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 נהרג בעצמו   –הבישוף שתכנן שהרופא היהודי יוצא להורג  

ילקוט מעם לועז מסופר כיצד מתקיימת הענישה במדה כנגד מדה" גם על  , בספר 

ויפול    –בור כרה ויחפרהו  "בבחינת  , ולא רק על מי שהזיק בפועל, להזיק בלבדהרצון  

 (.ז"ט' תהלים ז" )בשחת ופעל 

לבו בחכמתו ובטוב  ידוע  והיה  בעיר אחת  שהיה  יהודי  היה ברופא  ושמו  , מעשה 

בכל העולם עושה דבר , נתפרסם  היה  ולא  או קטן   והמלך אהבו על חכמתו  גדול 

היהודי וניסה לדבר עליו   הנוצרי של אותה ממלכה שנא את הרופאהבישוף . בלעדיו

למלך היתה בת יחידה אותה  . אוזן אבל המלך לא אבה להטות לו, רע באזני המלך

הבישוף שהיה אחראי על  , לבה ללא דחייה אהב אהבת נפש והיה ממלא כל משאלות

, מלך בפרטשנאה עזה ליהודים בכלל ולרופא של ה חינוכה של בת המלך נטע בלבה 

אך בבקשה זו לא שעה המלך גם  , שירחיק את הרופא מארמונו והיא ביקשה מאביה

 . אל בתו

, המשיך הבישוף והסית את בת המלך שלא תאכל ולא תשתה ותעשה עצמה חולה

מפני שאינה  , וכשיבוא המלך לבקרה תאמר לו שבגלל הרופא היהודי נפלה למשכב 

ולומר לה  כשה, יכולה לשאת אותו במחיצתה בארמון מלך רצה לדבר על לב בתו 

ודרשה  , מיאנה הבת לשמוע, ויהיה זה עוון לעשות לו רע, שהרופא איש חכם וטוב

הוכרח המלך למלא את רצונה וציוה לרופא שלא  . במפגיע שיגורש מהארמון לאלתר

 . אך הוא המשיך להיפגש עמו בגן באין רואים, יבקר שוב בארמונו

ורצה שהרופא לא  , לא בא עדיין על סיפוקו, בפגישות אלהאולם הבישוף שהבחין  

וכשיבוא המלך לבקרה תאמר לו  , הסית שוב את בת המלך שתתחלה, ישאר בחיים

ויודעת אני  , יודעת אני שהולכת אני למות מפני שראיתי חלום נורא: כדברים האלה 

 . פי שאיני מאמינה בזה על אף , שיתכן ואפשר לעשות עוד דבר מה

בת   לו את  עשתה  הבישוף וכשהתחיל המלך להתחנן בפניה שתגלה  כדברי  המלך 

 .אספר לך חלומי בתנאי שתקיים מה שאומר לך החלום לעשות: אמרה לו, חלומה

אבל כשחלפו ימים אחדים ומצבה של  , סירב המלך להתחייב בדבר שאינו יודע מהו

 . שהציבה לונאלץ בלית ברירה להתחייב שיקיים את התנאי , בתו החמיר

את תמותי אם הרופא  : בחלומי והנה מלאך מופיע אצלי ואומר לי : אמרה לו בתו

המלך התחנן בפניה שלא תגרום למותו של אדם יקר חף  . היהודי יחיה עד זמן פלוני

הועיל, מפשע ללא  נכנס  , אך  עמה  מדבר  אצל  " במקרה"ובעודו  לבקר  הבישוף 

אך הבישוף טען  , פר לו את תביעת בתווסי , חשב המלך להיעזר בו. תלמידתו החולה

צודקת שהבת  לגביה, בלהט  יתממש  לא  הרע  שחלומה  לדאוג                                                         .ויש 

 2 ך הסיפור בעמוד המש

 

 

 

 

 נ״ד(   מן ר רחמי האב סי)ספ

דבק בו וכן יתדבק    'כן ה   , ז " ה באופן שאדם מתדבק בעו 

 ה"ב לעו 

ם ַהְדֵבִקים ַבה' ֱאֹל" ': ד'  ד דברים   ."יכֶּם ַחִיים כְֻּלכֶּם ַהיֹום קֵ ְוַאתֶּ

רבי א" דלהון    : יצחק   מר  דרעותא  צדיקיא  אינון  בדבקותא  זכאין 

)אשריהם הצדיקים, שהרצון שלהם הוא  דקודשא בריך הוא תדיר  

וכמה דאינון מתדבקין ביה תדיר הכי נמי  בדבקות הקב"ה תמיד(  

)וכמו שהם מתדבקים בו    איהו אתדבק בהו ולא שביק לון לעלמין 

ווי    כמו כן הוא מתדבק בהם ולא עוזב אותם לעולמים(.  –תמיד  

תא דלהון ודבקותא דלהון מתרחקא  דרעו  )אוי לרשעים( לרשיעייא 

, ולא די להו  )שהרצון שלהן והדבקות שלהם מתרחקת ממנו( מניה

אחרא בסטרא  דמתדבקן  אלא  מניה  להם    דמתרחקן  די  )ולא 

)בוא  תא חזי  אלא הם מתדבקים בצד האחר(. – שמתרחקים ממנו 

מניה משה וראה(   נפיק  הוא  בריך  בקודשא  ביה  דאתדבק    עמרם 

 יצא ממנו משה(...". – ב"ה )עמרם שהתדבק בהק

 :( דף יא שמות הקדוש הר ז) 

 ••• 

ומאן    ,אתרחיק מאורייתא רחיק הוא מקודשא בריך הוא  ר נשכד ב"

בהדיה הוא  בריך  קודשא  ליה  קריב  לאורייתא  )כשהאדם    דקריב 

מתרחק מן התורה, הוא רחוק מהקב"ה. ומי שקרוב לתורה, הקב"ה  

 מקרב אותו עמו(".

 .( ויקרא דף כאהקדוש זהר ) 

 ••• 

"... מבואר במאמר במעלת הדבקות בקדושה כמה הוא וכמה חייב  

אדם לרדוף אחריו, כמו שאמרנו, כי באופן שהוא מתדבק בעולם  

 הזה כן יתדבק לעולם הבא". 

 שם פרק ששה עשר(   שער חמישי, ועיין עודמה ראשית חכ ) 

 ••• 

באת להדבק בו ככה יעשה  הוא יתברך מודד מדה כנגד מדה אם  "

לו וכה יוסיף ונמצאת חי לעולם ודע באמת כי לפי רוב פרישתך מן  

 ". העולם יהיה רוב דביקותך בו יתברך

 '( מצוות התלויות בארץ ישראל פרק ד,  ספר חרדים) 

 

 ישראל   מגדולי  סיפור -  מדה כנגד  מדה 
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שלח להודיע לרופא כי מחר בשעה שבע בבוקר בדיוק רוצה    , משראה המלך שאינו יכול לסגת מההבטחה שנתן לבתו                      1המשך הסיפור מעמוד  

, כשיבוא לפתח הגן אדם נשוא פנים, שלמחרת בבוקר בדיוק בשעה שבעולשומר הכבשן שלח המלך להודיע , ליד הפתח המוביל לכבשן, הוא להיפגש עמו בגן

 . חייב הוא להטילו לכבשן ולא ישים לב לצעקותיו ולתחנוניו כי הוא ידידו הטוב של המלך

מיד לראותה לא תאריך  ואם לא תבוא  , אמי חולה אנושה, רופא יקר: והנה לקראתו נער יהודי ובקשה בפיו , למחרת היום השכים הרופא ויצא להיפגש עם המלך

: דחהו הרופא. במות אמי יאבדו גם ששת ילדיה הקטנים, אדוני הרופא: הוסיף הנער והתחנן . קרוי אני אל המלך, לא אוכל ללכת עמך בני: השיבו הרופא ! חיים

לא היה הרופא יכול לעמוד בהפצרות הנער ונלווה  ? ומי אומר שנפשך יקרה מנפשות אלו הנתונות בצרה: העז הנער ואמר ! אך בנפשי הדבר, צר לי, איני יכול

 . עמו לרפא את אמו

וכך  , וכשהאיר היום החליט הבישוף ללכת בעצמו לראות במות שונאו, הם שתו לשכרה והרבו להג. באותו לילה חגגו הבישוף ורעיו את מפלת הרופא היהודי

התפתל הבישוף וניסה  , ות חסונות שתופסות בו בחוזקה ונושאות אותו לעבר הכבשןכשהתקרב למקום הרגיש בזרוע , הגיע ראשון לפתח הגן בשעה שבע בבוקר

 . אך דבר לא עזר והוא הוטל לכבשן, צעק והתחנן כי ידידו הטוב ביותר של המלך הוא, ביקשו, איים על נושאו, להיחלץ

אך  , אולי עוד יעלה בידו לתקן את המעוות - ומיהר למקום המפגשהשכם בבוקר קם  , מצפונו ייסרו ללא הפוגה על החלטתו, גם שנתו של המלך נדדה כל הלילה

 ... בהגיעו למקום שמע מהשומר שרק לפני דקות אחדות מילא את בקשת המלך והטיל לכבשן את האדם שהמלך ביקש ממנו

כשהגיע באיחור  . ל מצות המלך״ חשב בלבו״בודאי אענש בחומרה על שעברתי ע , הרופא שגמר את טיפולו באשה החולה מיהר למקום המפגש בחרדה על איחורו

הלא אמרת לי שהשלכת לכבשן האש את  . "נדהם, כשראה המלך את רופאו היהודי. ראה להפתעתו את המלך עומד ועיניו זולגות דמעות, רב למקום המיועד

ואכן הוא צעק  , האדם שהגיע בשעה הנקובהאכן הטלתי לאש את  : השיב השומר ואמר כשהוא נבוך. שאל את השומר"? האדם הזקן שהגיע למקום המפגש 

 ... אך חזקה עלי פקודת המלך והטלתיו לאש, והתחנן כי הוא הכומר והוא ידידו הטוב של המלך

 ביאור לפרקי אבות ח"א עמוד רע"ז( , שלמי משה) 

 

 

 עונש עובדי ע"ז להשתעבד לעובדי ע"ז 

ם ֱאֹלִהי" : ח "כ'  ד דברים  ם שָׁ ן ַוֲעַבְדתֶּ ר ֹלא ִיְראּון ְוֹלא ִיְשְמעּון ְוֹלא ֹיאְכלּון ְוֹלא ְיִריחֻּ ן ֲאשֶּ בֶּ אֶּ ם ֵעץ וָׁ  . "ם ַמֲעֵשה ְיֵדי ָאדָׁ

 שעבדו עבודה זרה הם ישתעבדו לעובדי עבודה זרה".   "התרגום מפרש שיעבדו לאומות שהם עובדי עבודה זרה, וזה מדה כנגד מדה, דכיוון

 ( אילת השחר) 

 

 בזכות שמירת החוקים מתקבלת התשובה 

ִקים "': א' ד דברים  ל ַהחֻּ ֵאל ְשַמע אֶּ ה ִיְשרָׁ ר ה  ְוַעתָׁ ץ ֲאשֶּ ָארֶּ ת הָׁ ם אֶּ ם ִויִרְשתֶּ אתֶּ ְתכֶּם ַלֲעשֹות ְלַמַען ִתְחיּו ּובָׁ ר ָאֹנִכי ְמַלֵמד אֶּ ִטים ֲאשֶּ ל ַהִמְשפָׁ כֶּם' ְואֶּ  ."ֱאֹלֵקי ֲאֹבֵתיכֶּם ֹנֵתן לָׁ

  , את מהוטוחכמה נפש החא במדרש שאלו לתמשום דאי. "יו לישראלט מגיד דבריו ליעקב חקיו ומשפ"בפסוק    רושא פי תדרוש אור החוזר מה דאיבוהנה כתבתי   "...

בה  ו שתא שהרי באמת מצד שורת הדין אין  תעמא דמלטו. בה אינה מועלת אלא לישראל לבדשו תו. בה ויכפרו עד שבא הקב״ה ואמר יעשה תש. מות וכו׳תאמרה  

ה לנו  ו קים שציחונו ישראל שומרים חד מדה שגם אננג והוא מדה כ. ה מהניתשובשיהא ' תורה רק חוקה היא מאתו יתכמה ונבואה וקצת עפ״י הח תמועיל וכפי דע

שובה משא״כ ע״ג אינם שומרים  תקה זאת שהועיל ובח ו ר נגדנתוהוא מו םום כך הוא גשמ. ל עולםש  המלך מלכו  תמגזר י אםכ  , עם בדברטשלא נתן לנו   קינוה׳ אל

 . ו ושומרים אותם ע״שרנאמ לישראל   ופטי קיו ומשוא הואיל ח תעמא דמלטו . בשובה ויכפר שהוא דבר רק ליעקתיעשה  'יומגיד דבר'וז״ש . קיווח

לך  ש שובה  ת ובזה תזכה ג״כ כי יקבל הקב״ה ה  םקיושמע אל הח ,דמשורת הדין לא יועיל תשובה  ת״כו   ,שובהתאין עתה אלא    'ועתה ישראל'״ה  ע וז״ש משה רבינו  

 ".אף שהיא כחוק ולא יעבור מלשלם מדה כנגד מדה כאמור

 '(ואתחנן עמוד וארץ חמדה  ) 
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בחייהן קרויין  רשעים  . צדיקים במיתתן נקראו חיים 

 מתים 

כתיב הכא זאת התורה אדם כי ימות  : "...  .סוכה דף כא 

 ...". באהל

:(: גיטין דף נז :, שבת דף פג ,:דף סג)ברכות  למדנו ב : פירוש 

מתקיימין "...  תורה  דברי  שאין  שממית    מנין  במי  אלא 

". זאת התורה אדם כי ימות באהל  : שנאמר   –עצמו עליה  

ממיתים עצמם הצדיקים בעולם הזה  , על שבעודם חיים

נקראים חיים בעולם שלאחר   -לכבוד התורה וכדי לקנותה  

רצונך  : ל במסכת דרך ארץ "רבותינו זוהוא שאמרו  . המיתה

 !מות עד שלא תמות ?ת שלא תמו

בהם   ודבוקים  התענוגות  בחיי  ברשעים שאחוזים    –וכן 

כבר בחייהם נקראים חיים שכן מצד האמת עסוקים הם  

 . במוות רוחני

 

 

 

 

 

 בדף היומי   מדה   כנגד   מדה 

 ם ומחשכת האומות ו ניצל מאש הגיהנ   , העסוק בתורה שנמשלה לאש ולאור 

ֵאש ַעד " : ד' י"א דברים  ר ֹבֵער בָׁ הָׁ ר ְוהָׁ הָׁ ל  ַוִתְקְרבּון ַוַתַעְמדּון ַתַחת הָׁ פֶּ נָׁן ַוֲערָׁ ְך עָׁ ַמִים ֹחשֶּ  . "ֵלב ַהשָׁ

ל באורייתא  , דכל מאן דישתד "וההר בוער באש עד לב השמים חשך ענן וערפל "(  'דכתיב )דברים ד  ,אמר ר' יצחק אמאי אתיהיבת אורייתא באשא וחשוכא"

)למה ניתנה תורה באש וחושך? שכל מי שעסוק בתורה ניצל מאש אחרת של גיהנום    אשתזיב מאשא אחרא דגיהנם ומחשוכא דמחשכין כל שאר עמין לישראל

 . ומהחושך שמחשיכים כל שאר האומות לישראל("

 :( שמות דף פגזהר הקדוש ) 

 החטא עצמו מביאו ליענש 

ם כָׁל" ד' ט"ו:  דברים  ם ְמֹאד ְלַנְפֹשֵתיכֶּם ִכי ֹלא ְרִאיתֶּ ֵאש   ְוִנְשַמְרתֶּ ר ה' ֲאֵליכֶּם ְבֹחֵרב ִמתֹוְך הָׁ  . "ְתמּונָׁה ְביֹום ִדבֶּ

ברך שמו,  ומי שירצה שלא ינהג עצמו בדרך החכמה ויפקיר עצמו לסכנות, הנה אין זה בטחון, אלא הוללות. והנה הוא חוטא במה שהוא נגד רצון הבורא ית "

ם עשה  יב בנפשו בקוי שרוצה שישמור האדם את עצמו. ונמצא שמלבד הסכנה המוטבעת בדבר אשר הוא עלול אליה מפני חסרון שמירתו, הנה עוד הוא מתח

)בדבר הזה עצמו, כעין מדה כנגד מדה, שהוא מדרכי ההשגחה.    מביאו ליענש  )מה שלא נשמר מהחטא כמצווה עליו(  בחטא אשר הוא חוטא, ונמצא החטא עצמו

   .ובכך גדלה סכנתו מעבר לסיכון הטבעי שבדבר("

 '( פרק טמסילת ישרים  ) 

 

 השכינה מזלזלת בו    – המזלזל בשכינה  

ל ":  ג" כ'  ג דברים  ְתַחַנן אֶּ אֶּ ֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר   ה'וָׁ  ."בָׁ

רגלוי "...   רגליו(  מאן דקאים בצלותא בעי לכוונא  לכוון את    )מי שעומד בתפילה, צריך 

ובעי לחפיא רישיה כמאן דקאים קמי מלכא ובעי למכסייה עינוי    )וכבר בארוהו(  ואוקמוה

וצריך לכסות ראשו בטליתו כמי שעומד לפני המלך. וצריך  בגין דלא יסתכל בשכינתא )

נא סבא אמר  דרב המנו  )ובספרו של(   ובספרא לכסות עיניו, כדי שלא יסתכל בשכינה(.  

מאן דפקח עינוי בשעתא דצלותא או דלא מאיך עינוי בארעא אקדים עליה מלאך המות  

המוות מקדים   עיניו לארץ, מלאך  שאינו משפיל  או  בשעת התפילה,  עיניו  שפוקח  )מי 

)וכאשר תצא נפשו לא יביט באור  וכד תיפוק נפשיה לא יסתכל בנהירו דשכינתא  עליו(  

מאן דמזלזל בשכינתא מתזלזל הוא בההוא שעתא דאצטריך    ,ולא ימות בנשיקה  השכינה(

  הדא הוא דכתיבהשכינה מזלזלת בו באותה שעה שצריך לה(  – )מי שמזלזל בשכינה  ביה 

, האי מאן דאסתכל בשכינתא  'כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו' (  ' ל'ב 'שמואל א)זהו שכתוב ב

אלא  )ואיך אפשר להסתכל בשכינה(?  בשעתא דאיהו מצלי, והיך יכיל לאסתכלא בשכינתא  

הדא    )אלא ראוי לאדם לדעת שהשכינה עומדת לפניו(.  לינדע דודאי שכינתא קיימא קמיה 

דתמן    ויתפלל אל ה'(  ויסב חזקיה פניו אל הקיר  ף(ב'  ח"ישעיה ל)זהו שכתוב בהוא דכתיב  

תהיה חציצה  )ולכן אין ראוי ש  שארי שכינתא בגין כך לא בעיא למהוי חוצץ בינו ובין הקיר

 בין המתפלל לבין הקיר(". 

 .( דף רס  דברים הקדוש ר זה) 
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 "אין עוד מלבדו "ביאור ענין הסגולה הידועה  

ְרֵאתָׁ ": ה "ל' ד דברים  ה הָׁ ַדַעת ִכי ַאתָׁ ֱאֹל  'ה לָׁ  ."ים ֵאין עֹוד ִמְלַבדוֹ קִ הּוא הָׁ

ר  ...  ִרים ְבֵספֶּ ַרְמבַ ( 'א א"פנ " )מֹוֵרה ְנבֹוִכים"ְמקֹור ַהְדבָׁ ל הָׁ ת ִעְנַין  "שֶּ ֵאר אֶּ ם ַהַמֲאִריְך ְלבָׁ

וּו ְבֵני ָאדָׁ  חָׁ ה ְלֵאין ְספֹור ְבִדיקֹות ְוִנְסיֹונֹות שֶּ הֹוִכיחָׁ ת שֶּ רֶּ ה ַהִנְזכֶּ ה ַהִנְפלָָׁאה ְוַהְבדּוקָׁ ם  ַהְסגֻּלָׁ

ּה ת ֲאִמתּותָׁ  "! ֵאין עֹוד ִמְלַבדוֹ "ְסגַֻּלת ... אֶּ

ה זֹו ִהיא בְ  ל ְסגֻּלָׁ ּה שֶּ עּותָׁ ַגת  ַמְשמָׁ ם ַהְנהָׁ צֶּ ה"עֶּ ד ִמדָׁ ה ְכנֶּגֶּ ם תֹולֶּה  , ְדַהְינּו". ִמדָׁ ָאדָׁ ְבִאם הָׁ

ם ֵאין ֹכַח ַאֵחר ִמַבְלֲעֵדי ה  צֶּ ְבעֶּ תֹו שֶּ רָׁ ד  "ֲאַזי  ', ַעְצמֹו ַעל ַהבֹוֵרא ּוְמַחֵזק ַדְעתֹו ְוַהכָׁ גֶּ ה ְכנֶּ ִמדָׁ

ה ְבַדְעתֹו ִבֵטל ְוִהְכִחיש  -" ִמדָׁ ל ֹכַח ַאֵחר ִמַבְלֲעֵדי ה ְכֵשם שֶּ ר  ', כָׁ ְכמֹו ֵכן ֹלא יּוַכל שּום ֹכַח זָׁ

ַהבֹוֵרא ל  ִמְלַבד ֹכחֹו שֶּ זֶּה  ְבִאיש  ְוַרֲחִמים, ִלְשֹלט  ד  סֶּ חֶּ וָׁ ֵחן  ַעְצמּותֹו  ִמַצד  הּוא  ּוְכֵשם  , שֶּ

ם כֹ  הֶּ ִעים ִמְלַיֵחס לָׁ ל ַהִמְקִרים ְוַהְטבָׁ ת כָׁ ִהְכִחיש זֶּה אֶּ הּושֶּ ְלשֶּ ִעים  , ַח כָׁ ְכמֹו ֵכן ֹלא יּוְכלּו ַהְטבָׁ

עֹולָׁם אֹות לָׁ נֻּיֹות ַהִמְתַרְגשֹות ּובָׁ ְרעָׁ ל ַהפֻּ ֵצל ִמכָׁ  ...ְוַהִמְקִרים ִלְשֹלט בֹו ְוִינָׁ

מֹון הָׁ ְמִביִנים הֶּ ה ִבְלַבד , ְוֹלא ְכמֹו שֶּ ה זֹו ִהנָּׁה ִביִדיעָׁ עּות ְסגֻּלָׁ ַמְשמָׁ ֵכן  ! עֹוד ִמְלַבדוֹ  ֵאין  -שֶּ שֶּ

ַהֹכל ֵמַהבֹוֵרא ה זֹו שֶּ ם ְיִדיעָׁ ָאדָׁ ֵכן ְוֵיַדע הָׁ ַגת ה, ִיתָׁ ְך  , ִעמוֹ ' ּוְבִלבֹו ַזַעף ְוַזַעם ַעל ַהְנהָׁ ְוִכי ְבכָׁ

ה זוֹ  ֹּלא? ִתְפַעל בֹו ְסגֻּלָׁ ֵאין ! ְבַוַדאי שֶּ ר ֵיַדע שֶּ ה ִתְפַעל ַאְך ְוַרק ַכֲאשֶּ ל  ַהְסגֻּלָׁ עֹוד ִמְלַבדֹו ְוכָׁ

יו ּוִמתֹוְך טּובֹו ּוְרצֹונֹו ְלֵהיִטיב דָׁ יו ַוֲחסָׁ ה ִמתֹוְך ַרֲחמָׁ ה ַנֲעשֶּ ה  , ַהַנֲעשֶּ גֶּד ִמדָׁ ְכנֶּ ה   -ְוָאז ִמדָׁ

ד ה סֶּ ִהִכיר ְבחֶּ ן ְלֵהיִטיב  ' ְכֵשם שֶּ ַהבֹוֵרא נֱֶּאמָׁ ִבין שֶּ נּותֹו ְוִהְשִכיל ְלהָׁ ֵכן ִתְתַהֵפְך  , ִבְלַבדּוְבַרֲחמָׁ

ַרֲחִמים ְצלֹו ִמַדת ַהִדין ְלִמַדת הָׁ ם, אֶּ ָאדָׁ ל זֶּה הָׁ ְבִהְסַתְכלּותֹו שֶּ ֵכן ְכֵשם שֶּ ֲהגָׁה בֹו  , שֶּ ר נָׁ ַכֲאשֶּ

ּה ְכַרֲחִמים , ִמַדת ַהִדין ה ְבַדְעתֹו ִלְראֹותָׁ ְפכָׁ רַ  -הָׁ  . ֲחִמיםֵכן ִיְנַהג בֹו ַהבֹוֵרא ְבִמַדת הָׁ

ַרְמבַ  ַלְך ַגם ַהגָׁאֹון ַרִבי ַחִיים ִמּוֹולֹוזִ "ְבִעְקבֹות הָׁ ש ַהַחִיים"ין ְבִסְפרֹו  'ם הָׁ פרק  ' שער ג" )נֶּפֶּ

ִדיִנין  : "ְוזֶּה ְלשֹונוֹ (, ב"י ל  יו כָׁ לָׁ ֵמעָׁ ּוְלַבֵטל  ִסיר  ה ִנְפלָָׁאה ְלהָׁ ּוְסגֻּלָׁ דֹול  גָׁ ִעְניָׁן  ת הּוא  ֱאמֶּ ּובֶּ

לּוְרצֹונוֹ  ם ְכלָׁ ֹלא יּוְכלּו ִלְשֹלט בֹו ְוֹלא ַיֲעשּו שּום ֹרשֶּ ם קֹוֵבַע ְבִלבֹו  , ת ֲאֵחִרים שֶּ ָאדָׁ הָׁ ְכשֶּ

ה, ֵלאֹמר ֲאִמִתי' ֲהֹלא  הָׁ ֱאֹלִקים  הָׁ ל  , הּוא  ּוְבכָׁ עֹולָׁם  בָׁ ֹכַח  שּום  ַרְך  ִיְתבָׁ ִמְלַבדֹו  עֹוד  ְוֵאין 

ל מֹות ְכלָׁ עֹולָׁ ֵלא  , הָׁ ַרְך ְשמוֹ ְוַהֹכל מָׁ ִיְתבָׁ שּוט  ַהפָׁ גָׁמּור, ַרק ַאְחדּותֹו  ִבטּול  , ּוְמַבֵטל ְבִלבֹו 

עֹולָׁם צֹון בָׁ ל ַעל שּום ֹכַח ְורָׁ ּוְמַשְעֵבד ּוְמַדֵבק ֹטַהר ַמֲחַשְבתֹו ַרק ְלָאדֹון  , ְוֵאינֹו ַמְשִגיַח ְכלָׁ

רּוְך הּוא   ְרצֹונֹות  ֵכן ַיְסִפיק הּוא ִיְתבָׁ  -יִָׁחיד בָׁ ל ַהֹכחֹות ְוהָׁ יו כָׁ לָׁ א ִיְתַבְטלּו ֵמעָׁ ִמֵמילָׁ דֹו שֶּ ַרְך ְביָׁ

ל ר ְכלָׁ בָׁ ֹּלא יּוְכלּו ִלְפֹעל לֹו שּום דָׁ עֹולָׁם שֶּ בָׁ  ". שֶּ

 (מבוא' ב, חי באמונה) 

 זכה לעיר מקלט במדבר , הציל במדבר רצה ל ראובן  

אֹמת": ג"מ' ד דברים  ת רָׁ ראּוֵבִני ְואֶּ ץ ַהִמיֹשר לָׁ רֶּ ר ְבאֶּ ר ַבִמְדבָׁ צֶּ ת בֶּ ן    אֶּ שָׁ ן ַבבָׁ ת גֹולָׁ ִדי ְואֶּ ד ַלגָׁ ַבִגְלעָׁ

 ."ַלְמַנִשי

שנאמר שזהו  רמז  בדרך  לומר  במדבר" :ואפשר  בצר  תיבת    ,"את  נראית    "במדבר"כי 

לפי שראובן   ,אך מדה כנגד מדה  ,"בארץ המישור לראובני"שהרי נאמר להלן    ,כמיותרת

  ".את בצר במדבר"זכה ל, ובזה רצה להציל את יוסף" אל הבור הזה אשר במדבר" :אמר

 ( באר משה) 

 

 משה אמר 'אין עוד' וה' השיב לו באותו המטבע 

ַדַעת ִכי ": ה "ל'  ד דברים  ְרֵאתָׁ לָׁ ה הָׁ ֱאֹל  ה'ַאתָׁ ים ֵאין עֹוד  קִ הּוא הָׁ

 . "ִמְלַבדוֹ 

אתה העדות    ,תנו לה מפרי ידיה  : ה"באמר הק   : א"ר אושעיא"

ולא קם  ' (  י'  ד "ואף אני מעיד עליך )דברים ל   'ואין עוד'עלי  

 '". נביא עוד בישראל כמשה

 ' כ"ח( ואתחנן בדברים רבה ) 

 ••• 

 הבוטח בידו נגדעת ידו 

ל  ו' ה':  דברים  ל ַנְפְשָך ּוְבכָׁ ְבָך ּוְבכָׁ ל ְלבָׁ יָך ְבכָׁ "ְוָאַהְבתָׁ ֵאת ה' ֱאֹלקֶּ

ָך"  . ְמֹאדֶּ

"... ואמרו על אחד מן החסידים, שהיה לו שכן סופר מהיר,  

יום אחד: היאך ענינך?   והיה מתפרנס משכר ספרותו. א"ל 

א"ל: בטוב, בעוד ידי שלמה. ולערב היום ההוא נגדעה ידו,  

ל יתברך על אשר  -ולא כתב בה שאר ימיו, והיה זה ענשו מהא 

   בטח על ידו". 

 יטחון פרק ז'( שער הב ,שער ד'חובות הלבבות ) 

 ••• 

 בקולות היא אריכות הגלות אריכות  

ל ": ג"כ' ג דברים  ְתַחַנן אֶּ אֶּ ֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר   'הוָׁ  ."בָׁ

יצ"...  הקהל  שלוחי  שהמה  יאמרו, ו"החזנים  מה  , שידעו 

ידברו מה  היוצאים  ווכו, ויבינו  הדברים  על  תהיה  נתם 

כאשר ראיתי שערוריה בעוונותינו  , גוניםיולא על הנ , מפיהם

הגלות , ספק  ואין . הרבים אריכות  היא  בקולות    שאריכות 

ואשרי הדור שאין מקבלים עליהם שום  , בעוונותינו הרבים

אם לא שיש בו כל המדות מה שמונה בפרק קמא דחולין  , חזן

(, ט"שם סימן מ)בים של שלמה  , ל"והגאון מהרש (. :כדדף  )

אין למנות חזן  , ועל כל פנים. האריך לדבר מעניני החזנים

אם  , ומצוה גוררת מצוה, להישידע ויבין עניני התפ אם לא  

שמדבר מה  האדם  ויוריד  , יודע  הלב  יתעורר  זה  ידי  על 

 ".לה כשבוכה בעת שמתפלליגדולה לתפ  וזהו מעלה , דמעות

לבנו של בעל  , ז"כ- ו"אותיות כ' עמוד העבודה פרק י, ווי העמודים) 

 (ה"השל

 



5  

 

 39בס"ד | גיליון 

 גיליון מורחב 

 א "תשפה ואתחנן

 חיה   בן בן ציון    רפואה שלמה: ל 

5403-340-646:  קו אמריקאי   0336-251-054להנצחות, הקדשות ופרטים על הספרים     

https://torah24-7.com/SEFORIM-HEBREW/ אתר ap@torah24-7.com דוא"ל  

 

 המזווג עובדי כוכבים לא יצא נקי מזרע שאינו הגון 

ה ַאף  "': ד' ז דברים  רָׁ ְבדּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ְוחָׁ ת ִבְנָך ֵמַאֲחַרי ְועָׁ ִכי יִָׁסיר אֶּ

כֶּם ְוִהְשִמיְדָך ַמֵהר ' ה  ."בָׁ

' סי) וות יאירח  פרכתב בס(: "ו"סקט' ד סימן ב"יו)בבאר היטב  

יש להחמיר לכתחילה    ה למכור נבלות למומר וכל דכוותי  (ה"קפ

זונהגם העוקב  ( ל"ה כצ"ל בלא"אף דאי) כ  "משא. ומסרסר לו 

והרמב איסור  דאין  כוכבים  בעובדי  לעובדת  "המזווג  עשה  ן 

. ד"סץ וק"א סימן ק"עיין תשובת הרשב . כוכבים רפואה שתלד

מ יש לו קבלה מפי גדולים המתעסק באלה לא יצא נקי מזרע  "מ

 '".וגו  כי יסיר ' ונרמז במה שכתוב לא תתחתן בם וגו  ,שאינו הגון

מי: פירוש  שאינם    המזווג  תולדות  ויעמידו  הגונים  שאינם 

 . שאינו הגון  תולדותיו יהא זרעמשאף הוא  נקי לא יצא , הגונים

  ם לא יצא "שהמסייע לעשות שידוכים לעכוהביאו    א"הגרבשם  ו

קימ, גד מדהנכ והוא מדה , קי בזרעונ ם שקידש  "ל עכו"דהרי 

כ אם  "וע, לקידושיו שמא מעשרת השבטים הוא ז חוששין"בזה

ב לשדכו  עכונ מתעסק  יהיו  שוולדותיו  גורם  הרי  , ם"כרית 

כ בדין הוא שלא  "ע, ם"הולד עכו ם"דישראל הבא על בת עכו

 . קי בזרעונ יצא

 ••• 

 בגיהנום   אסורות יהיו    לין י תפ ב שלא התקשרו  ם  ידי 

ֹפת ֵבין ֵעינֶּיָך"ו' ח':  דברים  יּו ְלֹטטָׁ ָך ְוהָׁ ם ְלאֹות ַעל יָׁדֶּ  . "ּוְקַשְרתָׁ

שבא לעולם, מוליכין   דםוהנעלם, בשעת בריאת האדם ק "מדרש  

עדן,  לגן  לג   אותו  כך  לום,  והניואחר  ה  ומראין    חדרים כל 

ליהנובג ומראין  החדרים...  ם,  כל  כך ו  ע״ב  רמ אחר  להם  אין 

שלא   לידינו  וי  ואומרים  בנוקביהון,  אסורות  וידיהון  חדרים, 

 ...".ליןי התקשרו תפ

 ענף "גיהנום"( מדרש תלפיות  ) 

 

 דבקה בצדיק   ו כן השגחת ת  "הי ב לפי הדבקות  

ם ַהְדֵבִקים ַבה"': ד' ד דברים   ."ֱאֹלֵקיכֶּם ַחִיים כְֻּלכֶּם ַהיֹום ' ְוַאתֶּ

 ".י דבקה בצדיק "לפי שהוא הדבק בשם יתברך כן השגחת הש"... 

 "(נר חנוכה "ערך  ספר כד הקמח  ) 

והאיש השלם בהשגתו אשר לא  , כפי שיעור שכל כל בעל שכל תהיה ההשגחה בו"... 

והאיש שלם ההשגה אשר תפנה  , תהיה ההשגחה בו תמיד, יסור שכלו מהשם תמיד

עתים קצת  מהשם  ההשגחה  , מחשבתו  לבדתהיה  בהשם  חשבו  בעת  ותסור  , בו 

עסקו בעת  כלל, ההשגחה ממנו  ישכיל  שלא  כסורה ממי  אז  אבל  , ולא תסור ממנו 

ההיא ההשגחה  ההוא, תמעט  לאיש  שאין  שכל    אחר  עסקו  בעת  בהשגתו  השלם 

 ...".עלובפ

 (א"פרק נ 'חלק גנבוכים ה מורה ) 

 ב "ז יהיה מקומו בעוה "לפי תלמודו בעוה 

ם"': ז' ו דברים  ָך  ְוִשַנְנתָׁ ְכְבָך ּוְבקּומֶּ ְך ּוְבשָׁ רֶּ ְכְתָך ַבדֶּ ָך ּוְבלֶּ ם ְבִשְבְתָך ְבֵביתֶּ נֶּיָך ְוִדַבְרתָׁ בָׁ  ."ְלבָׁ

אם עסק  . א ילך עם בעלי תלמוד שעסקו בתלמודואם יעסוק אדם בתלמוד לעתיד לב"

וכן באגדה וכן עם    במקרא ילך עם עוסקי מקרא אם במשנה ילך עם עוסקי משנה

 ".יצא את כולם וגם מזה אל תנח ידך  יםקכותבי ספרים לכך ירא אל

 (ט"סימן תתקל ספר חסידים ) 

 כל מה שלא הבין   וה"ב מלמדים לו לע , ואינו מבין ה"ז  העוסק בתורה בעו 

כל העוסק בתורה   , ובעד כל קהל ישראל, במאמר חז״למצאתי תרופה להליץ בעדי  "

 ". בעולם הזה ואינו מבין, מלמדים לו לעולם הבא כל מה שלא הבין

 ( "דין "ענף  מדרש תלפיות  ) 

 גלגול בנקבה למתנהג כנקבה 

כילי  "...  ולא עבד צדקה( קמצן)לפעמים אם בן אדם דהוה  כילי  , בממוניה  וגם הוי 

לאחרים ללמד  רוצה  היה  ולא  בנקבהעונ , בחכמתו  שנתגלגל  כך  אחר  , כלומר" )שו 

 (.על כן כמדתו נמדד לו ומתגלגל בנקבה, התנהג כמושפע( זכר)שבמקום להיות משפיע  

 (בשם מגיד מישרים, ח"אות קלילקוט ראובני ) 

 


