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 וסיפוריםליקוטים 
 דברים -נפלאים 

 
 (א, א" )הדברים אלה"

 כל": "ישראל כל אל משה דיבר אשר הדברים אלה" כתוב
 וכשם, ישראל כלל עם עצמו את משה שכלל כלומר –" ישראל

 אלא, עוד ולא. עצמו את גם הוכיח כן – אותם שהוכיח
 שמעוני בילקוט שמובא כפי, לתוכחתן קדמה עצמו שתוכחת
, מפיו יוצאין כשהן דבריו הן נאים - משה אבל: "בפרשתנו

 "…נחשד יהא שלא תחילה עצמו שהוכיח
 (חיים אוצר)

 

 (א, א" )הדברים אלה"
 מנת על, רמז בדרך מותו לפני ישראל עם את מוכיח רבינו משה

 .ישראל של בכבודן לפגוע לא
" חטא עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח "הוכח מצוה יש

 שלא באופן, יפגע שלא כזה באופן אותו תוכיח: ל"חז ומבארים
 .בו שפגעת חטא חלילה מזה יצא שלא, חטא עליו תשא

 לנו אין שחלילה מישהו להוכיח ניגשים שכאשר לדעת צריכים
 .נקיות וידינו התוכחה בעצם נגיעות

 :זאת שימחיש סיפור להלן
 נאלץ, הרפואה לבית שהגיע צ"הריי ר"האדמו על מסופר
 של ההכנות אחר בדריכות עקב הוא. זריקה לו להזריק הרופא
 המחט את לקחו, מיוחד בחומר ידיים ניקו, והאחות הרופא

 יחדרו שלא באלכוהול המקום את וניקו סטרילית מאריזה
 .לגופו חיידקים חלילה

 השכל מוסר מזה ללמוד שניתן למזכירו הרבי אמר בתגובה
 אותו שמוכיחים=  אחר מישהו" דוקרים"ש לפני: מאוד חשוב

 סטרילית תהיה שהתוכחה צריך, שעשה טוב לא מעשה על
 להזיק התוכחה דברי עלולים כן לא שאם, אישיות נגיעות וללא
 ...להועיל מאשר יותר

 

 (א, א) הדברים" "אלה
", החיים ספר" בספרו, מפראג ל"המהר של אחיו, חיים רבי

 :בדרך רמז דברים ספר של הפרשיות שמות את דורש
. ישראל עם אל משה פונה כך, מדבר שאני ה'דברים' אלה

 – ש'ראה' מכיון – 'עקב', שתקשיבו מתחנן אני – 'ואתחנן'
 דין שיש כשם] בארץ 'שופטים' יש הרי: המצב את תראה
 שכר יש כלומר, דין ויש דין יש הבא בעולם כך, הזה בעולם
 העולם אל תבוא' הזה ו'כי מהעולם תצא' 'כי ועתה[, ועונש

 אבל, היום 'נצבים' אתם לכן .מעשיך על לשלם תצטרך, הבא
 אני הבא. לעולם ותלכו יבוא שיום תשכחו אל, 'וילך' למחר

 ...הברכה' 'זאת עליכם ותבוא, לדברי 'האזינו' מבקש
 

 (ו, א" )הזה בהר שבת לכם-רב"
 תאמרו ואל, מעליו לעבור אפשר שאי הר מכשול בכל תראו אל

 הר וכל מישור לפניכם יהיה שהעקוב אחרי' ה את שתעבדו
 ועברו, המניעות כל על התגברו –" לכם וסעו פנו" אלא; בקעה

  השערה. חוט היה כאילו הר כל מעל
 (ושמש מאור)

 אוכל לא לאמר ההיא בעת אליכם ואומר"
 (ט, א" )אתכם שאת לבדי

 עובדי האומות שאר כדייני זו אומה דייני אין שלמה: אמר "כך
 בכך אין וגוזל דינו את ומטה וחונק ומכה והורג דן שאם, כוכבים

 נתבע, אני נפשות כדין, שלא ממון חייבתי אם אני כלום.
 .נפש" )רש"י( קובעיהם את וקבע שנאמר

( יג, לד בראשית) וישלח בפרשת ן"הרמב שהרי להקשות ויש
נהרג.  הדין את והיטה שטעה נח בן שדיין הירושלמי דברי הביא

 .כלום בכך שאין בספרי כאן אמרו היאך אם כן,
 מה לפי שדן כיון עיניו ראות לפי שדן נח בן שבדיין, ויש לומר

 טעה אם אפילו כדין עשה דעתו לפי אם כ"א, רואות שעיניו
 לפי פסק אם אף ישראל בדייני כ"משא, דבר כך על נתבע אינו

 לידע ללמוד לו שהיה כיון נתחייב בדינו טעה אם, עיניו ראות
 .בו לטעות ולא הדין

 (א"שליט קנייבסקי מרן הגר"ח)
 

 אוכל לא לאמר ההיא בעת אליכם ואומר"
 ( ט, א" )אתכם שאת לבדי

 נפשות - כדין שלא ממון חייבתי אם אני', וכו לבדי אוכל "לא
 (.י"רש) נפש" קובעיהם את וקבע שנאמר, נתבע אני

 .לנפשות נוגע כדין שלא ממון חיוב כיצד להבין וצריך
 הדינים מבעלי אחד את שמניח י"שע' אמת שפת'ה מבאר
 לפיכך, ההורגו מן יותר המחטיאו וגדול, מחטיאו הוא הרי לגזול

 .נתבע אני נפשות
 סנהדרין) ל"חז שאמרו מה להבין נוכל" אמת שפת"ה דברי פ"ע
 ממנו נוטל ה"הקב כדין שלא לזה ונותן מזה שנוטל דיין כל( 'ז

את בעל הדין ודבר זה  החטיא שהדיין דמכיון והיינו'. נפשו
 כנגד מידה אותו דן ה"הקב לפיכך, ההורגו מן יותר עוד חמור
 .נפשו את ממנו ונוטל מידה

 ( יוסף פרדס)
 

 אלף ככם אלוקי אבותיכם יוסף עליכם "ה'
 (יא, א) פעמים"

 ולפני מהעם פרידתו לפני ישראל עם את מקבץ רבינו משה
 וכמבואר, תוכחה דברי להם ומטיף ישראל לארץ כניסתם

 החטאים את ברמז להם שהזכיר אחר הפרשה. בתחילת י"ברש
 אלוקי 'ה' משה מסיים במדבר, שהותם במשך שחטאו

 ככם אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ה'... אתכם הרבה אבותיכם
 '.פעמים אלף

 שבא בשעה ישראל עם את לברך משה ראה מה להבין יש
 ברכות לתת המתאים הזמן זה אין לכאורה שהרי אותם להוכיח
 .תוכחה בשעת

 ישראל עם שהרי( מאלח ש"הגר בשם קבני. ש) מידיד ושמעתי
 לאחר הענישם ה"הקב שהרי שחטאו, אלה היו לא זמן באותו

 הבנים היו הם אלא במדבר, ומתו המרגלים לעצת ששמעו
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 את עליהם וקיבלו שמעו והוכיחם בא כשמשה זאת למרות

 , אותם לברך ראה משה זאת ראה כאשר לכן, התוכחה
 וקיבלתם ששמעתם כיון= ככם  עליכם ה' אלוקי אבותיכם יוסף

 תוכחה.
 

 (יג, א) ונבונים" חכמים "אנשים
 שנים משמרתו על שעמד וזקן ותיק עגלה בעל היה, אחת בעיר
 והתחיל, וצעיר חדש עגלה בעל בעיר הופיע, אחד יום. רבות

, הצעיר את הזקן העגלה בעל פגש. הזקן של גבולו את להשיג
 עליך, דין פי על. כדין שלא גבולי את להשיג באת, "לו ואמר
 אני מוכן, הדין משורת לפנים אולם. הזה המקום את לעזוב

 בתנאי אבל, בעירנו עגלה בעל בתפקיד שתישאר להסכים
 אם. בעגלונות אתה בקי אם, למבחן אצלי שתעמוד, אחד

 עליך תצליח לא ואם, בעיר שתישאר אסכים במבחן תצליח
 העגלה בעל התחיל. לכך הצעיר הסכים". המקום את לעזוב
 עגלה בעל צריך מה, "אותו ושאל, הצעיר את לבחון הזקן

 ולפתע, בנוסעים עמוסה והעגלה, בדרך נוסע כשהוא לעשות
 אופן בשום מצליחים אינם והסוסים, בבוץ העגלה שקעה
 מבקשים, "הצעיר העגלון השיב" הבוץ? מן העגלה את למשוך

 העומס שיקטן כדי, המשאות את מהעגלה שיורידו מהנוסעים
 שאל". העגלה את למשוך הסוסים יוכלו ואז, העגלה מעל

 שקועה עדיין, זו עצה אחרי גם אם יהיה ומה, "הזקן העגלון
 העגלון השיב" להזיזה? יכולים הסוסים ואין בבוץ העגלה
 כדי, מהעגלה הם גם שירדו מהנוסעים מבקשים אז, "הצעיר
, לשאול הזקן העגלון המשיך". קלה יותר הרבה תהיה שהיא

, הצעיר השיב" ממקומה? זזה העגלה אין עדיין זאת בכל ואם"
 ועל, מאחוריה העגלה את שידחפו מהנוסעים מבקשים, אז כי"

 הזקן העגלון המשיך". הבוץ מן העגלה את לחלץ יוכלו כך ידי
 השיב" ממקומה? זזה העגלה אין עדיין זאת בכל ואם, "לשאול
 אם, "הזקן העגלון לו אמר". זה למקרה עצה יודע אינני, "הצעיר

 את לעזוב עליך, בינינו שהוסכם וכפי, בבחינה נכשלת, כן
 את ואעזוב ההסכם את אקיים, אכן, "הצעיר אמר". העיר

 היא מה, לי שתאמר אבקש אבל. הבטחתי כאשר, המקום
 באמת, יקירי, "הזקן העגלון לו השיב" זה? במקרה העצה באמת
 מהבוץ העגלה את לחלץ איך עצה שום אין, כזה ביש במצב

 מלכתחילה נזהר מנוסה עגלה בעל אבל, בו ששקעה העמוק
 זה משל ..".ממנו להיחלץ אפשר שאי, בוץ לכזה להיכנס שלא
 שנכשל לאדם, יק'סולוביצ זאב יצחק רבי, מבריסק הרב סיפר

 כיצד מבריסק הרב את לשאול ובא, הציבור הנהגת בענייני
 אמנם יש, הייתה המשל בספור הרב כוונת. העניין את לתקן

 כיצד עצה באמת ואין, עמוק בבוץ בהם ששקועים, מצבים
 ולהיזהר מראש זאת לחזות צריך אולם, מהם להיחלץ

 לצאת כך אחר יוכלו שלא, בוץ לכזה להיכנס שלא מלכתחילה
, עסקן לאותו ברמז שנאמרה, נסתרת תוכחה זו הייתה. ממנו
 .הבוץ לתוך להיכנס ולא להיזהר השכיל שלא

 

 (טז, א) צדק" ושפטתם אחיכם בין "שמוע

, אחד ידי על נשאל למצוות בהגיעו, ע"זי אייבשיץ יהונתן' ר
 משיבו היית האיך הרע היצר אם כי בך היה לא היום שעד מכיוון

 הגמרא דברי לו אומר הייתי העילוי הנער לו אמר. טענותיו על
' צדק ושפטתם אחיכם בין שמוע' בתורה כתוב:( ז) בסנהדרין

 בעל שיבוא עד דין בעל ישמע שלא דין לבית אזהרה זה הרי
 עד דין לבית דבריו יטעים שלא דין לבעל ואזהרה חברו דבר

 לשמוע לי אסור הרע ליצר אמרתי זה לפי. חברו דין בעל שיבוא
 היצר הוא דינך בעל שיבוא עד להשמיעם לך אסור וכן טענותיך

 .ביניכם אשפוט ואז הטוב
 

 (טז, א) צדק" ושפטתם אחיכם בין "שמוע
, וגוי יהודי, זקני לפני לדון באו פעם, חי" איש ה"בן בעל סיפר
 היו לא ואומר מכחיש והלה מעות היהודי מן תובע הגוי והיה

 לו אמר משקר היהודי כי שכלו בעין הרב הבין מעולם דברים
 מבית הרב יצא, בדבר לעיין הוא רוצה תחילה רק שיישבע, הרב

 ליהודי שואל הגוי ושמע נשים לעזרת בלאט ועלה הכנסת
 "ומה היהודי לו ענה לשקר?" להישבע אתה מעיז "הכיצד
 ונזף הכנסת לבית הרב שב מיד במעות". אני ודחוק אעשה
 כל שמעתי כבר כי משביעך ואיני לו ושלם לך לאמר ביהודי

 רבי יעקב, קרא זה מעשה ועל. מוסר עמו לדבר והרבה, דבריכם
 את שמעו' אחיכם בין שמוע' הפסוק את חי", איש ה"בן של בנו

 ושפטתם' זה ידי ועל עצמם לבין בינם הדין בעלי מדברים אשר
 '.צדק

 

 (יז, א" )במשפט פנים תכירו לא"
 שבזמנו, ביאליסטוק של רבה זאב משה רבי הגאון על מסופר

 יהודים שני ופולניה ליטא יהודי בתוך ומפורסמים ידועים היו
 קבלני שהיו שניהם. הלפרין וקופל עפשטיין זימל: עשירים

 היו – גשרים ולבנות וכבישים מסילות לסלול הממשלה
 לרווחה פתוחה הייתה וידם, המרובים עסקיהם בכל שותפים

 ביניהם פרצו אחת פעם. בישראל ומועיל טוב דבר לכל
 את להגיש לביאלסטוק באו הם עסקיהם בענייני סכסוכים

 דין הדן רב בתור מפורסם שהיה זאב משה רבי לפני טענותיהם
 דינו בבית ישב זאב משה כשרבי, יום באותו. לאמיתו אמת
 השמש אליו נכנס, בתורה ועוסק ותפילין בטלית ומוכתר עטוף

, המפורסמים העשירים שני כי לו והודיע נבהל כשהוא שלו
 ושאל לך. "בפרוזדור ומחכים הרב לבית באו והלפרין עפשטיין

 השמש יצא", לכאן באו מה לשם, "בנחת הרב אמר", אותם
 זאב משה רבי שלשל". רבינו לפני לדון באו הם: "והודיע וחזר

 יחד אתו לשבת דייניו שני את הזמין, עיניו גבי על טליתו את
 הקדימם לא, כשנכנסו. הדינים בעלי את להכניס וציוה, בדין
 הסתכל ולא לשבת מהם ביקש לא שלום בברכת זאב משה רבי

, התובע מכם מי, וקופל זימל: "הענין אל מיד ניגש אלא, בפניהם
 שרבים, הללו העשירים". הראשון הטוען יהיה כמובן והוא

 בתוך התמרמרו לפניהם ברך כורעים היו, עמם בני מאחיהם
 לא הוא. ביאליסטוק של רבה מצד כזאת" פנים קבלת" על לבם

 אותם לקרוא לעצמו שהרשה אלא, שלום להם נתן שלא רק
 מפני לשמוע רגילים שהיו כפי, רבי תואר בלי בשמותיהם
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 מגמגם כשהוא עפשטיין זימל ענה –" התובע אני. "אחרים

, קופל אתה ומה. "טענותיו את לסדר והחל, עצור כעס מתוך
 קופל. השני הצד את זאב משה רבי שאל", טענותיו על משיב
 שאלות כמה ואחרי, חברו של ותביעותיו טענותיו את סתר
 עליהם ציוה, פרטיו לכל הענין בירור לשם דינו ובית הרב מצד

 התחיל והוא, שם ולחכות הפרוזדור אל לצאת זאב משה רבי
 לאחר. פרטיה לכל התביעה בעניני הדיינים עם ונותן נושא

 שני את שוב להכניס ציוה, התורה פי על הדין להם שנתברר
 מקבל הוא אחד כל ושאל הפסק את להם הודיע, הדין בעלי
 זאת משה רבי הפשיל", הן: "שניהם כשהשיבו. הדין את עליו
 את וקיבל ידו את מהם אחד לכל הושיט, ראשו מעל טליתו את

 רבי עליכם שלום, זימל רבי עליכם שלום: "שלום בברכת פניהם
 את לכבד בשביל ומגדנות פירות להכניס לשמשו וציוה", קופל

: ושאלוהו, להתאפק הדין בעלי יכלו לא. החשובים האורחים
 מפורשת משנה הלא, מקודם שלום לנו נתן לא מדוע, רבינו"

 בעלי כשיהיו: "בתמימות זאב משה רבי ענה(", ח, א אבות) היא
 הוא מפורש ומקרא", כרשעים בעיניך יהיו לפניך עומדים דינים

 וכשהודיע", לרשעים' ד אמר שלום אין(: "כב, מח ישעיה)
 להדבק הייתי מחויב, לדין לפני לעמוד באתם כי השמש

, הדין את עליכם קיבלתם שכבר לאחר ואמנם. יתברך במידותיו
 וכשנפטרים(: "שם אבות) שכתוב וכמו, זכאים כבר אתם הרי

 ורבי קופל רבי להיות חזרתם ולכן", כזכאים בעיניך יהיו מלפניך
 ".זימל

 

 ( יז, א" )תשמעון כגדול כקטון"
" כקטון" עצמו להשפיל צריך שהאדם ויש, שוות העתים כל לא

 הוא זקוק בו מצב קיים זאת ולעומת, בגאווה ייכשל שלא בכדי
 שלא' ד בדרכי לבו ויגבה' לקיים בכדי" כגדול, "רוחו להגביה

 .חלילה לייאוש ייפול
 (איש תפארת)

 

 (יז, א" )במשפט פנים תכירו לא"
 השתוללו הימים ובאותם, באמשטרדם התגורר צבי" ה"חכם

 נגדם לחם צבי והחכם, ההוא במקום ותלמידיו ש"ימ צבי שבתי
 להימלט הוכרח ידם כשגברה אבל, ותעצומות בעוז

עם ילדים  כל בחוסר לבוב לעיר סמוך והגיע, מאמשטרדם
 ימים לביתו והכניסו אחד נגיד עליו וריחם, רכים שתלויים בו

 נתקבל כך ואחר, עמו והיטיב והשקהו והאכילו רבים
 לדין לפניו נגיד אותו בא זמן ואחר, דלבוב כרב בהשתדלותו

 וכיאות כראוי כבוד אותות שום לו הראה לא צבי והחכם, תורה
 פתאום אמר דינו פסק שהוציא ואחר, הרבה עמו שהיטיב למי

 אצלו והזמינו, אצלנו נמצא גדול אורח איזה ראי, להרבנית
 לא אמאי אנא מלכא אי הלז הנגיד תמה וכאשר, גדול בכבוד

 שבעלי שבשעה צבי החכם לו השיב. השתא עד כיבדתני
 טענותיהם את רק, כלל מכירם אינו לדין לפניו באים הדינים

 פניו את הכיר הדין את שפסק אחר רק כן ועל, שומע הוא
 הכתוב לפרש יש ובזה. המעשה כ"ע, עמו שהיטיב הגביר שהוא

 שבשעת היינו", במשפט פנים תכירו לא( "יז, א דברים)

 תוציא ואז, אוהבך הוא אם דין הבעל פני את תכירו לא המשפט
 אז, הדין קודם המתדיינים פני את תכירו אם כי, צדק משפט

 .צדק משפט וליכא, להצדיקו לבבכם יטה
 (ל"זצ גשטטנר נתן רבי צ"הגה)

 

 (יז, א" )במשפט פנים תכירו לא"
 ואחד עני בבגדי והולך עני הוא הדין מבעלי אחד אם בגמרא

 העשיר אין ואם, כמוך העני את תלביש לעשיר אומרים עשיר
 אתה תתלבש לעשיר אומרים כאלו בגדים לו לתת רוצה

 שאמרו מה גם לפרשו אפשר זה ודבר. עניות בבגדי בעצמך
, הרע יצר על טוב יצר אדם ירגיז לעולם:( נב סוכה) בגמרא

 ניצחו לא מוטב, ניצחו בתורה. יעסוק ניצחו לא מוטב, ניצחו
 המיתה. יום לו יזכיר לאו ואם מוטב ניצחו שמע. קריאת יקרא

 והיצר, הזה עולם לו מציע הוא כי עשיר בבגדי הולך הרע יצר
 דין ביניהם כשיש הדיין. הוא האדם, עניות בבגדי הולך טוב

 השני דין בעל את תלביש י"רש אומר, להתנהג איך תורה
 ואם, עשיר גם הוא טוב היצר ואז, בתורה שיעסוק במה כמותך

 יראת קצת לו יוסיף, שמע קריאת יקרא לאו ואם מוטב ניצחו
 לובשים ניצחו לא זה גם ואם, עשירות בבגדי גם נהיה ואז שמים

 .המיתה יום לו שיזכיר בזה עני בבגדי העשיר את
 (ל"זצ שבדרון שלום' ר המגיד)

 

 (יז, א" )הוא לאלקים המשפט כי"
, ראשון ממקור ששמענו מפלא סיפור כותב, לשבח עלינו' בס

 ומעניק, הוא לאלקים – שהמשפט הוד – נורא באפן הממחיש
 לפרש היה אפשר אי: בשמים המתנהל למשפט חיה דוגמא לנו
 כי ד"הי סגל חנוך הרב משפחת אצל שהתקבלה ההודעה את
 ההקפדה למדת מבהקת וכראיה", שמימי מסר" של בצורה אם

 בני. חייו בימי עושה שאדם ופרט פרט כל על בשמים שיש
 בקיץ 2 בקו בפגוע שנהרג, סגל הרב הקדוש של משפחתו

 כל ומתגדל מתחנך שעליו היסודות שיסוד מעידים, ג"תשס
 כל על במשפט יביא והאלוקים, דיין ויש דין יש לפיו – יהודי ילד

 לאחר מאוד ומוחשית מיוחדת משמעות אצלם קיבל – נעלם
, נודע חינוך ואיש ותיק מלמד בהיותו. אביהם של" התגלות"ה

 התורה בתלמוד' ז כיתה כמחנך שנה 44-מ למעלה שכיהן
 בקרב רב לזעזוע הירצחו דבר גרם, ברק בבני" אמת תורת"

" סגל הרב של הכיתה. "חכמים תלמידי של רבות משפחות
 מאות בגעגועים התרפקו עליו, מתוק החלום בבחינת הייתה
 הרב של השיעור. "תיישים שנעשו לאחר גם גדיים של רבות
. חכמים תלמידי של מגדלים הושתתו שעליו יסוד היה" סגל

 בארבע הפזורים שפרותיו, האילן היה" סגל הרב של החינוך"
, לאיש היו תלמידים המוני. עין בטביעת נכרים הארץ כנפות
 איש אלא, מרבים אחד, מלמד" עוד" אינו" סגל רב'ה"ש שידעו

 תצליח לא ביותר הברוכה הסופר קסת אף. במינו מיוחד חנוך
. סגל הרב חייו בימי ופעל שעשה מה כל את ראוי בביטוי לתאר

 רשם והותיר, בעומר ג"ל בסביבות התרחש המופלא הסיפור
 לבני רב עידוד העניק הוא, כן כמו. אותו ששמע מי כל על עצום

... דירה עבר רק והוא וקים חי שאביהם בעליל שחשו, המשפחה
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 מגיע הוא והנה, בחלומו ראה ד"הי סגל הרב של מחתניו אחד
 בפניו פותח, הידוע המלמד", הבית בעל"ו, חותנו משפחת לבית

 שבסלון הספרים ארון אל כבוד אחר אותו ולוקח הדלת את
 ממנו ומבקש מעטפה המדפים אחד מתוך מוציא, הדירה

, משנתו החתן כשהתעורר". ווין למשפחת שקלים 14 להחזיר"
 פרטי את ומסר, תחיה סגל האלמנה, חותנתו אל מיד התקשר

 היא מי אפילו ידעו לא בתחילה... מסתורי שנשמע החלום
 התפלל שם הכנסת שבבית העלה קצר ברור אבל, ווין משפחת

 אבי משנשאל. זה לשם העונה משפחה יש, בשבתות ד"הי הרב
, שקלים 14 לו חייב היה סגל שהרב זוכר הוא האם המשפחה

 מה" .דומה בדבר אופן בשום נזכר לא אבל מוחו את אימץ
 כך על מוחל אני בוודאי הרי, כזה חוב יש אם שגם הוא שברור

 היו ויין שלמשפחת, מספרת סגל הגברת. אמר ,"שלם בלב
 לבית האמא". אמת תורת" ת"בת בעלה אצל שלמדו בנים כמה

 להם חייב היה האהוב המלמד האם, בניה את גם שאלה ויין
 לא ואיש, הספור לכאורה תם בכך. בשלילה השיבו וכולם, כסף

, ימים מספר עוברים לא. החלום פשר על לעמוד הצליח
 דברים ובפיה סגל האלמנה אל מתקשרת ויין והגברת

 הבנים שאחד" – האם מספרת –" נזכרתי היום. "מדהימים
 הרב האם, ושאלתי אליו התקשרתי. תשובה לי נתן לא עדיין
 למשפחה אב כבר הוא שהיום, הזה והבן, כסף לו חייב היה סגל

 לאמו ספר הוא". בחיוב מיד השיב, ילדים שמונה עם גדולה
 כל יצאנו שנים 24 לפני: "היה כך שהיה ומשעה, כהוייתם דברים

 שהילד לאחר שרק היה בחיידר המנהג. לטיול' ז כיתה ילדי
 התלמידים ברשימת סגל הרבה אותו רושם, לטיול כסף מביא

 אבל, מההורים כסף הבאתי אני גם. לטיול לצאת המורשים
 את הקריא סגל והרב ההרשמה הסתימה כאשר, להפתעתי

 את כשהבעתי. "ברשימה נכללתי לא, התלמידים שמות
 מן, רשום איני שאם לי השיב, סגל הרב בפני כך על פליאתי
 דעתי על עמדתי אני. מההורים כסף הבאתי לא הסתם

 הבן ספר כך". בשנית הכסף את הבאתי אופן ובכל, ששילמתי
 הסכום. סגל למשפחת המידע את שהעבירה, לאמו וויין

 14 על עמד – שנים 24 לפני – לטיול להצטרף כדי אז שנדרש
 להתגלות, ד"הי הקדוש הנרצח של זכותו לו עמדה. לירות

 החוב את שישיב ממנו ולבקש, המשפחה לקרוב בחלום
 לפי דאז הלירות 14 של השמימי החישוב. ויין למשפחת

 בתחילת שהזכרנו והוא. שקלים 14 היה הנוכחי המטבע
 אף צריך. בשמים ומשפט דין של אמיתי ציור זהו. הדברים
 הטיול התקיים שבו בתאריך בחלום התגלה סגל שהרב, להוסיף

 .בעומר ג"ל בסביבות, ההוא
 

 את איש ישא כאשר אלוקיך' ד נשאך אשר"
 ( לא, א" )בנו

 יכול אינו ומלך מלך שהוא אף עוונותיך את נשא יתברך השם
 בנו״ את איש ישא ״כאשר בך נהג בכל־זאת, כבודו על למחול

 (קדומים ללש) ".מחול כבודו, כבודו על שמחל אב"ו

 לא אתה גם לאמר בגללכם' ה התאנף בי גם"
 ( לז, א" )שם תבוא

 כאן רומז", יקר כלי" בעל, מלונטשיץ אפרים שלמה רבי לדברי
 לארץ להיכנס שלא עליו שנגזרה שהגזירה, ישראל לבני משה

 זה חטא ידי, שעל. המרגלים לחטא הדוק בקשר קשורה
 הגיע זו תקופה ובתוך, שנה ארבעים במדבר ישראל נתעכבו

 במיתתה הבאר נסתלקה זה ידי ועל; למות מרים של זמנה
(. ג"י, א"כ במדבר) מריבה מי עניין ונתגלגל. מים להם וחסרו
 עם לארץ נכנסים ישראל בני היו, המרגלים חטאו לא ואילו
 .זה עונש לכלל בא משה היה ולא, מרים

 

" צפנה לכם פנו הזה ההר את סוב לכם רב"
 (ג, ב)

 המצטט יץ'מזלאז ר"האדמו בשם" חכמים עיני מאיר"ב מובא
. בצפון שחיטתן קדשים קדשי: מקוסוב נחמן רבי המגיד את

" בצפון" אותם שוחט הרע היצר וקדושים צדיקים אנשים
 יודע הרע היצר שהרי, מהעין והנעלמים הצפונים בדברים

 להכשילם מנסה הוא, לפיכך. להם יוכל לא חמורה שבעבירה
 אלא עוד ולא. עבירות שהם בהם מכירים שאין בדברים
, למצוה רע מעשה לחשוב אותם מטעה הוא פעמים שהרבה

. השורש מן לעוקרו, חורמה עד בעיניהם החשוד את לרדוף כגון
 אפילו, מקום בכל שחיטתן, המון העם – קלים קדשים אבל

 רב: וזה. ברשתו וללכדם להסיתם הוא יכול הגלויות בעבירות
 יצר צדיקים שהרי, הזה ההר את, סחור סחור מלשון, סוב לכם
 עצמכם ותגדרו תתבצרו אל: לאמור. כהר להם נדמה הרע

 העבירות על לב שימו, צפונה לכם פנו, אלא. חמורות מעבירות
, לחברו אדם שבין בעניינים בעיקר, גלויות שאינן ופניות

 .כמצוות להיראות נחזים שלפעמים
 

 (ז, ב" )דבר חסרת לא"
 -( ב, ז דברים" )דבר חסרת לא עמך לקיך-א' ה" הכתוב אומר

 שמח אתה אם: כאחת וסיבה מסובב, ומסובב סיבה לך הרי
-א' ה, "השכינה להשראת אתה זוכה", דבר חסרת לא"ו בחלקך

", עמך לקיך-א' ה" אם: ומסובב סיבה בחילוף וגם". עמך לקיך
 ודבק בו בטוח ואתה, מידו והכל" עמך לקיך-א' ה" כי אתה חש

 למי משהו חסר כלום": דבר חסרת לא" ממילא, ואוהבו בו
 (אבות תורת) ? המלך בבית ששרוי

 

 ( ההפטר" )מרצחים ועתה בה ילין צדק"
 הריהם צדקה של כלשהו ענין להם לכשמזדמן, בה״ ילין ״צדק

 אבל. ליום מיום העניין את דוחים הם וכך מחר עד אותו מלינים
 רציחה או רשעות מעשה איזה לבצע כושר רגע להם משמזדמן

 ״ועתה, לאלתר זאת עושים אלא מחר עד ממתינים הם אין
 )הגאון מהר"י אייבשיץ ז"ל( .מרצחים״

 א גוט שבת
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