אח יכול לוותר לאחיו וכל 
שכן לשכנו, מתפללי בית הכנסת ודיירי הרחוב יכולים 

מחלוקות קטנות  להתחשב זה בזה ולחסוך אינספור
ומיותרות, המרבות שנאת חינם בכלל ישראל. את זה אנו 
יכולים לעשות ושם אנו נבחנים. הסיפור הבא שלפנינו ימחיש 

הסיפור שלי הוא סיפור של התמודדות  לנו דברים אלו היטב.
מתמשכת, של ייאוש ותקווה, של גבורת נפש וגם של לב 

שלוש, רבתה רחב ועין טובה. כשנישאתי בגיל שלושים ו
השמחה במשפחתי. אחי ואחיותיי נשמו לרווחה. הם שמחו 
עמי כל כך. לא קלים חייה של רווקה ששורה ארוכה של בני 
משפחה קרובים וצעירים ממנה נישאים, מביאים צאצאים 
לעולם, יוצרים פזל משפחתי יפה והיא מחוץ לתמונה. חיים 

ם מתוך לא קלים היו לי ולמרות הכול התמודדתי עם הקשיי
ביטחון והרבה אמונה. לא עיכבתי בעד אחי להינשא וליוויתי 
שלושה אחים וארבעה אחיות לחופה. זהו ניסיון קשה. 
בחתונה הראשונה של אחי הקטן ממני בשנה, הייתי צעירה 
ואופטימית. בחתונה של אחותי הקטנה ממני בעשור ויותר, 
ו כבר הייתי שמחה פחות ומיואשת יותר. בני משפחתי רא

אותי בצערי וניסו לעשות ככל יכולתם כדי למצוא את האיש 
הפרטי שלי. הם התפללו, הרבו בסגולות, פנו לשדכנים 
ולאנשים ומכרים קרובים ורחוקים. הרבה חסד עשיתי 
בתקופה הזו עם אחי ואחיותיי הטרודים והעסוקים. אחייני 
היו כילדי. נקשרתי אליהם. טיפחתי אותם, קניתי מתנות 

שמחה בהיותי יכולה לגמול חסד עם הקרובים  ומצאתי
היקרים לי כל כך. בסוף זה קרה. נמצא השידוך האחד 
והיחיד שמיועד רק לי. ההמתנה השתלמה בסופו של דבר. 
חתונתנו הייתה חתונה שמחה, כזו שלא ראיתם מימיכם. 
פני אימי הצעירו ונראה לי שזקנו של אבי השחיר קמעה. 

יגות גיליתי ששווה היה לחכות אחרי שוך הריקודים והחג
חמש עשרה שנה לאדם מיוחד כבעלי. אדם צדיק וסבלן, בעל 
מידות טובות וירא שמים. בתקופת הנישואין הראשונה 
הייתי מאושרת. החיים החזירו לי חיוך. ציפיתי בכיליון 

ם. קיוויתי שאתברך בבית ברוך ילדים, עיניים שאהפוך לאֵ 
ערי הזמן לא הביא עמו למרות שאיני צעירה ביותר. לצ

בשורות טובות. שנתיים לאחר נישואי שוב ניצבתי במקום 
שנלאיתי לעמוד בו. הגעתי לגיל שלושים וחמש כמהה לילד 
שימלא את חיי ויוסיף להם אור. אצל אחי ואחיותיי 
הצעירים ממני רבו השמחות. הייתי עסוקה בעזרה 
ת לאחיותיי וגיסותיי העסוקות בטיפול שוטף בתינוקו

שנולדו שנה אחר שנה. המשפחה נעזרה בי רבות ולכן לא 
התפלאתי שאחי הצעיר פנה אלי בבקשה משמחת. בן 
שלישי נולד לו והוא החליט לכבד את אחד מגדולי הדור 

 כסנדק. הרב נענה להזמנה וכיבד את הברית בנוכחותו.
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אותנו, כיבד אחי ב'קוואטר', למי שאינו יודע למה הכוונה, 
קווטרים' הם בני הזוג המעבירים את התינוק אסביר "ה'

מאימו לסנדק. התרגשנו כל כך. קודם כל שמחנו על 
הסגולה, שמביאה ישועות גדולות. מלבד זאת התרגשנו 
מהזכות להגיש את התינוק לגדול הדור בצורה בלתי 
אמצעית. כמובן נתתי ביד אחותי מצלמה וביקשתי ממנה 

תמונה כזו אינה  את התינוק לרב. רלצלם כשבעלי מוס
מזדמנת בכל יום. אני לוחשת תפילות חרישיות, שאזכה 
לגדל בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, הרב מגיע, 
משפחתי מקיפים אותו ומבקשים ברכות. אווירה מיוחדת 
באולם הקטן. הרב מתיישב בכיסא המיוחד לסנדק ואני 

הירות כולי נרגשת, ניגשת ברטט לתינוק, מובילה אותו בז
למחיצה אל בעלי. עומדת לראות כיצד בעלי מגיש את 
התינוק לרב. אולי יזכה לברכה מיוחדת? אני מקווה. בעלי 
מתעטף בטלית. נוטל את התינוק והולך לצידו האחר של 
האולם. אל מקום מושבו של גדול הדור. בדרכו עוצר אותו 

ם התינוק. אני רואה אותו פונה בדיבור אביה של גיסתי, אֵ 
לבעלי. המצלמה קופאת בידה של אחותי. לא תהיה פה 
תמונה של בעלי מביא את התינוק לגדול הדור? לא.  אח 
גיסתי מוביל את התינוק אל הסנדק. בעלי מפשיל את 
טליתו ופונה לצד. אני בורחת מהאולם, דמעות בעיניי. מה 
התרחש בדיוק באותה דקה התברר לי לאחר הברית, 

ם התינוק, אביה של גיסתי, אֵ  כשהרב עזב את האירוע.
ניגש לבעלי וביקש ממנו לתת את הכיבוד לבנו. 'לבני ילד בן 
שלוש, חמש שנים ציפו לו. בני כל כך רוצה סגולה שהקטן 
יזכה באח או שניים...'. והסכמת לוותר על הכיבוד?' 

'הוא כל כך  ,שאלתי כלא מאמינה. 'כן', הוא ענה בפשטות
'מאוד מאוד'.  .'ואתה מאוכזב?' ביקש, לא יכולתי לסרב'.

עמדנו בצד האולם עצובים. איש לא הבטיח  לנו כלום ובכל 
זאת התקווה שתלינו בסגולה, הרצון להיות סמוך לרב 

ו. הכיבוד שניתן במאור פנים, זיוו תואולי לזכות לברכ
הועם. לאחר הברית המשיך בעלי לדרכו, הוא לא התעכב 

יטתו מה שהיה היה לחשוב ולהתחבט ולדוש במאורע. לש
וצריך להמשיך עם המבט קדימה, אולם אני לא יכולתי 
שלא לחוש שוב ושוב את האכזבה. זה היה הקש ששבר את 
גב הגמל. בעלי רצה להרגיעני. הוא עודד והפליג במעלת 
חשיבות מידת הוויתור. אבל הסגולה, אמרתי בקול חנוק. 

י פתח בעל כל כך רציתי לעשות מעשה שיזרז את ישועתנו.
את הספר 'עלינו לשבח' בפרשת נשא והראה לי את הכתוב 
שם על שניים שנושאים תינוק לברית. 'הם כמו שני 
כוהנים שנושאים קורבן למזבח. אחד הכוהנים היה נושא 
אותו מחצי הכבש למזבח ושניהם שותפים במצווה 
בשלמות. שניהם זוכים במצווה השלימה'. 'הזכות היא 

'בכול מקרה, זכות כפולה. גם זכות  שלנו', הטעים בעלי,
הוויתור וגם הזכות בהבאת התינוק'. מילותיו של בעלי 
הרגיעו את צערי. ויתרנו על הכיבוד, הענקנו את הזכות לזוג 
אחר ובזכות זה אני בטוחה שנזכה בבן צדיק, אמרתי. את 
הדמעות הותרתי לתפילה מעומק לב. ריבונו של עולם, 

ותנו בבן בקרוב, כבר אין בי כוח לחשתי, הושיענו ופקוד א
להמתין יותר. חודשיים לאחר מכן התבשרתי שנפקדתי. 
לאחר תקופה נולד בננו הבכור. קשה למצוא מילים שיתארו 
את האושר הגדול, בלתי ניתן להכילו. בת שלושים ושש 

ם. ערכנו ברית גדולה ומיוחדת. בברית משכה הפכתי לאֵ 
האחר  –אשת אחיה אותי גיסתי לצד ולחשה באוזניי ש

נפקדה והוא מצפה לבשורות  –שוויתרתי לו על הכיבוד 
 טובות. 

כן, אבא שבשמים מצפה לראות באמת: האם איכפת לנו 
מצערו? האם אנו מוכנים לוותר מעט על הכבוד שלנו, בכדי 
לגרום לו נחת רוח? האם אנו מוכנים להתפשר על קוצו של 

לה? אם נעשה זאת יו"ד, בכדי שלא לצער אותו יתברך, חלי
הרי שנוכל לדעת נאמנה כי עשינו צעד קטן נוסף לקראת 
הגאולה השלמה והשבת השכינה אל תוך מחננו, צעד קטן 
שיכול למנוע צרות רבות וקשות מכלל ישראל, בימים קשים 
אלו של עקבתא דמשיחא! וכלום יכולים אנו לוותר על 

 ההזדמנות הזו?
בנו, נווכח כי יש בהם אם נתבונן במאורעות המתרחשים סבי

אף משום מידה כנגד מידה באופן נורא, כלפי חטאי 
 המחלוקת, לשון הרע ושנאת החינם. שכן לכאורה,

 
 

אינן  –ההתרחשויות הסובבות אותנו (פגועי התאבדות) 
נתפסות בשכל אנושי: מה מניע מפגע זה או אחר לצאת למסע 

יים הרג ורצח, בשעה בה ידוע לו היטב כי מרבית הסיכו
שימצא את מותו בסופו של דבר מיד לאחר שיוציא את זממו 
אל הפועל? איזו הנאה יש לו מכך, עד שהוא מוכן למסור את 
נפשו בכדי להרע ליהודים שמעולם לא הרעו לו באופן אישי? 

אין אנו יודעים, אולם הבה נתבונן בדברי  –תשובה לדבר 
ם ישוך הגמרא (תענית ח.) "אמר ריש לקיש: מהו שכתוב 'א

הנחש בלוא לחש ואין יתרון לבעל הלשון'? לעתיד לבוא 
מתקבצות ובאות כל החיות אצל הנחש, ואומרים לו: 'אריה 
דורס ואוכל, זאב טורף ואוכל, אתה מה הנאה יש לך?'. אמר 
להם: "אין יתרון לבעל הלשון'". כלומר: לעתיד לבוא, יבואו 

: לשם מה כל בעלי החיים בטענה כלפי הנחש וינסו להבין
פגעת באנשים? איזו הנאה היתה לך באותו מעשה של רוע? 
ניחא האריה דורס ואוכל, הזאב אף הוא טורף ואוכל... אולם 
אתה? הרי לא הייתה לך כל הנאה בהכשת הבריות מלבד 
הרוע בהתגלמותו! והנחש? הוא ישיב כנגדם ויאמר להם: עד 
שאתם מתלוננים עלי נסו אתם להסביר את המניעים 
הגורמים ל"בעל הלשון", אשר אין לו כל יתרון במעשיו, 
להמשיך ולפגוע בבריות באמצעות לשונו שהיא כחץ שחוט. 
לכשתבינו את מניעיהם של "בעלי הלשון" אפשר שתבינו גם 
את מניעי שלי! ואנו על פי דרכנו למדנו, כי במקום בו ישנם 
 "בעלי לשון", המזיקים ומשחיתים, פוגעים והורסים, וכל

זאת מבלי כל יתרון, הרי שהתשובה השמימית הינה "אם 
ישוך הנחש בלא לחש"! הקדוש ברוך הוא מביא עליהם עונש 
בדמות נשיכת הנחש, אשר אף בה אין כל יתרון לבעליה מלבד 
הרוע בהתגלמותו... והוא הדין לדורנו אנו: במקום בו 
המחלוקת מצוייה, המחלוקת אשר אין בה יתרון לאיש וכל 

עצת היצר להשחית ולהרע מבלי כל תועלת, אין  כולה
להתפלא על שבהנהגת מידה כנגד מידה נענש כלל ישראל 
באמצעות מפגעים הפועלים ממניעים של רוע צרוף, מבלי 
שיהיו להם תועלת או יתרון במעשיהם! כי חילוקי דעות 
יכולים שיהיו בכלל ישראל, ולפעמים הם אפילו הכרחיים. 

לוקות ולשון הרע, שנאת חינם ושאר אולם מכאן ועד למח
ארוכה הדרך! בכל אותם  -הרעות החולות שבין אדם לחברו 

פגעים רעים אין כל תועלת לאיש ואין הם כי אם עצת היצר 
בלבד. הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו היטב. 
הסיפור שיסופר כאן הוא אמיתי לחלוטין, להוציא כמה 

סגיר את הנוגעים בדבר. אנחנו פרטים מזהים שעלולים לה
מתגוררים באחת ממדינות דרום אמריקה. אבי שיחיה, 
משמש כרב קהילה מכובדת ועשירה. בין חברי הקהילה 
נמנים אנשי עסקים ואילי הון, לצד אברכים חשובים 
תלמידי חכמים בעלי משפחות ברוכות, שתורתם אומנותם. 

, היודע מחד הוא בעל רגש חם –אבא ניחן באופי מדהים 
ומבין לליבו של הזולת, ומאידך תקיף הוא בנושאים שאסור 
להתפשר עליהם מבחינה הלכתית ומוסרית. אבא היה אהוד 
על חברי הקהילה. אנשים ראו בו אישיות מורמת שאפשר 
להתייעץ עמה בנושאים כלכליים סבוכים ובענייני השעה, 
לו כמו חינוך הילדים והנהגת הבית. החיים בקהילתנו התנה

על מי מנוחות. שימשנו סמל לקהילת אחרות, בעיקר 
באחדות ששררה ביננו. היינו כעין משפחה אחת גדולה 
ותומכת. הילדים למדו והתחנכו במערכת מוסדות לימוד 
אחת, תלמודי תורה וישיבות כמו גם בית ספר לבנות וסמינר 
בית יעקב. הכל נמשך, עד לאותו יום נורא, שבו פרצה אש 

אף אחד לא יודע להצביע בדיוק מה היתה העילה המחלוקת. 
למריבה הקשה ולהתפלגות שבאה בעקבותיה. גם היום, 
במבט לאחור, אינני זוכר במדוייק את הפרטים. דבר אחד 
אינני מסוגל לשכוח, את עוגמת הנפש העצומה שנגרמה 
לאבא. שתי משפחות מנכבדי העיר, אנשים שתורמים 

ל, הסתכסכו ביניהן. סכומים לא מבוטלים לקופת הקה
בתחילה, התנהלו הוויכוחים על אש נמוכה, בחדרי חדרים, 
מבלי שאיש ידע. עוף השמים הוליך את הקול והדי המריבה 

כלל שליטה. אנשים טובים, לפחות בעלי כוונות יצאו מ
טובות, ניסו להתערב ולהשלים בין המשפחות, אבל לא 
הצליחו, ומה שגרוע יותר, קהילתנו התפלגה לשניים. זה 
אוחז כך ואילו רעהו סובר שהצדק עם המשפחה השניה. לא 
אפרט את כמויות הרכילות ולשון הרע שאפפונו מכל עבר, 

 נסחפים. המריבה הפכה לנושא הכי  לא שמנו לב שאנחנו
 
 



חם באותה תקופה. בימים ההם, היה אבא ספון בביתו, 
כואב את המצב האיום והנורא שאליו נקלעה קהילתו. 
לאורך כל הדרך, שתק שתיקה מופלגת למרות שרבים 
ביקשו לשמוע במי הוא מצדד. כל משפחה שלחה שליחים 

על חרם נגד לאבא לדבר על ליבו, בתוספת בקשה שיחתום 
המשפחה השניה. אך למרות הלחצים, הוא בחר לשתוק 
ולא להתערב. שתיקתו הרועמת של הרב, רק הרגיזה את 
בני העיר והעלתה את מפלס הרכילויות. עד כדי כך, שאבא 
נהיה גם הוא נושא מדובר במריבה. אנשים נתנו דרור 
ללשונם והשמיצו בצורה מכוערת את אבא תמים הדרך. 

לל שתיקתו המצב החמיר מיום ליום. יום אחד למעשה, בג
דפק על דלת בית הוריי, רבי שלום, ששימש כראש 
הקהילה. אדם משכמו ומעלה ומקובל על כולם כתלמיד 
חכם בקנה מידה עצום, לצד היותו עשיר מופלג. ממש תורה 
וגדולה במקום אחד. הוא מצא לנכון לבוא אל אבא ולנסות 

שות במצב הלא פשוט הזה. לראות יחד עמו, מה אפשר לע
אבא נהג להתייעץ בהרבה נושאים עם רבי שלום על אודות 
ענייניה הרוחניים של הקהילה ואף על דברים שעומדים 
מידי פעם על סדר היום. באותו יום בו הגיע ראש הקהל, 
היה אבא שרוי בעצב רב. שעה קלה קודם ביקר בבית אחד 

ים קשים. מראשי המשפחות המסוכסכות והטיח בו דבר
למה הרב שותק? אבא בשום אופן לא  -בעיקר היתה טענתו 

רצה להתערב, הוא האמין שבעזרת ה' יבוא יום והכל יבוא 
על מקומו בשלום. רבי שלום הפציר באבא לנסות להשכין 
שלום בין הצדדים. הוא תיאר לאבא בצבעים קודרים מה 
קורה בחוץ, איך אש השנאה והמחלוקת אוכלת כל חלקה 

בה. 'תן לי רשות' ביקש רבי שלום 'אני אנסה לגשר בין טו
הצדדים. הרב הרי יודע שיש לי כח והשפעה, אולי אצליח 
לעשות משהו?'. אבא הביט בו ואמר: רבי שלום, תסתכל 
עליי. אני ראובן בן מלכה, שרוי בימים אלו בצער גדול ואיני 
צריך לפרט לך מדוע. אני מבטיח לך בזאת שאם אתה מושך 

ידך מכל העסק הזה, שלושת ילדיך הזקוקים לזיווג  את
הגון, יביאו בשורות טובות עוד השנה. 'אני' אמר אבא, 
'שמתי מחסום לפי וגם אתה תעשה כמוני ומעשים אלו 
בוודאי יעוררו הרבה רעש בשמים ויפתחו לך שערים, אבל 
כל זאת בתנאי שאינך מוציא מפיך אף לא מילה אחת יותר 

י שלום פרץ בבכי נסער. שלושה בחורים בעניין זה'. רב
מבוגרים היו לו בבית. הגדול כבר התקרב לעשור השלישי 
לחייו, הצעיר יותר היה בן עשרים ושבע. אחריהם 
השתרכה שיירה של בנות. ראש הקהל עדיין לא ערך 
שמחה בביתו וצערו היה גדול מאוד. בניו הלכו לשמחות 

ואילו אצלו השעון חלאקה ובר מצווה לילדיהם של החברים 
כאילו עצר מלכת. רבי שלום התרגש מאוד מהברכה, ענה 
'אמן' בקול ופנה ללכת לביתו. 'אעשה כדברי הרב ומן 
השמים ירחמו'. הוא האמין בכל ליבו שברכתו של הרב 
תתקיים במלואה ובעזרת ה' השלום והשלווה יחזרו לשרור 
בעיר כבתחילה. אלא שהמצב בשכונה רק הלך והחמיר, 
שכנים בבניין אחד לא דיברו ביניהם. הורים נאלצו להוציא 
את ילדיהם ממוסדות החינוך, מחשש להתנכלויות של הצד 
השני. רבי שלום, ראש הקהל, כבר לא היה מסוגל לראות 
את המצב בקהילה, אבל זכר את הבטחתו של הרב. יום 
אחד קרה הנס. בנו בכורו של רבי שלום התארס. השמחה 

אבל מהולה בעצב. רבים מבני הקהילה לא היתה עצומה 
הגיעו לאחל מזל טוב למחותנים. איש לא ידע על הבטחתו 
של הרב רבי שלום. כמה חודשים חלפו מאז ופתאום נס. 
הלא יאומן קרה. בנו השני של רבי שלום התארס למזל 
טוב. בשמחה הזו כבר היתה נוכחות יותר מורגשת של בני 

ב ממש יזכה גם בנו הצעיר העיר. כולם איחלו לו שבקרו
לשידוך טוב. יום רדף יום והשקט והשלווה חזרו אט אט 
לעירנו. באחד הימים נתלו בבית הכנסת, מודעות חגיגיות 
הקוראות לסיום מסכת שעורך ח' (ראש משפחת הסכסוך). 
השולחנות היו ערוכים בטוב טעם ומסיים המסכת עלה 

ו, אבל במקום לומר את ההדרן. ח' נטל את המיקרופון ביד
להתחיל במילים, הוא פרץ בבכי קורע לב. 'עברנו תקופה 
קשה' הוא השתנק, 'כולם ביחד וכל אחד לחוד. הודו לה' 
שהכל מאחורינו. נשתדל להביט קדימה אל הטוב שמצפה 
לנו, בתפילה ובתקווה לימים טובים שעוד יבואו'. הוא 

 סיים את דבריו וכולם ניגשו ללחוץ את ידו. התרגשות
 
 

עצומה היתה בקהל. המעמד נמשך עד שעה מאוחרת בלילה. 
רבי שלום נעדר מאותו מעמד אבל כולם הבינו למה. למחרת, 

 שתו איתו יחד לחיים לרגל אירוסי בנו השלישי.
מספרים בשם רבנו הגדול מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל, כי היו 
 לו שלוש עצות לחתן וכלה העומדים להקים את ביתם החדש. 

 , לוותר, לוותר, נוסחת חיים של נצח.לוותר
ויתור דורש תעצומות נפש אדירות, הוא תובע מאתנו להקטין 
ולגמד (לכאורה) את ערכנו ומעמדנו, ולהרחיב ולבנות ולרומם 
הטבה לזולתנו. אוי, כמה זה קשה, כמה שזה מקמט את 

 האגו הנפוח.
ל מסתתר בשפריר עליון, מסתיר -הקדוש ברוך הוא, ק

עמנו את העובדה המדהימה, כי הויתור למען ומעלים מ
הזולת הוא בעצם המקלט והמגננה והאור שאנו בונים 

 ומכינים לעצמנו.
הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המוביל אותנו לתובנה כי 
הוויתור לזולת זה הדבר הטוב ביותר שאדם יכול לעשות 

 לעצמו דווקא...
, מה זה לא בדיוק שנים, לא הייתי בדיוק דתי 10ככה, נגיד לפני  

דתי? אתה יודעים אצל הספרדים אין דבר כזה "לא דתי", לכולם 
יש בבוידעם סבא אחד או שניים שהיו רב גדול או שוחט מוסמך או 
כותב תפילין, משהו כזה. אין ספרדי שלא זוכר סבתא שמדליקה 
נרות שבת וסוגרת את העיניים ומתפללת כשהיא מחזיקה את 

ל אני לא מתכוון לשקר לכם... הייתי דתי רק המזוזה ביד ימין. אב
בלב, איך שאומרים, לא בדיוק שומר על כל המצוות...אז ככה, 

אצלנו בקליקה של עסקי הנדל"ן, נתנו לי את הכינוי "הכריש", כי  
לצ'ינו יש חוש ריח להריח עיסקת נדל"ן ממיליון קילומטר, לבוא 

הלקוח, או עם מזומנים, לגלגל עניינים עם העורך דין של 
האפוטרופוס של המדינה, לקנות בזול למכור ביוקר, ולעשות 
כמויות של כסף נזיל נוסף. יופי, הבנתם, אני סוחר נדל"ן ותיק, עם 
אוזניים ראדאר, עיניים טלסקופ, שמריח דם כמו כריש בים, אבל 
מה, לפעמים יש עיסקאות שאני לא בא לבד, אלא מסביבי שורצים 

ישונים. מדובר נניח בדירה של "עמידר", עוד שניים שלושה כר
שהמדינה מעמידה למכירה, מפרסמים את זה בכל מיני עיתונונים 
קטנים, או בתקשורת האלקטרונית, אבל צ'ינו לא מפספס, מריח 
הזדמנות, שולף צ'ק בנקאי כמו שצריך, ואוחז ביד תיק ג'ימס בונד 

יד אני מוכר, מלא מזומן. שתבינו, כמו שאני קונה דירה או חנות, מ
, וממשיך הלאה. בדרך כלל אני ₪ 30.000- 20.000גוזר קופון 

מביס את כל הסוחרים בשוק שלי, וכשהם רואים אותי במשרד של 
המכרז, בדרך כלל, הם מתקפלים וחוזרים בשקט בשקט למשרד 
שלהם. הם מכירים את הקוד: כשצ'ינו בסביבה אתם מעבר לאופק. 

ם איתי קרב על המחיר, אני מחכה ושתבינו, אם כבר יש שמנהלי
להם בפינה, מקפיץ להם את המחיר, בדיוק בנקודה שממנה 
מפסידים בעסק, ובורח בשנייה האחרונה ומשאיר אותם עם 
הפסדים. לא יפה? נכון, אבל אלו כללי המשחק. לפני עשר שנים, 
הגעתי למשרד עורך הדין שייצג דירה בגודל בינוני פלוס בשכונה 

הארץ. נכנסתי, עשו לי כבוד, כי מכירים אותי. בלובי  ענייה במרכז
של המשרד ישבו עוד שני כרישונים, סרדין אחד, ועוד אצה. אני 
מכיר את כולם, והם מכירים אותי, קרצתי להם בעין שיזהרו, אבל 
משום מה הם שידרו לי רוח קרב, כאילו הם הולכים להרים מחירים 

האחרונה. אולי לא הבנתם, לשמים, וילחמו על הדירה עד הנשימה 
אבל לדירה יש מחיר התחלתי, ומשם עושים תחרות. כל אחד 

. התיישבנו במשרד עורך הדין, הגישו ₪ 5000מגביה מינימום 
קפה ועוגיות, ואז נכנסה למשרד אישה דתיה אחת, צנועה, עם פנים 
עצובות. עורך הדין הודיע לנו שגם היא במכרז. לידה עמד אח 

ו אלברטו, אני מכיר אותו קצת, כי הוא מלצר ותיק שלה, קוראים ל
במסעדה לא רעה בכלל, בדרום תל אביב. עורך הדין התחיל 

מי מוסיף?" כרישון אחד אמר  ₪ 600.000במכרז. "מחיר התחלתי 
גם אלברטו והאצה תפשו  5.000, השני הוסיף עוד ₪ 610.000

ה מהפה. , ואני עוד לא הוצאתי מיל640.000אומץ, והמחיר קפץ ל 
פתאום, אלברטו המלצר נכנס לסבב ואמר: "תראו חבר'ה, האישה 
הזו היא אחותי, אלמנה עם שלושה ילדים קטנים, בקושי שורדת, 

היא לא  ₪ 600.000 -תעשו לנו טובה, תרדו מהעץ, יותר מ
מסוגלת לשלם, וגם זה אחרי משכנתא גדולה והלוואות נוספות 

מדירה לדירה בשכירות, מהמשפחה. היא מסכנה גדולה, עוברת 
גיהנום". ההיא, יושבת בצד, מכסה את הפנים עם הידיים, ואני 

 מבין שהיא בוכה אבל לא יודע להחליט אם עובדים עלי או לא. 
 
 



אצל סוחרים קשוחים, פוזות כאלה לא עושות רושם. הכרישון  
, והסרדין עשה שריר ₪ 650.000 -מימיני לא ממצמץ, ומעלה ל

פתאום המלצר צורח "מה קרה לכם?  5.000ד נוסף והוסיף עו
איפה הלב שלכם? מה, הכל כסף בעולם? אין התחשבות?" אבל 
 -הכרישונים עם עורך הדין לא שמים לב, המחיר קופץ ל

זה המחיר  -זה יימכר, למה?  700.000 -. כשיגיע ל670.000
הריאלי של הנכס, גרוש לא יותר. צ'ינו שותק, מעביר עין 

ין למסכנה ולאחיה, ופתאום אני מרגיש שהלב שלי לכרישונים, ע
מתמסמס. הרמתי את יד ימיני, וחבטתי על השולחן, כל הכוסות 
התהפכו, העורך דין כמעט נפל מהכסא המתנדנד שלו, לאצה 
נפלו המשקפיים והכרישונים והסרדין הזדקפו בבהלה. השקט 
. מסביב היה כמו אחרי רעידת אדמה, לא יודע כמה בסולם שוסטר

"מה עובר עליכם?" צעקתי עליהם. "יושבת פה אישה אלמנה 
עוברת מדירה לדירה, שלושה ילדים קטנים, בקושי מתפרנסת, 
מדברים אליכם, ואתם רצים כמו סוסי ים, בלי לב, בלי מצפון, 
יאללה תעצרו. למה אם מישהו מעלה ת'מחיר יש לו עסק עם 

ו מחזירים את צ'ינו, ויותר מזה, עכשיו אדון עורך דין, אנחנ
ותמחק את כל ההצגה הזו מהפרוטוקול.  610.000-המחיר ל

הגברת הזו תרכוש את הדירה, והיידה קומו כולם ותחזרו 
הביתה". אתם שומעים, כל הדגים התייבשו ממני, עשו אחורה 
פנה ונעלמו. גם העורך דין יצא גדול וקרע את הפרוטוקול. "תודה 

ה, אבל אני כבר לא הייתי אדון, תודה לך", אמרה לעברי האיש
שם. הגעתי הביתה, והבן שלי שוקי, חוזר בתשובה טרי שהתחתן 
לא מזמן. סיפרתי לו מה קרה, הוא נישק אותי במצח ואמר לי: 
"אבא, אתה כריש עם נשמה, מוויתור רק מרוויחים". יופי, כל זה 
קרה לפני עשר שנים, מאז התהפך עלי הגלגל, וצ'ינו הכריש עשה 

קאות גרועות, קיבל גם עקיצה קטנה והכסף והרכוש כמה עיס
שקעו במצולות ים. הנושים רדפו אותי ונאלצתי למכור את 
הדירות שהיו ברשותי, וגם את הדירה של הבן שלי שחזר 
בתשובה והיה מטופל בשני תינוקות. "לא נורא אבא, אני לא 
מתלונן, אשלם שכירות העיקר שתצא מהצרות", הוא ניחם אותי, 

זה בני אדם שמאמינים. תראו, ליפול ממגדל גבוה זה נורא  ככה
כואב, במיוחד שבשוק נחשבתי לכריש, והנה עכשיו אני אפילו 
 לא סרדין קצוץ ראש בקופסת שימורים עם שמן מנוע. מי כמוכם

 

יודע שיש אנשים שהסטירות והמכות מעוררים אותם, ובמקום 
להיות כמו סבא להיכנס לדיכאון ולכעוס על כל העולם החלטתי 

שלי, עברתי לגור רוב שעות היום בבית הכנסת, מתפלל, תהלים, 
פה ושם בתי משפט, צווי עיקול, הסדרי תשלומים, בקיצור, בית 

את הגיהנום המשפטי והחובות. נו,  –איכשהו  –הכנסת ממתיק לי 
וכשיש צרות, הן מגיעות בצרורות. הבן שלי, שוקי שחזר בתשובה, 

שאשתו חולה קשה... מצאו  –לפני שנתיים  –ד מודיע לי ערב אח
אצלה משהו... בכיתי כמו תינוק, הלכנו לכל הצדיקים שחיים וגם 
לצדיקים שלא חיים, התפללנו, תרמנו מה שיש, אבל איך אומרים, 
הצדיקה שלו השיבה את נשמתה הזכה לבורא עולם והשאירה אותו 

קים... ומה אני עם שלושה יתומים. הפכתי לשבר כלי, כי הכיסים רי
יכול לעזור לו... אתה מבינים, בכינו אחד על כתפי השני, ולחשתי 
לו באוזן "שוקי, אתה הצדיק בין שנינו, ואתה לימדת אותי שהכל 
לטובה... קשה לי להבין, אבל ככה אמרת", שוקי בכה ואמר לי 
"אבא, אני מאמין בזה, אבל עכשיו נורא נורא קשה לי להרגיש את 

 זה".
לפני סוף הסיפור, בשבוע שעבר התקשר אלי שוקי להודיע  אנחנו

לי "אבא, אתה מוזמן היום בערב לארוסין שלי", ונתן לי כתובת. 
שמחתי נורא, היידה שיפתח דף חדש, ושיהיה במזל. הגעתי עם 
אוטובוס לשכונה, עליתי לקומה השניה ודפקתי בדלת. מי עומד 

אביב. -צר מדרום תלמולי פותח ת'דלת? לא תאמינו, אלברטו המל
"מה אתה עושה כאן אלברטו?" אני שואל אותו, וההוא כמו יהודי 
עונה לי "ומה אתה עושה כאן צ'ינו הכריש?" אז אני מסביר לו 
"באתי לארוסין של הבן שלי, שוקי" ואלברטו מחייך ואומר 
"נהדר, גם אני באתי לארוסין של שושי האחות שלי". בקיצור אני 

ה מתוקה. מטופחת, עם המון עציצים, תמונות של נכנס פנימה, דיר
 צדיקים, וכמובן אקווריום. 

אז בואו נסכם. שושי ואיציק יתחתנו עוד לפני פסח, ויגורו אתם 
 יודעים איפה? בדירה ההיא שויתרנו עליה אז... 

כשחזרתי בלילה הביתה הסתכלתי מהמרפסת על העיר והאורות 
וש ברוך הוא "ריבונו של שלה, הרמתי ת'ראש לשמים ואמרתי לקד

עולם, היה כדאי להפסיד את כל הכסף שבעולם, להפוך מכריש, 
לסרדין בלי ראש, העיקר ללמוד פרק בחיים, שמי שמוותר, עושה 

 את זה בעיקר בשביל עצמו. לא ככה?".  ועוד איך ככה...!
 

 אחים יקרים!
 

ו ריח של מחלוקת, ואומנם מחלוקת לא לפורצת, עומד יהודי ומוותר במודע, על שלו, כדי לברוח מכל דבר שיש ב
השלום והשלווה אהבו, אך הוא, לכאורה הפסיד. ויתר על הרחבת דירה ונאלץ להמשיך להצטופף בדירתו 
המקורית. ויתר על חלקו בירושה והריהו ממשיך להתמודד עם הגרעון בחשבון הבנק שלו. ויתר על זכות קדימה 

למחוז חפצו. טעמם המר של ההפסדים הללו הוא שורש המחלוקת! קשה בכביש והוא תקוע בפקקים ומאחר 
לאדם להתחבר אל הרווח שישיג מן הויתור בעולם הבא, בעודו מלקק את פצעיו מן ההפסדים בעולם הזה. ברם, 
מחשבה זו בטעות יסודה, כי המציאות מוכיחה שכל ויתור מועיל למוותר. אולי לא באופן מיידי, אלא בטווח של 

 , אך אדם שמתאזר בסבלנות ובאורך רוח זוכה לראות זאת במו עיניו, "מי שמוותר לעולם לא מפסיד!שנים
אין לנו אלא לשאת כפינו בתפילה למרום בצאתנו מן הקודש, כי אכן יביאו הדברים את התועלת הרצויה, למען 

 ו ועל כל ישראל ונאמר אמן.הרבות נחת רוח לפני אבא שבשמים. מי יתן והעושה שלום במרומיו יעשה שלום עלינ
 

 בברכת התורה
 הרב יואל ארזי

 
 
 
 

 קוראים יקרים!
בחסדי ה' יתברך, בכל שבוע העלון מופץ באלפי העתקים בארץ ובעולם לכבוד אבא 

 שבשמיים ללא מטרת רווח.
 אל תעמדו מנגד! –אנו צריכים את עזרתכם בהוצאות ההדפסה 

 אברהם מלכה 052-3939551 צורו קשר ותהיו שותפים לזיכוי רבים אדיר
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 052-3939551אברהם מלכה  -עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים במהרה בימינו אמן.  לתרומות 
 
 

 , טוהר חיה בת איילהיוסף בן סבוט, שאול בן אסתר,    לרפואת:
 בן זהרי,הרב יאשיהו יוסף  רפאל בן אסתר,, מיטל בת פרחיה

 ענבל בת סימי,  חנה בת רבקה, ג'ינה בת בובה. אסתרינה בת זולה,
 דרור בן מזל. השמט אתי בת כוכבה.

 

 רפאל (רפי) בן שלבייה,  ויקי נעה בת אליס,  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
  ,ציון בן אברהם, שושנה שמעה בת סעדה  טוני בת חירייה,
 בן לאה,  רפאל יהודה בן אסתר, אפרים בן זו'רה, עפרה בת שרה,

  עדי בן חנה, חיים בן מיסה, תמר בת סעדה, ג'נט בת לונה,
 ג'קי גגו יצחק בן גבי ססיה.קלמנט עמוס בן אסתרינה, , , ליס בת חנהא

ל ל



             
    

חזק -סעי מ  •  94ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  (לג, א) אלה מסעי בני ישראלל
ראה לי שהרמז בזה שלא שת המסעות לא כתוב אות "ז". ונבכל פר

נסעו בשבת. ועוד רמז שלא היו ישראל צריכים בדרך מסעם שום כלי 
  (אהבת תורה) .זיין

' ואלה ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה
  (לג, ב) מסעיהם למוצאיהם

 –מדוע נאמר בתחלה "מוצאיהם למסעיהם" ואחר כך, בסדר הפוך 
  מסעיהם למוצאיהם"?"

אדם אחד התאלמן, ונשא אשה  משל: ממשיל על כך המגיד מדובנא
ונים. הבן והאשה החדשה שניה. לאותו אדם היה בן מנשואיו הראש

פה ביניהם, והבן סבל סבל רב. לאחר זמן מה מצא האב לא הסתדרו י
כלה לבנו, ואמר לו: "בעוד שלושה חדשים יהיה יום חתונתך. האזר 

  בסבלנות, יש לך רק עוד שלשה חדשים לסבול...
כעבור שלשה חדשים יצאו לדרך אל עירה של הכלה. ישבו שניהם 
בכרכרה, ומדי פעם שאל הבן את העגלון: "מהו המרחק שכבר 
עברנו?" גם האב פנה אל העגלון בשאלות מפעם לפעם, אך הוא 

  שאל: "כמה זמן נותר לנו לנסוע, עד שנגיע?"
ממה נבע ההבדל בין שאלת הבן לשאלת האב? מדוע שאל הבן על 

  ?המרחק שנותרעל  –המרחק שעברו, והאב 
הבן איננו יודע בדיוק, מה מצפה לו שם, בבית הכלה החדשה... הוא 
רק יודע, שהוא רוצה לברוח מהאם. ממילא, העיקר אצלו הוא 

יודע הוא  –המרחק שכבר עבר. האב, לעומת זאת, יודע את האמת 
ושלבן רת פנים, שהכלה טובה, ושמשפחתה משפחה טובה ומסבי

סוף יהיה טוב. לכן שואל האב, כמה זמן עוד נותר, עד -שלו סוף
  הבן אל המנוחה ואל הנחלה. שיגיע

ישראל יצאו ממצרים, והולכים הם אל ארץ אשר הקב"ה יודע, 
 –למסעיהם על פי ה'"  מוצאיהםשטובה היא עד מאוד. לכן נאמר "

  הנם עבור מסעיהם, עיקר יציאת מצרים כדי להגיע לארץ ישראל.מוצאיהם 
לעומת זאת, בני ישראל אינם יודעים מה מחכה להם בארץ ישראל, 

היה, מבחינתם, לצאת העיקר  –וממילא "מסעיהם למוצאיהם" 
     ולהתרחק ממצרים ככל האפשר.

ט"א בספרו "טעמא דקרא" ביאר: בעצם יש שלי רבי חיים קניבסקי
להבין איך נסעו בני ישראל מ"ב מסעות במדבר, והלא הפסוק מעיד 
על המדבר שהוא "ארץ ערבה ושוחה בארץ ציה וצלמות, ארץ לא 

איך, אם כן, היו שם אותם (ירמיהו ב, ו) עבר בה איש ולא ישב אדם שם" 
  ערים ומקומות המוזכרים כאן במסעות בני ישראל?

לא היה שם שום ישוב שודאי  –רבי חיים אומר  –ונראה פשוט 
בתחילה, אמנם, אחר שישראל עברו שם, במקומות שחנו צמחה מעט 

, ואז נשאר (כמבואר בתוס' בחולין פ"ח: ד"ה אלא)צמחיה על ידי הבאר 
באדמת המקום טבע כלשהו להצמיח, והתישבו שם מעט בני אדם 

  ות הללו ושמותיהם לזכרון.שוכני המדבר, וכך נשארו המקומ
ישראל נתנו להם, כמפורש בני  –וברור כי את כל שמות המקומות 

בתורה לגבי מרה וקברות התאוה, וכן אמרו חז"ל על אלוש, רפידים, 
   ועי' ברוקח עה"ח.  פי החירות וסוכות, ובודאי שבכולם יש טעם למה נקראו כך,

  
כאשר יצאו בני לפיכך בתחילה נאמר "מוצאיהם למסעיהם", כיון ש

ישראל למסע לא יכלו הם לומר שיעד נסיעתם הוא למקום פלוני, 
יו קימים שהרי כאמור, עד שלא הגיעו לשם המקומות הללו לא ה

קב"ה יורה להם שהלהיכן  –כלל, אלא מוצאיהם היו "למסעיהם" 
לנסוע. אך לאחר ארבעים שנה, כשמקומות אלו כבר היו קימים, כי 

כבר חנו בכל אותם המקומות וקראו להם בשם, יכולה  בני ישראל
עיהם למוצאיהם', והיינו שהתברר למפרע שכבר התורה לכתוב 'מס

מקומות אשר בשעת יציאתם למסע היו אמורים הם לנסוע לאותם 
  (ומתוק האור)    עומדת התורה להזכירם בשמם מיד.

  (לג, לח) ויעל אהרן הכהן אל הר ההר... וימת שם
בספר מנורת המאור כתוב ששמונים אלף ילדים נקראו אהרן, הלכו 
אחר מטתו של אהרן, והם נולדו לאחר שאהרן עשה שלום בית 

! אם נחלק שמונים אלף לארבעים שנה שהיו במדבר במשפחתם
שרות פעמים בשבוע, זאת בנוסף נמצא שאהרן עשה "שלום בית" ע

רים שהיו מוטלים עליו! צא דו ככהן גדול, והתפקידים האחיקלתפ
  (שם)  "אוהב שלום ורודף שלום"!ולמד עד היכן מדתו של אהרן 

  (לה, כה) וישב בה עד מות הכהן הגדל אשר משח אתו בשמן הקדש
לגבי דינו של הרוצח בשגגה: אם  :)שנינו במסכת מכות (יא

זה אינו גולה". אם מותו של הכהן הרי  –"משנגמר דינו מת כהן גדול 
לו דין גלות לעיר מקלט, אין  –היה לאחר שכבר נגמר דינו  הגדול

  ם בו הדין שמיתת כהן גדול פוטרת אותו מעיר מקלט.ישהרי מתקי
אבל, "אם עד שלא נגמר דינו מת כהן גדול, ומנו אחר תחתיו, ולאחר 

כלומר, אם הוא הרג ולאחר  במיתתו של שני".חוזר  –מכן נגמר דינו 
ול, ומינו כהן גדול אחר כשעדין לא נגמר דינו, מכן מת הכהן גד

הוא שצריך לשבת בעיר מקלט עד הדין  –ואחרי זה נגמר דינו לגלות 
שהכהן הגדול החדש ימות. ולמה? "לפי שהיה לו לכהן גדול 

  להתפלל שלא תארע תקלה זו לישראל בחייו" (רש"י)
ה נשאלת השאלה, הרי בשעת מעשה עדיין הכהן הגדול החדש לא הי

כהן גדול, הוא התמנה רק לאחר שקרה אותו מקרה של ההריגה 
בשוגג, ואם כן למה תולים בכהן הגדול שמץ של אשם? אלא אומרת 

  ".רחמים שיגמר דינו לזכות ולא ביקש הגמרא: "היה לו לבקש
אולם הדבר תמוה מאוד, איזה ענין יש להתפלל עליו שיגמר דינו 
לזכות. הלא ממה נפשך, אם מצד האמת מגיע לו דין גלות, מהיכי 
תיתי להתפלל עליו שינצל מהגלות על ידי שיגמר דינו לזכות? וכי 

  דורשים מהכהן הגדול להתפלל שבית הדין יטעו בהכרעת הדין?!
מת" מגור רעיון נפלא: בודאי שאין אומר האדמו"ר בעל ה"אמרי א

ענין להתפלל שבית הדין יטעו בדינם. אדרבה, צריך להתפלל שבית 
הדין יכונו אך ורק לאמתה של תורה ויוציאו מתחת ידם דין אמת. 

הגדול היה צריך הכהן  –אלא מאי? אם מצד האמת הוא חייב גלות 
את דינו של להתפלל שכל הדינים של בית הדין יכונו לאמת, ויוציאו 

פטור... הוא  –הרוצח לחובה. והרי הדין הוא שאם כולם מחיבים 
  (יחי ראובן)דברי פי חכם חן.       

  

  (רמז: רמב"ם הל' רוצח ז, ג) היתכן שאדם חייב לגלות אחר מיתתו?                     

  ולא הועיל לו. ,יהושעתשובה לחידה משבוע שעבר: 

  

 מאוצרות הפרשה 

 בפר"שחידה      



 סיפור השבוע   
  רצה להמנע מלהשתתף במחלוקת וקיבל שכרו במקוםם

, ישיבת וועד בית -רים חוץ ממני דיי 19שמשותף לעוד  -היה אמור להתקיים אצלנו בבנין  10:00במוצאי שבת פרשת פנחס בשעה 

 אני מכיר את תכונותי שיש לי מחלוקת. יול, שיתפרץ שם ויכוח חריף, עד כדהפרק היה טעון מאד, והיה סיכוי גד לשהנושא שעמד עכ

לברוח  הוצן אמרתי לאשתי שתחי' שאני ררץ על הצד שאינם בדעה כמוני, ולכלהתפ לאם אני אשתתף בישיבה זו, אני עלומזג חם, ו

ולשתוק , עניתי שההבדל  היא טענה שזה לא חכמה לברוח , אלא החכמה להתגבר על המדות, זה ללכת מהמקום כדי שלא ייצר מחלוקת.

ו בדלת לקרוא לי י למאפייה שבבעלותי כדי שאם ידפקואכן ברחת ו.לצאת ממנ בין פיקח לחכם , שהפיקח לא נכנס למקום שחכם יודע

נכנסתי לפעולה  נפל עוד בתחילת השבת. ןך, מתברר שהחשמל הראשי בכל הבנייכשהגעתי למפעל חשכו עיני מרוב חוש בבית. הלא אהי

נשארה קרה וקפואה, ומיד  החדרי קירור וההקפאה אז הסחורה עדיין ו בשבת אתן שלא פתחדית והצלחתי להציל את הסחורה כיומי

מכר ו בשלום, והשתייה שאמורה להילמקומ רעובדים לפנות בוקר לעבודה הכל חזהמכונות לפעולה בחזרה, ועד שהגיעו ה לנכנסו כ

 נגרמים  ות למפעל, ואז ההפסדים שהיוצאי שביש לציין שבשבוע רגיל אני לא מגיע במ ו קפואות.נשאר אבבוקר הייתה קרה ועוגות מקפי

  (ווי העמודים)   במחלוקת הגעתי וקיבלתי את שכרי במקום. ן להיותעתק , ורק בגלל שלא הייתי מעונייו מגיעים להון למפעל, הי

  שו"ת ממרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א
  ?זאת , במה מבטאיםמשנכנס אב ממעטין בשמחה :שאלה

  : אין הכונה שצריך להיות בעצב רק שיש להימנע מנישואין ובנין בתים.תשובה

  האם יש למעט בתענוגים בין המצרים או הבו דלא להוסיף על מה שכתוב? :שאלה

  בת"ב כתוב למעט בתענוג ובכבודו ולא נתפרש כן בבין המצרים. תשובה:

לכל ירא שמים להיות מיצר ודואג על החורבן", משמע שצריך להיות ע"ז "ירא שמים", ואילו  כתב "ראוי"ג) בשו"ע (או"ח סי' א' ס שאלה:

דבי ריש  אשכחוהו מסאני אוכמי וקאי בשוקא דנהרדעא,, דאיתא שם אליעזר זעירא הוה סיים משמע שצריך "גברא רבה" ב"ק (נ"ט:)בגמ' 

ו', אמר להו גברא אמר להו דקא מאבלינא אירושלים, אמרו ליה את חשיבת לאיתאבולי אירושלים וכ ?ואמרו ליה מאי שנא הני מסאני גלותא

   ?.רבה אנא

  וץ שמתאבל, זה שייך רק לגברא רבה.חעצם האבילות סגי על זה "ירא שמים", אבל בשביל להראות ב תשובה:

איתא בשו"ע סי' תקנ"א ס"י דנותנים יין הבדלה לתינוק, ובמ"ב שם סק"ע "שהגיע לחינוך... ודוקא אם לא הגיע עדיין להתאבל על  שאלה:

  ויל"ע באיזה גיל זה? ירושלים".

  היום אין מי שיודע להתאבל ואפי' גדולים א"כ קטנים אין נ"מ בגיל ואפי' קרוב לבר מצוה. ובה:תש

  מי שרגיל לטבול במקוה כל ערב שבת, האם מותר לו לטבול בע"ש חזון בחמין כשאין צונן?  שאלה:

  : בפושרים אולי.תשובה

בגד מכובס שלא לבשו קודם תשעת הימים, לפני שבוע שחל בו תשעה באב, האם מותר לבני אשכנז לבקש מבני ספרד שנוהגים  שאלה:

  לנהוג אבילות קודם שבוע שחל בו, שילבש עבורו בגד מכובס כדי שיהיה משומש?כדעת השו"ע שאין 

  : אין ראוי.תשובה

  

  ילדים מבצעים את הפעולות הבאות: 8ילדים,  9בבית יש 
      . ישן 5. שוטף את הבית  4. מגהץ  3. מדיח כלים  2  לומד למבחן. 1

 . כותב במחשב8. מבשל  7. משחק שחמט  6 
  ?9מה עושה 

   נ"י דוד קטנוב הזוכה:שם   2-2-9 –תיקון לפתרון החידה לפני שבועיים  כסף מזוייף.: תשובה לחידה משבוע שעבר
                             

   קומה ג'. 24.  רח' פנקס 23:30ליל שבת מכניסת השבת עד  - גוי של שבת               
  

  

          הנכדה    -להולדת הבת  שלזינגר –משפחות גרין         הנכד -לאירוסי הבן פומרנצ'יק -גרוזמן משפחות ל  :מרכז העיר

  הנין -הנכד  –הבן  להולדתאלינסון  –משפחות טרופ     משפחת רפופורט לאירוסי הבן      משפחת פלטמן להולדת הבת

   הנכדה -צוברי להולדת הבת  - הנכדה       משפחות שרפי -להולדת הבת פוטולסקי  –משפחות כהן  – גני הדר

  הבתלהולדת  –משפחת שכטר 
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  והנהגות, מוסר ,השקפה מאמרי                    
 מלצר ז"הגרא מרן אצל להיבחן" חיים עץ" ת"מת תלמידים קבוצת פעם נכנסה

. השיב הילדים ואחד פות(על הגמרא)בתוס פירוש שאל זלמן איסר רבי. ל"זצ
 את להציל זלמן איסר רבי ניסה. נכונה היתה לא הדברים בפירוש הילד הבנת
 לכך לא, התעקש דוהיל? ולכך לכך התכוונת אולי: לו ואמר מבושה הילד

 אחר בסגנון להסביר זלמן איסר רבי ניסה...המוטעה פירושו על וחזר התכוונתי
 איבדו כבר המורים... בפירושו דבק הילד אבל הדברים את יבין אולי לילד
 .מבושה הילד את להציל הצלחה ללא מנסה זלמן איסר ורבי הסבלנות את

 לפרוזדור ויצא מהחדר דקות לכמה לצאת צריך הוא כי זלמן איסר רבי התנצל
 דעס מיינט הבריות כבוד: "לעצמו משנן שהוא ושוב הלוך לצעוד והחל הסמוך

 לחדר חזר מכן לאחר... כן גם בילדים מדובר הבריות כבוד –" אויך אינגלאך
 וחלצו במוחו הדברים שנקלטו עד התוספות את לו והסביר שוב לילד ופנה
 )אתבונן מזקנים. (מהבושה אותו

 
 כעת עסק הוא: ושאל ל"זצ שך מ"הגראמ הישיבה ראש למרן נכנס ורבח

 כל ילמד שהוא רוצה והיא הטובות במידותיה המדוברת את ומשבחים בשידוך
 שאלו. כשרונית כך כל לא שהיא שיתכן אומרים ויש עליה התענינו אבל החיים

 גם כשרונים לא ההורים שאם אומרים: הבחור השיב? לך אכפת מה: מרן
 הכשרונות: לו אמר מרן ?שלנו הילדים עם יהיה ומה, כשרונים לא יםהילד

? תלוי כן זה במה. ההורים של בכשרונות תלוי לא כלל הבנים של וההצלחה
 והאמא כשר יהודי שהאבא נקרא זה שמים יראת. ההורים של שמים ביראת רק

 בפרוטה לפגוע לא ו"וח, ומחשבה מעשה כל על' מד לפחוד. כשרה יהודיה
 ממצוה רק היא שהשמחה אווירה תהיה תמיד ובבית ,לוותר ותמיד הזולת של

, צדיקים לבנים, חכמים תלמידי לבנים זוכים ואז, נכשלים אם ו"ח רק ועצבות
 )עזרי אבי רבנו פניני. (שמים יראי לבנים

 
 שעל וחשב, התינוקות ליד ולהניחו תורה מדברי קלטת לעשות פעם הציע אחד
 ל"בחז שמצינו וכמו ויתקדשו יתעלו מהקלטת תורה קול תהתינוקו שישמעו ידי

 התקדשו ששמעו התורה קול ומתוך המדרש לבית התינוקות הובילו שאמותיהן
 קול שמיעת כי, לזה תועיל לא שהקלטת ל"זצ קמינצקי י"הגר אמר .התינוקות

 לרופא משל. פרט כל על לשמור צריכים ובסגולות סגולה בגדר היא תורה
 כפיות שתי יקח החולה אם יום בכל תרופה כף לבלוע שעליו לחולה שיאמר
 וכך כך סגולה לחסיד יאמר רבי אם אבל. יתרפא ודאי הגדולה הכף במקום
, סגולה אמרו ל"חז אם .פרט כל על לשמור צריך סגולה כי, יועיל לא ישנה והוא
 ואין שמים לשם ודוקא המדרש בבית ודוקא עצמה התורה קול שמיעת דוקא
 להסיר הוא הבנים בחינוך העיקר. התורה קול לשמיעת קלטת שמיעת לדמות

 תכונתו כמו להתפתח הילד יכול כך ואחר התינוק את המזיקות המכשולות את
 )רבנו במחיצת. (תכונתו את לשנות להוריו ראוי ואין שלו

 
 מובא, הלב ממעמקי תפילה בוקעת הייאוש מתוך דווקא כיצד נפלא מעשה
 אהרן ר"ד היהודי הרופא'). לתורה פרפראות' בשם' (לארץ המאיר' בספר

 מלך הגדול פרידריך של האישי ורופאו באשכנז הרופאים מגדולי - גארדיה
 ממעזריטש המגיד של מופלג וכחסיד מובהק תשובה כבעל בזמנו נודע - פרוסיה

 אצל לבוא שימהר נפחד בקול וקראה יהודיה נערה לביתו נכנסה פעם.ע"זי
 היציאה לקראת ארוכות בהכנות גארדיה ר"ד החל. אנוש חולה שהינו אביה
 הבריש כך אחר. היטב אותה וניער מיוחדת חליפה הארון מן הוציא. לדרך

 שהרופא הנערה הבחינה כאשר...נעליו את צחצח... כובעו את במתינות
 ריבונו: "בוכים בקול וקראה וייאוש צער מרוב ידיה פכרה, לדרך לצאת משתהה

 ר"ד פנה!" לאבי לבדך אתה הושיעה - לבוא נחפז אינו הרופא אם! עולם של
 השם בעזרת הוטב שכבר לביתך לכי: "ואמר הבוכיה הנערה לעבר גארדיה
, במצבו לטובה מפנה חל שאמנם ומצאה אביה לבית מיהרה הנערה".לאביך
 מדוע גארדיה ר"ד נשאל לימים. הקשה ממחלתו כליל הבריא מה זמן ולאחר

 הוא הטבע שבדרך השיב!) נפש פיקוח זה והלוא? (בוקר באותו לבוא השתהה
 ודווקא. ייאוש לאחר היה אכן מצבו כי, לאביה להועיל יכל לא וכה כה בין

 בעצמו" רפואות בורא"ה הוא לחולה להושיע שיכול שהיחיד שהבין כך מחמת
 ובכך והנפש הלב ממעמקי להשם לקרוא לנערה לגרום כדי" הצגה" יזם לפיכך
 .ממרום לישועה דווי ערש על השוכב יזכה

                                  

                                                                                                              

                      שים על פרשת השבועלקט פירו                
ְכּתֹב י ַעל ְלַמְסֵעיֶהם מֹוָצֵאיֶהם ֶאת הֹמשֶׁ  ַוּיִ ה' ה ּפִ  למה. ְלמֹוָצֵאיֶהם ַמְסֵעיֶהם ְוֵאּלֶ
 ״ואלה להיפך נאמר ומיד למסעיהם״ מוצאיהם את משה ב״ויכתוב הכתוב התחיל

 בן לו' והי אשה נשא אחד איש: משל בדרך להסביר יש. למוצאיהם״ מסעיהם
 וראה אחת בעיר האב נזדמן, לימים. לבנו החורגת אם הציקה. הראשונה מאשתו

 לבנו בישר הביתה כשחזר. בשידוך אביה עם והתקשר, לבנו טובים בת נערה שם
 החופה ביום. חדשים שלשה מקיץ החתונה מועד וקבע, לו שמצא הטוב הזיווג על

 אמר, בנסיעה מה זמן שעבר כיוון. הכלה מגורי למקום ונסעו עגלה האב שכר
 הבעל לו השיב.מעירנו התרחקנו כבר פרסאות מהכ, לי הגד: העגלה לבעל הנער

 עלינו פרסאות כמה, העגלה בעל את האב גם שאל לבסוף.פרסאות שבע: העגלה
 אני מדוע:בתמיה אביו את הנער שאל. המחותן של לעירו שנגיע עד עוד לעבור
 עלינו פרסאות כמה שואל אתה ואילו, מעירנו עברנו כבר פרסאות כמה שאלתי
 בעירו היית לא מימיך אתה: אביו לו ענה.המחותן של לעירו שנגיע עד עוד לעבור

 אתה אי: בעיניך ראית לא עצמה הכלה ואת, בטיבו מכיר אתה ואין המחותן של
 נאה והכלה בתורה ומופלג יוחסין בר, בעירו מכובד איש הוא שהמחותן יודע

 רק היא ובקשתך שאלתך. בשבילך כלל לשער אין מזה, טובושידוך, וחסידה
 כמה שאלת ולכן. האפשר ככל ממנה להתרחק, החורגת אמך של מעונשה להפטר

 לך הצפון הרב הטוב על עיקר כל דעתי את נותן אני אך. מעירנו התרחקנו כבר
 לך הועיד אשר היקרה ובכלתך, שמים וביראת בתורה המופלג המחותןבבית

: שאלתי ולכן, ינוחפצ למחוז האפשר ככל מהר להתקרב רוצה אנילבי בכל ולכן'.ד
 חשיבותה עוד ידעו לא ישראל בני: הנמשל. המחותן של לעירו ונגיע נבוא אימתי

 הם נתענו בה אשר מצרים מארץ לברוח רק נפשם את נשאו, ישראל ארץ של
 ודבש חלב זבת לארץ,מוליכם הוא להיכן ידע אשר, רבינו משה כן לא. ואבותיהם

 מוצאיהם את משה ״ויכתוב, לפניו אשר המסעות את מונה הוא לכן. בה טוב וכל
, ממצרים העוני מכור ההרחקה על רק החשבון את עשו ישראל ואילו, למסעיהם״

 )מדובנא המגיד(   .למוצאיהם״ מסעיהם ואלה וזה
 

לֹשׁ  ֵאת נוּ  ֶהָעִרים ׁשְ ּתְ ן ֵמֵעֶבר ּתִ ְרּדֵ  לבני מקלט ערי ב"כ היו דלכן  כתב י"וברש: ַלּיַ
 המקלט ערי דהלא ן"הרמב והקשה. רוצחים בה רבו לעדדבג משום הירדן עבר
. במזיד רוצחים בה שרבו גלעד עם זה ענין ומה, בשוגג הורגים בשביל נעשו
 ההורג אבל, האדם של החפשית בבחירה תלוי זה במזיד ההורג דהנה ונראה
 כנשיכת הוא אלא, כלל לזה כוון לא דהלא, האדם בבחירת בא לא זה בשוגג
 שחייב ומי דורסתו חיה סקילה שנתחייב דמי ל"חז שאמרו ריהא ודריסת נחש

 הריגתם כן על בחירה בעלי אינן חיה שבעלי דכיון, ב"וכיו מכישו נחש שריפה
 כך עושין והן, במזיד רוצחים בה שרבו הואיל שבגלעד ונמצא, השמים מן באה
 שיהיו ה"הקב מזמין כן על, לענשם ד"הבי יוכל לא למען והתראה עדים בלא

, השמים מן בשליחות אלא האדם בבחירת שלא בשוגג והיינו, אדם בני י"ע נהרגים
 שם שכיח המזידים הרוצחים שמכח כיון, מקלט ערי לרבוי שם הוצרכו ושפיר
 )יפות פנים.    (בשוגג הורגים ביותר

 
ְהֶייָנה ה ְוָחְגָלה ִתְרָצה ַמְחָלה ַוּתִ נֹות ְוֹנָעה ּוִמְלּכָ ים ֹדֵדיֶהן יִלְבנֵ  ְצָלְפָחד ּבְ  אפשר: ְלָנׁשִ
 צדקניות צלפחד שבנות) ב, קיט( בתרא בבא במסכת שאמרו זה צחות בדרך לפרש

 כ"כמוש שנה מארבעים פחות נשאו לא לכן להם להגון אלאנישאו שלא היו

 ארבעים תוך הגון מצאו לא וכי  לשאול ויש, להן להגון מצפות שהיו שם ם"הרשב

 ובנות,ממון. ב יחוס. א דברים' ב דרוש טוב ךשידו לעשות שכדי ואפשר. שנה
 ירושה להם היה שלא,ממון ולא יחוס להם היה לא, להן היה החסרונות' ב צלפחד

 אלא.אותם שישא הגון להם מצאו לא אם כן, שבת שחילל אביהם על ריננו וגם
 אז נעשו וגם,ממון להם והיה, הנחלה קיבלו שאז שנה ארבעים עד המתינו הם

  .להגון להנשא יכלו ממילא, נתכווין שמים לשם שאביהם התגלה שהרייחוס בעלי
 )הידיעות אוצר(

מרי תמוסרהשקפהמ הג ה

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

        

        

מסעידבס"
 441גליון מספר           
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לרפואת דוד בן 
 שושנה הי"ו



         

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                           
                   ) אאבן עזר(  כמאכל לגוף,החוכמה לנשמה                                                                    

   )חזון נחום( ,ומעט לעצמם נותני עיצה לאחרים בהרישנם ה                                       

 )החיים דרכי( : חשובהמידה ו ארץ בדרך הןו ורהתב הן ובהט ממנו קבלת שלא מיל חברתמה שמריה        
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מייל בתגובות הערות והארות 
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 ברחוב בי פגש אלמוני פלוני יהודי' ר: "ל"זצ שבדרון שלום' ר צ"הגה שח
, אה, אה'".שלך הדרשה את שבת מידי זוכר אני שנים עשר!, שלום'  ר: 'וקרא
 חרוט כך שכל, בדרשה אז אמרתי מה, נו, "תפעלתיה" מאד מעניין
 ממש, ויפה טוב כך כל הווארט: בהצהרה וסיימת, יפה ווארט אמרת?".בלבך
 כוס השותה יהודי וכמו: 'בלחישה והוספת, עיפה  נפש על קרים מים כמו

 שוכח אינני שלום' ר, ומאז...! ", לו מועיל זה כמה, בשבת החמין אחרי סודה
 )להגיד"... (הטשולנט אחרי קר סודה כוס שותה אני שבת מידי כי, הדרשה את

 
 
 

 מצטרפות הם המצות כל כי" כולם כנגד שהוא נאמר התורה לימוד שעל והטעם
 שהוא בגד לבישת ידי על אלא, לקיים אפשר אי, ציצית מצות כמו, הגשם אל

 ושענינ, התורה לימוד כן לא, המצות כל גונא וכהאי ולולב סוכה וכן, גשמי
 למעלה שפועל פעולתו ולכך, בלבד רוחני פשוט כח שהוא הדיבור בכח תלוי
 )הלשון שמירת".(כלם כנגד הוא תורה תלמוד קדושת כן ועל, מאד עד נורא

 
 

 רואה שהוא הכללית מההנהגה הוא הבן על ההשפעה עיקר כי לדעת צריך
 שיהא בותטו מידות בעלי תורה גדולי בנים להם שיהא רוצים הורים אם, בביתו
 להם יהא ומכך, עצמם בחינוך ולהשקיע לעמול צריכים הם הרי, מהם נחת להם

 של יסוד על פשטות של ברוח מונהג כשהבית. הילדים בחינוך טובה השפעה
 ההורים על לזה נוסף .הילד בלב הדבר נחרט, טובות ומידות ומצוות תורה
 דיבוריהם ידי על, החברים השפעת כי. ילדיהם של החברות קשרי על לב לשים

 כמה עד למעט להשתדל יש וכן, ו"ח או לטוב הן מאד הוא רב, ועסקיהם
 לשעות מחוץ חבריהם עם עיר של ברחובה הילדים הסתובבות את שאפשר

 שצריכים נוספת נקודה .עליהם פקוחה ההורים עין שיהא כדי, הלימודים
 בעיני ,םבניה בחינוך העוסקים כל ואת המורים את ולכבד לייקר ההורים
 והורסת הבן אצל מיד נקלטת במחנך זלזול נימת או ביקורת מילת כל כי. הבנים

 עליו לעורר שיש נוסף ענין .התלמיד על המחנך של ההשפעה האפשרות את
 זוכה היא הצנועה האשה, הצאצאים בחינוך ההצלחה מגורמי אחד והוא

 שתגביה לככ, ילדיה של העתיד נקבע האם ובהנהגת ישרים דורות להעמיד
 דור את ולחנך להשפיע תצליח כך הרוחנית העצמית במעלתה עצמה את

 ובתחינה בתפילה לעמוד עוד צריך, הפעולות לכל נוסף .ישראל כלל של העתיד
החזון  מרן לפני שהציע מאחד שמעתי. דשמיא בסיעתא תלוי הכל כי' ד לפני
 את שלל א"חזווה. בכשרונות חלשים לבחורים מיוחדת ישיבה לייסד ל"זצ איש

 שאין פועלות והסבתות האימהות של הדמעות. פשוטים אין: "ואמר הדבר
 תלמידי גדלו, עליהן בכו שאימותיהן שאלו המציאות מן ראיתי וכן". פשוטים
 )א"ח דעת אמרי, זצ"ל ליפקוביץ י"רמ הגדול הגאון. (חכמים

 
 

שיחשב מה שהשליח הגוי ,איך יתכן שיש דין שליחות לגוי  שאלה:
 ?כאילו היהודי עשהעשה 

אם הגוי עובד בשכר יש דין שליחות לגוי שהגוי נחשב כמו  תשובה:
ויכול לברך ,ופועל מעשה ידו נחשב כמו שהבעל הבית עשה ,פועל 
הבעל הבית יכול לברך על זה שזה  כגון אם עשה הגוי מעקה, עליו

    )(מחנה אפרים הלכות שלוחים סימן י'נחשב כאילו הבעל הבית עשה את המעקה

 מתורתיך)פלאות נ(

פלויהודי' ר: "ל"זצשבדרוןלום
אשבתמידיזוכראנישניםעשר, 

ומ...! ", לומועילזהכמה, בשבת
אחקרסודהכוסשותהאנישבתי

כי"כולםכנגדשהואנאמרהתורה
עאלא, לקייםאפשראי,ציציתת

ולכך, בלבדרוחניפשוטכחהוא
ככנגדהואתורהתלמודקדושתכן

מההנהגההואהבןעלההשפעהר
בעתורהגדוליבניםלהםשיהאצים
בחינוךולהשקיעלעמולצריכיםהם

     

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמִּפְתָּגֵמיִמּפִ

ים ַמִים ְמקֹור ָעְזבוּ  ֹאִתי...  ּבֹארֹת ּבֹארֹות ָלֶהם ַלְחצֹב ַחּיִ
ִרים ּבָ ר ִנׁשְ ִים ָיִכלוּ  לֹא ֲאׁשֶ , ל"זצ עדס יוסף רבי הגאון סיפר: ַהּמָ

 וברוך תורה בן פחח השתתף צובא ארם מגדולי אחד של שבשיעורו
 בית. ודעת חכמה והרבה, בישיבה ומרבה בעסק ממעט שהיה, כשרונות

 הברכה שרתה אחד יום. ממלאכתו בכבוד ופרנסם, לו היה ילדים ברוך
 להקדיש החליט. לשעור לבוא פסק  זמן ומאותו, תאומים בהולדת במעונו

 את הרב אליו שלח.המשפחה צרכי שהתרבו כיון, לעבודתו יותר רב זמן
 כאן אין?" "הנזילה היכן: "ושאל, הפחח בחן. שבת של המיחם עם בתו
. לשתיה חמים מים די ואין, בביתנו רבים אורחים אבל. "ענתה", נזילה
 לעוד שיספיק יכד, נוסף ברז במיחם שתתקין לבקש אבא  שלחני
 גדול מיחם לקנות יש, מים די אין אם: "תמהות עינים הפחחנשא.כוסות
 מים יתוספו האם, נוספת פיה תועיל מה אבל, נוסף מיחם לרכוש או, יותר
 שדברים הבין".אבי בקשת את אני מוסרת, "ענתה" יודעת איני"ידה על
 להגדיל שי. דבר יפתור לא נוסף שברז, הסביר. הרב אל והלך קם. בגו
 הזמנתי הנוסף הברז את, "הרב הפתיעו" כך סברתי אני גם. המיכל את

. השנה מראש קצובה, ממרום הפרנסה, תבין הלא.תמה?" כלומר".לשיטתך
 למה משל. אלינו להמשיכה כדי,ההשתדלות חובת עלינו מוטלת, מאי אלא
 אתה סבור.שיריקם ברז בו לפתוח ויש, מים מלא למיחם, דומה הדבר
, המיכל את להגדיל, לעשות עליך מה. ניחא. יותר להשתכר ךשעלי

 יקצבו, תורה לימוד ברבוי, זכויות בתוספת כיצד. המים  את להרבות
 העוסק שכל) ב"ע יט זרה בעבודה( ששנינו  וכמו. יותר מרוחת פרנסה לך

 ברז ופתחת בתורה  מעטת, עשיתה מה, ואתה. מצליחים נכסיו בתורה
 צבוא ארם מבני שאחד, זה בענין וסיפר"...עבודה שעות כמה עוד, נוסף

. ביומו יום מידי שחרית תפילת לאחר שעתיים, הרב של בשיעורו השתתף
 בבוקר סגורה שחנותו הרואים שהקונים, ואמר התנצל. מלבוא פסק לימים
 חנותו פסק בו האחרון שבשבוע בעליל רואה והוא, המתחרים אל הולכים
 הרוחת כמה, מדוקדק חשבון ערוך: "רבה בקשו.קונים  המתה, מוקדם
 ופתח ללימודים שוב: "לו אמר.והגישו, החשבון את ערך"זה בשבוע
 חשבון נערוך השנה של האחרון בשבוע. כה עד שנהגת כפי, יותר מאוחר
 בטוח. וקיבל סבר!"לשלמו ערב אני הלימודים בגין שיחסר ומה, מדוקדק

 הקונים. היה כן לא אך. הקונים ימעטו שלא סבר, הרב בברכת היה
 הסכם הוא הסכם אך, לבו דאב. רב ההפרש היה חשבון וכשערך,מעטו
 את לוה. הסכם הוא הסכם אבל, הרב עיני חשכו. לרב הסכום את הגיש
, סיפר. בשלמותו הכסף את והחזיר, הלה הגיע שעה כעבור. ושלחו הכסף

 כל שכיסתה, עצומה בכמות סחורה וקנה סוחר הגיע האחרונה שבשעה
. שטן מעשה שהכל, בחוש אתה רואה הן: "הרב אמר. ויותר, ההפרש

 שנקצב ומה, השנה ראש ועד השנה מראש לו קצובים האדם של מזונותיו
, בסחורה וירבה התורה בלמוד ימעט שהאדם מבקש שהשטן אלא. יקבל

 משעמדת ברם. הלימוד בגין מחסור הוא שסובל לסבורעיניו ומאחז
 – דבר הפסדת ולא מחסורך מלא כרחו בעל, רבהתק השנה וראש, בנסיון

 )דברים", ראובן בכורי!"               (תורה לימוד שעות הרוחת רק

 

ך)א(

תן ןצ ת
דעתאמרי, זצ"לליפקוביץי"רמל

שיחשב, שיש דין שליחות לגוי 
?י עשה
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 ל"ז ומיכל אליהו     בן ומאיר   ,ואסתר נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי נ"לע
 

ל"זומיכלאליהו     בןומאיר   ,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

בשתי יריות הרגתי את   קודש לשבת סיפור
 !השומרים ולא את בנך

 
 ,ברק בבני הנודעות הישיבות באחת הלומד חרדי בחור
 הוא המודעות מלוחות באחד ,בוטינסקי'ז ברחוב הלך
 והוא ,הנוראה במחלה שחלה צעיר בחור על מודעה ראה
  בבקשה הבהילות .עצם מח להשתלת בדחיפות זקוק
  מן שכרו על יבוא לתרום שמוכן ומי ,כל לעין נגלית היתה

  כי בפירוט בה שהוסבר לאחר ,המודעה סיימה - השמים
 לו למצוא מאד וקשה נדיר הינו החולה של הדם סוג

  התרגש ,זאת שקרא הבחור .תואמת עצם מח תרומת
 לבצע כדי החולים לקופת והלך הדברים את לקרא מאד
 שהוא לו להודיע התקשרו ימים כמה לאחר .הבדיקות את

 המטפל הרופא אל החרדי הבחור ניגש ,מתאים נמצא
  ,עצם מוח לו לתרום אמור שהוא הבחור את לפגוש וביקש

 ביניהם והתפתחה חילוני בחור מולו ראה הוא כשנפגשו
  ...הדת על ...המחלה על ,שעות כמה של ארוכה שיחה
 בלב לשני אחד נקשרו הם בה שיחה - החיים על וכמובן
 .ונפש
 הפגישה על לאביו וסיפר לביתו החרדי הבחור חזר

  - ושאל ,מילה לכל הקשיב האבא ...לו שהיתה המרגשת
 פגש שאף לו סיפר הבן .הוא משפחה ומאיזה הבחור מי
 הבחור מי אמר שהבן ברגע אך ,ארוכות עמו ושוחח בו
  ??הוא ?מי - ואמר ממש גדולה זעקה אביו זעק ,אביו ומי

 לדבר שניסה הבן .האב פקד !לו לתרום עליך אוסר אני -
 לעולם .אטום בקיר הוא נתקל כי מהרה עד חש לבו על
 מתגובת מאד נבהל הבן .פקד - !!!הזה לבחור לתרום לא

 פיקוח זה ...אבא אבל' - בטענה מזלו את ניסה הוא .אביו
 .'לו תתרום לא אתה' בשלו המשיך האב אך '!!נפש
 לרב זאת וסיפר ניגש הוא ,לאביו קרה מה הבין לא הבן

 לדבר ניסה הוא ,לביתם מיידי באופן שהגיע גדול מקובל
 .נחרצות בכזו מתנגד הוא למה ולשאול האב של לבו על

 שלא בודאי' - האב השיב - 'הרב כבוד את מאד מכבד אני'
 ולשכנע לנסות תמשיך אם אבל ,מביתי אותך אגרש
  - לו ואמר בטיעוניו ניסה הרב .'...מהבית אצא אני ...אותי

 עולם הציל כאילו מישראל אחת נפש המציל כל הרי'
  לעיניי ,דקות כמה לאחר .וקפוא קר נשאר האב אך .'מלא
 הבית דלת את האב פתח ,במקום ההמומים הנוכחים כל

 סוד פה יש' ואמר לבן פנה הוא ,בהלם היה הרב .ויצא
 אבא' ואמר הבן ענה .'תוכנו את לדעת חייב שאני גדול
 היות ,נפתח ליבו יין שותה כשהוא אבל ,מאד סגור אדם
  כמה לשתות מצוה שבו ,הסדר לליל עתה קרבים ואנו

 אלינו להגיע בבקשה יוכל הרב כבוד אם ,יין של כוסות
 

 .לבו אל לדבר נוכל אולי ,הסדר ליל בסוף
  האב ...הסדר ליל בסיום לביתם הגיע הרב ,היה כך ואכן

  נרגש בקול ואמר הרב אל פנה ,מהיין מבושם היה שכבר
 .יום באותו התנהגותי על מתנצל אני ,הרב כבוד' -

  שבני ,שלי הסירוב מאחורי שעומד הסיפור את לך אספר
  יסכים הרב שכבוד ספק לי ואין ,עצם מוח לבנו יתרום
 '!איתי
  סיפורו את לספר החל והאיש ,מילה לכל הקשיב הרב

 גברים כמה היינו בגטו .שואה ניצול אני' - המופלא
  ולא קשה עבדנו ,קטן אחד חדר בתוך יחדיו שהסתתרנו

  הגרמנים אבל .איתנו היה הקטן שלי הבן .אוכל קיבלנו
 העץ בתקרת אותו מחביאים היינו כי ,קיומו על ידעו לא
  לרחוב אותו מוציאים היינו בלילה ,שהינו בו החדר של

  אוכל מהגרמנים 'גונב'ו הולך היה והוא ,לו והסובב הגיטו
 .נפשנו את להחיות לנו ומביא ,ממחסניהם

 ומתחננים רוצים שאתם ,עליו מדברים שאנחנו אדם אותו
 מומחה והיה בגטו עמנו שהה ,עצם מוח לבנו שנתרום
 שהוא בכך ש"ימ הנאצים בשביל עבד הוא ,פצצות לבניית

,מאדמכובדהיההואלכן.מצררפצצותלהםבונההיה
 ,ראש שומרי שני עם בגאוה בגטו מסתובב היה הוא

 .הארורים משלחיו של פקודותיהם את וביצע
  לדפוק והחל ,בידו מקל עם שלנו לחדרנכנס הוא אחד יום
  שקיבל נראה היה ,מה דבר מחפש הוא כאילו הקירות על

 שנמצאים הבוגרים את שמחיה ילד כאן מסתתר כי מידע
  כל כנגד לשרוד ומצליחים רבים ימים כבר בחדר

 כשדפק ,לתקרה שהגיע עד ודפק דפק הוא .הסיכויים
 צנח שלי והבן ,עצים כמה נפלו התקרה על בחוזקה

  ,ידו את עיקם ,בחזקה יחידי בני את תפס הוא ,מהתקרה
  נשמעו יריות שתי' .הדלת את וסגר החוצה אותו הוציא
 האב סיים - 'לנצח לבו את שפילחו יריות שתי ...באויר

  שואל הוא - 'הרב כבוד לי תאמר ועכשיו' .דומעות בעיניים
  שכזה נורא מעשה על לו לסלוח אוכל איך' - בעוז

  ממות אפילו ויצילו עצם מח לבנו שיתרום לבני ולאפשר
 ...בנו את יציל לא בני - דבריו את וסיים פסק האב ?בטוח
 אני' - לו ואמר האיש אל פנה ,בדמעות מוצף שהיה הרב
  משהו יש אולי !?אשם שלו הבן מה אבל ...ללבך מבין

  הן נסתרות הרי ...אליו מודעים לא ואנחנו פה שמסתתר
  קידוש פה לעשות אפשרות לנו יש זאת מלבד .השם דרכי
 לברר ננסה לפחות ,איתו ונדבר נלך בא ,גדול השם

 
 כהן יעל הרבנית התורה חכמי נשיא אשת :נ"לע העלון
 אליס ,מזל בן אליהו ,יפה בן יצחק ,מילה'ג יפה בת
  בת ומרים יחזקאל ,שמחה בת חנה ,אירן  בת סוזן

 .שגי ניצה בןעידו נחמן ואסי פנינה בן שאנן מרסדס
 

 ד"בס



 המשך סיפור לשבת קודש

 ,דבריך את יאשר הוא שאם בטוח אני ,הדברים את עמו
 של רבות שעות לאחר .סירובך את היטב יבין הוא

  הגיעו הם ,הבן לדברי האב הסכים ,הרב מצד שכנוע
 .עמו לשוחח וביקשו האיש של ביתו לפתח

  אבל ...והתמוטט כמעט הנרגש האב ,עיניהם כשנפגשו
  שנים עליי כועס אתה' - ואמר פיו את האיש פתח אז

  שתדע בכדי אותך שאראה לרגע חיכית החיים כל .רבות
 משמים ,הזעם בימות מחנה באותו שאירע על האמת את

 .עכשיו הזה הרגע את לנו זימנו
 שלכם בחדר הגברים כל את להרוג רצו הגרמנים
  ידעו הם ,שם המתרחש אודות שקיבלו המידע בעקבות

 .כסדר מאכל דברי להם 'גונב'ש קטן ילד שם שיש
  ואהרוג שאלך להם ואמרתי הנזק את להפחית רציתי אני
  כשהוצאתי .בטוח ממות אתכם להציל בכדי הילד את רק
  ניגרו ודמעות ,בעיניו הבטתי ,החוצה המתוק הילד את

 את שבה פניו טוהר ,אותו להרוג מסוגל הייתי לא ,מהם
  לוודא הכן עמדו לצידי בקביעות שהיו השומרים אבל .לבי

 .מפקדם מצוות את מקיים אכן שאני
 ,השומרים אחד של במצחו אחת כל יריות שתי יריתי לכן

  הילד את הברחתי משם !נפש השומרים שני את והרגתי
  יחוס שהבורא תפילה ונשאתי מקום בקרבת שהיה למנזר
 .עליו וירחם

 לא הם ,מאד עלי כעסו ,בהם שבגדתי שידעוהגרמנים
  שלי המיוחד למידע זקוקים היו הם כי ,אותי להרוג יכלו

 קשים בייסורים בגופי פגעו הם ולכן ,הפצצות בבניית
  להוליד יותר אוכל שלא לכך היתר בין גם שגרמו ,ומרים
 להתרחק החל והמוות ,המלחמה כשנגמרה .לעולם ילדים
 .לעולם ילדים יותר להביא סיכוי לי שאין ידעתי ,מעמנו
  בתנאי בחיים נותרת לא אתה שלבטח סברתי מאידך
 את ובקשתי למנזר הלכתי ולכן ,ימים אותם שלהרעב
 .שם שהשארתי הילד
 השנים כל אותו גידלתי ואני .אותו לי החזירו אכן הם

 .ואהבה בחום
הוא'-דומעותבעינייםיהודיאותוסיים-'הזההילד'

 - זו גורלית בשעה שתדע שרציתי כל !!שלך הילד בעצם
  בעצם הוא - ...עצם מוח להשתלת שזקוק שלי שהילד
 '!שלך הילד

  ,לריפויו והביאה התבצעה אכן שהתרומה לציין למותר
 התקרב כשהוא ,המהירה להחלמתו אף ובעקבותיה

  אליו שבשמים אביו את יותר דרכו והכיר ,האמיתי לאביו
 .'וארפא השם רפאני' - ומתחנן מתפלל הוא

 )מועדים/  ב"ח ואדברההאמנתי (
 
 
 

 חשדא –פלא יועץ 

 בה שאין בחשבם בה נכשלים שרבים עברה היא שדאח
 תשובה'הל( ל"ז ם"הרמב שכתב וכמו ,חטא אשר עוון
  חזקתו אין עוון לו יחשוב שלא כך שמתוך )ד"ה ,ד"פ

 .לשוב
  לכלוא ברוח שליט אדם ואין באנוש היא רוח כי ,בה ועוד
 האדם ביד יש פנים כל על אבל ,יחשוד שלא הרוח את

 ,איש לאיזה שחושד פיו על ישמע ולא ולשונו פיו לשמור
 ,ותחרות ושנאה ומחלוקת הלבנה ,גדולה רעה גורם כי
 .עולה שהשלהבת עד
החבורהבניכלעליחפשהגנבהאחרלחפשרוצהואם
  ואף ,תלונה מהם לאחד יהיה לא ואז ,כרשע כצדיק והיה
  לידי הגנב יבוא שלא באופן בדעת יעשה ערום כל זאת גם

  עצמו אדם שיפיל מוטב )ב ,י סוטה( אמרו שהרי ,הלבנה
 .ברבים חברו פני ילבין ואל האש-לכבשן

  ברבים חברו פני להלבין אין ממון הפסד שמשום שכן-וכל
 .דמים כשופך שהוא

 ,הגנבמן גדולה עברה עבר כי ,בושה תכסהו והמלבין
  פני המלבין אבל ,בלבד לשלם ועליו בלאו עובר שהגונב
 :הבא לעולם חלק לו אין ברבים חברו

  דבר על ישכיל ,דבר שום מעמו יגנב כי איש ,כן כי נהה
  ושומר ,אבדתו על אבדה יוסיף ולא מראשיתו דבר אחרית

 .)כג-כא משלי( נפשו מצרות שומר ולשונו פיו
  שלא ברוחו מושל להיות יגבר בכח לו חיים החפץ והאיש
 דבר איזה לי היה מה יודע מי יאמר רק כלל לחשוד
  וכן ,נמצא כן פעמים כמה כי ,דעתי על עולה אינו שכעת
  על עלה לאאשר ם"עכו ביד הגנבה תמצא שהמצא היה
  ולאחר ,אדעתה ולאו ידו תחת שמורה שהיא ויש ,דעתו
 .מוצאת היא זמנים זמן
  את יוליך אנה קטטה עמו ועשה אדם לאיזה חשד ואם

  לבקש לפניו ויתרפס לפייסו ירבה לפחות ,חרפתו
 .מחילתו

  כי ,באדם מום ויתן ישפוט עיניו למראה לא דבר בכל וכן
 .לו ֵיעשה כן עשה כאשר
  שאף ,השמים מן זכות לכף אותו דנין זכות לכך והדן

  מדותיו פי על מקום-מכל ,אמת דברי קושט יודע שהמקום
 שנוטה דבר שעשה על אותו דנין חובה לכף דן הוא אם
  דן הוא ואם ,דבר באותו שיש החובה צד ועל חובה לצד
  הביט לא שעשה דבר באותו זכות צד שיש כל זכות לכף
 .עמל ראה ולא און

 .)ב ,י הוריות( לשמה עברה וגדֹולה
  שנענש כמו לשמה עבירה על עונש שיש שמצינו ואף

 ,נענש גדולתו לפי )ד-י ר"ויק( העגל את שעשה על אהרון
 :ודוק ,כעת דעתי לעניות נראה זה

 

בן   מארלימיכאל , רוניהזהבה בת רחל דן בן , סביחהדליה בת , שמעון בן עליזה: ש''לרפו
יהודה שלום בן תהילה שרה  , נרקיס בת דליה, חיה עדי מרים בת שולמית רחל, אסתר

 .מרסלה
אריה יהודה  , משפחת לוי: להצלחה פרנסה ובריאות, כל הישועות ליחזקאל מאיר בן שפיקה

 ש''ברהוג ש''בעילולהצלחת התורם . עבדלשלום בן , צביקה בן גאולה, בן חנה מלכה
אלכסנדר בן , אורלי בת ילנה. בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה

 לישי מיכאל בן מזל פורטונה לזווג הגון .חיה
 036766049: טל 22:30 - 21:00: ה-א: שדכנית

  22:45 - 22:00בשעה ' ד', ג', בימים א" חסדי דוד"שידוכי 
052-7179846 

 ניתן לפרסם ספרים בתוכנת אוצר החכמה ועוד 

, שרה בת שלום, שושנה בת חוה, שלמה בן יצחק, זהבה זילפה בת שושנה, מילה'מרגלית בת ג נא להתפלל לרפואת
 .   שושנהלטליה בת  להצלחה ולזווג הגון.   משפחת לוי להצלחת.   בנימין בן אסתר ומרים בת מזל, שושנה בת מרים

 לישי מיכאל בן מזל פורטונההגון לזווג 
בהמלצת  ) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 

 א''ש מחפוד שליט''הגר
0775446726 

גילה  '' חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה
לשמחות  אולם מפואר הושלם ' א

',  ואירועים שבתות חתן בריתות וכו
 :שמואל, לפרטים, כמאה מקומות ישיבה

0502100123 
-------------------------------------- 

,  ל''נ סעיד חיים בן מונירה ז''העלון לע
 ל''מרדכי בן אמלי ז

ורויטל בת  , שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר
 ניסן מוריס בן אשרס וכל משפחתם, צוהלה

ה  ''ורגיה זצוקללה'ג רבנו עובדיה יוסף בן ג''ע רשכבה''נ מרן ג''לע
 ל''הרב יעקב יוסף בן מרגלית זצוק

  .עזיזה בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי נ''לע וכן
  צלח ,רחל בת נורי ציפורה ,רביבו סעדה בן משה .דבורה בן אליהו

  בן יאיר ,שרה בת מיכל ,מנחם הרב בן משה הרב .מועלם שמחה בן
  ,סמדר בן שי משה ,שמחה בן משה ,והר'ג בת אילוז פרחה צביה
  פריחה פאני ,צביה בן יאיר ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה בן שמעון

  בן הרב ,מרים בן דניאל ,הלן בן מאיר ,טליה בן רותם .מסעודה בת
  ובנימין ריחנה בת צדיקה ,גהר בת כוכב ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון
 ריחנה בן

תפילת רבים לא חוזרת   
 : ריקם

נא להתפלל על זוגות שלא  
זכו לזרע של קיימא כעשרים  

יחזקאל בן מהין  : שנה
, ת בת שרהַכְרְּכמיורעייתו 

,  מנשה בן טובה ורעייתו
יצחק  , הרצל בן כתון ורעייתו

בן תמר ורעייתו דוד בן 
שושנה כמסנה ודליה שרה  

 .בת שפיקה
ד ירון מנשה בן פנינה ורעייתו

 ד"בס
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