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 היה רץ אחר תאוות העולם הזה, תיקונו שירוץ אחר צדיקים 

 "ֵאלֶּה ַמְסֵעי ְבֵני ִיְשָרֵאל...". "ַוִיְסעּו" , ג':  במדבר ל"ג א'

רבי   שערך  הנסיעות,  אחת  של  מליעז'נסק בעיצומה  נבחר    אלימלך  סגל  עם  בצוותא  זיע"א 

התלמידים   ובעוד  להשיגה.  ומתאמץ  העגלה  אחרי  הרץ  באדם  הנוסעים  הבחינו  מתלמידיו, 

מסתפקים בינם לבין עצמם, האם הבחין גם הרבי בכך, והאם צריך להסב את דעתו הקדושה לכך,  

יעה. דבר,  אם לאו, נענה רבי אלימלך והורה לעגלון לזרז את הסוסים ולהגביר את מהירות הנס

שמעולם לא נהג להתערב בו ולחוות את דעתו. מעתה, כבר נהיר היה לתלמידים, כי דבר האיש  

הרץ בעקבות העגלה אינו נסתר מעיני הרבי, וכי יש קשר בינו לבין ההוראה להגביר את מהירות  

 הנסיעה.  

העגלה    אך עם הגברת מהירות הנסיעה, הגביר גם האיש את מהירות ריצתו ורץ כצבי בעקבות

המתרחקת. אבל הרבי, כמו לא שת לבו לזאת, הותיר את הוראתו בדבר הגברת מהירות הנסיעה  

בעינה. מרגע לרגע צברה העגלה מהירות נוספת, הסוסים דהרו ודאו כנשרים, ולעיני התלמידים  

הצופים אחור מעל העגלה נתגלה מחזה יוצא מגדר הטבע: האיש רץ בעקבות העגלה בכוחות על  

ם, כשהוא מדביק כמעט במהירותו את העגלה הפורחת. אך אל העגלה לא הגיע. לאחר  אנושיי

רגעים ארוכים של ריצה על טבעית זו, אפסו כוחותיו של האיש והוא כרע תחתיו ונפל על האדמה.  

נותר   כשהוא  הנוסעים,  מעיני  קט נעלם האיש  רגע  הרבי לעצור, ובתוך  עתה לא הורה  גם  אך 

 מאחור.  

פשר  בהגיעם אל המ להם את  להסביר  פני הרבי  וחילו את  יכלו התלמידים להתאפק,  לון, לא 

המהירות בה נמלטו מפני האיש אשר כה ביקש להשיגם. נענה הרבי וגילה להם לאמור: "אותו  

האדם אשר ראיתם, לא מבני העולם הזה היה, וזה לו כעשר שנים ששבק חיים לכל חי. בימי חייו,  

, אך החמיץ באחריתו ויצא לתרבות רעה. כאשר דנו את דינו לפני  היה הלה תלמיד חכם בראשיתו

בית הדין של מעלה, נמצא חייב מעיקר הדין לשוב ולרדת בגלגול נוסף לעולם הזה. אולם, מסיבות  

שונות, המירו לו את עונש הגלגול בתעייה במשך עשר שנים בעולם התוהו. מני אז, נעה ונדה  

י בלבד, כשאף לו עצמו נראה כי הינו חי, מדי פעם, מזדמן לו  נשמתו בעולם, מלובשת בגוף דמיונ 

ואז, רץ הוא אחריה בכל כוחותיו, כשנשמתו   לפגוש בעגלה שאחד מצדיקי הדור נוסע בתוכה, 

מפרכסת להשיג את הצדיק כדי לבקש מלפניו כי יפעל לתיקונה. ובאמת, תיקונו הוא בכך, שאינו  

 גמת נפש מרובה. מצליח להשיג את הצדיק ונותר עקב כך בע

היום, מלאו עשר שנים לריצוי עונשו הקשה, ועל כן היתה ריצתו היום אחרי עגלתנו עד למעלה  

מכוחות אנוש. הפעם, מלבד עגמת הנפש שהיתה לו, נפל גם ארצה באפיסת כוחות, כביכול, ובכך  

יים'  "הבה נשתה 'לח  – סיים רבי אלימלך ואמר    – הושלמה סאתו לבוא אל תיקונו השלם. עתה  

 לעלייתה של אותה נשמה!"... 

 ( ספר "צנתרות הזהב") 

 

 

הכהן הגדול נענש ומת בשנה שהיה בה  

רצח בשגגה משום שהיה יכול למונעו  

 ע"י תפילתו 

ת ָהֹרֵצַח ִמַיד  במדבר ל"ה כ"ה:  "ְוִהִצילּו ָהֵעָדה אֶּ

ל ִעיר ִמְקָלטֹו   ר  ֹגֵאל ַהָדם ְוֵהִשיבּו ֹאתֹו ָהֵעָדה אֶּ ֲאשֶּ

ר ָמַשח   ָנס ָשָמה ְוָיַשב ָבּה ַעד מֹות ַהֹכֵהן ַהָגֹדל ֲאשֶּ

ש" ן ַהֹקדֶּ מֶּ  . ֹאתֹו ְבשֶּ

ִויֵשְזבּון ְכִנְשָתא ַית ָקטֹוַלָיא ִמן ַיד ָתַבע ַאְדָמא  "

ְדַאָפְך   ְדַקְלֵטיּה  ְלִקְרַוָיא  ְכִנְשָתא  ָיֵתיּה  ִויתּובּון 

ַעד ְזַמן ִדימּות ַכֲהָנא ַרָבא ְדַרֵבי  ְלַתָמן ִויֵתיב ָבּה  

ְרבּוָתא ִבְמַשח  ַסְגָיא  ַצִלי    ,ָיֵתיּה  ְדָלא  ּוְמטֹול 

ש קּוְדַשָיא ַעל ְתַלת ֲעֵביָרן   ְביֹוָמא ְדִכפּוֵרי ְבקֹודֶּ

ַקְשָין ְדָלא ְיַתְקלּון ַעָמא ֵבית ִיְשָרֵאל ְבפּוְלָחָנא  

ְריּו עֶּ ּוְבִגילּוי  ַזְכָיא  נּוְכָרָאה  ֲאַדם  ּוִבְשִדיּות  ָתא 

ַצִלי   ְוָלא  ִבְצלֹוֵתיּה  ְלַבְטלּוְתהֹון  ִביֵדיּה  ַוֲהָוה 

 ". ְמטֹול ֵכן ִאְתְקַנס ִלְמַמת ְבַשָתא ַההּוא

ויצילו העדה את ההורג ִמן יד התובע  תרגום: 

לערים   העדה  אותו  וישיבו  ]הגואל[  הדם 

שקלטתו שנס לשם וישב בה עד זמן שימות  

בשמן  הכ הגדול  אותו  שמשח  הגדול  הן 

של    ,הִמשחה ביום  ִהתפלל  שלא  ובשביל 

ש עבירות  ו כיפורים בקודש הקודשים על של

בעבודה   ישראל  בית  עם  יכשלו  שלא  קשות 

  ,זרה ובגילוי עריות ובשפיכות דם זכאי ]נקי[

ִהתפלל ולא  בתפילתו  לבטלם  בידיו    ,והיה 

 . בשביל כן נענש למות בשנה ההיא

 נתן בן עוזיאל( )תרגום יו 

 

 

 ישראל  מגדולי סיפור   -  מדה  כנגד  מדה 
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 רצח כנגד רצח 

ת ָהֹרֵצַח ֵאין לֹו ָדם ': " זבמדבר ל"ה    ".ּוָמָצא ֹאתֹו ֹגֵאל ַהָדם ִמחּוץ ִלְגבּול ִעיר ִמְקָלטֹו ְוָרַצח ֹגֵאל ַהָדם אֶּ

תירה התורה גם  ורצח גואל הדם את הרוצח: "... אלא הוא עונש מדה כנגד מדה, הוא לא נזהר ורצחו שלא כדין, לכן גם עליו להזהר מגואל הדם ואם לא נזהר ה

 כן להרגו שלא כדין...".

 )טעמא דקרא עמוד קל"ד( 

 ••• 

 הרוצח נרצח כאופן רציחתו 

ת במדבר ל"ה ל"ג:  ר ֻשַפְך ָבּה ִכי אִ "ְוֹלא ַתֲחִניפּו אֶּ ץ ֹלא ְיכַֻפר ַלָדם ֲאשֶּ ץ ְוָלָארֶּ ת ָהָארֶּ ם ָבּה ִכי ַהָדם הּוא ַיֲחִניף אֶּ ר ַאתֶּ ץ ֲאשֶּ  . ם ְבַדם ֹשְפכֹו"ָהָארֶּ

וגו'   פר', לא יכו  ץ ולאר' : שנאמר   , זהואין לו תקנה אלא ב  ,ןו הרוצח הוא יהודי וחזר בו ועשה תשובה אז הזמין לו הקב״ה מי שיהרגהו ובזה יכופר לו עו ודע שאם"

 .או הוא בעצמו יפול על החרב , או יהיה נרצח על ידי בני אדם ,כלומר  ,כך יהיה רציחתו ה,הרוצח כפי גודל התשוב ח בה אבל הרציחה שירצ ', כי אם בדם שופכו'

איזה    ת שימות מיתה פתאומיי אפשר בשביל זה אם, ווין ומתיחרב או סכין במתכוין או שלא במתכ  י ן על ידטתוך קיח   םשנחתכי םסוד שתראה כמה אנשיוזהו  

 ח. טבעית וזה בא לו בשביל רציחה שרצ נהמיתה שאי

 ת".כתריס להגן מן הפורענו ה התשובבגלגול למות מיתת רציחה, אך א ודע כי מוכרח הוא שיב  ת,טבעי ה מית ותהרוצח עשה תשובה וימ  ואם

 )מדרש תלפיות ענף "הריגה"( 

 ••• 

ם  ה ָלכֶּ ֱעשֶּ ם אֶּ ר ִדִמיִתי ַלֲעשֹות ָלהֶּ  ְוָהָיה ַכֲאשֶּ

ם ְלִשִכים ְבֵעיֵניכֶּם ְוִלְצִניִנם בְ נ"ו: "- במדבר ל"ג נ"ה ר תֹוִתירּו ֵמהֶּ ץ ִמְפֵניכֶּם ְוָהָיה ֲאשֶּ ת ֹיְשֵבי ָהָארֶּ ם ֹיְשִבים ָבּה:  ְוִאם ֹלא תֹוִרישּו אֶּ ר ַאתֶּ ץ ֲאשֶּ ְתכֶּם ַעל ָהָארֶּ ְוָהָיה  ִצֵדיכֶּם ְוָצֲררּו אֶּ

ם  ה ָלכֶּ ֱעשֶּ ם אֶּ ר ִדִמיִתי ַלֲעשֹות ָלהֶּ  ". ַכֲאשֶּ

 

 
 

 בשגגה לעיר מקלט מדוע גולה הרוצח  

ש ִבְשָגָגה: " א "יבמדבר ל"ה   ם ָלכֶּם ָעִרים ָעֵרי ִמְקָלט ִתְהיֶּיָנה ָלכֶּם ְוָנס ָשָמה ֹרֵצַח ַמֵכה נֶּפֶּ  ". ְוִהְקִריתֶּ

וד יש בזה לימוד ותיקון  "יש בגלות בחינת מדה כנגד מדה. שהרי הוא גרם שנפש הנהרג תינתק ממקומו בעולם הזה, ולכן יגלה וינתק גם הוא ממקומו הקבוע. וע

עירו ומעסקיו, ועליו  לחטאו, כי מה גרם לו לזלזל בחיי חבירו, ודאי שהיה טרוד יותר מדי בעסקי עצמו וצרכיו הגשמיים, לכן מגלים אותו ממקומו ומנתקים אותו מ

 ללמוד מזה למעט את דביקותו הנפשית לגשמיות שהיא שגרמה לקלקולו. 

 מבואר שנפש הנרצח אינה מוצאת מנוחה והיא בבחינת נע ונד, אשר על כן, גם הרוצח צריך לנוע ולגלות ממקומו". ... בספרים הקדושים 

 ( 170)מכתב מאליהו חלק ד' עמוד 
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 כפי מדרגת שגגתו נענש  שוגג  ה 

ובהיות מיני השגגות בלתי שוות כי מהם קרובות    ,אר שהגלות היא על השוגגיכבר ב: " עד מות הכהן הגדול

כי מהם שתהיה שגגתו מעט קודם    ,ה בכל השוגגיםונתן לגלות זמן בלתי שו  , לאונס ומהן קרובות אל המזיד

שיענוש את    ,ל יתברך היודע ועד-וזה במשפט הא  ,מיתת הכהן ומהן שימות הרוצח בגלות קודם שימות הכהן

 ".ג("א י"ים אנה לידו )שמות כק ו והאלכאמר ,השוגג כפי מדרגת שגגתו

נ"ל לפרש ע"פ מ"ש כמה מקובלים ומכללם השל"ה ס"פ מסעי שאדם  '(: " ב ט"כ  רבהראשית )לב  נזר הקודש וב

הנהרג קשה לנפשו להסתלק מן עולם הזה לעלות למעלה, לפי שנפסד מבנין גופו קודם בא עתו וזמנו ועדיין  

אה נפשו מנוח והיא משוטטת בעולם. ולכן אף הרוצח בשגגה חייב  קו בעולם הזה, על כן לא מצולא נשלם ח

גלות שהוא מדה כנגד מדה, לפי שנתגלגל חובה על ידו שגרם ג"כ גלות לנפש ההרוג, לכן גם הוא גולה לעיר  

מקלט וישב שם עד מות כהן גדול שהוא נאחז בחסד עליון, ובעלות נפשו למעלה נאחזים בה כמה נפשות  

עולים עמה בחסד עליון, ואז גם נפש ההרוג הוא בתוך הבאים אל מנוחה העליונה, ומאז  שאינם מתוקנים ו 

 . גם הרוצח בשגגה נפטר מגלותו

 ( ספורנו) 

 

 בדף היומי   מדה   כנגד   מדה 

 תהנה החיה מדריסתו   – הנהנה מהעבירה  

או נופל מן הגג   - בטלו, מי שנתחייב סקילה  דין ארבע מיתות לא )סוטה דף ח:, סנהדרין דף לז:(: "... אלא  ל: דף  כתובות  

או נמסר למלכות או   -או נופל בדליקה או נחש מכישו, ומי שנתחייב הריגה   - או חיה דורסתו, ומי שנתחייב שריפה  

 ". או טובע בנהר או מת בסרונכי - ליסטים באין עליו, ומי שנתחייב חנק  

ט(, דצריך טעם למה  "בספרו פרק בשיר על פרק שירה )אות ע זצ"ל חיים קניבסקי  בי רמרן  כתב הגאון "

( גבי דורס ואוכל זאב  :טודף לפעמים נופל מהגג ואינו נאכל, ולפעמים חיה דורסתו שנאכל כמ"ש בערכין )

 טורף ואוכל. 

ונהנית ממנו מדה כנגד מדה, משא"כ היכא שלא נהנה אז רק    וי"ל דהיכא שנהנה מהעבירה חיה דורסתו

נופל מהגג ואין חיה נהנית ממנו, וכמו שמצינו שגנב משלם כפל ואילו מזיק אינו משלם כפל, ועל כרחך  

 דהטעם הוא משום שגנב נהנה או דעתו ליהנות ועל כן משלם כפל.

דבר פשע וגו' ישלם שנים לרעהו, דהזאב    ועיין שם שביאר דעל כן השירה שאומר הזאב הוא הפסוק על כל

מסביר מדוע הוא טורף את החוטא לפי שגם נהנה מהעבירה ולכן מקבל עונש כפול, וזהו דומיא דהגנב  

 . "שנהנה ומשלם כפל וכנ"ל, עיין שם

 .( כתובות דף ל  דף על הדף ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . םולכסות אותם מזרם וממטר ומעונש הגיהנ ,תיכף בסוכות 

לרמז על ענני כבוד    ולכך כיון דהסוכה , כי זה נמשך מזה, ולכך ראוי לעשות הסוכה תיכף אחר יום הכיפורים
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 מדוע הרוצח בשוגג גולה לעיר מקלט 

ם ָלכֶּם ָעִרים ָעֵרי ִמְקָלט ִתְהיֶּיָנה ָלכֶּם ְוָנס  במדבר ל"ה י"א: "  ְוִהְקִריתֶּ

ש ִבְשָגָגה"  . ָשָמה ֹרֵצַח ַמֵכה נֶּפֶּ

רשי המצוה, לפי  ו מש(: "..  י"מצוה ת)ספר החינוך  פירוש: כתב ב

שעון הרציחה חמור עד מאד שבה השחתת העולם, עד שאמרו  

המצוות אינו   שההורג נפש מזיד אפילו עשה כל  ,זכרונם לברכה

אדם עשוק בדם נפש עד  '  (: משלי כ"ח י"ז)ניצול מן הדין, שנאמר  

ולכן ראוי למי שהרג אפילו שוגג מכ'בור ינוס ולא ימלט,  ון  יו , 

שבאת תקלה גדולה כזו על ידו, שיצטער עליה צער גלות ששקול  

כמעט כצער מיתה שנפרד האדם מאוהביו ומארץ מולדתו ושוכן  

היינו, שעל שגרם למוות, יצטער צער ששקול  ". וכל ימיו עם זרים

 כמיתה. 

גולה לעיר מקלט,   יש לבאר בטעם הדבר שהרוצח בשגגה  עוד 

שהרוצח גרם שמעתה לא יוכל עוד הנרצח לצאת ולבוא ברגליו  

שמנע   כן  על  )קברו(,  אחד  במקום  מונח  יהיה  אלא  כרצונו, 

מהנרצח להשתמש ברגליו כרצונו, יגלה הוא ברגליו בעל כרחו  

אחד  ל במקום  קבוע  להיות  לנרצח  שגרם  ועל  המקלט,  עיר 

)עיר   אחד  במקום  קבוע  הרוצח  יהיה  מעתה  יצא,  לא  שממנו 

 המקלט( ומשם לא יצא...

עוד י"ל, דהרוצח הוציא את הנרצח ממקומו )מן העוה"ז(, ולכן  

 יגלה הוא חוץ למקומו )וילך לעיר המקלט(. 

יש לבאר מה דאיתא בכוונת האר"י )דף מח: כל  ובזה  (: דע כי 

זרעו של הבל נתחייבו מיתה, ולכך הרגו קין להבל. ואמנם משה  

ונתחייב גלות, וזהו )שמות   זמנו, וחטא בזה  הרג למצרי קודם 

אותיות מש"ה.   שמ"ה',  ינוס  לך מקום אשר  'ושמתי  י"ג(:  כ"א 

 היינו, דמשה הוציאו ממקומו, עתה יגלה הוא ממקומו. 

 

 ירצח   - הרוצח  

 . "ְוִאם ִבְכִלי ַבְרזֶּל ִהָכהּו ַוָיֹמת ֹרֵצַח הּוא מֹות יּוַמת ָהֹרֵצַח": ז "ה ט "ל  במדבר

הוא כך, שראובן שהרג את שמעון,    ובאבן. אלא הענין  ץלמה אמר יד בע  ,ועוד"...  

חייב מיתה ממקום א לידו לפי שהיה שמעון  אותו  ה'  ליד  ח אינה  אותו  ואינה  ר, 

  בו שמעון וגבה חו  םשמגלגלים חובה ע״י חייב, ובאו שניהם בגלגול, וק פיראובן ל 

מראובן שהמיתו, וראובן היה שליח ההשגחה, שהיה שמעון חייב מיתה, א״כ יומת  

ובו משמעון שהוא היה שליח כמ״ש  ח , וראובן חוזר וגובה  בןת לראו המיששמעון על  

זהו רוצח הוא מות יומת, מות יומת הרוצח,    ,לעיל, א״כ נמצא כל אחד מת ב׳ מיתות

הוא   ם מיתות לראובן שהוא רוצח, וב׳ מיתות לשמעון שהוא רוצח, וכל אחד מה 'ב

 רוצח ונרצח, לזה רצח כתיב חסר.  

ראובן,   תואם בכלי ברזל הכהו, אתה רואה ששמעון הרג אירוש הפסוק כך הוא, פו

וקודם ראובן הרגו, זהו הכהו, כבר הכהו מקודם, ולזה קרא ההריגה הכאה לפי שחזר  

שהוא רצח קודם, יומת   בןיומת הרוצח שהוא ראו  תובא אינה אלא הכאה, וזה מו

מות   א״כ  חובו משמעון שהיה שליח ההשגחה,  וגובה  וחוזר ראובן  יומת  שמעון, 

הרוצח, לפי שכל אחד הוא רוצח ונרצח, א״כ רוצח הוא מות יומת, רוצח וקרי רצח,  

   יומת הרוצח, שחוזר וגובה חובו, שהוא היה שליח כמ׳׳ש.   ת מו,  שקודם שירצח רצח

אף הוא ראה גלגולת אחת, ר״ל אחד שהרג ובא  )אבות ב' ו'(  וזהו שאמרה המשנה  

ון,  טופ רגת לפיכך נהרגת, וסוף מטיפיך יוך, את ה טפפת אט גול, אמר לה על דאלבג

נו שהיה חייב מיתה, ואחת על  וות. אחת על עותשג״כ יהרגו, וכל אחד ימות ב׳ מי

 ם הוא ימית את הרוצח בפגעו בו".גואל הד . וזהו אומרוהנפש תשהרג א

 )שפתי כהן( 

 על חנופת האדם   –החנפת הארץ  

ץ  : " ג" במדבר ל"ה ל ת ָהָארֶּ ם ָבּה ִכי ַהָדם הּוא ַיֲחִניף אֶּ ר ַאתֶּ ץ ֲאשֶּ ת ָהָארֶּ ְוֹלא ַתֲחִניפּו אֶּ

ר ֻשַפְך ָבּה ִכי ִאם ְבַדם ֹשְפכו ץ ֹלא ְיכַֻפר ַלָדם ֲאשֶּ  ". ְוָלָארֶּ

לארץ שתהא מח,  לא תחניפו את הארץ" נפת  ולא תחניפו את הארץ אל תגרמו 

 ". לכם

 ( א" ספרי במדבר פיסקא קס) 


