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פרשת מסעי
ב' באב התשע"ט

"ועד אחד לא יענה"
על  נספר  שכך,  ומכיון  תחילה.  בכוונה  במזיד,  לא  חלילה.  עבירות,  עוברים  איננו 
עבירה מן התורה שאולי לא ידענו על קיומה: ״ועד אחד לא יענה בנפש למות״. וכתב 
רבנו הרמב״ם זצ״ל בפירושה: ״שהוזהר העד שלא לדבר בדינו של זה שהוא מעיד 
עליו, אפילו הוא חכם או יודע - הרי זה לא יהיה גם עד וגם דיין וגם מורה. אלא יעיד 

במה שראה, וישתוק. והדיינים יעשו בעדותו כפי מה שיראה להם".
נחרצים הדברים, ומחייבים בכל שטחי חיינו. ידענו שהוזהרנו במצות עשה לדון לכף 
זכות: ״בצדק תשפוט עמיתך״, ועתה נודע לנו שהוזהרנו גם במצות לא תעשה שלא 
לשפוט לכף חובה: ״ועד אחד לא יענה״, אל תסיק מסקנות. יתכן שיש כאן גורמים 
שלא עמדת עליהם, יתכן שיש פרטים שנעלמו מעיניך, יתכן שהיו אילוצים אותם לא 

ידעת - ראית? תוכל להעיד על כך. אבל לא להסיק מסקנות, לא להרשיע!
אלעזר  רבי  של  בהלווייתו  השתתפתי  זצ״ל:  לוין  אריה  רבי  הירושלמי,  הצדיק  סח 

ריבלין זצ״ל, מנקיי הדעת שבירושלים. 
לנפטר היה חבר מנוער, רבי שמואל קוק זצ״ל, שעבד איתו במחיצתו כשלושים שנה. 

לפתע פרש הידיד ממסע ההלויה, ונכנס... לחנות פרחים. 
ידיד ותיק, אינו מלוה את חבירו עד לבית העלמין, אלא  נוהג  חשבתי לעצמי: הכך 
נכנס לחנות פרחים? כעבור רגע יצא, ועציץ פרחים בידו, ופנה לשוב על עיקבותיו, 

לפרוש מההלוויה!
הלא  נא,  ״ילמדני  ושאלתי:  אליו,  פניתי  תמיהתי.  את  כבשתי  ולא  התמיהני,  הדבר 
היית חבר נאמן למנוח. מה ראית לפרוש מהלווייתו, לעיני כולם, ולקנות עציץ דוקא 

עתה?״
נענה ואמר: ״מזה שנים מטפל אני בחולה מצורע, המאושפז בבית החולים למצורעים. 
ואמש - נפטר. הרופאים החליטו לשרוף את כל חפציו, שלא ישתמשו בהם אחרים 
ביקשתי  ומחיתי,  הזדעזעתי,  תפילין!  זוג   - החפצים  ובין  במחלתו.  חלילה  וידבקו 
בתנאי  והסכים,  כדין.  באדמה,  ולהטמנתן  חרס  בעציץ  לגניזתן  שיסכים  מהרופא 
שאביא את העציץ עד השעה עשר. בינתיים, התבשרתי על מותו של רבי שמואל, 
חברי הנאמן. מובן שבאתי להשתתף בהלווייתו. לחרדתי, ראיתי שהשעה מתאחרת. 
חיפשתי ומצאתי חנות פרחים, נכנסתי וביקשתי עציץ. אמרו לי: אין זו חנות לכלי 
חרס, כאן מוכרים פרחים... לא היתה ברירה, רכשתי עציץ פרחים, ואני עומד לרוקנו 
כדי לטמון בו את התפילין. זה הסיפור. ועכשיו, רבי אריה, השעה תשע וחצי. אם 
אמשיך לשוחח עימך - עלולים לשרוף את התפילין. לפיכך, הריני מבקש את רשותך 

למהר לבית החולים, ולהגיע במועד״...
מיני אז, סיפר רבי אריה, קיבלתי על עצמי לדון כל אדם לכף זכות...

הבה ננהג כן גם אנו, שלא לדון לכף חובה, שלא לדון כלל!
הן נוכל ללמוד... מעצמנו. אין אנו מושלמים, אמת. אבל כל מעשה ממעשינו, דנים 
אנו לכף זכות. בדוחק, בקושי, אבל תמיד מוצאים איזה צידוק: היינו עייפים, מתוחים, 
רגוזים לא ידענו, לא שיערנו, לא חשבנו - והכל נכון. אבל נבין, שגם אחרים כך, וגם 
להם תירוצים וצידוקים! ואשרי הדן לכף זכות - הן עליו אמרו: ״כשם שדנתני לכף 

זכות, המקום ידון אותך לכף זכות״!
ובדונו אותנו לכף זכות - ישפיע עלינו רוב טובה וברכה תמיד!

זצוקללה"ה,  הדור  פוסק  מרן  עם  שהיה  מעשה 

שבהיותו מכהן בקודש כרב ראשי וכראש אבות בתי 

"פרס  את  לו  להעניק  הוחלט  אביב,  תל  בעיר  הדין 

את  לקבל  לבמה  הזמינוהו  הטקס  בעת  ישראל". 

כאשר  אולם  החינוך,  שר  של  ידו  את  ולחץ  הפרס, 

ראש הממשלה הגברת גולדה מאיר הושיטה את ידה 

ללחוץ את ידו, נמנע מרן זיע"א מלהושיט לה את ידו, 

האולם  מיושבי  ורבים  כבוד,  לאות  בראשו  נענע  ורק 

מחאו כף על מה שעשה מרן זיע"א. והיה הדבר קידוש 

שם שמים גדול לכל החרדים לדבר ה'.

ועוד מסופר, פעם בשעה של קורת רוח, פנו תלמידיו 

סוד  מהו  לנו  לגלות  נא  "יואיל  ושאלוהו:  מרן  אל 

הזיכרון העצום לו זכה, תורה היא וללמוד אנו צריכים? 

נענה מרן והשיב להם: "העולם חושב שיש לי זיכרון, 

אבל לא כן היא האמת, אלא סוד הדבר מפורש בפסוק 

בתורה: "ולא תתורו אחרי לבכם ואחרי עיניכם אשר 

אתם זונים אחריהם למען תזכרו", אם מקפידים מאד 

על שמירת  העיניים זוכים לזיכרון"…

בכל פעם שהתייעצו עם מרן זיע"א או בעת שביקשו 

ישראל,  לבנות  חדש  חינוך  בית  לפתיחת  ברכתו  את 

היה מרן זיע"א מורה ובא בכל תוקף שהצוות החינוכי 

יהווה דוגמא אישית לבנות, ובפרט בענייני הצניעות.

זעק  מרן,  של  בביתו  שהתקיימו  האספות  באחת 

בנותינו  את  מחנכים  שאנחנו  יתכן  "לא  לבו:  מנהמת 

לפאה  התנגדות  תוך  ההלכה,  פי  על  ראש  לכיסוי 

שלהן  המורות  את  רואות  התלמידות  והנה  נכרית, 

הולכות עם פאה!"

לאור זאת תיקן מרן זיע"א תקנה גדולה, והורה, שבבתי 

הספר של רשת החינוך התורנית, אותה יסד, לא ילכו 

המנהלות והמורות וכל העובדות בפאה נכרית, ובפרט 

החינוך  מעיין  רשת  של  הראשית  ההנהלה  במשרדי 

על  המופקדות  נשים  עשרות  יושבות  שם  התורנית, 

מלאכת הרשת.

כך,  על  מקפידים  החינוך  רשת  של  הספר  בתי  ואכן, 

שלא תלכנה המורות והעובדות בפאה נכרית במסגרת 

התלמידות  לימוד  בשעת  הספר,  בבית  עבודתן 

ואסיפת הצוות, ואף מורות רבות מאחינו האשכנזים 

ומגיעות לבתי הספר של  זה של מרן,  מכבדות פסק 

הרשת, כשהן עוטות לראשן מטפחת או כובע.

קורא יקר! אם ברצונך להנציח את הגליון להצלחה, לרפואה שלימה, או להבדיל לע"נ יקירך, צור עוד היום קשר עם המערכת. זכור! "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו".

https://n.sendmsg.co.il/f23227/הצטרפות לקבלת העלון וקראת לשבת עונג במייל


עזרה בבית )ב(
יותר  עמוק  עניין  יש 
בחינוך לחסד מעצם 

העזרה בבית. 
בכל בית קיימים ילדים המבצעים את תפקידם בצורה מושלמת, בעוד אחרים שלא 
ינקפו אצבע מעבר לנדרש, לעומת ילדים האוהבים להתנדב בכל דבר, בו בזמן שאינם 
מסוגלים לבצע תפקיד פשוט בצורה עקבית. אלו כוחות נפש שונים. חשוב לפתח 
אצל הילדים כוחות אלו של חסד ונתינה כמה שיותר, כאשר ההגדרה הכללית היא 
לשורות  לב  בשים  בחוץ  מתנדב  והוא  כאילו  המשפחה  בן  של  לעזרה  ההתייחסות 

הבאות. 
כעת  מסוגל  הוא  האם  העזרה,  בקשת  לפני  לבדוק  התחשבות.  א.  הפעולה:  דרכי 
לעזור? האם הוא לא באמצע לימוד למבחן, או אירוע משמעותי? מתנדב בכל ארגון 
ילדינו חייבים להרגיש  עזרה בוחר לעצמו את הזמן בו הוא מסוגל להתנדב, כך גם 
זה  את  להפוך  ולא  ולהעריך  להודות  להעריך.  ב.  העזרה.  בבקשת  בהם  שהתחשבו 
למשהו שהוא היה ממילא חייב לבצע. יש לפעמים שילד הפתיע ורחץ את כל הכלים 

וממילא  כאילו  בשבת'...  אכלת  אתה  גם  הרי  מאוד  'יפה  היא:  והתגובה  שבת,  של 
היית צריך לעשות זאת. ג. לא להפוך עזרה לתפקיד. גם אם הילדה שטפה את הבית 
חודש במקום העוזרת שחלתה, או הכינה ארוחת ערב במקום האמא שילדה, אין זה 
בפרך.  כך  ואחר  רך  בפה  קודם  השיטה  הייתה  במצרים  לתפקיד!  אוטומטית  הופך 
נציין  תפקידינו.  בעשיית  שמחה  נשדר  כהורים  אנחנו  גם  בעזרה.  הנאה  לשדר  ד. 
בסיפוק מאמץ מיוחד או קניית דבר מה מעבר לרגיל. כמו כן האמא תציין בשמחה 
את עבודת הכנת מטעמים מיוחדים, ולא לציין לילדים שהורות זו עבדות ילד מתרגם 
זאת מידית לחלקים שלו ומפרש עשייה למען הזולת כעבדות. ה. לתת. לשדר לילדים 
עד כמה אנחנו נהנים לתת ולתרום ולעזור, וחסד כידוע מתחיל בבית, כשרואים בבית 
בית  רואים  הילדים  התפקידים.  ולחלוקת  לכללים  מעבר  בעול  ונשיאה  התחשבות 
של חסד. ו. להשאיר טעם של עזרה. לא לתגמל כל עזרה באופן מיידי, חבל להפוך 
חוויה של נתינה להתניה של תגמול. אם ילדים יודעים שאחרי כל עזרה מעבר לנדרש 
מקבלים שקל, או ממתק, עוברת כל העזרה שלהם להתניה שעזרה שווה מתנה וחבל! 
על  ושוב  שוב  אותם  נשבח  החסד,  עשיית  מעצם  ליהנות  ילדינו  את  להרגיל  עלינו 

החסד שעשו, נציין את טוב ליבם וכך נלמד אותם ליהנות מעצם המצווה.

אם אשכחך ירושלים
לפני למעלה מאלפיים ארבע מאות שנה, חרב בית המקדש הראשון, 

על  בדרך  בהיותנו  לבבל.  נבוכדנצר  המלך  ידי  על  הוגלה  ישראל  ועם 

נשבעה  אז  או  ציון.  את  בזוכרנו  בכינו  גם  ישבנו  שם  בבל,  נהרות  יד 

ח  כַּ שְׁ תִּ ָלם  ְירּושָׁ ֵחְך  כָּ ֶאשְׁ "ִאם  קלז(:  )תהלים  ואמרה  ישראל  כנסת 

ַלם ַעל  ֵרִכי ִאם לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּושָׁ י ִאם לֹא ֶאְזכְּ ק ְלׁשוִֹני ְלִחכִּ ְדבַּ ְיִמיִני, תִּ

ְמָחִתי". ומני אז ועד היום, במשך למעלה מ-2400 שנים, כנסת  ראׁש שִׂ

ישראל נאמנה לשבועתה זו, ולא עבר יום שלא העלתה את זכרה של 

ירושלים. 

מנהגים שונים הנהיגו חכמינו ז"ל, כדי שלא נשכח את ירושלים: אדם 

בונה בית חדש - שמחתו איננה שלימה, שהרי ביתו של הקב"ה חרב 

ושמם. כדי לזכור זאת הוא מותיר על קיר ביתו שטח של אמה על אמה 

)כחצי מטר על חצי מטר( בלתי מטויח. אדם נושא אשה - גם אז הוא 

וכן  לחורבן".  "זכר  כוס  ושובר  על ראש שמחתו,  ירושלים  מעלה את 

- תשייר תכשיט אחד שלא  העונדת תכשיטים  רבותינו: אשה  אמרו 

תלבשנו זכר לחורבן. ועוד כיוצא בזה כמה גזרות. 

ואמנם, שאלה גדולה עומדת לפנינו: מדוע אנו עם ישראל, כעם נבון 

יעזור  וחכם, רואה לנכון לשקוע ביגון כה עמוק על צרות העבר? מה 

הבכי והאבל על מה שהיה וחלף? האם לא טוב יותר שננסה לשכוח את 

העבר הכואב, ולהיות עם הפנים לקראת העתיד? 

שחי  אפלטון,   - המפורסם  הדעות  הוגה  אף  שאל  זו  גדולה  שאלה 

על  הבית",  "הר  ליד  בעוברו  הראשון.  המקדש  בית  חורבן  בתקופת 

ובוכה  יושב  הנביא  ירמיהו  את  ראה  וירושלים,  המקדש  בית  חורבות 

הבית  "על  ירמיהו.  את  אפלטון  שאל  בוכה?"  אתה  מה  "על  מרה. 

הקדוש אשר היה לשריפת אש" - השיב ירמיהו. "תמה אני עליך", אמר 

אפלטון, "כיצד נאה לחכם כמוך לבכות על עצים ואבנים? ויותר מכך - 

כיצד נאה לחכם כמוך לבכות על העבר?". השיב וענה לו ירמיהו: "אמור 

נא לי בבקשה, כהוגה דעות, האם יש לך שאלות וחקירות בפילוסופיה, 

לפני  ושטח  אפלטון  לו  ענה  "ודאי",  אותם?".  לפתור  הצלחת  שטרם 

ירמיהו כמה וכמה מתהיותיו וספקותיו. במקום ענה לו ירמיהו תשובות 

מקיפות על כל אותן בעיות סבוכות, שאפלטון התחבט בהן כבר שנים 

רבות. נדהם אפלטון מעומק הבנתו וידיעותיו של ירמיהו הנביא, והוא 

פנה אליו בהשתאות: "מהיכן שאבת את החכמה המופלאה הזאת?" 

ענה לו ירמיהו: את החכמה הזאת, ועוד הרבה יותר מכך, שאבתי מן 

העצים והאבנים שעל חורבנם אני מקונן. לא עצים ואבנים אבדו לנו, כי 

אם מקור חכמה וקרבת אלוקים מופלאה. 

אולם לשאלתך השניה - מדוע בוכה אני על העבר, לא אענה לך, כי רק 

יהודי יכול להבין את עומק הבכיה על העבר.

ואלה  ה'  פי  על  למסעיהם  מוצאיהם  את  משה  "ויכתב 
מסעיהם למוצאיהם" )לג, ב(.

יש להבין - שאל המגיד מדובנא - מה כפל הלשון בפסוק: ׳׳מוצאיהם 
למסעיהם וגו׳ ואלה מסעיהם למוצאיהם״?

אלא - תירץ המגיד על פי משל: לעשיר אחד היו שני בנים ובהגיע הזמן 
בא הבן הבכור בקשרי שידוכים עם כלה ממשפחה חשובה כמעלתם.

הביט הבן הצעיר וראה כי אביו מפזר ממון הרבה על צרכי החתן והחתונה, 
על כן פנה אל אביו ושאל: אבא, מדוע נגרע חלקי ואינך נותן גם לי?

בני חביבי - אמר האב - אחיך חתן והכסף שאני נותן לו הוא כנדוניה, 
ואילו אתה עדיין ילד רך בשנים, אולם זאת אני מציע לך קח לך פנקס 
קטן ובו תרשום במדוייק את כל אשר אני נותן לאחיך, וכאשר תהיה גם 

אתה חתן אתן לך בדיוק את אותם הדברים!
הסכים הילד וכך עשה. ראשית ספר כמה כסף נתן אביו כנדוניה ורשם 
וגם  זאת על פנקסו, לאחר מכן ספר את התכשיטים המיועדים לכלה 
זאת רשם במדוייק. כעבור כמה ימים הגיע חייט אל הבית ובידו מבחר 
אריגים כדי לתפור בגדים מכובדים לחתן. מדד החייט וגזר בדים והילד 

הצעיר עומד מן הצד ומעלה הכל על הכתב בפנקסו...
כאשר סיים החייט את מלאכת תפירת הבגדים, הניח אותם החתן בארגז 

מיוחד למשמר. באותו הלילה באו גנבים וגנבו את הארגז ותכולתו.
ותפר את הבגדים  וכאשר בא  ברירה קראו שנית לחייט שיבוא,  בלית 

כנדרש עמד לצידו הילד ורשם הכל דבר לא נעלם מעיניו!...
יום אחד הלך החתן לטייל עם ידידיו וסיפר להם על טוב לב אביו כמה 
ממון פיזר בעבורו וכמה בגדים הכין לחתונה, ולא פעם אחת הכין אלא 
פעמיים, כי הבגדים הראשונים נגנבו, על כן היה מוכרח לתפור חדשים!...
אינך דובר אמת! אמר אחיו הצעיר - אתה אמרת שבגלל שהבגדים נגנבו 

היה מוכרח לתפור חדשים וזו אינה אמת.
האמת היא - המשיך הילד - כדי שיתפור בגדים חדשים נגנבו הבגדים 
את  ולגנוב  לבוא  הגנבים  את  שכנעתי  שאני  מפני  וזאת  הקודמים, 
גם  לתפור  בעתיד  יצטרך  בגדים  עוד  בעבורך  יתפור  אם  כי  הבגדים, 

בעבורי את אותו מספר בגדים בדיוק!...
כן הוא גם הנמשל - אמר המגיד - במדרש נאמר על הפסוק הזה משל: 
מלך שחלה בנו והוליכו למקום רחוק לרפאותו, כיון שהיו חוזרין התחיל 
חששת  כאן  הוקרנו,  כאן  ישנו,  כאן  לו  אמר  המסעות.  כל  מונה  אביו 
את ראשך! כך כתב משה רבינו את כל המוצאות אותם בכל מסעיהם 
וזהו: "ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם״, וכדי שלא יחשוב האדם 
והפך את  כי המקרים קרו מחמת המסעות במקומות הללו חזר משה 
הדברים וכתב: ״ואלה מסעיהם למוצאיהם״, כדי ללמדנו שבכוונה הסיע 
הללו  המאורעות  להם  שיקרו  כדי  הללו  במקומות  ישראל  את  הקב״ה 

ולמען הרבות להם ניסים ונפלאות!


