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במשך ימי חייו של האדם נתקע 

הוא בכל מיני מצבים, שהיה מעוניין 

 שלא  להיתקל בהם.

אדם מתכנן לצאת לנסיעה, אך 

באמצע הדרך הוא נתקע בדרך, עקב 

 גשמים שלא התכונן אליהם.

הוא שואל את עצמו בשקט: למה, 

למה אי אפשר לנסוע בשקט, בשלוה 

 ובבטחון? 

שה' ברא את העולם  עלינו לזכור

וקבע שהעולם יפעל בצורה הטובה 

ביותר, בצורה כזו שרק יתענגו בו בני 

האדם, אלא שאם האנשים נוהגים 

אז גם הבריאה  –שלא כרצון ה' 

 משנה את טבעה הטוב.

אומר  –וזאת אנו רואים בפרשתנו 

הגה"צ רבי דן סגל שליט"א, שה' 

מבטיח שאם ישמרו את מצוותיו, או 

)כו, ד( גשמיכם בעתם"  אז "ונתתי

י שמפרש רש"י "בלילי רביעיות כפו

ובלילי שבתות" שאז דרכם של בני 

 האדם להיות בביתם.

מפני שכך הטביע ה' בטבע 

הבריאה, שהגשם לא יפריע לאף אחד, 

 ושרק יהנו כולם ממנו.

וכך זה בכל עניין, בשורש הבריאה 

זה מופיע בדרכי נועם, אך זה 

 בני האדם. משתנה לפי    התנהגות 

            

 שבת שלום            

 

 

 

היה ביהודי, שהגיע אל האר"י הקדוש והתוודה בפניו על עוונותיו.  מעשה   

האר"י הקדוש הזדעזע מאוד מחטאיו ופשעיו של האיש, וכשראה זאת האיש, 

קרא בנהמת לבו "אמור נא רבי, במה יסור עווני וחטאתי תכופר?" התחנן 

ר"י הקדוש והצהיר בפניו כי מוכן הוא לקבל על עצמו כל מה שיגיד האיש לא

 הכל. -האר"י הקדוש, צומות, סיגופים, מלקות 

האר"י הקדוש ואמר לו: "חטאיך נוראים ואיומים, עליהם נאמר 'הנפש  נענה   

יהא עליך למסור נפשך  -החוטאת היא תמות'. אם תחפוץ במחילת עוונות 

רבה, תהא מיתתי כפרה על כל עוונותי!" הודיע לו למיתה". השיב האיש: "אד

האר"י שמיתתו בשריפה, ומיתת שריפה האמורה בתורה היא בליעת עופרת 

רותחת, השורפת את הקרביים. וישמע האיש ויקבל על עצמו את הדין 

 באהבה.

האר"י הקדוש את תלמידיו, ואמר עם החוטא את הוידוי בבכיות  כינס   

כן הדליקו אש וחיממו מעליה כף ובה עופרת, שמרוב ובדמעות שליש, לאחר מ

החום הותכה עד שנהפכה לנוזל רותח. נטל האר"י הקדוש את הכף, ואמר 

לאיש: "עצום עיניך!" ועצם. "פתח פיך!" ופתח. הלך האר"י הקדוש והגיר אל 

תוך פיו הפתוח מלוא הכף... מרקחת מתוקה. בלע האיש, ופקח עיניים תמהות. 

הקדוש: "קום ועמוד על רגליך, אחינו אתה! כבר סר עוונך  אמר לו האר"י

 בנכונותך לשאת את העונש"... -בקבלת הדין 

זה מלמדינו רבות. שהרי אנו קוראים בפרשה את התוכחה הנוראה  סיפור   

אם לא נלך בדרך התורה והמצוות, כמה חרון אף  -"ואם לא תשמעו לי" וגו' 

ילו בשעת קריאת התורה לשמוע ולחשוב ה' יהיה. והאמת היא, שקשה לנו אפ

על עונשים קשים כאלו, ואנו קוראים את התוכחות במהירות, בקול נמוך 

ובחרדה. וכתב הזוהר הקדוש, שכאשר הקוראים והשומעים יודעים שיש שכר 

ויש עונש, ויש מי שמעניק את השכר ומנחית את העונש, ויודעים שמצווה 

בזה יוצאים  -לב רועד מעונשי שמים גוררת שכר ועבירה גוררת עונש, וה

 כבר ידי חובת העונש.

שאין מרויחים מעבירה, ואין )דב"ר ד, ה( נזכור את זה, וכן את המדרש  הבה   

מפסידים ממצווה, "אמר הקדוש ברוך הוא: שמעו לי! שאין אדם שומע לי 

"העושה מצוה יצליחנו שכרו, והעובר : ן"כמו שכתב הרמבומפסיד!", אלא 

 יכריתנו עונשו"  עבירה

 

 

 

  פטור מעונש                                               
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 בעשיית המצוות  ,התורהימוד נא לכוון בל
 לעילוי נשמת  -ובהתעוררות בתפלה בכוונה 

 ע"ה אשלגיצחק שמואל בת הגה"ח יודית חיה חנה הרבנית מרת 
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 )כו, יג( אתכם קוממיות ואולך

  (רש"י) בקומה זקופה        

הרי אסור ללכת בקומה זקופה )קידושין  ;לכאורה קשה

לא.(. אכן הענין הוא, כי האדם הולך על שתיים וקומתו 

זקופה, והבהמה הולכת על ארבע וקומתה כפופה. וכמו כן 

 האדם שעושה מעשה בהמה, קומת נפשו כפופה.

שקומת נפשו  -יות" בבחינת אדם וזהו מה שנאמר "קוממ

 זקופה, ולא תהיו כבהמה בצורת אדם. 

 תורת אבות -הרה"ק מוהר"מ מקוברין זצוק"ל 

 

 )כו, לד( אז תרצה הארץ את שבתותיה

הקב"ה  :עם נכון למה באה גלות בעון שמיטהיש לומר ט

כל מה שיצמח בשדות ושלנו לשבות בשמיטה עוה יצ

לבהמות  ,ים ולעשיריםלעני - הפקר לכליהיה , וכרמים

רק  ,ולחיות, כדי שיקבע האדם במחשבתו שאין הארץ שלו

 גם כן אינו שלו. שברשותוומה  ,הכל הוא של הקב"ה

הביא מדרש דהאומות  והרי רש"י בפרשת בראשית

שכבשו ארץ ז'  ,שהם גזלנים ;ישראלל םהעולם מקנטרי

משיבים שהקב"ה ברא את העולם והכל שלו,  וישראלעמים, 

 .לכם וברצונו נטלה מכם ונתנה לנו ונו נתנהברצ

א עדות על בריאת העולם יששמיטה ה - והנה לפי זה

ה שאין הארץ שלנו אלא של הקב"ה, שפיר יש תשובה ברור

א ידגם עכשיו גם מתחילה הארץ ה ;על טענת אומות העולם

של הקב"ה ורצונו היה לתת אותה לישראל וליטול אותה 

ה היא סיוע שתהיה ארץ ישראל מאומות העולם, ולכן שמיט

  ביד ישראל.

 

 אבל מי שאינו שובת בשמיטה ואינו מפקיר את

, הוא מראה במעשיו שהארץ היא שלו לחלוטין וכאילו ושדה

חוזרת טענת אומות א של הקב"ה, אם כן ממיל האינח"ו 

שלהם,  בתחילההרי ארץ ישראל היתה  ;העולם לאיתנה

וישראל רק גזלוהו מידם, ולכן אין ארץ ישראל ראויה 

 לישראל.

שאינם מקיימים ואינם מפקירים  - ולכן בעון שמיטה

גלות באה, שניטלת ארץ ישראל מהם, מחמת  -שדותיהם 

 שבמעשיו נותן מקום לטענת אומות העולם. 

 מהרש"ג -א זהב שב

 ()כו, מב וזכרתי את בריתי יעקב

הלא הפסוק הזה הוא של נחמה וכאן עדיין לא גמר את 

 הקללות, ואיך הפסיק בפסוק של נחמה בתוך הקללות.

וקיבלתי, כי אף הפסוק הזה הוא מתוכחת מוסר, כי אינו 

דומה כשחוטא רשע בן רשע, לחוטא שהוא רשע בן צדיק. כי 

כי ראה את אביו מתנהג  ,רובההרשע בן צדיק עונשו מ

וכן אינו דומה מי שדר  .עזב את מנהג אבותיובחסידות והוא 

 במקום מכוער למי שדר במקום תורה.

אני אזכור לך את הדברים לכף חובה, כיון  :לכן אומר ה'

שאתה מזרע אבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב, וגם 

רו כי נתתי לך את ארץ ישראל שעליה אמ - "הארץ אזכור"

 בגמרא שאוירה מחכים, ועם כל זאת לא הלכת בדרך הישר.

לכן כל אחד ישים אל לבו, ובפרט מי שיש לו אבות שהיו 

יראי אלוקים, וגם מי שיושב במקום חכמים לומדי תורה, צריך 

לראות ללכת בעקבותיהם, בתורה ומעשים טובים ומידות 

 של"ה הקדוש                                               טובות. 

 

 

 )שו"ע או"ח תצד ג(. ת ונוהגים בכל מקום לאכול מאכלי חלב ביום ראשון של שבועו: מנהג לאכול מאכלי חלבה

לעשות קידוש חלבי  ויש שנהגו(, )אורחות רבינו ח"ב עמוד צח אות גלאכול בסעודת ליל החג, וכן נהג בעל הקה"י  יש הנוהגים

 .לאכול בסעודה בבוקר ויש שנהגו)דרכי תשובה סימן פ"ט ס"ק יט( בבוקר ואחר כך סעודה בשרית 

כיון שנוהגים להיות ערים בליל שבועות ואכילת בשר מכבידה על האדם וגורמת  :הטעם לנוהגים לאכול סעודה חלבית בלילה

 .)שערי ימי הפסח פרק ד(לעיפות, על כן אוכלים מאכלים קלים של חלב 

כיון שיש ענין לאכול מאכלי חלב, ויש מצווה לאכול בשר ביו"ט, עדיף לאכול מאכלי חלב בלילה שאז יש פחות חיוב  טעם אחר:

 שם(.) ואת הבשר ביום שאז עיקר חיוב השמחה ,שמחה

ב שהטעם באכילת מאכלי חלב לפי שצריך לעשות ועל פי מה שכת 'משנת יעקב'כתב בספר  :סמך לאכילת מאכלי חלב בלילה

סעודה לגמרה של מצווה, וא"כ צריך לעשות סעודה לגמרה של מצוות ספירת העומר, ואם יעשה בבשר ויין אין היכר בדבר 

צריך  ,ומפני שסעודת מאכלי חלב באה בשביל גמרה של תורה .ולכן אוכלים מאכלי חלב ,סעודה לגומרה של מצווהשעושה ה

 לעשותה בלילה שזה זמן גמר המצווה.

שאומר שעיקר )תקמו ס"ק ב( לדברי המג"א  ,לצאת ידי כל הדעות ' ואחר כך סעודה בשרית:חלבי'הטעם לנוהגים לעשות קידוש 

 )דרכי תשובה פ"ט ס"ק יט(.בלילה, ולדעות שאין שמחה אלא בבשר ויין וצריך לאכול בשר גם בסעודת היום שמחת יו"ט נוהגת 

שלא נאסר עליהם אכילת חלב אלא ביום. וכן לטעם של  ,טעם של המשנ"בפי הל: הטעם לנוהגים לאכול סעודה חלבית ביום

 רי ימי הפסח שער י"ב(. )שעהקרבתם ביום היא  'שתי הלחם', 'שתי הלחם'זכר לשזה  ,הרמ"א

 

 

 דינים מנהגים וטעמים
 א -חג השבועות בעניני 

  
 
 

 

 שליט"א יהודה לבהרב                       
 לב המועדיםי מחבר ספר
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" ונתתי משכני": )ויקרא כו( וגו' "ונתתי משכני בתוככם"
 -זו היא השכינה. "משכני" פירושו המשכון שלי, כי היא  -

השכינה, נתמשכנה בעוונותיהם של ישראל. כי הולכת עמהם 
לאדם שהיה  משכוני ודאי. משל -בגלות, "ונתתי משכני" 
יך ודאי באהבה עליונה שיש לי אל :אוהב את חברו. אמר לו

איך אדע שתדור אצלי,  :אני רוצה לדור עמך. אמר חבירו
 אמר הרי משכוני אצלך, שלא אפרד ממך לעולם.

: כך הקב"ה רצה לדור בישראל. מה וכו' אכך קב"ה בע
השכינה, והורידה לישראל. עשה לקח החמדה שלו, שהיא 

ישראל! והרי המשכון שלי אצלכם, כדי שלא אפרד  :אמר להם
מכם לעולם. ואע"פ שהקב"ה התרחק ממנו, המשכון עזב 
בידינו, כי השכינה עמנו בגלות, ואנו שומרים את החמדה 

את המשכון שלו, יבא לדור אצלנו.  ההיא שלו, וכשהוא יבקש
. שפירושו, משכון "ונתתי משכני בתוככם" משום זה כתוב

אתן בידכם כדי שאדור עמכם. ואע"פ שישראל עתה בגלות, 
 המשכון של הקב"ה אצלם, ולא עזבו אותו לעולם.

ת בדומה לאדם האוהב א :"ולא תגעל נפשי אתכם"
והביאה לביתו.  נטל מטתו ;חבירו, ורוצה לדור עמו. מה עשה

מך, ממטתך, הרי מטתי בביתך, כדי שלא אתרחק מ ;אמר
ם ולא תגעל "ונתתי משכני בתוככ :ומכליך. כך אמר הקב"ה

וכיון  ,שהיא השכינה, בביתכם - נפשי אתכם". הרי מטתי
"ולא תגעל  המכם, תדעו שלא אפרד מכם, ומשום זשמטתי ע

 נפשי אתכם". דהיינו שלא אתרחק מכם.

כיון  :"בתוככם והייתי לכם לאלוקים והתהלכתי"
ו שהמשכון שלי אצלכם, תדעו בוודאי שאני הולך עמכם, כמ

"כי ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת שנאמר 
 )דברים כג(.אויביך לפניך והיה מחניך קדוש" 

 היו יהודה ורבי יצחק רבי: וכו' יהודה בייצחק ור ביר   

 
 

 

נמצאים לילה אחד בכפר סמוך לימה של טבריה. קמו בחצות 
נאמר דברי תורה, כי אע"פ  :יהודה רביל יצחק רביאמר לילה. 

 שאנו במקום זה, אין אנו צריכים להיפרד מעץ החיים.

"ומשה יקח  :ואמר יהודה רבי פתח: וכו' היהוד ביפתח ר
 :שואל)שמות לג(. את האוהל ונטה לו מחוץ למחנה" וגו' 

אלא אמר  :ומשיב ?"ומשה יקח את האוהל", למה עשה כך
ראל משקרים בהקב"ה. והחליפו הכבוד שלו, שכיון שי ;משה

אהל "שהוא השכינה, הנקראת  - גל, הרי המשכון שלובע
 ן, עד שנראה אצל מי ישאר המשכון., יהיה בידי נאמ"מועד

אתה תהיה  :: אמר לו ליהושעוכו' א"ל ליהושע אנת
ונה. הנאמן בין הקב"ה ובין ישראל, וישאר המשכון בידך באמ

"ומשרתו יהושע בן נון נער  ונראה אצל מי ישאר. מה כתוב
הוא  ?מהו הטעם שנתנו ליהושע)שם( תוך האוהל" לא ימוש מ

שהלבנה היא סוד לבנה אל השמש, משום שהוא כלפי משה, כ
, ע"כ הוא היה ראוי לשמור "הל מועדא"המלכות, הנקראת 

 את המשכון, שהוא בחינתו. וע"כ "לא ימוש מתוך האוהל".

משה, אינו  :: אמר הקב"ה למשהוכו' א"ל קב"ה למשה
ראוי לעשות כך. כי המשכון שלי נתתי בידיהם של ישראל, 

ן אצלם, שלא יפרדו ממנו, ואע"פ שהם חטאו לי, יהיה המשכו
כי  ?שאפרד מישראל ולא אשוב להם לעולםהכי תרצה 

השכינה היא משכון בידי ישראל שלא יעזוב אותם. אלא השב 
 המשכון שלי אליהם, ובשבילו לא אעזבם בכל מקום שיהיו.

: אע"פ שישראל חטאו להקב"ה, וכו' אע"ג דישראל חבו
קח אותו מביניהם. משכון הזה שלו לא עזבו, והקב"ה אינו לו

כתוב  ל כןוע"כ בכל מקום שגלו ישראל, שכינה עמהם, וע
         "ונתתי משכני בתוככם". וכבר העמידוהו.

  שת ירוש הסולם פרפ    
 לח-סעיפים לבחוקותי 

 

 

 הנכשל יהודי - רבינו ואמר, דליבא מעומקא ונתאנח וחרטה תשובה ברגשי ונתעורר הטהור שולחנוב עבירה בעל ישב פעם
 .ל"רח אפיקורס בגדר הוא הרי, לו שנמחל מאמין אינואך  ,ובאמת הלב בהתעוררות זה על ונאנח ביותר החמורה בעבירה אפילו

אמר לו  ולא ידע מה לעשות. ה, רח"ל, והיה בצער גדולמסופר על רבינו שיהודי אחד בא לפניו ואמר לו שבנו יצא לתרבות רע
אולם רק בתנאי אחד, שיניח תפילין. אם לא יניח  - כל רכושך לבן הזהאת הצדיק: כתוב צוואה, ובצוואתך כתוב שהנך נותן 

ין עם העתק ב לו תפילין כשרים, ומסור לבנך את התפילווהרכוש יעבור למישהו אחר. כמו כן, כת -  תפילין, לא יקבל כלום
ה ביחד. קיים החסיד את דברי רבו וכתב את הצוואה לבנו, ונתן לו את הצוואה עם התפילין. פתח הבן את הצוואה, ולא אהצוו

 רצה להפסיד את הרכוש, ומיהר והניח תפילין. 
הבן להניח כשהתחיל ה, יוכך ה -  הסביר הרה"ק מטשרנוביל לאותו חסיד שכוחם של התפילין הוא, שהם מקשרים להקב"ה

 כל התורה כולה.את תפילין נתקרב ליהדות, וסופו שקיים 
לרבינו היה ויכוח עם ה"חוזה" מלובלין זי"ע. ה"חוזה" זי"ע אמר, שבתחילה צריך להתנהג כראוי ברוחניות, ואחר כך תבואנה 

אנה השפעות בגשמיות, ותבאלא בתחילה צריך ש - אמר לא כן השפעות של גשמיות. אכן, הרה"ק רבי מוט'לה מטשרנוביל זי"ע
)זה צריך ממון וזה צריך רפואה או בריאות, שיהיה לו  - ה הרחבה וישועה לעם ישראל בכל עניניהם, כל מה שיהודי צריךהיושת

 ורק אח"כ יתנהגו כראוי ברוחניות.  - שידוכים וכד'(
ו, שאכן צריך שהקב"ה ישפיע את כל נוביל והודה לדבריו, שהצדק עמרבסוף ימיו של ה"חוזה", שלח שליח אל הרה"ק מטש

 רפואות וישועות בבני חיי ומזוני, שידוכים טובים וכל מאי דצריך. - הישועות בגשמיות תחילה 
 בארץ הייתי אני אם. המשיח את הביא לא עדיין זה צדיק" רבינו נענה ישראל לארץ מאווריטש" עין בת"ה בעל ק"הרה כשעלה

  ".משיחיה קץ ומקרב פועל שהייתי עד יוחאי בר שמעון רבי האלוקי התנא מנוחת יוןצ את בתפילותי קורע הייתי הקודש

 נסתלק בכ' באייר בשנת תקצ"ז.
 

 

 ל"זצוק מטשערנוביל" המגיד" מרדכי רבי ק"הרה         
 
 
 
 

 פי שישראל עתה בגלות אף על
 המשכון של הקב"ה אצלם 

 
 



    

  
 

 4מתוך    4 עמוד.   ה'תשפ"ב  חקתיב  פרשת"שבי"ל  הפרד"ס"  

  (בפ")תש יאמחזור הסולם  עם פירושלוח הדף היומי בזוהר 
 

 סעיפים עמודים  שתזוהר פר תאריך יום
 רעז-רעב רעז-רעב בראשית ב' אייר כ שבת

 רפב-רעח רפב-רעח בראשית ב' אייר כא א'

 רצג-רפג רצג-רפג בראשית ב' אייר כב ב'

 שא-רצד שא-רצד בראשית ב' אייר כג ג'

 שי-שב שי-שב בראשית ב' אייר כד ד'   

 שטז-שיא שטז-שיא בראשית ב' אייר כה ה'

 שכג-שיז שכג-שיז בראשית ב' אייר כו ו'

 שלח-שכד שלח-שכד בראשית ב' אייר זכ שבת

 

 עם רש"י -השבוע פרשת  -שאלות בחומש 
 ()בצורת מבחן אמריקאי

 

 ?היכן נרמז סימוי עיניו של צדקיהוא.    

 ."נקם ברית". ד. "במעלם..". ג  "והשמתי". ב.  "גאון עזכם"א. 

   .א
  ?ב את הו' הנוספת כאן בשמוומהיכן נטל יעק ב.   

 .מאליהו. ד.  מיוסף. ג .  מירמיהו. ב.  מדוד. א
 

 צ"חשאלות בספר "קיצור שולחן ערוך" סימן 
 

לתת מזונות לבעלי חיים שהם  ,ביום טובמותר ג. האם    
 ?מוקצה

מותר לשים בריחוק  (ד.  מותר בדיעבד (ג . לא (ב.  כן (א
 .קצת

 ?לפתוח דלת מול נר דולק ,האם מותר ביום טובד.    

 הדלתאם מותר  (ד.  מותר בדיעבד (ג . לא (ב.  כן (א
 .ה מהנררחוק

 

 

 

    

 

 

הרמב"ם, צדיק נשגב וחכם עצום, המפורסם בכינוי 
"הנשר הגדול", היה משמש כרופאו האישי של מלך 
מצרים. ויהי היום, ויתקנאו בו שרי המלך הגויים, ויסיתו 
את המלך כי ידיח את הרמב"ם, וימנה תחתיו רופא 

שמומחיותו אינה נופלת  מוסלמי, ושמו כמון, ויבטיחוהו
 ממקצועיותו של הרמב"ם.

שמע המלך את טענותיהם, וקרא לשני הרופאים, 
והציב בפניהם אתגר: כל אחד מהם ינסה להרעיל את 

הוא יהיה רופא המלך. על  -רעהו, ומי שיוותר בחיים 
שניהם להתייצב בפני המלך, וכל אחד מהם יבלע את 

לו לבלוע כל סם הסם שיתן לו רעהו, ולאחר מכן מותר 
שהוא חפץ בו, בכדי לנסות לבטל ולנטרל את הסם 

 הרעל. -הראשון 

האמת היתה, שגם הרופא המוסלמי היה מומחה 
וידוע שם, ובקיא בכל התרופות והרעלים, ויודע היה 
כיצד להתמודד איתם ולנטרלם. הרופא הנכרי הלך 
לביתו, ובילה שבוע שלם לרקיחת רעל חזק ומהיר 

הרמב"ם הקדוש  .וות נורא. ולהבדיל ממנוהשפעה, סם מ
שם מבטחו בהשם יתברך והחליט להיות נאמן לייעודו 

לרפא בני אדם ממחלותיהם, ולא להשתמש בידיעותיו  -
 לשם רציחה וכליה.

היום הקובע הגיע. שני הרופאים התייצבו בפני המלך 
כשבידיהם סמיהם. כמון, הרופא הנכרי, הושיט לרמב"ם 

הכין. הרמב"ם בלעו, ומיד נטל את את הסם הנורא ש
התרופה שהכין וביטל על ידה את השפעת הרעל. הוא 

 נותר בחיים. 

עתה הושיט הרמב"ם לכמון דבר מאכל. בלעו כמון, 
 -ומיד לאחריו נטל אף הוא סם מיוחד נגד רעלים. אבל 

הפלא ופלא, הוא לא חש כלל בשום צמרמורת או 
ום לו, הוא חולשה, שמדרך הטבע היה על הרעל לגר

 -כלל רעל  עלפשוט לא חש במאומה, כאילו הוא לא ב
 כפי שאמנם היה...

ואז ניעור בו החשש, שהפך עד מהרה לפחד נורא:  
אולי הרמב"ם ברוב חכמתו נתן לו סם שפעולתו איטית, 
והוא יתחיל לעבוד רק לאחר שהחומרים המנטרלים 

 שהוא בלע יפסיקו כבר להשפיע? 

נתן לו סם מיוחד שיתחיל לעבוד  ואולי, אולי הרמב"ם
רק כאשר הוא יאכל מאכל נוסף, בשר, למשל? ומחמת 
החשש והפחד העצום מכך, פסק מיד כמון מלאכול 

 בשר. 

 -ואולי פולין הם אלו אשר יתחילו את פעולת הסם? 
 פסק מלאכול פולין. 

פסק מלאכול מוצרי מאפה. ברוב  -ואולי חיטה? 
 נחלב מול עיניו.פחדו, לא שתה אלא חלב פרה ש

כעבור שבוע פגשו הרמב"ם, חיוור ורזה, ושאלו 
ברוב חכמתו: "אמור נא לי, כאשר אתה שותה חלב 

 כיצד הנך מרגיש?" -פרה 

 

 

שמע זאת כמון, החוויר כסיד, קיבל התקף לב, ומת אחוז    
 שבץ מרוב פחד... 

המלך: "עתה ידעתי שאתה הוא אכן הרופא אמר אז  וא   
 הגדול מכולם! למצוא רעל, שמשפיע רק לאחר שבוע ימים!"

אמר לו הרמב"ם: "אדוני המלך, לא הרגתי אדם בימי    
חיי! הוא לא מת על ידי. הוא מת על ידי עצמו, מכוח 

 דמיונו בלבד"...

למעשה, זוהי אחת הקללות האיומות שבתוכחה,    
תם, ואין רודף אתכם", "ורדף אתכם קול בפרשתנו: "ונס

אם לא  -עלה נידף, ונסו מנוסת חרב ונפלו ואין רודף" 
פחדו אלא מקול עלה נידף, שהוא פחד שוא מבלי סיבה, 

 מהפחד... -ממה נפלו?  -ומפניו נסו כמפני חרב 

והלוואי שנזכה לעשות רק רצון אבינו שבשמים,    
 ותתקיימנה בנו רק הברכות.

 

 

 מי רודף אחריך

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


