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ביקור רופא
לו  הפריעה  אבל  טיפש.  שהוא  לכך  התרגל  כבר  הוא 
ניגש  הוא  היום.  כל  עצמו  עם  מדבר  שהוא  העובדה 

לפרופסור מומחה וביקש טיפול. 
"מה אתה מדבר עם עצמך?" התעניין הפרופסור.

ואין  ומה לא כדאי לעשות  "אני חושב בקול מה כדאי   -
אנשים בסביבה". 

זה  כל  "קודם  אותו:  הרגיע  הפרופסור 
עם  הרבה  מתייעץ  גם  אני  נורא,  לא 

עצמי, במחשבה".
"כן", קוטע אותו הפציינט הנרגן, "אתה 
עם  מדבר  אני  פרופסור,  עם  מדבר 

טיפש"... 
***

בחוטאי  דין  רבינו  משה  שעשה  לאחר 
על  רחמים  לבקש  העת  הגיעה  העגל, 
ישראל לפני בורא עולם. משה פותח את 
חטא  "אנא,  במילים:  סליחתו  בקשת 

העם הזה חטאה גדולה". 
ידועה הקושיה המפורסמת, וגם במדור 
של  בבואו  זה  היאך  בעבר,  הובאה  זה 

על  ולפייסו  הבורא,  לפני  ישראל  על  רחמים  לעורר  משה 
וגודל אשמתם  נגדו, הוא מבליט את חומרת  כך שחטאו 
וכביכול גורם שהקב"ה במקום לסלוח להם – יכעס יותר.
המגיד  קראנץ,  יעקב  רבי  של  הנפלא  במשלו  נפתח 
נפלא  יסוד  נלמד  כך  ואגב  זה,  עניין  שמבאר  מדובנא, 
בעבודתנו הרוחנית לכל יהודי באשר הוא: חברים טובים 
היו כתריאל ומחלי, ידם לא זזה איש מרעהו במשך שנים 
זו לא היה מי שיפריע – לא משפחה ולא  רבות, לידידות 

הייתה  תלויה  שמחייתם  וכיון  בהם.  שתלויים  ילדים 
בנדודים, הרי שהם הסתובבו רבות יחד. כתריאל ומחלי 

היו זוג קבצנים...
בנימוסים  מוכתר  היה  הוא,  כן  כשמו  שכתריאל,  בעוד 
וגורם  אמון  מעורר  מראהו  איתנה,  ובבריאות  טובים 
של  שמו  גם  היה  עליו,  ולרחם  ידם  את  לפתוח  לאנשים 
בסוגי  הנגוע  מצורע  עליו:  מעיד  מחלי 
יש  היאך  ידע  לא  משונות,  עור  מחלות 
היה  וכתריאל  אדם,  בני  עם  להתנהג 

מאלפו בינה תדיר.
כלשהו",  ליישוב  מגיעים  אנו  "כאשר 
היה כתריאל משבר את אוזנו של מחלי, 
לך להבליט את מחלותיך. התעטף  "אל 
שיסכימו  בכדי  וכובע,  במעיל  תמיד 
בביתם,  לילה  ללינת  להכניסנו  אנשים 
בשל  יזרקונו  ולא  המקומי,  בהקדש  או 

החשש מהידבקות בנגעיך".
כך חלפו להן שנים רבות, בכל הזדמנות 
את  מחלי  באוזני  מחדד  כתריאל  היה 
ההבדלים בהתנהגות הנאותה ובנימוסי 
והתאמץ,  השתדל  אכן  מחלי  הבריות. 
דל,  היה  בממונו  רק  שלא  כנראה  אך 

אלא אף בשכלו והנהגותיו.
הקבצנים  בעדת  רבתי  התרגשות  חלפה  אחד  יום 
צדקה  במסע  פתח  המלך  של  האישי  רופאו  המקומית: 
את  ויקבל  שעות  למספר  עיר  בכל  יופיע  הוא  מיוחד, 
מרשמים  להם  וייתן  חינמית  לבדיקה  העניים  החולים 
אותם יצטרכו להשיג בכוחות עצמם. האבחון היקר אמור 
להסתובב  הצורך  את  אלו,  מרודים  לעניים  לחסוך  היה 

אצל רופאים שונים שלא יביאו להם מזור.

"והוא 
סגולה נפלאה"

סנגור 
שנעשה קטגור? 



מחלי וכתריאל הצליחו להשתחל יחד לתור והיו מיועדים 
להיכנס פנימה. מחלי, נרגש כולו, שאל בהיסוס: "כתריאל, 
מה מותר ומה אסור לי לומר אצל הרופא, בקשר למחלת 

העור שלי?"
תבין  מתי  מחלי.  מחלי  "אוי,  רם:  בשחוק  פרץ  כתריאל 

כשמגיעים  כעת  שוות?  העתים  כל  שלא 
אנו לרופא מומחה, אם תסתיר ולא תספר 
בכך  הן  בטיפשות.  תנהג   – ממחלותיך  לו 
שמומחה כמותו יראה זאת לבד, והן בכך 
שמה שהוא לא יראה – הוא לא יוכל לעזור 

לך לרפא"...
בכך מתרץ המגיד מדובנא את השאלה בה 
פתחנו: משה רבינו ידע שבעת שמקטרגים 

שונה  אולם  בפרץ.  ולעמוד  רחמים  לעורר  יש  ישראל,  על 
בכבודו  הבורא  של  דינו  בבית  נידון  שהדבר  בעת  הדבר 
ככל  ואדרבה,  להסתיר,  שניתן  דבר  אין  שם  ובעצמו. 
ייטב  כן   – רחמים  ויבקש  "מחלותיו"  את  האדם  שיספר 
מספקת  שתהיה  שלמה  לרפואה  משה  הפציר  משכך  לו. 

ל"חטאה גדולה" שחטא העם הזה.
 ***

ב"צעטיל קטן", לרה"ק הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע, 
כותב בסעיף י"ג כך: "לספר בכל פעם לפני המורה לו דרך 
והרהורים  המחשבות  כל  נאמן  חבר  לפני  ואפילו  השם 
מחמת  דבר  שום  יעלים  ולא  רעים... 
הבושה, ונמצא על ידי סיפור הדברים... 
יוכל  שלא  היצה"ר  כח  את  משבר 
חוץ  אחרת.  בפעם  כ"כ  עליו  להתגבר 
מחברו  לקבל  יוכל  אשר  הטובה  מעצה 
שהוא דרך השם, והוא סגולה נפלאה". 

שלא  ובוודאי  בוודאי  יתברך  ה'  מפני 
הטובה  והעצה  מאומה,  להעלים  ניתן 
באזני  גם  אולם  בתפילה.  לבו  את  לשפוך  היא  ביותר 
אדם חכם ובעל סמכות, כדאי לספר את כל ה"מחלות". 
לדבר  מאשר  פרופסור  עם  "לדבר  שעדיף  זה  מלבד  שכן 
סגולה  "והוא  מליז'ענסק:  הרה"ק  לימדנו  עצמך",  עם 

נפלאה!"... 

"שבת ויינפש" (לא, יז)

"ומי שכתוב בו 'לא ייעף ולא ייגע', וכל פעלו במאמר, הכתיב 
מנוחה לעצמו?! [אלא], ְלַׂשֵּבר האוזן מה שהיא יכולה לשמוע" 

(רש"י).

מדרשו  בבית  זי"ע  ממעזריטש  המגיד  דיבר  הימים  באחד 
רבי  הרה"ק  זה  שהיה  (כמדומה  מתלמידיו  אחד  של  בשבחו 
של  לפליאתם  עינים").  ה"מאור  מטשערנאביל,  נחום  מנחם 
שאר תלמידי המגיד הטה אותו תלמיד, שעליו דובר, את גופו 

ושם ידו על אוזנו כמתאמץ לשמוע את דברי רבו. 

הוא  שמתאמץ  תתמהו  אל  ונענה:  בפליאתם  המגיד  הבחין 
שכאשר  הקב"ה  אצל  פעל  הוא  שכן  שלו,  לשבחיו  להקשיב 
ידברו דיבורים אסורים לידו, או כאשר ישבחוהו – לא ייכנסו 
הדברים באזניו כלל. כיון שהוא סבור כעת שאני מדבר דברי 

תורה, הוא מתאמץ להקשיב אך אינו שומע מאומה. 

מאלכסנדר,  ישראל"  ה"ישמח  לדברי  נציין  זה,  מעשה  פי  על 
שביאר את דברי רש"י "לשבר האוזן מה שהיא יכולה לשמוע", 
ב-ׁש ימנית. אל תקרי ְלַׂשֵּבר אלא ְלַׁשֵּבר. שבכח קדושת השבת 
ולזככה לשמוע רק  זוכים לשבר את הטבע הגשמי של האוזן 

מה שמותר.  

"אתה ידעת את העם כי ברע הוא" (לב, כב)

ולכאורה פלא גדול על אהרן הכהן קדוש ה', שכתשובה לשאלת 
גדולה",  חטאה  עליו  הבאת  כי  הזה  העם  לך  עשה  "מה  משה 

יתבטא ויאמר "אתה ידעת את העם כי ברע הוא".

שהוא  ביאור  בענין,  נפלא  ביאור  מביא  ישראל",  "אוהב  בספר 
משה  לפני  התנצל  אהרן  ישראל":  "אוהב   - הספר  של  כשמו 
שואל  ואתה  עגל  עשו  שהם  כעת  רואה  אתה  אכן  ואמר,  רבינו 

מדוע הבאתי עליו חטאה גדולה. 

ממצרים  העם,  את  ידעת  אתה  באשר  אדוני,  אף  יחר  אל  אך 
ערוות הארץ יצאו לאחר שהשחיתום המצרים והרעו להם. וכיון 
שהיו ישראל שקועים בחלק הרע, הרי שקשה להם לפרוש ממנו. 
אלא  בטבעם,  רעים  אינם  הם  שכן  עליהם  לכעוס  מה  אין  לכן 

"ברע" – בתוך הרע הם מצויים, והתגבר עליהם יצרם.

עה"פ  ג),  י,  (ויק"ר  המדרש  דברי  יותר  טוב  נבין  דבריו  פי  על 
(תהלים מה-ח) "אהבת צדק ותשנא רשע על כן משחך אלוקים" 
- "אהבת צדק – אהבת לצדק את בני, ושנאת מלחייבן". שאהרן 
להקל  מקום  יש  ולכן  בטבעם  רעים  אינם  ישראל  שעם  טען 

בעונשם. לכך זכה לכהן ככהן גדול, "על כן משחך אלוקים".

ואל יבריחו 
ואל יעלימו



מספרי,  אמחנו  לי  חטא  אשר  "מי 
ועתה לך נחה את העם" (לב, לג-לד)

רב  אמר  טז:)  השנה  (ראש  בגמרא 
(לב, לב):  יצחק על הפסוק  נחמן בר 
אשר  מספרך  נא  מחני  אין  "ואם 
כתבת, 'מחני נא' זה ספרן של רשעים, 
'מספרך' זה ספרן של צדיקים, 'אשר 

כתבת' זה ספרן של בינוניים".
נאמרו  הגמרא  שדברי  פי  על  אף 
בשנה,  שנה  מדי  הדין  יום  לענין 
עדיין  בו,  נפתחים  ספרים  ששלושה 
מוכרח שדרשה זו שדרשו על שלושת 
לבקשתו  גם  קשורה  הנ"ל,  הספרים 

של משה רבינו שיימחה מהם.
זי"ע  שלום'  ה'שר  מרן  כ"ק  והקשה 
רבינו  משה  מבקש  מדוע  מבעלזא: 
מספר  שמו  את  ימחה  שהקב"ה 

הצדיקים? 
***

בגמרא (חולין ס:) הובא דין ודברים 
רק  ונביא  הקב"ה,  לבין  הלבנה  בין 
רמי  פזי  בן  שמעון  "רבי  מקצתו: 
את  אלוקים  'ויעש  כתיב  [הקשה]: 
'את  וכתיב  הגדולים'  המאורות  שני 
הקטן'  המאור  ואת  הגדול  המאור 
גדולים  נקראים  שניהם  [מתחילה 
ואז מתואר שאחד גדול ואחד קטן?]. 
רבש"ע,  הקב"ה:  לפני  ירח  אמרה 
אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר 
אחד?! אמר לה [אם כן]: לכי ומעטי 

את עצמך". 
והתמיהה עולה כאותה לשון שטענה 
הואיל  "רבש"ע  (שם):  בגמרא  הירח 
ואמרתי לפניך דבר הגון אמעיט את 

עצמי?!"...
מנת  היו  וגוף  נפש  וייסורי  רב  סבל 

משה  גדליה  רבי  הרה"ק  של  חלקו 
הלשנה  סיביר.  בגולת  מזוויעהל, 
מעשי  שעשו  יהודים  של  מרושעת 
שהונף  מוות  דין  לגזר  גרמה  גויים, 
לאחר  והומר  הרבי,  של  ראשו  על 
עסקנים  מצד  נמרצת  השתדלות 

בגלות לסיביר. 
ניגש  שם,  בהיותו  השבתות  באחת 
שהחליטו  לו  ואמר  גוי  חוקר  אליו 

ובכדי  לשחררו. תמה תקופת הסבל, 
על  לחתום  מוכרח  הוא  להשתחרר 
משה  גדליה  רבי  שחרור.  טופס 
והוא  לאדוננו  היום  קדוש  הן  סירב. 
נפש.  פיקוח  שאין  במקום  יחללו  לא 
אם  בפליאה,  בכתפיו  משך  החוקר 
לא יחתום – ייתכן שזמן רב ייקח עד 
בכלל.  אם  לשחררו,  שוב  שיחליטו 
אבל שיישאר הז'יד כלוא, מה אכפת 

לו.
לאחר מכן הובא טופס שחרור ליהודי 
לחתימתו,  בדרישה  שם  ששהה  זקן 
הרה"ק  מעשי  את  שראה  הוא  אך 
הרבי  נענה  לחתום.  סירב  מזוויעהל, 
מזוויעהל לסוהר וקרא: הבא נא את 
העט, אני אחתום עבורו. פיקוח נפש 

יש בדבר...
ממסירות  לטובה  החוקר  התרשם 
לשחררם  והחליט  הצדיק,  של  נפשו 
ללא חתימה בתנאי שיבואו במוצאי 

השבת לחתום לפניו. 
 ***

של  לביאורו  ניגש  זה  מעשה  פי  על 
רבינו  משה  זי"ע:  שלום'  ה'שר  מרן 
להיות  יכול  שאינו  הקב"ה  לפני  טען 
כתוב  כשהוא  ישראל  של  מנהיגן 
בספר הצדיקים והם בספר הרשעים. 
"ועתה  אפשרויות:  שתי  ישנן  ולכן 
בספר  ותכתבם  חטאתם"  תשא  אם 
והם  אין",  "ואם  מוטב.  הצדיקים, 
מספרך"  נא  "מחני  הרשעים,  בספר 
כמובא  צדיקים  של  לספרן  (שרומז 
נכלל  להיות  רצוני  כי  בר"ה)  בגמרא 
עימם באותו הספר, אפילו שהוא של 

רשעים.
אשר  "מי  הקב"ה:  לו  השיב  כך  על 
המילה  מספרי",  אמחנו  לי  חטא 
'אמחנו' מרמזת על ספרן של רשעים 
ואכתוב  נא",  "מחני  במילים  שנרמז 
עמך.  יחד  הצדיקים  בספר  אותם  גם 
"ֵלְך  ִעְּמָך,  יחד  שהם  לאחר  "ועתה", 

נחה את העם"... 
בדרך המוסר נראה שזהו ההבדל בין 
טענת הלבנה: אי אפשר לשני מלכים 
עליה  ונגזר  אחד  בכתר  שישתמשו 
שהיא  משום  עצמה,  את  להמעיט 
המלוכה  כתר  את  לקבל  ביקשה 
רעיא  רבינו,  משה  אך  לעצמה. 
ישראל  עם  להיכלל  העדיף  מהימנא, 
והציל  רשעים,  של  בספרן  ואפילו 
את כולם עמו וזכה להסכמת הקב"ה 

להנהגתם מחדש. 

נענה הרבי מזוויעהל 
לסוהר וקרא: 

הבא נא את העט, אני 
אחתום עבורו. 

פיקוח נפש יש בדבר...

ְוַעל 'ִסְפְר' ֻּכָּלם ִיָּכֵתבּו
במחשבה שניה

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


