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 שמע אישה והפר את נדרה אשר אסרה על נפשה וה' יסלח לה

שמדובר את הפסוק, מסבירה  ב"ע א"פ קידושיןהגמרא 
 והיא, לה והפר בעלה ושמע שתהיה נזירה, שנדרה באשה

 יין בכל זאת היא שתתהו ,בעלה לה שהפר ידעה לא
" שצריכה וה' יסלח להולכן כתוב ", למתים הנטמאו

  .כפרה
 

כשהיה מגיע לפסוק זה  שרבי עקיבאהגמרא  וממשיכה
 בשר לאכול תכווןהשלאחד  זאתשדימה , היה בוכההוא 
אז כל  ,וכפרה סליחה צריךשגם  טלה בשר בידו ועלה חזיר
 - חזיר בשר בידו ועלה חזיר בשר לאכול תכווןהש מישכן 

 !!!וכמה כמה אחת על
 

 ואשם ידע ולא" 'ה ויקרא הגמרא דוגמא נוספת מביאה
 גיעשכשה היה בוכה עקיבא רבישגם בזה , "עונו ונשא

 ,ואכלכשר  שומן לאכול ןותכוהש מי מהכי זה,  לפסוק
 האסור חלבואחר כך התברר לו שיש ספק כי ייתכן ואכל 

 ונשא ואשם ידע ולא": תורה אמרה, שחייבים עליו כרת
 מיכל שכן , שחייב להביא קרבן אשם על הספק ,"ונווע
 וכמה כמה אחת על - חלב בידו ועלה חלב לאכול ןותכוהש

 ! !!שנשא עוונו
 

 ,"על דבר זה ידוו כל הדווים" :מוסיף יהודה בן איסיו
 מזה מוסר ולמדשכל המצטערים יצטערו מזה, שידהיינו 

 עד כמה אפשר וצריכים להזדעזע מעומק הדין.
 

. מה כוונת איסי בן יהודה, וכי רק אלהבין,  וצריך
המצטערים והרגישים לצער צריכים להזדעזע, וכי שאר 

 העם אינם צריכים להזדעזע???
 

מקרה השני לגבי אכילת חלב כתוב את על הלמה רק  .ב
לגבי בכיית רבי עקיבא  וכימאמרו של איסי בן יהודה??? 

, האם שם לא שייך שיצטערו "יסלח לה שםוה"בפרשתנו ב
 ויזדעזעו המצטערים??

 

אפשר לפרש שהתכוון שעל רעיון זה שבכה רבי  ובדוחק
עדיף  עקיבא פעמיים יש לכל המצטערים לבכות, אבל עדיין

היה לכתוב ועל אלו או לכתוב שכל הדווים והמצטערים גם 
", כי כך יש ועל זהיבכו כרבי עקיבא בלי להדגיש "

 במשמעותו שרק על זה המקרה השני ולא על הראשון.

של רבי עקיבא,  חבריושכמה פעמים בגמרא ראינו  והנה
כי הוא תמיד  , ולמה??"דמכות כרבי עקיבא צחק אילו בכו ו
של או את צד בו את דבר הטובה שיש בתוך הרעה ראה 

 .ולכן הוא צחקהנראה מתוך הצער תקוה 
 

שצחק שאם אפילו רבי עקיבא , אמר איסי בן יהודה ולכן
ודאי בכה, כאשר תנאים אחרים בוכים בכל זאת כאן הוא 

וודאי ובוודאי בשהוא צחק  במצביםשכל התנאים שבכו 
 כאן. צריכים לבכותשהם 

 

צד בזה עדיין יש היות ו, באשה שנדרה נזירות אצלנו אבל
שאפילו שהאישה חשבה שהיא עושה עבירה,  והוא, טוב

ברחמיו סלח לה וכיפר וגם עשתה מעשה, בכל אופן הקב"ה 
, כי יש לכן כאן לא מחויב שכולם יבכו כרבי עקיבאלה!!! 

אולי תנאים שישמחו כאן בראותם את גדלות הסליחה 
 .ורחמי הקדוש ברוך הוא

 

שם אכן טוען איסי בן חלב, אכילת ספק במקרה של  ורק
כי אין שם שום צד יהודה שכולם יבכו בלי יוצא מהכלל, 

חטא להביא שחייב אפילו על הספק האוכל שם , כי חיובי
הוא אכן בוודאות שיתברר אם בהמשך  זאת ומלבדקרבן, 

לחטאת,  - חייב להביא קרבן נוסףיהיה אכל חלב אז הוא 
 מספיק ומה שהביא קודם קרבן אשם על הספק!!! כי לא

 

שהקשה  א"המהרש תורץ קושייתתלפי דברינו  ואולי
רק בפעם השלישית זאת דרש רבי עקיבא דרשתו  מה מפני

 זאת דרש לאלמה  ??"וה' יסלח להבפרשה " הכתובה
' וה' וגו אותה אביה הניא ואם"'( ו)בפסוקים הראשונים 

 יסלח' וה' וגו אישה שמע ביום ואם"'( ט) וכן, "לה יסלח
 ??בפעם השלישית דרשה זו רק  דרש למה, "לה

 

ללמדנו בפעם השלישית, רק זאת דרש בדווקא  לאמורו
שלמרות ששלוש פעמים מצאנו שבורא עולם ברחמיו סולח 

לנו להתמקד לאישה זו שמבחינתה פשעה בזדון לב, אל 
בכה כפי  נבכה אדרבא אלא  וברחמיו כי רבו, בטוב ה'

פחד עצום פחד נאימת הדין, ומתעורר נשבכה רבי עקיבא ו
    ואפילו מפני ספק עבירה!!! מפני עבירה!!!

צער החורבן והאבלות על ירושלים, ולא  על ונתן נחמה ותקווה, זה רק לעניין זכור נזכור, שכל מה שרבי עקיבא צחק  אבל
חיזוקים, אלא על חיזוקים שיש להתעורר מהמוסר שטמון בתורה, בזה חייבים לבכות ולהתעורר חזק בכדי לא לעשות 

ורבי עקיבא מלמד אותנו שכן עדיף לבכות ולהתחזק ומאשר לשמוח, ואולי נשמח שיש לנו אבא ! עברות חלילה וחס!!
אוהב שסולח לנו ומכפר לנו גם במצב חמור כזה, ומיד נבכה עוד יותר חזק, למה??? למה?? למה??? לצער את אבא שכל כך 

 אוהב אתנו!!!
 

 כרהווזשחיזוק מתוך דבר תורה יש לזה חוזק, וזה חודר עמוק יותר לתודעה, ומתוך כך הוא אגב חשוב לדעת,  ודרך
 דבר הלכה, כי מתוך כך הוא זוכרהו.תוך מפרד אלא ותר, כמו שאמרו הנפרד מחברו לא יומתחזק י

 

 והפר את נדרה אשר אסרה על נפשה וה' יסלח לה
 

 ושמע שתהיה נזירה שנדרה באשהכאן מדובר  כאמור
 יתהיוה בעלה לה שהפר ידעה לא והיא, לה והפר בעלה
" יסלח לה וה'ולכן כתוב ", למתים נטמאתו יין שותה

 .שצריכה כפרה
 

על מה היא צריכה סליחה וכפרה,  החתם סופר ומקשה
אין אצל עם ישראל ש "טקידושין להגמרא אומרת הרי 

)חוץ ממחשבת , למעשהף מחשבה רעה הקדוש ברוך הוא מצר

 ?? עבודה זרה שרק בזה הקב"ה מחשיב מחשבה למעשה(
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החתם סופר שכאן מלבד המחשבה היה גם מעשה  ותירץ
 ששתתה או נטמאה למתים, ולכן זה חמור מסתם מחשבה

 .לעשות עבירה
 

במחשבה טובה שכל שכן  טובה גדולה ממידה רעה, ומידה
, שיקבלו שכר עליה יחשב למצווה לטוב בוודאיעם מעשה 

 .מצווה שלא הייתהגם אם בסופו של דבר התברר 
 

 רבה דרשש ע"ב 'ט בבבא בתראכן יש לשאול מהגמרא  ואם
 ,"בהם עשה אפך בעת לפניך מוכשלים ויהיוהפסוק "את 

שכעס על אנשי ענתות שבקשו להורגו, ביקש  ירמיהש
 ומבקשים יצרן את שכופים בשעהמהקב"ה שאפילו 

 כדיב הגונים לא אדם בבני כשילםת, לפניך צדקה לעשות
 .כרש עליהן יקבלו שלא

 

מחשבה טובה הקב"ה מצרף הרי ש ,קשה ולכאורה
שכן מחשבה טובה שיש בה מעשה שבוודאי למעשה, וכל 

 מגיע להם שכר על כך???

צדקה לשם  לתת כשהם יתכוונושמשמע שאפילו  ובפרט
אז גם  ",צדקה לפניך לעשותכפי שמדויק בלשון "ושמים, 

 לא יקבלו שכר??הם למה קשה מאוד ולא יקבלו שכר, הם 
 

כשקיבל שיכשלו ויתנו צדקה לאנשים לתרץ, ש ונראה
א רק לאנשים רמאים שלא הכוונה לשאינם הגונים, 

זקוקים לצדקה, אלא לאנשים גרועים מרמאים אלו, 
שיתנו צדקה  דהיינו, אנשים רשעיםשיכשלו ויתנו צדקה ל

עשו בהם עבירות ישעם כספי הצדקה שקיבלו  לרשעים
  .חמורות

 

גם אם בדרך כלל היו אמורים לקבל שכר על מחשבת  ולכן
צדקה שיש בה מעשה, כאן לא יקבלו שכר כי התוצאה של 

תוצאה ומעשה הצדקה שרצו לעשות היה קלקול עצום, 
, חמורה זו  כביכול מחקה את השכר שהיו אמורים לקבל

מקום לומר לכאורה  ישהגמרא לשון בפשטות  אומנם
.נזקק כבר אין בזה שכר שאפילו נתינת צדקה למי שאינו

 

על המעשים הטובים שנלווים , וגם לא רק לשים את לבנו לא רק על הכוונות הטובות שיש לנו, כמה עלינו ללמדנו
למעשים הטובים שלנו, אלא גם על התוצאה הסופית, כי אם התוצאה הסופית היא הרסנית ורעה אזי לא נקבל שכר על 

 !!!מאוד וכואב הלב ובסוף נוכח שעמלנו חינם ללא שום תכלית, וחבלכל עמלינו, וחבל שנטרח ונתאמץ 
 

ולגדלם לתורה ומעשים טובים  ,להביא אוכל לבית שיהיה כסף לחינוך הילדים ,חשוב בעצמך אתה עמל לפרנסתך ולכן
בדרך התורה והיראה, ולכן אתה מכניס מכשירים כמחשב וטלפונים עם אינטרנט לצורך מטרה טובה לפרנס את 

המשפחה כאמור, וגם אתה בזכות פרנסתך מהאינטרנט אתה נותן צדקה לאחרים, בקיצור פועל גדולות ונצורות עם 
ולא רק לטווח עליך ועל יוצאי חלציך ם היד על הדופק לבדוק מה התוצאות עהאינטרנט, אבל עליך כל הזמן להיות ערני 

 .הקצר אלא גם לטווח הארוך
 

בכוח התורה יש לו ראיה לטווח ארוך משלך, וקבל רבך שידריך אותך בעצה טובה כי עליך להתייעץ באופן קבוע עם  ולכן
 אמת ובישר בדרך התורה אמן ואמן.דברו אפילו שאומר לך על ימין שהוא שמאל, כי בכך תוכל להצליח ב

 

 זה הדבר אשר צווה ה'
 

 א"י שמות התנבא משהש ז"ע נדריםמביא את הספרי רש"י 

 ,'ה אמר כהב תנבאוה הנביאיםגם ו ,'ה אמר כהלשון ב
 זה" בלשוןגם  תנבאהש אבל כוחו של משה גדול מהם

השאלה מדוע דווקא כאן כלפי איסור ונשאלת  ,"הדבר
 נדרים התנבא משה בלשון "זה הדבר"??

 

צים לנו את שכאן יש לימוד עוצמתי ללמדנו ולהע וייתכן
עוצמת הדיבור היוצא מפינו, שנדע להיזהר בדיבור היוצא 

עוצמת נבואת משה  המפינו, כי בכוח הדיבור הובדל
במראה מנבואת שאר הנביאים, ששאר הנביאים התנבאו 

 פרשו, לציור שהיו צריכים כמשל וב

נבואה בבדיבור מושלם  בזה הדברמשה התנבא  ואילו
וכפי שלהבדיל  כאילו דיבור בורא עולם יצא מפיו, מושלמת

 ".שכוחו בפיובלק אמר על משה "
  

שלנו מלמדנו שנדע את העוצמה והכוח שיש בדיבור  וזה
נזכור  זכורוגם  ,ם ובמה שיוצא מפינווניזהר בנדריעצמנו 

ירה שהרהורי עב נבוכים ח"ג פ"ח במורה הרמב"םאת דברי 
מבדיל בין אדם ה ואהקשים מעבירה, כי כוח המחשבה 

 ,תורה על הרהורי עבירהמאוד הלבהמה, ולכן הקפידה 
שבאדם הדיבור כוח על גם זה שייך גם בדיבור ש וטעם
." אדם מדברנפש ממללא" ובתרגום נפש חיה,ויהי לכתוב 

 

מזה, כמה עלינו להתחזק לא להידמות לבהמה או לגרוע מבהמה, כי אם נשתמש בכוח הדיבור או המחשבות  נלמדו
 הקיים בנו לצורך שנעלה בומהבהמה, ומהסולם וגדלותנו תפארתנו אלו בנו שביש כבוד האדם שגדלות לרעה, אז משיא 

עד  ,לשפל המדרגהונרד לדיוטא התחתונה ה חלילתחת זה  ,לדרגות הגבוהות ביותר כנבואה או לכל הפחות לרוח הקודש
 .עצמנו, וככה נלך מדוכאים ועצובים חסרי סיפוק חלילה מבוזים ומאוסים גם בעיני כדי כך שנהיה

 

, ונשתמש יש כוחות עצומים ונפלאים עולם טמן בנו, כן בכל אחד ואחד מאתנוכן ננצל את הכוחות העצומים שבורא  על
ויקויים בנו  !!דבוקים בבורא עולם !!!נרגיש שלמים ואנשים מורמים מעם, קדושים וטהוריםכך ובהם לטובה ולקדושה, 
 כי ה' עמנו אמן ואמן. ברוחניות ובגשמיות , ולא נחסר כל"ואני קרבת אלוקים לי טובהפסוק "

 

 ויאמרו גדרת צאן נבנה למקננו וערים לטפנו
אלא  ,טפל והטפל ,עיקר העיקר עשו ,כן לא משה להם אמר ,לטפם מקניהם שהקדימו ,ובנותיהם מבניהם יותר ממונם על היו חסים

 רש"י - לצאנכם גדרות כך ואחר ,לטפכם ערים תחלה לכם בנו
 

פלא עצום הוא על דור דעה שכך יעשו הטפל עיקר,  באמתו
מדובר בדור שלא היה שבפרט  את הכסף בראש מעיינם??ו

מים מהבאר של ושתו  מהשמיםאכלו מן כי לו צורך בכסף, 

ופלא עצום בגדים צמחו והתחדשו יחד עם גופם, ו ,מרים
תאוות ממון??? השרישו בעצמם או קיבלו ולשם מה מהיכן 

ממילא אין תחרות  ,כשאין צורך בפרנסה לאף יהודיהרי 
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שבא להצר על  תלמידגם  והלוא כספית והכל רגוע!!!!
מצוקתו הכלכלית בפני רבו יבוש ויכלם מיד לפתוח בעניין 

ורק לאחר  ,הגשמי אלא תחילה יבקש על צרותיו הרוחניים
מכן כמתנצל יבכה על צרת נפשו הגשמית, אז איך נפלו דור 

 .דעה בגישתם אל משה רבינו
 

אחרי שקבלו צעקות קשות ומילים שהיה זה  ובפרט
ממשה רבינו, אז בוודאי בשיחה ארוכה מאוד רבנות כד

 תמהמה???הכינו כראוי את דבריהם, אכבר 
 

נראה לי, שהם רצו להתנצל ולשים דגש על הסיבה  אלא
הם  ולכןשהם רוצים לגור בחוצה לארץ ולא בארץ ישראל, 

בגלל רק אלא  ,הסבירו שחס ושלום זה לא בגלל רעת הארץ
 .פרנסההעניין של ה
 

עוד קודם לדאגתם  דאגתם לפרנסההקדימו הם  ולכן
זו בנו את דעתם השקפת עולם  על פילרווחת הילדים, כי 

חשוב ומן הראוי שעל בסיס ההתנצלות יקימו את ש
  מושבם בחוץ לארץ.

 

הזו של כי אם ההתנצלות  !!!להם משה, טעיתם אמר
מידי, אזי הילדים יקלטו ומרכזי תהיה בדגש חזק הפרנסה 

שכסף זה הדבר הכי חשוב בחיים, ובמקום שישקיעו 
 .ברוחניות הם ישקיעו בגשמיות

 

יותר מידי בעניין ארץ ישראל אל תתנצלו אמר להם,  לכןו
בחינוך בגולה בעיקר אלא תתמקדו  ,והעניין הכספי
  .טהורה תורה ויראת שמיםלהילדים כראוי 

 

כבר הם לבד  ,שנים כראוי ויגדלויתחנכו הם ש ואחרי
 , אלאלא מאסתם בארץ ישראלוחס יקלטו שאתם חלילה 

רק בגלל הפרנסה העדפתם שמעצמם יבינו הם גם 
 בחוץ לארץ.להתגורר 

 

מזכיר לי סיפור לי על אברך תלמיד חכם עצום  וזה
פיות כל יהצ ותומתמיד שאין כמעט כדוגמתו, אבל למר

בניו בלי יוצא מהכלל פנו לעסקים ולרדיפת כסף באופן 
 קיצוני, וכולם התפלאו איך קרה הדבר??

 

הם קיבלו דוגמא אישית נפלא לאבא תלמיד חכם  הרי
כדוגמתו, אז איך נפלו כל בניו  ומתמיד אוהב תורה שאין

  בתאוות הכסף ועזבו את לימוד התורה הקדושה???
 

לו שפשוט בבית  והתברראדם פנה לחקור את העניין,  ולכן
לכסף,  ותהקשוריות הילדים כל הזמן שמעו התנצלוזה 

  עוד לא נוסעים לטיול כי אבא אברך ולכן אין לו כסף,כמו 
 .כסף כי אבא אברך לא קונים ממתקים כי איןדוגמא: 

 

בחיים בלב כל הילדים קלטו שכל הצביטות שקבלו  אז
, וזה ולומד תורה הקשורות לכסף זה בגלל שאבא אברךו

עפו לעסקים הם הורס להם מה שהכי חשוב לילדים, ולכן 
 ישמור.ה'  ,אוהבי תורהוהתרחקו מלהיות אברכים 

 

 !!!כולך תורהכל אלא אבא יקר ש !!!לא מתנצלים לכן
 עדתמיד, מאור פניך על פניך את תראה את שמחת חייך ו

זכית תשמח ותראה כלפי חוץ את שמחתך על אשר אשר 
  .להיות שקוע בתורה

 

גם אלא !!! אין לי כסף בגלל שאני אברךבחיים תאמר  ואל
האם נראה אני אבדוק וכשאין כסף )כרגיל( תאמר לילדיך 

ובשום כרגע אין כסף, תאמר להם או אפשר לארגן משהוא, 
 !!!לקשר זאת ללימוד התורהפנים לא 

 

או להוצאה אחרת אם לא הצלחת להשיג כסף לטיול  וגם
בפעם שפשוט תגיד לילדך כרגע אין, מקווה שבנך זקוק לה, 

 .הבאה יהיה
 

א תשומת הלב והאהבה ולמתפנק אותו באתה כן  אבל
 ,השבת בשירה ובסיפורים לו אתתענג והחיים, כל במשך 

כך כמה שיותר ותתחבר אליהם, ותקשיב לילדים 
באהבה  וכסף ימולאה הנגרמות מחמת חוסר ותשהצביט

לא ש שהרי אפילו הגויים אומריםותשומת לב אמתית, 
 הכל כסף בחיים.

 

 ,שמצד שני יש אנשים שיש להם כסף לרוב !!נשכח ולא
צעצוע שקיים וגם  עשירים מופלגים שנותנים לילדים כל

אבל זמן לילדים וכל טיול בארץ ובחלל,  מה שעתיד להיות
 !!אין להם בכלל

 

כדי כך שמסופר שילד שאל את אבא שלו העשיר כמה  עד
הוא מרוויח בשעה, וכמה לחצי שעה, וכמה לרבע שעה, כך 

 .250$שברבע שעה האבא מרוויח בחשבון שיצא 
 

לאבא את כל  ונתןאת קופת החסכונות שלו  פתחהילד  אז
קח  :ואמר לאבא, 300$החסכונות שלו שהצטברו ל 

בבקשה ותדבר אתי קצת יותר מרבע שעה, זה היה שוק 
, לאבא שכל הזמן רץ לעבודה לעשות כסף בשביל המשפחה

 ובעצם אין לו זמן אמתי למשפחה.
 

כמה ואיך הוא משקיע נכון במשפחה, ועל מה ולא במה שיש לו וכמה יש לו, אלא תלוי בבן אדם  שהרבה מאוד ללמדנו
הוא שם את הדגש בחייו.

 וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל
ללמד שהפרת נדרים  חלק כבוד לנשיאים ללמדם תחילה הלכות נדרים ואח"כ לכל ישראל, ומה ראה לאומרה כאן??

 רש"י ביחיד מומחה.

 
 

 מביתו כשיחזור מהמלחמהונדר שהיוצא ראשון  ,השופט יפתח שניצח במלחמהמסופר על  "אפרק י שופטיםבנביא והנה 
הוא יקריבנו לה', ובדיוק בתו יצאה, ולכן הפרישה מחברת אנשים ונשארה רווקה כל חייה, אבל מוסיף שם רש"י שיפתח 

 סירב ללכת להתיר את נדרו אצל פנחס, ואילו פנחס סירב ללכת אל יפתח להתיר את נדרו, ועל זה שניהם נענשו!!!
 

י אנשים גדולים ומיוחדים פלא עצום על שנ ובאמת
שבגללם אומללה בת בישראל, והדברים ממש לא מובנים, 

 .ולכן חשבתי והעמקתי בעניין
 

יש לתמוה מה פתאום דווקא על פנחס לבוא להתיר  והנה
וכפי שכתב  ,את נדרו ליפתח, הרי יש סנהדרין בישראל

 לפני -" וירדתי על ההריםשם שהבת אמרה ליפתח " רש"י
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 בחוקותי ,בשם מדרש תנחומא לנדרך פתח ימצאו שמא, סנהדרין

ולא הלך לסנהדרין, אלא  ולמה אכן לא שמע בקולה, 'ה
  ציפה לבואו של פנחס???

 

. שהוא התבייש לבוא לסנהדרין ולומר אלומר  ונראה
שהוא טעה בנדר, כי יטענו שבגלל הנדר הוא ניצח ועכשיו 

 אחרי הניצחון הוא מתחרט מהתשלום. 
 

וכפי  מילה של מלך!!בפרט שזה בזיון למילתו גם זה . ב
כתבה על הורדוס שהשתלט על  , ע"ב 'ג בבא בתראשהגמרא 

הרומית, בכל זאת האמינו  תישראל והיה כפוף לקיסרו
להבטחתו שיסתור ויבנה מחדש את בית המקדש, כי יש לו 

  .שיקיים אותה בוודאות מילה של מלך
 

אעקור הר, הוא אכן האומר  שמלך כי ממחישה הגמרא עד
שיפתח אינו  מרותכן לול !!יעקור את ההר ולא יחזור בו

 מלך, בכל זאת הוא שופט ומנהיג, ודומה הוא להורדוס
נאמרו  וגם עליו, שהיה מחויב לשלטון הרומאים שמעליו

 כללים אלו.
 

הוא פנחס , שהיות ופיותיצליפתח  מפנחס היו לו ודווקא
טעות חמורה והוא  ןאה כיתהינביא ויודע את האמת ש

יבוא הנביא ציפה שעל זה, לכן יפתח מתחרט  יפתח ממש
יותר מכובד שההתרה גם ככה זה כי להתיר לו את הנדר, 

  לא הייתה מצד יפתח אלא הנביא בא מרצונו והתיר לו.
 

הבית ישראל פנחס עצמו לא בא ליפתח, וכפי שכתב  אבל
על ידי  יאה של הנדר על ידי חכם, שעיקר ההתרה מגור

הכנעה של הנודר בפני החכם, ולכן פנחס ציפה לכניעתו של 
 .יפתח שיבוא אליו כחלק מתנאי ההתרה

 

 ראשי המטותלבגלל זה נכתב עניין של כבוד  ואולי
כי צריך הנודר לתת כבוד  בתחילת פרשה זו פרשת הנדרים,

 בפניהם. עלחכמים המתירים את הנדר ולהיכנ
 

תביעה נגד  יתה זומקום היהבית ישראל, שמכל  והוסיף
פנחס, כי פנחס היה צריך ללמוד ממשה רבו שטרח והלך 

 .לדתן ואבירם לרצותם
 

של הנביא, הוא היה  תווניפתח היה רואה את ענוות ואם
מתמלא בושה וכלימה שהטריח את הנביא הצדיק אליו, 

 תח להכנעה גדולה יותר מפני פנחס.וזה היה גורם ליפ
 

טעם לסיבה שיפתח לא רצה לבא  עודלהוסיף  וייתכן
כי סבר שאם פנחס הנביא גם כן לא בא אליו, לנביא, 
שיודע בנבואתו וברוח קדשו שהוא יפתח מתחרט  למרות

  .על נדרו
 

שהוא תלמיד של משה רבנו וראה את הנהגתו  ובפרט
שטרח והלך לדתן ואבירם, כל שכן כאן פנחס היה אמור 

הוא שופט ומנהיג את עם  וגםלבוא למענו שאינו רשע 
אין כדאי שיושפל כבודו שיחשבו  וגםישראל כעין מלך, 

  .שהוא קיבל ניצחון ואינו רוצה להחזיר תמורה
 

בא הללו בכל זאת הוא לא פנחס למרות כל הסיבות  ואם
, שזה רצון הבורא יתברך שבתו סימן שזה משמיםאליו, 

רבן שבחר ה' על שניצח תהיה מוקדשת לשמים, וזה הק
 במלחמה. 

 

עליו החובה לכל  תמוטלהיה , כי על זה שנענש יפתח ומה
הפחות לברר אם אכן כך רצון הבורא, ולא להחליט לבד 

שזה בפרט כשזה נוגע לענייני כבודו מדעתו מכוח הנסיבות 
 רצון ה'.

 

מזה, שלפעמים בן אדם רואה צירוף מקרים מדהים ומפתיע, ומכוח זה הוא בטוח שזה סימן חד עבורו איך שעליו  נלמד
מים צירוף המקרים זה חלק מהניסיון שלו בחיים, שלא יתפתה לפרש את הצירוף של לנהוג בחייו, והוא לא קולט שלפע

 המקרים כפי שנראה לו לעין.
 

כמה טובים ויראים טעו בפירוש צירוף המקרים של הצהרת בלפור והשואה והקמת המדינה כאילו זה ראשית  וראו
כי היום הקריאה להשמדת  !!ואכזבתם עצומה כמה ועד כמה הם טעו,ומבינים הגאולה העתידה, ויש שרק היום רואים 

 .ישראל קיימת ואומות העולם מנדים ופועלים נגד המדינה
 

תחזק באמונה התמימה בבורא בכל זאת נהשואה  אחרידווקא ש ,כאן ראשית גאולתנו אלא ניסיון נוסף מבורא עולם ואין 
פועלים לעקור את דת ישראל חלילה, ואין זה פעלו וכי לא לסמוך על כוח הזרוע של הרחוקים מדרך התורה, חלילה ו ,עולם

ראשית גאולתנו אלא קושי השעבוד הרוחני, ואולי בכוח עמדתנו בקושי השעבוד הזה באמונה תמימה בבורא עולם ובדרך 
 התורה המסורה זה יזרז את הגאולה האמתית  בקרוב, אמן ואמן.

 

המשך בדרך חדשה  -עוד באותו עניין 
 

ראות עד הכל דברינו קודם, אפשר שפנחס רצה ל לאחר
כמה רחמי אב עצומים וחזקים, שלמרות כל הסיבות 

ל בתו ויבוא להתיר שהזכרנו קודם בכל זאת יפתח ירחם ע
היה המלצת יושר על עם ישראל, הנה את נדרו, וכך ת

של עולם רחמי אב גוברים על כל הטענות והתשובות  וריבונ
והחשבונות הנכונים, ולכן בכוח רחמיך הרבים כרחם אב 
על בנים תבוא ותגאלנו למרות שלא באנו אליך, כי רחמי 

 אב גוברים על הכל!!!!
 

, כי במבחן התוצאה זה נכשלזאת פנחס נענש, כי  ובכל
דבר יפתח לא בא להתיר את נדרו, והבת נשארה בסופו של 

אומללה כל חייה, ורחמי אב לא גברו על הסיבות 
והנימוקים, אזי גם אין המלצת יושר על עם ישראל, וגם 

 יפתח ,נענשו שניהם, ולכן סבלה כל חייה הבת יהודיי
 רוח ממנו הנסתלק פנחסבחייו, ו אבריםשנשרו ממנו 

 עליהם היה נגיד הכהן אלעזר בן ופנחס" שנאמר ,הקדש
. רש"י דה"י א' ט' עמו היה לא עכשיו, אבל היה - "עמו' וה

 

, אלא גם על התוצאה ק על הכוונות הטובות שיש לנוכמה שעלינו לשים את לבנו לא רעד גם מכאן נלמד כאמור, ושוב 
כי לא כל מה שנראה לך מצווה זה אכן  רבה!!! בחומרההסופית, כי אם התוצאה הסופית היא הרסנית ורעה אזי נענש 
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עבירה חמורה!!!  ולכן עליך כל הזמן להיות ערני עם היד על הדופק לבדוק מה  וזומצווה, לפעמים זה ההיפך הגמור 
 .התוצאות ולא רק לטווח הקצר אלא גם לטווח הארוך

 

התורה, ולכן יש לו ראיה לטווח ארוך  עליך להתייעץ באופן קבוע עם רבך שידריך אותך בעצה טובה, כי יש לו כוח וחובה
הרבה יותר משלך, וקבל דברו אפילו שאומר לך על ימין שהוא שמאל, כי בכך תוכל להצליח באמת ובישר בדרך התורה 

 אמן ואמן.
 

 נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים

 ,דרז בשמחה לנקום במדיןכתב רש"י שמשה הז אחדמצד 
מצד  אבללמרות שידע שלאחר מכן הוא ייפטר מהעולם, 

  רק שלח את פנחס. הוא עצמו לא יצא למלחמהשני 
 

שכל כך הזדרז ושמח לנקום השאלה מדוע משה  ונשאלת
אלא שלח את  עצמו לא הלךבמדינים בכל זאת הוא ב

  ???מבורא עולם זהנצטווה בעצמו על  הוא  ??? הריפנחס
 

בבא קמא , על פי הגמרא רבי חיים שמואלביץ זצ"ל ותירץ
, והיות "בור ששתית ממנו מים אל תזרוק בו אבן"ש "בצ

לכן כהכרת הטוב לא נקם  ,ומשה היה גר שנים רבות במדין
  בעצמו, רק שלח שליח.

 

שמידות טובות זה חלק מזה רבי חיים שמואלביץ  ולמד
, ולכן למרות שנצטווה לכאורה מפירוש ציווי השם

המידות הטובות שפירוש  על ידישינקום בעצמו בכל זאת 
 הכוונה היא שיהיה על ידי שליח.ממילא הבין ש ,נתנו

 

כשהיה  המטהקשה לי תירוצו, שהרי גם קודם עם  וקצת
מפורש  עניין של הכרת הטוב אזי בורא עולם פירש לו

 אל ה' ויאמר" ט"י 'שמות זשאהרן יכה ולא הוא, ככתוב 
 מצרים מימי על ידך ונטה מטך קח אהרן אל אמר משה
 משה על היאור שהגן לפי"  וכתב רש"י שם, דם ויהיו
 ולא בדם לא ידו על לקה לא לפיכך ,לתוכו שלךכשהו

ן, ואם כן כאן שלא מפורש אהר ידי על ולקה בצפרדעים
 ???הכרת הטובזה סימן שהכוונה בו עצמו למרות  לכאורה

 

ה יתהכרת הטוב, הרי הכרת הטוב שהייש כאן על מה  ועוד
לו כלפיהם נמחקה ברגע שבאו בשיא החוצפה לטמאות 

זבי בת צור נצטוותה על מדינית כרי השה !!!אותו דווקא
ידי אביה לגשת למשה רבינו בלבד ולטמאות רק אותו, 

מקום להכרת הטוב כלל לא נשאר כאן לכאורה וממילא 
 וכלל???

 

בבעל וזכיתי ומצאתי כן כתוב  לתרץ כבר כתבתיו
הפסוק בפרשת פנחס  בלשון שהנה יש לדייק, הטורים

 "והכיתם" ,יחיד לשון - "המדינים את צרור"שם:  שכתוב
ולכאורה צריך ביאור מדוע התחיל ביחיד  ,רבים לשוןב

 וסיים בלשון רבים???
 

רק  כי לבד נאמר למשה "צרור"ש הבעל הטורים ומתרץ
ואכן צריך להיות בשנאה הגדולה ביותר למדין, היה הוא 

מנסיכי  אביהו דווקא בגלל הסיבה שכתבתי קודם, שהיות
 ,משה וזהו שבהם לגדול אלא תבעלי אל, זבילכמדין ציווה 

 משה גדל כי ,משה ולא דווקא רבים לשון "והכיתם" אבל
 ., ויש עניין של הכרת הטובבמדין

 

שרק אחרים יצאו ולא שנראה לפרשו דיוק  יש לנוו ומאחר
יצא לא הוא בעצמו שלכן משה רבינו הבין  ,הוא בעצמו

 לא לבד וגם לא ביחד עם הציבור. למלחמה
 

ויש צד לפרש אולי דווקא הוא " נקוםשכתוב " ולמרות
או לפחות שמשה לא ילך לבד אבל לפחות שיצטרף  בעצמו

רבי חיים של נפלא הביאורו  על זה בא, יחד עם הציבור
שבגלל עניין המידות הטובות יש לנקוט שמואלביץ 

, שמשה רבינו בכל בפרשנות שמתאימה למידות הטובות
 .אופן לא יצא להילחם נגד מדין

 

עוד, שמשה בכוונה לא רצה לצאת באופן אישי  וייתכן
, והראיה כי ידע שבלעם יבוא למלחמהלהילחם נגד מדין, 

מה  הציץששלח ביד פנחס את כלי הקודש הארון וגם את 
שלא נשלח בכל מלחמה, כי אכן השתמשו בזה להפיל את 

 .בלעם ומלכי מדין שעפו בכישוף באוויר
 

רבינו לא רצה להילחם נגד בלעם ולהורגו, כי אז  ומשה
אנשים שכוחם בפיהם, בפעם  2יחברו ביניהם ויאמרו הנה 

ל וניצח את עם ישראל בעצת בנות הראשונה בלעם הפי
מואב, ועכשיו משה החזיר לו והפילו, כי כך דרכם של 

 .המתגוששים
 

באופן מושלם  את המדינים צרורמשה קיים את בזה  וגם
שיהיה שום חיבור  רצה לא כי מתוך שנאה איומה ,ביותר

שום פשוט בינו לבלעם ולמלכי מדין,  ושום השוואה
בעיניו  הפכוהם  כי !!!שום קשר, שום כלום ,שייכות

מוקצה מחמת מיאוס באופן הכי מאוס, שאי אפשר ל
 להתקרב אליהם כלל.

 

 במדין בכך שהרג אתפנחס כבר התחיל לנקום ו והיות
להרוג ימשיך וגם  התחיל שהוא אמר הקב"הזבי בת צור כ
.רש"י - לכן נשלח פנחסדווקא ולנקום, ו

 

למה יש מצווה לשנוא עד כדי כך, בשנאה תהומית!!! לצרור!!! התשובה לכך כדברי האור החיים הקדוש כך למה??  וכל
הרהורים לא לחשוב לא רק לא לראות מראות ו !!!כי בדרך זו אפשר לנצח את יצר הרע של התאווה הנוראה, ב"צרור"

לא מרצוננו, נגרשהו מדעתנו מתוך שנאה עצומה ומיאוס בדרגה שבמראה אסור חלילה במקרה שנכשלנו גם רעים, אלא 
 .הגבוהה ביותר

 

וגם אנחנו  וכפי שמצאנו ברבי עקיבא שירק יריקה כשראה את אשתו לעתיד,, כביכולבאופן מוחשי את המיאוס  ונמחיש
כי עלינו שלא יראו ולא יפגע ויעליב שום אדם בעולם כלל,  מקק מעופף בפה, כמובן באופן לנוהצידה כאילו נתקע נירק 

לא לחינם נמשל היצר ולפלוט החוצה, כף ומיד יתטומאה מגעילה שנדחפת אלינו,  אנחנו מוציאיםכאילו החובה להמחיש 
 ., וכאמורשנדחף בגועל נפש כזבוב או מקקהוא , כי זבובלהרע 

 

צרור!!! לשנוא!!! כי כאשר נשנא את החטא באמת זה ירחיק מאתנו את !!! אלזכור המלחמה נגד היצר הרע הי ושוב
 זרנו ונצליח לנצח את היצר הרע לנצח אמן ואמן!!ר בחטא רח"ל, ובורא עולם יהיה בעהחטא ואת ההרהו

 
 
 
 

 



 מטות  -וטהר לבנו  
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 ???ויקצף משה על פקודי החיל, החייתם כל נקבה

ציווה עליהם משה רבינו יש כאן פלא עצום, שהרי  אכן
ל שכבר לנקום נקמה במדין, וגם שלח אתם את פנחס בגל

 היא והן היו מכשולזבי כי התחיל והרג את המדינית כ
השאירו  אכן אנשי המלחמהתקלה לבני ישראל, אז מדוע ו

מה בכלל הייתה מחשבתם ולא הרגו אותם???  את הנקבות
תמוה  וגםבעניין שלכן טעו ולא הרגו את בנות מדין??? 

 דוע לא צעק על פנחס שהיה מנהיגם??מ
 

כפי  למשה:כתוב שפנחס ענה  בספריש תמוה ועוד
, ולכאורה לא מובן שפקדת אותנו כך אכן עשינו

בכוח " וימסרוכתוב ברש"י על הפסוק " ובכללהוויכוח??? 
לא רצו לצאת למלחמה רק אלצו אותם הם נמסרו כי 

כאן מצוה לא רצו הרי יש הם למה ולכאורה כביכול בכוח, 
רש"י עונה כי ידעו שמיתת משה תלויה בדבר, וע"ז ) מיוחדת???

 אבל יתכן ויש כאן טעם נוסף(.
 

למלחמה במדין לקחו רק אלף צדיקים מכל שבט,  והנה
אלף ששמרו עוד על כל אלף היו ש ב' "ברבה כ במדרשכתוב ו

על הכלים ועוד אלף שהתפללו, זאת אומרת שעל כל לוחם 
למלחמה לקחו זאת למרות שששמרו עליו, ואנשים  2היו 

 . רש"יתרגום יונתן ובברק צדיקים ככתוב 
 

ברש"י שבלעם הרשע בא וצחק על אותם אלפים,  וכתוב
 ששים כשהייתם אם להם אמרש ,רעה עצהונתן להם 

 באים אתם אלף 12ב  עכשיו ,להם הצלחתם לא ריבוא
ושילמו לו בכך שהרגו אותו  קפחוהו לא, לכן להילחם

 .בחרב
 

איזה  שהרינתן להם, שעצה ב שיקר להם לכאורהו
עם ישראל ומלחמה הייתה בין כל עם ישראל נגד מדין 

 ???זו כשל במלחמהנ
 

התכוון למלחמת היצר, שעם ישראל הוא וודאי ב אלא
, אז כל שכן הם וכשללמרות שהיו כולם ביחד בכל זאת נ

דאי ריבוא ו 60כוח של את השאין להם האלפים לבד 
יכשלו, ולכן נתן להם עצה, שחבל שינסו לכפות את יצרם 
הרע כי ממילא הם יכשלו, אז כבר עכשיו תכף ומיד יעשו 

 רח"ל.חמורים חטאים ויחטאו בכטוב בעיניהם 
 

לטמאות  שזהוראינו שכך ניגש בלעם למלחמה,  ומאחר
גם ניסו להחטיא  ששוב בלעם ומדיןאת עם ישראל, כנראה 

על וזאת במלחמה הזו את הלוחמים הצדיקים בטומאה, 
 .בטומאת העיניים בבנות מדיןאותם ידי שיכשלו 

 

עם ישראל פחד ממלחמה זו, כי פחדו שיכשלו  ולכן
בסוף הם הביאו לכך שאכן בטומאת העיניים, והראיה 

 תרומה לכפר על הרהורי ליבם בטומאה במלחמה.
 

יתנו ו, עשינו כפי שפקדת עלינו, שצילמשהשענה פנחס  וזה
את מדין, ולשנוא ולהתרחק מהטומאה מתוך שנאה  לצרור

איומה, לכן בראותנו את גודל הניסיון וכפי שהציע לנו 
 בלעם, פשוט התרחקנו ולא התקרבנו אל בנות מדין.

 

ו עצמבזה דבר לאחר שקיבלו צעקות ממשה רבינו,  אבל
שכבר הרגו את  ובפרט חיזק אותם להרוג את בנות מדין,

בלעם והסתיימה המלחמה וכבר היו תחת עינו הפקוחה של 
בר סיים את הריגת בלעם שהיה פנוי כי כ ופנחסמשה 

כי מדין, כל זה ביחד עזר להם להתקרב ולבצע את ומל
 הריגת בנות מדין בלי להיטמאות.

 

למרות כל הנזכר, עדיין צדיקים אלו, נכשלו  ושוב
בהרהורי עבירה, ולאחר הריגת בנות מדין, הביאו קרבן 
זהב, לכפר על מחשבות טמאות, עד כדי כך היה גדול 
הניסיון של בנות מדין, שכל מה שעשו לא מנע מהם לחטוא 

בהרהורי עבירה. 

שלא נשמר בעיניו, הוא פשוט שקרן, אם הם הצדיקים  מי עז פנים שיאמר שהוא נקי מהרהורי עבירה כשנכשל בגלל אז
לכן נרעד ונפחד שלא ניכשל בשום מראה העלול להחטיא אותנו בין בשוגג ובין  , קל וחומר אנחנו.מתקופת משה כשלו

 ,כפתורים 1000ובעצם גם בלחיצת  החטיא אותנו בקלות ובלחיצת כפתור,לא נכניס מכשירים העלולים לשבמזיד, וכל שכן 
כפתורים ויותר עבור טומאה, וגם ימצא פרצה איך לקצר הליכים, ויציג עצמו ככשר,  1000היצר עקשן והוא ילחץ גם  כי

 אבל הוא מזויף מתוכו רח"ל.
 

התפעלתי מאוד מאומץ ליבם והאמת שבקעה מאנשי המלחמה, אנשים יראים וצדיקים כאלו לא בושו להתוודות  וגם
לבוא ולהגיד משה רבינו תיקון לחטא אנחנו  עים, ולא התביישו עם הזקן הלבןר ולומר, חטאנו וכשלנו בהרהורים

מבקשים, חוסה נא על נשמתנו, ולא חשבו לעצמם זה ביזיונות ככה להתוודות בציבור, זה יהרוס למשפחה את השידוכים, 
 וכלל, אלא התוודו ולא בושו, אשריהם ישראל שאלו הם צדיקיו!!!! לכלך זה יהרוס את השלום בית, לא חשבו על כ

 

אני בצדיק הראשון שאזר אומץ, ואמר מורי ורבותי את עווני אני מזכיר, נכשלתי!!! אל תראוני כצדיק קדוש  ומתקנא
ם, ולא בוש וטהור!!! נכשלתי!!! בפרט שלא ידע שחבריו גם הם כשלו ונפלו, הוא חשב שהוא הרשע היחידי בין הצדיקי

אלא התגבר והתוודה!!! הוא הנחשון שגרם לכל אלפי הצדיקים להתוודות, הוא עורר קהל עדת ישורון, הוא תיקן את 
 הקדושים אשר בארץ, פשוט לקנאות בחלקו, ולהתפעל!!!

 

איחר  השפת אמתבסיפור מפורסם, שפעם  ואסיים
ונתן , וסבו צעק עליו הרי"ם חידושילשיעור של סבו בעל 

 והחברותא של, רבנותלו שיחת מוסר קשה, דברים כד
מה לא סיפרת את ל השפת אמת כאב לו, ואמר לשפת אמת

כי היית ער כל הלילה ולמדת  האמת לסבך שאיחרת
 בהתמדה ונרדמת קלות ולכן אחרת???

 

לו השפת אמת, סוף סוף זכיתי למוסר מתוך ריתחא  ענה
 וכך גם ראיתיכי רצית שאפסיד זאת??? מסבי הקדוש, ו

 שבני גד ובני ראובן הסכימו לקבל צעקותמסבירים ש
שה רבינו למרות שגם בדעתם היה להילחם וביזיונות, ממ

ולכבוש את ארץ ישראל, כי לא רצו להפסיד מוסר ממשה 
 רבינו.

אפילו שלא מגיע לנו, אחרי הכל יש בזה לעורר את הלב, וננצל זאת לעניינים חטוף צעקות נאנחנו לפעמים אם גם  ולכן
דברי הגמרא, שגם ילד טוב כדאי מידי פעם  יםאחרים שיש לנו לתקן, ואין צדיק בארץ שיכול לטעון צדיק אני, וידוע

' ויראת הרוממות אמן , והלוואי ונתעורר לתשובה שלימה מתוך אהבת הלעוררו על כוח תקיפות האב, שיהיה לו מורא אב
 ואמן.



  מסעי -וטהר לבנו  
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 מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים

בלשון נסיעה  שואל מדוע התורה לא ממשיכה המלבי"ם
תוב את מטרת שיהיה כהקשה כפי שהתחילה, וגם 
מסעי בני ישראל אשר נסעו "כתוב  הנסיעה, דהיינו שיהיה

  ???"לארץ ישראל מארץ מצרים
 

כל הזמן שהתורה רוצה ללמד אותנו שהיהודים  ותירץ
כל אכן רחק מהטומאה של מצרים, ועוד ללמדנו שרצו להת

המסעות היו חלק מתהליך ההתנתקות שלהם מטומאת 
 ארץ מצרים.

 

 "עם יצא"בפרשת בלק, בלק ובלעם אמרו שכתבתי  וכפי
קל מוציאם , ואילו בורא עולם אמר ""יוצא ממצריםו"עם 

  ."ממצרים
 

רצה לקטרג  שבלעם הרשע, הכלי יקראת דברי  והבאנו
 "עם יוצא"אמר שינה מלשון בלק וישראל, לכן  על עם

בלשון עתיד, ולרמז לריבונו של עולם שעם ישראל גם אחרי 
כל הזמן מקטר שהוא רוצה לחזור שנה במדבר עדיין  40

ומצוותיו, ולכן מן הראוי  ולעזוב את דרך ה' למצרים
 .לקללם ולהאבידם מן הארץ

ם יוצא עמ"בורא עולם הפך את דברי בלעם לטובה, ו אבל
 שרוצים לחזור לטומאת מצרים, ה' הפך זאת -" ממצרים

שנה מאז  40לעם שלמרות שעברו למשמעות הפוכה וטובה, 
צאתם ממצרים עדיין הם מתקדשים ועולים ומתרחקים 

 .כל הזמן מטומאת מצרים
 

מעלה עצומה שעבודת ה' שלהם לא תמה ונשלמה, אלא  וזו
 עולים.שנה עדיין יוצאים ממצרים מתעלים ו 40

 

מצאנו שבורא עולם הפך את משמעות דברי  ואיפה
 מסעישמצד אחד כתוב היא בפרשתנו,  התשובהבלעם?? 

 יצאוליעד הרצוי, ומצד שני כתוב  התקדמותשזה עניין של 
 .ממצרים

 

דברי בלעם הסתת אותנו נגד  תמלמד "מסעי" המילהו
במסע הם  אדרבהאלא  ,שאכן הם לא רצו לחזור למצרים

, כי כל יוצאים ממצרים ולטובההם אבל עדיין , קדימה
מסע שימש אותם לקלף עוד שכבה של טומאת מצרים 

מעליהם.
 

נזכור מה שכתוב בהמשך הפסוק שם "הנה כסה את עין הארץ", שגם זה נהפך למעלה, שעם ישראל מכסה את  וזכור
לנו  וגם שיהיו, ראויים לברכה יותר ויותריה נשמור על עינינו ונהואנחנו עיניו לראות מתאוות הארץ, ולכן בני ישראל 

כך נזכה להשלים את  ,מטרות טובות שנתקדם אליהם כל החיים, ומצד שני שתמיד נתמיד להתרחק מהדברים הרעים
 .אמן ואמןמסע החיים שלנו כראוי ולא ניגע לריק ולא נלד לבהלה 

 

 והויסעו ממדבר סיני ויחנו בקברות התא
 

של ירושלים הגאון רבי צבי פסח  " של רבההר צבי" בספר
שיש כאן רמז שאם עוזבים את הלימוד  ,פראנק זצ"ל כתב

" אז מגיעים לקברות התאווה, כי רק ויסעו מהר סיני" –
על ידי לימוד התורה אפשר להתגבר על התאוות, אבל בלי 

 כוח התורה נופלים עמוק עמוק בתאוות החמורות.
 

לא רק על מי דהיינו  ,מדובר כפשוטושלפרש  ואפשר
שעוזב את התורה כי אינו מעוניין עוד בדרך התורה, אלא 
אפילו בדומה למה שהיה במסע בני ישראל שסיימו את 
קבלת התורה בסיני והתקדמו לכיוון ארץ ישראל, כך זה 

וכך  ,סיים את לימודו היומישאחרי ש כלפי אדם גםהדמיון 
מקביל להמשך עם ישראל במסע מהר סיני לארץ  זה

 .אלישר
 

שני צדדים, שמצד אחד  לאדםיש בסיום הלימוד  ואכן
להתעלות עוד מכוח טעם הלימוד בסיום הלימוד אפשר 

 .שלמד קודם ולקבור את התאוות
 

שכתבתי פעמים רבות שעל ידי טעמו הנפלא של  וכפי
אפשר להתגבר על אש  הלימוד או על ידי כל תענוג רוחני

עה גם אחרי וזאת מלבד קדושת התורה שמשפיהתאווה, 
 הלימוד.

 

 ,בזמן כזה שסיים לימודו נוצר חלל רוחנימצד שני  אבל
בעבירות שבו עלול האדם בעצת היצר למלאות את החלל 

בדחיפות בריגושים  דורש למלאותואותו חלל  כי ,חמורות
בטענה שכרגע כבר מיצה את לימודו היומי ועליו שליליים, 

רה במשך כרגע להשתחרר מהלחץ הלימודי ומעמלו בתו
 שעות היום.

 

, ואז אדם זה אדם כזה נופל בקלות בעבירות חמורות ואז
בקברות התאווה, כי אין גבול  –נקבר בעצמו בתאוות 

  .לשחרור שהיצר דורש מאדם זה
 

 נכון הדבר שאדם לפעמים זקוק לשחרור, אבל אפשר אכן
כי המושג  ,להשתחרר בגבולות ובהיתר ואז זה גם חיובי

ענן הוא מושג אמתי, כך אדם חוזר רענן להשתחרר ולהתר
 עם התחדשות ללימודים.

 

חובה עלינו לדעת שיש קווים אדומים שלא עוברים בשום מצב של שחרור, שלא להיקבר בקברות התאווה, והמבין  אבל
לקום וגם כאשר מתקרבים לימי בין הזמנים אסור חלילה שחופשה זו תהיה נפילה ולפעמים נפילה שאי אפשר  יבין!!!

ממנה, אלא באמת נשתמש בזמן זה למרגוע והחלפת אוירה, ולצבור כוחות לזמן הלימודים הבא עלינו לטובה אמן ואמן.
 

 ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה'
 

העניין שבורא עולם דרש ממשה לכתוב את מסע בני  מה
ישראל במדבר?? וגם כבר קודם כתוב את כל מסע בני 

מה צריכים ציווי מיוחד על סיכום  ומשום ,ישראל
בורא עולם רצה ללמד אותנו שמסע בני  ואולי המסעות???

, אלא זה ממש "סיפור היסטוריה"  זה לאישראל במדבר 

יש ציווי מיוחד לבורא עולם לכתוב את  ולכןתורה!!! 
דהיינו שכל  ל המסעות עם דגש ליציאה ולנסיעה,סיכום כ

יציאה והתרחקות  הן ,המסעות היה להם תוכן רוחני
מטומאת מצרים והן התקרבות לקדושה ולארץ ישראל 

וכאמור.
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 המשך –ואלה מסעי 
 

כתב שמטרת כתיבת  במורא נבוכים ג' נ' הרמב"ם והנה
הדורות הבאים שלא ראו את הניסים שהמסעות היא בכדי 

לא היה בדרך של עם ישראל במדבר שכל המסע  ידעו להם -
 .הטבע

 

היו שנה  40במשך כל ה עם ישראליטעו לפרש ש שלאו
להבדיל  ,קרובים לעיר מושב שבו יכלו להשיג אוכל ושתיה

 .כמו שהבדויים מצליחים לשרוד במדבר
 

הדגשה ברורה יש כאן שהמסע היה במקום בו אין  אלא
ורק בניסים  ,מים וזה היה בתוך מדבר איום ונורא

שנה את  40ובהשגחה עליונה הם הצליחו לחיות ולעבור 
 דבר הזה.המ

בשביל מטרה זו די בכך שאדם לבד יסכם את  ולכאורה
ויראה בעיניו שמסע זה מתוך כל הפרשיות כל המסעות 

הוא מעל דרך הטבע, כי אם אדם לא מאמין מה יעזור 
  סיכום המסעות??

 

אדם המאמין בבורא עולם ובתורה בשאכן מדובר  ונראה
רחבה הקדושה, רק יש עוצמה חזקה יותר לרצף של תמונה 

 .יותר ופזל מושלם יותר בכדי לחזק את האמונה
 

בכל מסע של עם ישראל במדבר אפשר להתחזק  דהיינו
בניסי בורא עולם עם בני ישראל, אבל כשמקבלים את כל 
רצף המסעות קולטים בעוצמה פי כמה וכמה את כוחו של 

שנה. 40בורא עולם במסע עם ישראל במדבר 
 

 מצרים, ומצרים מקברים את אשר הכה ה' בהם יצאו ישראל ביד רמה לעיני כל
  

מה שואל וכי למה היה חשוב לתורה לספר  החתם סופר
 בדיוק עשו המצרים כאשר עם ישראל יצאו ממצרים??

 

שהמצרים באותה זמן שעם ישראל החתם סופר  מתרץ
יצאו ממצרים אזי הם המצרים עסקו במצווה של קבורת 

ה כפי שמצאנו שדרשו מתים, כי גם לקבור גויים זה מצוו
שהיה דוד קובר את חללי " ויעש דוד שםחז"ל על הפסוק "

, ואם כן הם היו עסוקים ג"י' ח שמואל ב'רש"י הגויים 
 במצווה.

 

שמצווה מגינה על האדם  "אסוטה כדרשו בגמרא  ורבותינו
שלמרות  ,כשעוסק בה, וזה היה החידוש ביציאת מצרים

לא עזר להם ועם ה בכל זאת זה ומצועסקו בהמצרים ש
 ישראל יצא ממצרים.

 

מצווה של  שדוד קבר את גופות הגויים זושזה  ויתכן
עם ישראל, אבל עצם זה  מראה על אצילותשקידוש השם 

בחו את דוד על כך מראה שזה דבר חיובי וטוב שהגויים ש
ולכן יתכן שגם לגויים יש מצוה  ,מכבוד האדםזה חלק ו

 .ויל"ע כשהם קוברים את מתיהם
 

שמח מצרים בצאתם " כתוב מזמור ק"הבתהלים  ובעצם
להם  העזר אדרבה", ואם כן לכאורה כי נפל פחדם עליהם

הקבורה שזכו להתפטר מפחד היהודים, כפי שכתוב 
מפורש בפסוק שהמצרים מהרו את היהודים לצאת 

 .ממצרים
 

למצרים  השכן הועיל לומראפשר  אדרבה,כן לכאורה  ואם
ם שכך הפסיק פחדם, כי ראו ה שקברו את מתיהוהמצו

 בבירור שבני ישראל יוצאים ביד רמה ממצרים.

חידוש התורה והדגשת התורה כאן שמצרים מקברים  וזה
נת ונאת מתיהם, לומר לנו שגם לגויים מועילה מצווה ומג

 עליהם, ולא רק על יהודים העוסקים במצווה.
 

צעקה כל עוד לפרש, שהלוא כתוב שבמצרים הייתה  ויתכן
ולכן הם האיצו ודחפו , ילה כי אין בית אשר אין בו מתהל

את עם ישראל שיצאו מהר ממצרים ונתנו להם רכוש כלי 
כי כסף וכלי זהב העיקר שכבר יצאו ויפסיק המוות מהם "

 ."אמרו כולנו מתים
 

ה עת רצון כי יתברגע שעם ישראל יצא בשמחה, הי אבל
בין ההבטחה שיצאו ממצרים וגם כהבטחת ברית  קוימה

הבתרים הם יצאו ברכוש גדול, על כן עם ישראל יצא ביד 
 .מתוך קומה זקופה ובשמחהרמה 

 

זו של עם ישראל השפיעה גם על המצרים  ושמחה
ככתוב במדרשים על הפסוק כי אין שבמקום שיהרגו זה את זה 

הם נדבקו והושפעו משמחת היהודים , בית אשר אין בו מת
 ,קבורת המתיםוהפסיקו מריבתם והתעסקו במצות 

מריבתם  ההועילה להם מצוות הקבורה שהפסיקוממילא 
 והפסיק מהם המוות.

 

יש לומר, שכוונת הפסוק שלולי היו המצרים רואים  עוד
את המתים שלהם מול העיניים הם לא היו מסוגלים 
לשחרר את עם ישראל מהעבדות, וזה היה מלווה בכעס 

 .וצעקות והפרעות
 

ראו את שיא פחדם מול הם קברו את מתיהם ש לכן
עיניהם ורק כך הצליחו עם ישראל לצאת ביד רמה ולא 

 כגנבים בלילה.
 

כפי שאמרתי , שלפעמים רק על ידי המחשה ברורה אפשר להתגבר על הדחף הטבעי שבוער בתוך האדם, ולכן ללמדנו
ביכול סיכוי לנצח אותו ולהתגבר בעבר ואומר שוב ושוב, כשיש ניסיון קשה והיצר ניצב מולך בניסיון קשה מנשא ואין כ

כעבריין ופושע  ך וברגליך אזיקים ושלשלות ברזליך את תמונתך בעיתון הראשי במדינה כשבידיעליו, אנא המחש לנגד עינ
התחנה הסופית שלו מבחינת דרך התאווה שעכשיו שם לפניך, כי ליצר אין  וז ,מסוכן, כי לשם היצר מוביל אותך

 ובכוח השנאה תנצח אותו בעזרת ה' אמן ואמן. ,ל תוותר לו בשום פניםשנאת מוות וא לות!!! לכן שנא אותוגבו
 

 ולא היה שם מים לעם לשתות
 

הגאון רבי משה פיינשטיין  שאלה יפה ששאל ראיתי
מדוע התורה לא ממשיכה לספר על הנס איך בסוף זצ"ל, 

 קיבלו מים??

לתרץ בפשטות, שהתורה רצתה רק להמחיש  ונראה
 טבע לא היה שייך לחיות במדבר כי אין שם מים,שבדרך ה

ה יתוכפי שהזכיר הרמב"ם שמטרת סיכום המסעות הי
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שנה במדבר היה בדרך נס  40שיבינו שכל מסע עם ישראל 
ת הכרח ותנאי ומעל דרך הטבע, אבל לבוש ואוכל זה פח

קיומי ממים, כי כאשר יש מים יש צמחים ובעלי חיים 
  ים.יכולים לחיות מהמים ומהצמח

 

חיינו בניסים שלא בדרך הטבע,  סיניבמדבר במסע רק  ולא
במדבר החיים של ההיסטוריה גם אנחנו במסע אלא גם 

 בניסים ומעל דרך הטבע.חיים 
 

שבדרך הטבע גם אין בהגדה של פסח,  מה שכתבתי כמוו
, כדברי הנבואה לעם ישראל זכות קיום מאומות העולם

 לינו לכלותינו","שבכל דור ודור עומדים עשאומרים 
לעולם יהיה  וגם הווההיה במשך כל ההיסטוריה, ש

שעומדים עלינו ליהודים, עד כדי כך "תהומית שנאה תמיד 
שכבר סיימו לשבת על התוכניות וקמו לבצע  ,"לכלותינו

  .את זממם להשמיד את ישראל
 

הרי העולם משתנה במשך אלפי השנים, ש ,ממש נבואה ווז
יכול היה  מי!! ני ומתורבתהעולם הפך למודרשהרי 

היה תב. ש .יהודיםא. שיהיו  ;להתחייב שכך יהיה לנצח
 הגם בעולם מודרני ומתקדם בטכנולוגי שנאה כזו מחרידה

אירן, חיזבאללה, דאע"ש, כפי שעינינו רואות, ו, כבזמננו
את עם ישראל בכל מדינות המערב שמקריבות גם ו חמאס

 .למען שלומם כביכול תפוצות העולם
 

שיחשב את אין לנו על מי להישען אלא על אבינו " אכן
ויביא לנו את משיח צדקנו בקרוב ממש כי  "הקץ לעשות

קצר כוחנו מסבל, והקושי הגשמי והרוחני צועק לשמים, 
כי רבים נופלים חלל מפני חרב הטכנולוגיה עד שנדמה כי 
בית אשר אין בו מת, ואפילו גדולים ועצומים נופלים חלל, 

 אנא ה' הושיעה נא!!!!ה' זועק לשמים, וחילול 

שנים עברו, כי העולם לא התקדם, אלפי האמת היחידה גם כאשר  וורה שלפני אלפי שנים לא תשתנה וזשהת מזה ונלמד
וכל מסע חיי עם  ומפונקים יותר, ר, עם אותם יצרים רק עצלנים יותריש טכנולוגיה, אבל האנשים נשארו אותו דב נכון

בכל זאת עם ו כי בדרך הטבע ממזמן היו נמחקים כשאיפת אויבינו הרבים, ,רות הוא לא על פי דרך הטבעישראל בכל הדו
" בביאת גואל צדק ןה' ילחם לכם ואתם תחרישובקרוב יקוים בנו הפסוק "ולצדינו,  ה'תמיד ישראל חי וקיים לנצח, כי 

 נו אמן ואמן.יבמהרה בימ
 

 "זאת" הארץ אשר תפל לכם בנחלה
 

מלמד שהראה  ,"לכם - זאת" ה' "גרבה כבמדרש  כתוב
 ,ודורשיו ודור ודור ,הקב"ה למשה כל מה שעתיד להיות

 דור ,ופושעיו דור דור ,ומנהיגיו דור דור ,ושופטיו דור דור
 .וצדיקיו דור

 

 ,שיש צדיקים גדולים מובא בספר בית אבהגרי"ז דייק  ומזה
אים כי לא כל צדיק מת ,אבל הם רחוקים מהנהגת הדור

  להנהיג את הדור.
 

שכתוב קצת שונה  ז' "וויקרא כ רבהמדרש יש  מאידך
 דור דור ,ושופטיו דור "שהראה לו הקב"ה למשה דור

 דור דור ,ומנהיגיו דור דור ,וחכמיו דור דור ,ומלכיו
 דור דור ,ופרנסיו דור דור ,ושוטריו דור דור ,ומשניו

  ."ונביאיו דור דור ,וגזלניו דור דור ,וחומסיו
 

שתמהים מדוע הזכיר גזלנים וחומסים בכפיפה  וראיתי
 אחת עם כל הצדיקים והטובים שמפרט הפסוק????

 

שחז"ל באו  ,הביא מפי השמועה טללי אורות ובספר
להשמיענו שבכל דור ודור עומדים הרבנים והמנהיגים נגד 
הגזלנים והחמסנים ועוצרים אותם שלא יהרסו את 

 פואה למכה.הציבור, כי הקב"ה הקדים ר
 

 פושעיםכי למה במדרש אחד כתוב  ,קשה לענ"ד ועדיין
כמו כן קשה למה  גזלנים וחמסנים???ובמדרש שני כתוב 

רק גזלנים וחמסנים יותר מקלקולים במדרש השני הביא 
שבדרך כלל הרבנים והמנהיגים עסוקים בזה יותר,  אחרים

 כמו למשל חילולי שבת ושמירת הצניעות??? 
 

 ם בסוףילא כתבו את הרעוע בשני המדרשים קשה מד וגם
 צדיקים או נביאים??? ואלא בסוף שוב הוזכר ,ממש

 

 ,כאן הכוונה לאנשים הנראים כצדיקים וככשרים ואולי
אבל הם מנסים לגנוב ולחמוס את ההנהגה ממנהיגי הדור 

וכפי שכתב הגרי"ז זצ"ל שלא כל  ,המתאימים והאמיתיים
 צדיק הדור!!! צדיק מתאים להנהגה אפילו לא

 

ויש  ,לדוראת ההנהגה בלי לתת תמורה  הגוזלים ויש
החומסים את הדור בכוח אבל כביכול נותנים תמורה 

שכביכול מציגים את עצמם כמטיבים עם הדור  ,לדור
ומצילי הדור, והרבה פעמים הם ממש פושעים כפי המדרש 

כי הם גורמים לחורבן הדת והרס  ,שהבאנוהראשון 
 האמונה.

 

שענן מנהיגם היה תלמיד  ,הקראיםשהיה בתחילת  יוכפ
כי גדולי ישראל ידעו חכם עצום ובגלל תחרות על ההנהגה 

קרא תגר והוביל שהוא לא מתאים להנהגה, לכן הוא 
 ת הכופרת בתורה המסורה רח"ל.יאחריו לדרך הקרא

 

נכתב זאת במדרש שנדע שאת כל המחלוקת על  ובכוונה
 .מראשההנהגה כבר ראה משה רבינו 

 

אנחנו ראינו, כי לא אבל לא  ,ראהמשה זאת הוא  ובכל
עלינו התפקיד להילחם נגד הגזלנים והחמסנים הגוזלים 
את ההנהגה, אלא על מנהיגי הדור מוטל תפקיד זה, כי מי 
שהיה מעורב במחלוקת הרס את הבית שלו לחלוטין, כי 

ברו נגד יששם ד מבתיםהכופרים הגדולים ביותר יצאו 
  כדומה.רבנים ו

 

 בברכת הציבור הוא להתפלל בכוונהשל  - נושל והתפקיד
, ואז השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה

, ובפרט שהגזלנים והסר ממנו יגון ואנחהיתקיים ההמשך 
והחמסנים צועקים חמס נגד מנהיגי הדור שהם הגזלנים 
והם החמסנים והופכים קערה על פיה, ואדם מהצד 

 ."ממש יגון ואנחה, "מבולבל ותוההלפעמים יוצא 
 

בנכם ישמע איך כי אם למחלוקת,  סמלהיכנ, הזהר לכן
מדובר דמות תורנית על רבנים, והוא רואה ברע שמדברים 

 מאליו יזוז בדמות זו שזלזלתםברגע ממילא  ,מכובדת
כבר אין תמימות דעים עם ה', אצלו שבלבו משהוא גדול, 

ים אלא אנשים רבנים הם לא מלאכאלא אצלו כבר 
 .וגם פחות מכךפשוטים 

 

היזהר מאוד ושמור על ביתך, שאחרים יעשו את  לכן
העבודה המלוכלכת לעזור למנהיגי האמת, אתה אלא 

 תיכנס לזה חלילה!!!
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מגדולי הלוחמים ברב של הצד השני, ברגע  וראיתי
קרובי משפחה עשו שלום שהם גם שהרבנים או הרבנים 

נפש התברר להם  ףבחירוו שנים אזי כל אלו שלחמ ,ביניהם

שהם כביכול מול שוקת שבורה וכביכול מלחמתם הייתה 
לריק והם יצאו רק מבוזים ובעלי מחלוקת ואנשים קטנים 

 מאוד מאוד!!! ומאוד מבוזים!!!!
 

, ונלך נהיגי הדור, בבית שלנו אין מחלוקת ולא מדברים על רבנים ולא פוסלים רבנים, נאמין בצדיקי הדור ובמללמדנו
ולא במומי עם ישראל, ולא נחריב את אמונת בנינו בדיבורי סרה חסרי  בדרכי ישרים, ונראה בטוב ירושלים כל ימינו

 ., אלא וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך, וראה בנים לבניך שלום על ישראלתועלת
 

 ויעל אהרן הכהן אל ההר ההר וימת בחודש החמישי באחד לחודש החמישי
 

תאריך פטירת אהרן למה דווקא כאן נכתב על  רש"י כתב
ולא בפרשת חוקת ששם מסופר לראשונה על פטירת 

 אהרן??
 

פטירת האבות ושאר תאריך בתורה לא מצוין  ובעצם
יש לימוד מיוחד, שבגלל כי כאן  ,צדיקים אלא רק כאן

סבר ש" וישמע הכנעניפטירת אהרן נסתלקו ענני הכבוד "
 להילחם עם ישראל.ביותר טוב הזמן השכרגע זה 

 

שלכן כתוב גם את התאריך  ,התרומת הדשןבעל  ומוסיף
איתרע מזלו של  "אב"שבחודש  "טתענית ככי אמרו חז"ל 

ה היה , ואולי חלק מהמזל הרע של החודש הזהעם היהודי
בפטירתו של אהרן, ואז אכן הפסיקו ענני הכבוד, וגם 

 .כמובן בחודש זה חרב בית מקדשנו זה פעמים
 

דווקא נפטר אהרן בא' בחודש ללמד שפטירת  יואול
 .צדיקים קשה מחורבן או כחורבן בית מקדשינו

שפטירת אהרן קשורה לימי הצער גם יש לעניין הזה  ורמז
א"ר יודן בי ר'   יומא ב'בירושלמי , מצאנו של בין המצרים

שלום למה סמך הכתוב מיתת אהרן לשיבור הלוחות, 

פני הקב"ה כשיבור לללמדך שמיתתן של צדיקים קשה 
 בתמוז. ז"לוחות שהיה בי

רמז, אולי אפשר שבורא עולם פירט את מקום  ובדרך
אב יוצאים חודש פטירת אהרן ותאריך פטירתו, כי בימי 

כבר מראש חודש במקום אנשים והרבה  ,לחופשהו למסעי
 ,הר ההרכבר מדברים על בימי בין המצרים הם להצטער 

ים בחופש ולהתענג, לכן שהולכים לראות את ההרים היפ
להצטער על פטירת יש מרמזת התורה, שלפני התענוגות 

שבאים גויים  ,אהרן שזה סילוק הרוחניות שגורמת נזקים
  .להילחם בישראל

ירידה באיכות הרבה שיש להם בחופשה יש כן  כמו
עם  "וישמע הכנעני"של באותו זמן גם , ואכן התפילה

היה ברור להם האם כי לא  ,ישראל לא ידע איך להתפלל
כנענים או עמלקים נלחמים נגדם, וכפי שכתב רש"י 

  שדיברו כנענית אבל היו לבושים כעמלקים.
 

הרבה ניסיונות מחופשים בחופשת אב כן יש  וכמו
, כפי שעם ישראל ומבלבלים שלא יודעים את גודל הניסיון

 כי עמלקים התחפשו ככנענים. לא ידע מי נלחם נגדו,
 

כהכנה לימי בין הזמנים והחופש עלינו להתכונן בשלושת השבועות של האבלות לבכות חזק על חורבן הבית,  דווקא ולכן
ועל גלות עם ישראל המתמשכת הן הגלות הרוחנית והן הגלות הגשמית, כי עם ישראל נמצא בסכה קיומית רוחנית בגלל 

 ראש בלי מעצורים וכידוע.כי רבים משונאי ישראל הרימו  ,האינטרנט וגם בסכנה קיומית גשמית
 

שפיע שלא ניפול בקלות בימי בין הזמנים, וכפי שכתבתי השבועות הללו, טעם המרירות י 3שך אכן נתאבל כראוי במ ואם
רות הם הצליחו להרוג את בנות ין שמחו לקבל צעקות ממשה רבינו כי בכוח הגעמטות שאנשי הצבא שנלחמו במדבפרשת 

, כי מרירות הצעקות החלישה את תוקף ות עצת בלעם שניסה להכשילם שוב בבנות מדיןבעבירה למר לן בלי להיכשמדי
 .בימי החופשהחזק השיגוה בין המצרים" יהדהד  רודפיהכל  -, וגם בבין הזמנים ה"בכה תבכה בלילההתאווה הגדולה

 

 בערבות מואב על ירדן ירחו
 

שואל  "בבספר מאה קשיטה י הרמ"ע מפאנו המקובל
כתוב  בספר יהושעבלי יוד ואילו  ירחוכתוב מדוע כאן 

  מלא עם יוד???? יריחו
 

יחר מלשון  ירחושכשגרו הגויים ביריחו זה נקרא  ותירץ
, אבל משעה שעם ישראל נכנסו לארץ ישראל התחיל אף

כריח " טובלתת ריח  ריחשהוא מלשון  יריחושל  הדושנ
 ."השדה אשר ברכו ה'

 

זה אפשר להוסיף שיתכן שיהושע בן נון בכוונה רצה  ולפי
שלא יבנו את העיר יריחו בכדי להראות לעם ישראל עד 

 .כמה הם מחוברים לארץ ישראל
 

ורק חרבה ושוממה יש בה ריח טוב כשהיא יריחו  שאפילו
נמצאים שנכנסנו ומפני שבח ומעלת קדושת בני ישראל 

שרק גרמו , ולהבדיל מגויי הארץ בארץ ישראל הקדושה
חרון אף.

כיהודים קדושים , עד כמה גדולה מעלת עם ישראל הנמצאים בארץ ישראל, וזה כמובן כאשר חיים בה ללמדנו
כל הגר בארץ ישראל חייב לדעת  ,שמקדשים את הארץ ונבדלים מחוקי העמים ולבושם וסגנונם, וגם בזמן שאנחנו בגלות

לכן נשמור על עינינו בארץ ישראל, נשמור על קדושת בתינו מטומאת ו ,מה מעלת קדושת ארץ ישראל לחיים בה בקדושה
 האינטרנט, ונפיץ קדושה סביבנו ונזכה לראות בקרוב בשוב ה' את שיבת ציון בקרוב ממש.

 

 וחביבות ישראל ארץ קדושת גודל מה עוד לחדד ובכדי
 כאן לי ישראל, יש בארץ כשיושבים ישראל עם וחשיבות

 שמצד בלאזר יצחק רבי גאוןה שהקשה מה את להוסיף
 אשר הארץ את תטמא ולא" בפרשה מפורש כתוב אחד
 ", בתוכה שוכן אני אשר, בה יושבים אתם

 ותטמאו ותבואו" הפסוק על ל"חז מדרש כתוב שני ומצד
 הלוואישכביכול הקב"ה אומר  'ז' ב ירמיהו" ארצי את

?? כן כתוב 'ו איכה במדרש וגם ,ארצי את ותטמאו ותבואו
וגם איך שייך לומר  !!!ממש סותרים לכאורה ריםוהדב

 שהקב"ה מצפה שעם ישראל יטמא את ארץ ישראל??
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 את ולטמאות לשבת יכול לא ישראל שעם שברור ותירץ
, "אותה בטמאכם אתכם הארץ תקיא ולא" ככתוב הארץ
 יתכן לאחבל שו אפשר שאי שחבל מצטער עולם בורא אלא

, אותה מטמאים כשהם גם ישראל בארץ ישב ישראל שעם
, אבל צערו של מפורש וכמוכח אפשרי לא זה למעשה אבל

הקב"ה על זה קיים ומהדהד!!!

 ארץ ישוב מצוות חביבה כמה עד, הקודש בארץ ישראל עם ישיבת עולם לבורא חשוב כך כדי שעד, מזה נלמד פנים כל על
 הוזהר יחיד שאפילו, מזה נלמד כן כמו ,ריאפש לא זה שבטומאה מצטער ה"שהקב כך כדי עד, עולם בורא בעיני ישראל

 ".יושבים" ברבים וסיים" תטמא" ביחיד התחיל שהפסוק שמוכח כפי, הקדושה הארץ את לטמאות לא
 

 

 כועס מאוד ה"הקב הארץ את מטמא אתה רק אם אפילו הזהר אבל, חלקיך טוב ומה אשריך ישראל בארץ הגר לכל ולכן
 !!!זה גדול רבדב חלילה תזלזל לוא, עליך ומקפיד

 

 והתנחלתם את הארץ בגורל
 

הגורל  אדרבהו ,כי איך אפשר לוותר על חלק מהארץ בגלל קדושת הארץ לא היה שייך לחלק אותה בלי גורל, דווקא
שהאם  וקצת דמיון הוא למשפט שלמה, מראה על האהבה הגדולה לארץ ישראל שלבד אי אפשר להחליט ולהכריע

 .מי שאוהב באמת לא יכול לחתוך ,לשנייםו ויחתכו את בנה האמתית לא הייתה מסוגל שיחלק
 

 ואלה שמות האנשים למטה יהודה שמעון בנימין
 

של פירוט שמות  המפרשים מה פשר סדר זה שאלו
, הרי זה לא סדר השבטים והנשיאים שנחלו את הארץ
  לידת השבטים וגם לא לפי המחנות???

 

ל שעשה לפי הגורמתרץ שזה היה  תוספת ברכה ובספר
ואכן אז יצאו תחילה בגורל יהודה שמעון ובנימין,  יהושע
ומה'  א לרמז שהגורל על חלוקת הארץ היה אמיתיוזה ב

 יצא הדבר.
 

שחטא ולקח מן  עכןמסופר על  ספר יהושעתחילת ב והנה
החרם של העיר יריחו, וה' ציווה את יהושע שיעשה גורל 

  במעל. ואכן על פי הגרלה התברר שידו של עכן הייתה
 

 רשע תן כבודמעכן: ביקש יהושע מפרש רש"י ש ושם
וכך לא יערערו גם על גורל  והודה בגורל שהוא אמתי

תמוה שאם אכן שמות השבטים  ולכאורה .חלוקת הארץ
אם כן זה  ,כאן יצאו בדיוק לפי סדר הגורל שעשה יהושע

היו צריכים לבקש  ולמה ,עצמו יוכיח שהגורל הוא אמתי
 ולהודות???? ,ובה כביכולמעכן לעשות ט

 

הגורל על חלוקת שהיות ואת בפשטות, לתרץ  ונראה
לכן נזקקו לטובתו  הארץ עשו רק אחרי הסיפור של עכן,

 שיודה באמיתות הגורל.
 

שאם עכן לא היה מודה והיה מוציא שם חשש גדול  היה כי
שבט יהודה גיבו כפי שכתב רש"י שם אז  ,רע על ההגרלה

ביהושע, עבורו כדי שכמעט נלחמו  עדבן שבטם את עכן 
 אמינות של ההגרלותהמבטלים את  הוא והם היווממילא 

 מאז ולתמיד.
 

 יצאשהגורל על חלוקת הארץ  ,נסגם אם היו רואים  ואז
רע על ההשם בדיוק ככתוב קודם בתורה, בכל זאת 

ונהפך להיות אמין היה נשאר ולא היה מתבטל  ההגרלה
ני מאוד משפיע לטובה , כי הרושם הראשולמרות הנס

מאוד מאוד, וגם  ולרעה, ולתקן רושם ראשוני שלילי קשה
.לא תמיד בהצלחה מושלמת -לאחר מאמצים לתקן 

כמה סכנה יש ברושם ראשוני שלילי, ולכן אל תתן ליצר את ההתחלה למרות שכל ההתחלות קשות, אלא מיד  ללמדנו
יותר, אבל אם תתן לו כניסה קלה וקטנה הוא כבר יעיף אותך וידחוף  תלחם בו ופירור אל תוותר לו, וכך בהמשך יהיה קל

נעשה ונצליח  ,חזק פנימה ואתה תיפול עמוק ברשתו הסבוכה רח"ל, לכן חזק ואמץ ובעזרת ה' בלי יאוש ובלי ויתור כלל
 אמן ואמן.ונתעלה במעלות התורה והיראה ונהיה דבוקים באהבת ה' יתברך תמיד 

   

 ערי מקלט
 

רשים ביארו את העניין של שליחת הורגי אנשים מפ הרבה
בשגגה לערי המקלט, ובאופן כללי ההסבר הוא שהתורה 

 .רוצה לשקם אותו ולא להפיל אותו
 

איך לשכלל את  רק לומדיםשבו  ,בית כלאמ להבדיל
השיטות לפשוע ביותר עוצמה ובלי להיתפס, או שנהפכים 

גגה לשבר כלי לנצח, אלא בעיר מקלט שם הרוצח בש
 משתקם בחברה טובה מאוד.

 

בערי מקלט ישבו הלויים שהיו הסמל של לומדי  שהרי
התורה במצרים ובמשך הדורות, וככה הם יהיו קרובים 
ללומדי התורה הקדושים ויתקדשו מהלויים, וירגישו זכות 

לגור במקום תורה וקדושה של לומדי התורה, ככה 
 .משתקמים ונבנים ולא נהרסים

 

למה רק הורגי בשגגה יהיו לבן לשאול, אם כך יש  אבל
 בגלות ולא פושעים אחרים??? 

 

נראה להוסיף שעל ידי התחברות לשבט לוי  לכן
המעמיקים בתורה שמדקדקים בה בכל אות ובכל צד של 

זה יוכיח  ממילאומחשבה הפוך והפוך בה וע' פנים לתורה, 
לו שטעות שבה הרג בן אדם זה מחוסר זהירותו וחוסר 

ו לפרטים הקטנים שכך קרה אסון נוראי ואדם שימת לב
 נהרג על ידו.

 

מרפאהו ונותן לו את הכלים גם מחלת האדם, אבל את עומק טעות והכזה בורא עולם מוכיח ומלמד את עומק  ובאופן
ר ולהיות מחושב כמו בני לוי בני התורה הקדושה שחיים איתו בעי ,יותר בזהירות רבהו יותר לחיות מכאן והלאה נכון

המקלט.
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 עד מות הכהן הגדול
   

אומרת שאם אחרי הרצח בשוגג וקצת  "בבמכות י הגמרא
בדיוק  -לפני שנגמר דינו של הרוצח בשגגה ללכת לגלות 

באותם רגעים מינו כהן גדול חדש, הרי זה גולה עד פטירתו 
  של הכהן הגדול החדש.

 

הגמרא מה אשם הכהן הגדול החדש שעליו  שואלת
תו של רוצח זה שכבר ימות בכדי שיצא לחשוש מתפיל

ה עוד לפני שהכהן החדש מעיר מקלט, הרי הרצח נעש
אי אפשר להאשימו בכך שלא התפלל שלא יהיה נתמנה, ו

 רצח בשגגה??
 

הגמרא, שהיה יכול הכהן להתפלל שיצא זכאי  ומתרצת
בדין ושלא ילך לגלות, ועל תירוץ זה מקשים הרי אם אכן 

 שקר בדין?? רצח למה שיתפלל שיהיה
 

, שיכול היה האמרי אמת מגור בליקוטי יהודהמתרץ  לכן
הכהן הגדול להתפלל שכל הסנהדרין יחייבו אותו, ויש כלל 

שאם כולם מחייבים אותו אזי הוא  "זסנהדרין יבגמרא 
 פטור אפילו ממוות וכל שכן מגלות.

 

השאלה, הרי סוף סוף אדם זה הרג בשוגג ומגיע  ונשאלת
על הכהן הגדול להתפלל שבגלל עניין צדדי  לו גלות, למה

 הוא יצא זכאי ולא יקבל את עונשו ללכת לגלות???
 

 שכולו בצרעת שמצאנו מה דוגמת זה שאולי לתרץ ואפשר
 הטעם הסברנו ריעזת ובפרשת !!הוא טהור, לבן הפך

 טוב קטן חלק אפילו ואין מום כולו שכל בראותו זה שאדם
 .מעצמו בתשובה וחוזר ממצבו מזדעזע הוא ממילא אצלו

 

 אותו יחייבובבית דין  כולם שאם, כאןגם  כךש וייתכן
 חוסר מחומרת בהליי כך כל בשגגה הורג אותו ממילא

, ויתחרט על שלימה בתשובה מעצמו יחזור ומיד זהירותו
ידי עשיית מעשים טובים בכדי לכפר על העבר ויקבל על 

.עצמו זהירות כפולה ומכופלת על העתיד
 

 המשך –מות הכהן הגדול עד 
 

כהמשך על הדברים הקודמים, שאם  וחשבתי התבוננתי
במקום להתלהב על התפקיד  ,אכן הכהן הגדול החדש

הקדוש החדש שקיבל, הוא פשוט מתפלל מעומק לבו על 
 ,רוצח בשגגה שלא יגמר דינו לגלות, מה יהיה באופן כזה

 האם ישתנה הדין?? האם באופן כזה הרוצח ישאר בעיר
מקלט גם אחרי מות הכהן הגדול?? כי הכהן לא אשם והוא 

 עשה כל מה שביכולתו לעשות???
 

לומר שאין מציאות כזו, כי אם אכן בזמן הקצר  ונראה
הכהן הגדול החדש  שבין הרצח בשגגה עד להעמדה לדין,

ניצל כל רגע והתעלה מעל לכל התרגשותו מהתפקיד החדש 
, מר דינו לחובהלהתפלל על רוצח בשגגה זה שלא ייג

ה ברצון לפני בורא עולם, בוודאי שתפילה כזו תתקבל ותעל
ואכן רוצח בשגגה זה לא ילך לגלות כי יצא דינו לזכות 

 וכהסבר האמרי אמת. 

אם בכל זאת מתעלים להתפלל על צרכי  ,שתפילה בזמנים מיוחדים כמו בזמנים לחוצים או זמנים מאוד מרגשים ללמדנו
ילה זו שוברת רקיעים ופועלת רבות ונצורות בלי שום ספק, כמו מה שידוע שבעת עלבון אם תתעלה השני בזמן כזה, תפ

 ותתפלל על צרת יהודי אחר זה פועל ישועות ממש בדוק ומנוסה.
 

 לוהגד הכהן מות עד בה וישב
 

 הכהנים של האימהות שלכן אומרת א"י מכות הגמרא
 יתפללו שלא בכדי לגולים ולבוש מחיה נותנות היו הגדולים

 .שימות הגדול הכהן בנם על
 

 רוצה כך וכי, זה הסדר של עניינו מה וכי נדהמתי ותמיד
 שימות התפילה כוח לגולים יהיה אחד שמצד עולם בורא

 שלא בכדי ולבוש מזון שיקבלו שני ומצד, גדול כהן
 ??יתפללו

 

 שברון מתוך שבאה הגולה שתפילת שמסבירים וראיתי
 תפילה זו כי, גדול כהן להרוג גם כוח לזה יש עצום לב

 !!!הלב שברון מתוך שבאה
 

 יעזור כך כדי עד שבור לאדם וכי ,נדהמתי שוב אבל
  ??רוצה הוא חירות הרי ובגדים אוכל חדוש שנותנים

 

 על במפורש שמתפללים מדובר לא שבאמת נראה אלא
 הלב מעומק מתפלל הגולה אלא, שימות הגדול הכהן

 תתקבל אם וממילא, ולביתו לחירותו לחזור שרוצה
 שב להוהג כך רק כי למות יצטרך הגדול הכהן תפילתו

 .לביתו
 

, להם ואומרות הגדולים הכהנים של האימהות באות ולכן
 יותר קל כשלבם ואז, לכם טביי וקצת וביגוד ןומז קחו

 לא אתם הרי להם ואומרות ליבם על מדברות האימהות
 אם ולכן, כוונה ליוב בשוגג אלא, חלילה בכוונה רצחתם

 ורשעות רוע מתוך שלא שקלקלתם מה את לתקן ברצונכם
 במקום אז כי ,מהגלות היציאה על בתפילתכם היזהרו אנא

 מעם מורם צדיק לאדם מוות שוב ותגרמו תשובו לתקן
  "!!!הגדול הכהן"
 

 אימותיהם דברי את מקבלים בוודאי אלו צדיקים וגולים
 לחירות צאתם על םמתפללי ולא הגדולים הכהנים של

 הכרה מתוך ,יתפללו שלא ה"הקב רצה וזה .צערם למרות
 מתפללים לא שאפילו ,מושלם באופן חטאם תיקון שזה
.בעקיפין מוות שוב לגרום חלילה עלול זה אם

 

 "היובל יהיה ואם"
 

 היובל שעתיד אומר יהודה רבי היה מכאן ,י"רש כותב
 יובל יש הודיי שלכל זה על כתבתי בהר ובפרשת ,להפסיק

 !!אתה שלי לו ומראו אותו מנער ה"הקב שבו בחיים פעם
 !!!אתה ועבדי
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 שחטאת והחטאים השטויות כל את ועזוב אלי חזור
 לנו מרמז אולי אבל ,, ותתחיל מהיום להיות עבד ה'בחייך

ההתעוררות של פעם  של זו מתנה השעתיד יהודה רבי
 שלא כולם יזכו לכך!!! ???להפסיק יובלב
 

 החיים באמצע שבשמים אבא של הניעור לנו יחסר ואם
 !!!לנו אוי?? נחטא לעולם האם ???יהיה מה ,להתעורר

האם נמשיך את מרוצת החיים בחטאים וטומאה בלי 
הפסקה חלילה???

 לו אנחנו מחכים כי טהרה רוח של שפע עלינו ישפיע ברחמיו ה"הקב ואולי בעצמנו להתעורר להשתדל אנחנו חייבים לכן 
 .ךיתבר לכבודתו להתקרב ובתמים באמת ורצוננו, מתבא

 

 ומגרל נחלתנו יגרע
 

 5על לפני משה שבט מנשה באו להתלונן  ראשי
בנות שאם וטענתם היא  ,נשים שהיו בנות צלפחד

הן כש ממילאשבט אחר בני יתחתנו עם  צלפחד
שקיבלו משבט  יהם יירשו את נחלתןנימותו אזי ב

ממילא שבט אביו והבן מתייחס ל והיות ,מנשה
 נחלות משבט מנשה. 5יגרע 

 

שבט מבהילים שהרי שבט מנשה היו  והדברים
 2קיבלו שבט מנשה וגם עם מספר רב מאוד, 

נחלה בחוץ לארץ שחצי מהשבט קיבלו נחלות, 
ולמרות נחלה בארץ ישראל, חצי מהשבט קיבלו ו

 שהרי ,נחלות 5הם חששו להפסיד מקסימום  הכל
יתחתנו עם בני שבט בכלל מהן אם אולי רק חלק 

והן בטלות ממש בשבט מנשה הגדול, ועל מה  אחר,
 רבינו?? למשה על כךלהתלונן בער להם 

 

, שבני מנשה רצו להוכיח לעם ישראל ויתכן
שלמרות שחצי מהשבט קיבל נחלה בחוץ לארץ, 
בכל זאת ארץ ישראל חשובה היא מאוד בעיניהם 

ה אפילו עד כדי כך שהם נלחמים על כל נחלה ונחל

על צל של נחלה ואפילו על ספק נחלה, כי יקר היה 
 בעיניהם קדושת ארץ ישראל מאוד.

 

ב"ב קכ' על פי הגמרא  בדרך אחרת לתרץ ויתכן

מה כשבנות צלפחד היו חכמות ושוות זו לזו בחו
בני שבט מנשה רצו לזכות בשידוך ולכן  ובצדקות,

בכדי שגם הילדים הצדיקים עם בנות צדיקות אלו 
 צאו מהן ישתייכו לשבט מנשה.שי
 

שהאבא  ,רעיון נפלא פירוש זה יוצא לנו ולפי
כי הוא היה בגמרא הרגו  דעת ר"עשלהם לפי 

המקושש עצים שחלל שבת, או שהיה מהמעפילים 
שמתו כשניסו לעלות לארץ ישראל אחרי חטא 
המרגלים נגד ציווי ה', ואם כן אביהן כביכול בייש 

לא נפלו ברוחניות אלא  את בני שבטו, אבל בנותיו
התעלו בשווה והיו צדקניות גדולות, וזכו שבני 
שבטם התקוטטו כביכול על הזכות לזכות 
להשתדך עמן, ושחלילה לא יצאו מהשבט ויתחתנו 

  עם בני שבט אחר. 
 

אם הייתי ממשפחה טובה ומיוחסת הייתי אדם  שאסור להתייאש ממצבך ומגורלך, ואל תאמרללמדנו, 
דע לך שזה שקר כי ראינו בני טובים שנפלו קשות, ואילו מצאנו בני עניים גם בני עניים  טוב יותר,

אז  ,שמשפחתם הייתה הרוסה בכל זאת הם התעקשו והתעלו והפכו לגדולי עולםמבחינה חברתית 
 קדימה האמן בעצמך ובכוחך כי רב הוא והצלח אמן ואמן.

 

 זה הדבר אשר צווה ה' לבנות צלפחד
 

שלכאורה הפסוק סותר שואלת  קכ' ב"ב הגמרא
את עצמו, שמתחילה כתוב שבנות צלפחד מותר 

ואילו בהמשך הפסוק  "לטוב בעיניהם"להתחתן 
אך למשפחת מטה אביהם תהיינה "כתוב 
" שכאן לכאורה יש מגבלה שעליהן לנשים

 להתחתן אך ורק לשבט מנשה??
להן להתחתן היה הגמרא שבאמת מותר  ועונה

עצה טובה השיאן הכתוב ק עם כל השבטים, ר
ך יאונשאלת השאלה שלא ינשאו אלא להגון להן, 

 – לעצה טובהמשמחת מטה אבותם קשורה 
וכי שבט מנשה הגונים  ??שינשאו רק להגון להן
  יותר משאר השבטים??

האמור הדברים מובנים, שאם הם יתחתנו  ולפי
עם משפחת אביהם, וכפי שאכן הן עשו שהתחתנו 

זה הוכיח שתוקן כבוד משפחתם  עם בני דודיהן,
למרות שאביהם חטא ונהרג בעוונו, כי כידוע 
הרוצה לשקר ירחיק עדותו, וכשיש בושה 

כל מי שלא חלק ממש במעגל הראשון למשפחה 
ולשמור מרחק ממקור הבושה,  להתנתק מנסה

שהן התחתנו עם בני דודיהן ממשפחת וכאן 
אביהם זה הוכיח שכבוד המשפחה וכבוד אביהם 

וקן באופן מושלם, ואכן ראוי לבני המשפחה ת
לשמר ולתקן את כבוד המשפחה עד כמה שיד 

 משגת.
 

שבני מנשה שהתלוננו על בנות צלפחד  ויתכן
,  ב"ב קיט'שנה  40למרות שהיו מבוגרות בנות מעל 

והגמרא טוענת שבדרך הטבע הן כבר לא עתידות 
להוליד רק נעשה להן נס והולידו, ואם כן מה טענת 
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ני מנשה?? אלא יתכן ששבט מנשה ידעו שהן בנות ב
צדיקות וחכמות וכאב להם שבנות טובות אלו 
התעכבו והתבגרו ולא התחתנו, לכן בני שבט 
מנשה התלוננו כך שיהיה על הבנות הללו ציווי 

שעליהן להתחתן והוראה ודיבור מיוחד מבורא 
 בשעה טובה סוף סוף.

 

לזרז את ובני שבט מנשה הם אלו שגרמו  והיות
 השידוך של בנות צלפחד לכן מן הראוי שבנות אלו

עם בני מנשה  ולהתחתן ינסו למצוא לנכון
חשוב להוקיר את  יים להם כהכרת הטובוהרא

וכמובן האכפתיות שגילו כלפן בני שבטן, 
 .הראויים להם באופן אישישיתחתנו עם בעלים 

 

 בני ישראל כי אני ה' שוכן בתוךולא תטמא את הארץ  -ולא תחניפו 
 

 בטומאה את עם ישראללא יכולה לסבול  הארץ
יתברך ה' ש וזאת בגלל, ומקיאה אותנו בטומאתנו

בן אבל , לא יכול לסבול את ארץ ישראל בטומאה
בתוך זמנית הקב"ה מודיע לעם ישראל שכביכול 

נשאר תמיד, גם  הקב"הגוף של בני ישראל ה
 תכי הנקודה של ה' נשאר ,בטומאה וגם בגלות

  כל יהודי.תמיד אצל 

  את זה לנו מבליט ומודיעשבורא עולם  ויתכן
שלא נחשוב חלילה שיש יש וזאת בכדי  דווקא כאן,

תמיד ש - האמתאלא זו  !!חס ושלום חנופהכאן 
בורא עולם צמוד אלינו ובתוכנו ממש ובכל מצב!!! 

אוש ננצל תמיד את הנקודה ילכן יהודים אל 
ובה ונתקרב לאבינו היהודית שבתוכנו ונחזור בתש

 שבשמים באמת אמן.
 

 פכוופר לדם כי אם בדם שוולארץ לא יכ ולא תחניפו
 

התורה אוסרת לקבל כסף כי הנה  ,לחקור יש
במקום עונשו הקבוע בתורה, ודין שווה מהרוצח 

וצח בשוגג, כי תמורת רברוצח במזיד ובין בבין 
ולכן חובה על הרוצחים לקבל את  !!הדם צריך דם

 .הריגה או גלותב ממש עונשם
 

לחקור היום בזמננו שאין גלות ועונש יש  והנה
מוות, האם מותר לקחת כסף לא רק כפיצוי על 
אובדן המפרנס אלא כעונש וכתמורה לרציחה 

, או שאסור בכל כגון בתאונת דרכים עכ"פ בשוגג
ולמעשה  ??אופן להחליף כסף תמורת הדם שנשפך

ר לתבוע פסק לי הגרש"ד גרוס שליט"א שמות
פיצויים, ואולי זה כלול במה שכתוב בתרומת 

הדשן שמותר לתבוע את המכה אצל שר העיר 
שיעניש בכל דרך שיראה בכדי להרתיע את המכה, 
וגם בימינו שאין גלות לפחות הפיצויים הגדולים 

 ישמשו כגורם הרתעה שיזהרו מלהרוג בשוגג.
 

הרג גר שאין לו גואל  אדםאם כן יש לחקור  כמו
האם חייב לברוח לעיר מקלט כעונש, או  ,םהד

שהכל תלוי בגואל הדם, ואם אין גואל דם אין 
 .חובה לברוח לעיר מקלט

 
זה גם תלוי בשאלה האם אדם יכול לברוח  ילווא

 שהריעל דעת עצמו לעיר מקלט כשהרג בלי עדים, 
 !!אסור לגואל הדם להורגו במצב כזה ממילא

 
 הדםוהצילו העדה את הרצח מיד גאל 

 

, תלמידי חכמים מלווים את הרוצח לעיר מקלט שני
 כוחוכי תוספת ?? שליחים ללוותו?? 2ולכאורה למה צריך 

שוטרים ולא ת"ח, יצטרכו כאן אם כן ש, כאן והגנה צריך
כפי שפירש רש"י שצריך דיבור לשכנע את גואל הדם אלא 

 שיחמול ויוותר.
 

מקלט בדרך לעיר הרי אם אסור להרוג קשה  לכאורהו
להרוג, וגם  מספיק ת"ח אחד שיגיד לו אסור עכשיוא"כ 

אם מותר להרוג רק עדיף שלא כי בכל זאת הרוצח בדרך 

להרגיע את גואל הדם,  2לעיר מקלט א"כ מדוע צריכים 
 ?? למה לא מספיק ת"ח אחד

 
, שיעידו שהרוצח דרכו לעיר מקלט עדים 2 צריך ואולי
יע את זרם גדי להרצריך דיבור שוטף בכשגם יתכן ואולי 

כשרואה בלי הפסקה שזורם בהרתחה הדם של גואל הדם 
תלמידי חכמים שלא יהיה רגע  2 מגיעים לכןאת הרוצח, 

 את גואל הדם. מרגיעשלהם שבלי דיבור 
 

 המשך
 

את הרוצח הרוג גואל הדם להתורה לא אסרה ל למה
כי גם ויתכן לתרץ כשהולך עם שליחים לערי מקלט?? 

כשיש סכנה רוצה התורה ללמדנו רבנים  כשהולכים עם
ומכאן נלמד לדורנו שיש , למרות ההגנה צריכים לפחד

עדיין , אבל מפוקחיםהנצרכים למכשירים מוגנים ו אנשים
, כי אדם מפחד תמיד ואשריהסכנה קיימת למרות הכל!! 

היצר מוצא פרצות חדשים לבקרים ולא תמיד ההגנה 
 .מועילה לגמרי

 
חייב להיכנס לבדיעבד, שלא יתיר לעצמו חלילה להיכנס למצב של בדיעבד, ולכן מי שלא חייב ממש שמי שלא  ללמדנו,

 ז בגלל נוחות להשתמש במכשיר שכזה.מכשיר מוגן או מפוקח שלא יעי
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