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'הצד הרביעי' " -וזאת הברכה"

בעשרת ימי תשובה אנו אומרים בסוף פסוקי דזמרה את המזמור בתהלים [קל] "שיר המעלות ממעמקים
קראתיך ה'" .אגב ,הסיבה לכך היא ,משום שבמסכת סופרים מצאנו שזהו ה'שיר של יום' שהיו הלויים
אומרים בבית המקדש ביום הכפורים .בא האריז"ל ותיקן לומר מזמור זה כבר בעשרת ימי תשובה.
במזמור אנו אומרים פסוק מעניין מאוד" :כי עמך הסליחה למען תיוורא" [תהלים קל ד] .שואל בעל
העיקרים ,לכאורה הרישא של הפסוק סותר לסופו .בתחילה אנו אומרים "כי עמך הסליחה" .הקב"ה
סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון .כאשר המילה מסתיימת ב'נ' סופית ,המשמעות היא שהסליחה
והמחילה הן דרכו ומהלכו של הקב"ה .כפי שאומרים ,להבדיל ,על מי שמוכר סחורה ביוקר שהוא 'יקרן',
ומי שמשקר תדיר שהוא 'שקרן' .אם כן ,דרכו של הקב"ה למחול ולסלוח.
ומה כתוב בהמשך הפסוק? "למען תיוורא" .כדי שנירא מפניו .הייתכן ,וכי העובדה שהקב"ה סולח הינה
סיבה לכך שנירא מלפניו?! אדרבה ,להיפך .אדם יאמר לעצמו ,אחטא ואחר כך אעשה תשובה .הקב"ה
כדרכו ימחל ויסלח לי.
מבאר בעל העיקרים כך :האדם בא לעולם הזה כדי לעשות רצונו יתברך .כדי לקיים תורה ומצוות
בשלמות הראויה .יאמר האדם לעצמו עוד לפני שהוא נכנס לעובי הקורה של החיים ,מה לי להתאמץ?
מה שלא יהיה ,לא אהיה מושלם .הרי כתוב "כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא" [קהלת
ז כ] .זאת ועוד ,ככל שאשתדל יותר ,הקב"ה ידקדק עמי יותר .שכן הקב"ה מדקדק עם חסידיו כחוט
השערה.
כמה שלא אתאמץ ,בסופו של דבר ,כשאגמור את הסיבוב שלי בעולם ,שמונים-תשעים-מאה שנה ,אין
ספק שבבואי ליתן דין וחשבון יאמרו לי :כאן לא היית בסדר ,שם לא נהגת כשורה .אין כניסה לגן עדן.
יפנו אותי היישר לכיוון השני.
אם כן ,מה לי ול'צרה' הזאת? היות ובכל מקרה אי אפשר לצאת נקי מהעולם הזה ,לפחות אקיים בנפשי
"אכול ושתה כי מחר נמות" .אם ממילא אין לי סיכוי ליהנות מתענוגי העולם הבא ,לפחות אהנה מתענוגי
העולם הזה .האדם יתייאש ויוותר מראש.
כפי שאי אפשר להילחם נגד המוות ,וממילא אין חשש ודאגה ממנו ,כך יחשוב האדם ,היות ואין אפשרות
להימלט מעונש על המעשים בעולם הזה ,ממילא אין מה לחשוב ולהרהר על כך יתר על המידה.
אומר דוד המלך ,יהודי יקר! טעות בידך .המוות הוא אכן וודאי .אבל העונש – בהחלט לא .גם אדם שעבר
עבירות חמורות יכול לשוב בתשובה ,והקב"ה סולח ומוחל.
כך? יאמר האדם .אם כן ,שווה להתאמץ .יש לי סיכוי .יש עתיד ויש תקווה .זהו "כי עמך הסליחה למען
תיוורא" .האפשרות לסליחה ומחילה גורמת לאדם שיהיה ירא אלקים .כדברים הללו כותב גם ה'אבן
עזרה' ,וכך גם הרמב"ן בהקדמתו לספר דברים.
הרמב"ם [הלכות מלכים פרק ו הלכה ז] כותב הלכה מעניינת .כאשר צרים על עיר להילחם עליה,
מטילים מצור משלש רוחות ,ומשאירים את הרוח הרביעית פתוחה ,כך שמי שרוצה ,יכול להימלט.
הלכה זו נלמדת מהספרי ,הכותב שכך נהגו ישראל כשצרו על מדין .סגרו עליהם רק משלשה כיוונים,
והשאירו את הרוח הרביעית פתוחה.
ויש להבין מה הרעיון בכך ,מה הסיבה שמקיפים רק משלש רוחות? אומר האברבנאל שיש כאן עניין
פסיכולוגי .אם סוגרים על העיר מכל הכיוונים ,בני העיר חשים תחושות אבדון ,ייאוש וחוסר תקווה .בכל
מקרה ,במוקדם או במאוחר ,הם ייהרגו.

במצב לחץ שכזה האדם הופך להיות 'שאהיד' .מטורף .הוא פועל שלא במתכונת הרגילה ,מאבד את
שיקול דעתו .אם אנחנו ממילא אבודים ,אזי "תמות נפשי עם פלשתים" .הנצורים ינקטו בפעולות
התאבדות ,ינהגו באופן לא רציונאלי .היות וממילא אין להם סיכוי להציל את חייהם ,לפחות יעשו פעולה
הירואית לפני מותם.
מצור כזה אינו כדאי מבחינה טקטית ואסטרטגית .לפיכך משאירים רוח אחת פתוחה .מי שרוצה
להילחם מביא על עצמו את מותו .אבל מי שרוצה להציל את חייו ,יש לו דרך ,יכול הוא לברוח ולהתיישב
במקום אחר.
פרשתנו פותחת" :וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלקים את בני ישראל לפני מותו" [דברים לג].
אומר האברבנאל ,מה היה לנו בפרשיות הקודמות? פרשת 'כי תבא' ,על קללותיה הנוראות ,אחת אחת!
אם לא תשמעו אל מצוות ה' ,יבואו עליכם כל הקללות והייסורים המתוארים בפרוטרוט .אחר כך קראנו
פרשת 'נצבים' ,קצת הרגעה .למרות שחטאתם ,עדיין אתם קיימים לפניו.
לאחר מכן פרשת 'וילך' .דברים קשים כגידים" :ויאמר ה' אל משה הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה
וזנה אחרי אלהי נכר הארץ אשר הוא בא שמה בקרבו ועזבני והפר את בריתי אשר כרתי אתו .וחרה אפי
בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם והיה לאכול ומצאוהו רעות רבות וצרות ואמר ביום ההוא הלא
על כי אין אלקי בקרבי מצאוני הרעות האלה" [דברים לא טז-יז].
אחר כך פרשת 'האזינו' ,שוב ,כל הארטילריה הכבדה" :האזינו השמים והארץ ואדברה ותשמע הארץ
אמרי פי" [דברים לב א] ,וכפי שכותב רש"י" :האזינו השמים  -שאני מתרה בהם בישראל ותהיו אתם
עדים בדבר שכך אמרתי להם שאתם תהיו עדים ,וכן "ותשמע הארץ".
ולמה העיד בהם שמים וארץ? אמר משה ,אני בשר ודם ,למחר אני מת .אם יאמרו ישראל לא קבלנו עלינו
הברית ,מי בא ומכחישם? לפיכך העיד בהם שמים וארץ ,עדים שהן קיימים לעולם.
ועוד ,שאם יזכו ,יבואו העדים ויתנו שכרם ,הגפן תתן פריה ,והארץ תתן יבולה ,והשמים יתנו טלם .ואם
יתחייבו ,תהיה בהם יד העדים תחלה" ,ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה",
ואחר כך "ואבדתם מהרה" על ידי האומות".
אנחנו 'מופגזים' מכל הכיוונים .כאשר האדם שומע את כל זאת ,עלול הוא לומר :גדול עלי .אני לא מסוגל
לעמוד בזה .ואם כן ,עדיף כבר ליהנות מתענוגי העולם הזה.
באה התורה עם משב רוח רענן" :וזאת הברכה" .זו 'הרוח הרביעית' .כשצרים על עיר ,משאירים רוח
רביעית פתוחה .כשצרים על אדם ומקיפים אותו בקללות ,איומים ועונשים מכל הכיוונים ,משאירים לו
דרך מילוט אחת .דרך עם חיוך על הפנים .פרשתנו חותמת את מסע ההרתעה ונותנת תקווה ואחרית.
גם מי שחטא והרבה אשמה ,באפשרותו לחזור בתשובה ולזכות בשפע של ברכה .אחרי כל המסע של
ההתרעה והענישה ,עדיין יש צד אחד ידידותי ,פורח ומלבלב .הפתח הזה נותן לנו את הכח להתחזק,
להמשיך להילחם.
האברבנאל מביא שלהבדיל מהדת היהודית ,מייסדי הדתות למיניהם התריעו בפני שומעי לקחם אודות
עונשים חמורים וקשים שיבואו על מי שלא ישמור את מצוות דתם ,אבל ,לא נתנו פתח מילוט והצלה.
הקב"ה בנה לנו מסלול מושלם .מצד אחד ,אתה מוקף ומאויים משלשה צדדים ,זה טוב ויעיל ,מונע את
האדם מעבירה .אבל ,הצד הרביעי פתוח לרווחה ,דרכו יש לנו תמיד רווח והצלה .גם מי ששקוע במעמקי
החטא ,יכול לחזור בתשובה שלמה ,לשוב ולהתקרב לבורא יתברך.
[מתוך הספר 'מפיק מרגליות']

מעשה רב
"וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלקים את בני ישראל לפני מותו" .אומר רש"י" :סמוך למיתתו,
שאם לא עכשיו – אימתי" .נשאלת השאלה ,אכן ,אם לא עכשיו – אימתי .אבל מדוע באמת המתין
משה וברכם דווקא סמוך למיתתו? ודאי לא היה מאותם אנשים שאינם דוחים למחר מה שאפשר
לדחות למחרתיים...
ישנו סיפור מפורסם ,שמסופר בכמה וכמה 'ורסיות' ,על כמה מגדולי הדורות .יש מספרים אותו על רבי
שלמה קלוגר זצ"ל .היות ורבו ה'מסופרים' ,נספר 'בעילום שם'.
פעם הוזמן גדול מפורסם לשמש כסנדק בברית .כשהגיע ,ראה שהתינוק נמצא במקום ,המוהל מוכן
ומזומן ,קהל המוזמנים כבר התאסף ,אך כולם עומדים וממתינים למשהו או למישהו .משנתארך הזמן,
שאל את העומדים סביבו למה בעצם ממתינים.

ענו ,אביו של התינוק מוטל גוסס בחדר הסמוך .כולם ממתינים ליציאת נפשו ,כדי שיוכלו לקרוא את
התינוק על שמו...
מששמע כך ,דרש לערוך את הברית מייד ללא שהות .ואכן כך עשו .כמובן שקראו לתינוק בשם אחר,
אברהם ,יצחק ,יעקב וכדומה.
מיד לאחר עריכת הברית אירע נס מדהים .החולה שהיה כבר 'עם רגל אחת בקבר' חזר להכרה ,ותוך
זמן קצר עמד על רגליו והבריא לחלוטין.
כולם התפעלו מהמופת המופלא שחולל הרב ,אך מכיון שלא היה מאלו המפורסמים כ'בעל מופת',
שאלוהו מה פעל כדי להביא להחלמתו של האיש .ענה הרב ,כידוע ,ישנם מלאכים הממונים על
הרפואה .כפי שמצאנו שאחד משלשת המלאכים שבאו אל אברהם בא לרפאו

המשך בעמוד הבא

על הפרשה ועל הדף

הרה"ג רבי מאיר מרגלית שליט"א ,מחבר ספר 'מאיר נתיבים'
לגמרה של תורה – הוראה בקל חומר לתלמיד במקום רבו

אמרינן בב”ב טו‘ .וימת שם משה עבד ה’ ומקשינן ‘אפשר משה מת וכתב ‘וימת שם משה’’ ותי’
ראשון שם בגמ’ ‘עד כאן כתב משה מכאן ואילך כתב יהושע’ ועוד מתרצת הגמ’ ‘עד כאן הקב”ה
אומר ומשה אומר וכותב מכאן ואילך הקב”ה אומר ומשה כותב בדמע ,עכ”ד הגמ’.
שמונה פסוקים אחרונים נכתבו בדמע
וידוע להקשות בשם הבעש”ט [וכן מובא בשם הגר”א] דעדיין לא מובן מה עונה הגמ’ ‘משה כותב
בדמע’ וכי מה מועיל מה שכותב בדמע ,ועדיין השאלה במקומה עומדת דכיון שמשה כתב היאך
יכול לכתוב ‘וימת שם משה’ ,וביאר הבעש”ט ,ד’בדמע’ אין הכונה כפשוטו מלשןו ‘דמעות’ אלא
מלשון ‘דימוע’ והיינו לשון עירבוב [כדמצינו ‘המנסך והמדמע’] ,וביאר ,דבשמונה פסוקים אלו
ניתנה לו התורה באופן מעורבב של אותיות ללא פיסוק ביניהם והיו המילים מעורבבות ולא היה
ניכר כאן כתיבה ,ורק לאחר מיתת משה ,נתחברו האותיות למילים ונמצא כתוב וימת שם משה
עבד ה’ וכו’.
וסבי זקני הרה”ח ר’ ישראל יצחק יש”י חסידה ז”ל [מח”ס כרמי ישראל] כתב בחידושיו עמ”ס
מנחות [ל ].לבאר באופן נפלא את הגמ’ במנחות כט :וז”ל ‘אמר רב יהודה אמר רב בשעה שעלה
משה למרום מצאו לקב”ה שיושב וקושר כתרים לאותיות אמר לפניו רבש”ע מי מעכב על ידך אמר
לו אדם אחד עתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו וכו’ אמר לפני רבש”ע הראהו לי
אמר לו חזור לאחורך הלך וישב בסוף שמונה שורות ולא היה יודע מה הם אומרים תשש כוחו’
עכ”ל הגמ’ ,ויש לבאר מה ענה לו הקב”ה ומדוע באמת לא ידע משה את שמונה השורות.
וביאר סבי ז”ל ,דהמהרש”א שם ביאר דהקב”ה היה קושר כתרים לאותיות היינו שהיה קושר את
האותיות היינו לסדרם בסדר הנכון ,וזהו מעשה הקשירה שהוא חיבור בין האותיות ,ומכיון שמשה
לא ידע את צירופי האותיות וחיבורם למילים של השמונה פסוקים האחרונים של התורה שהרי לא
קיבל אותם בצורה של מילים אלא כאותיות לחוד ,על כן מספרת הגמ’ שכיון שהלך לסוף שמונה
שורות לא ידע מה הם אומרים ,היינו לאותם שמונת הפסוקים האחרונים שלא קיבלם כצורתם ,ועל
כן לא הבין מה הם אומרים ותשש כוחו ,ודפח”ח.
שמונה פסוקים ראשונים בתורה נכתבו טרם סיום ההבדלה שבבריאה
ומ”מ ,ע”פ ביאור הספרים הק’ דמשה כותב בדמע היינו מלשון עירוב ,יש לבאר הקשר בין שמונת
הפסוקים האחרונים בתורה לשמונת הפסוקים הראשונים ,שהרי שמונת הפסוקים הראשונים
שבתורה מגיעים עד היום השלישי ,וכידוע שביום הראשון היתה פעולת הבדלה של דבר המעורב
דהיינו האור והחושך ,וכן ביום השני המשיכה פעולת הבדלה בין המים העליונים למים התחתונים
ובימים אלו כתוב ‘ויבדל’ ,ורק ביום השלישי הושלמה פעולת הבדלת המים [כמ”ש רש”י] ,ונמצא,
דעד היום השלישי טרם הובדלו התוהו ובוהו כולם והיו עדיין במצב דימוע ,ורק לאחר שמונת
פסוקים אלו דהיינו ביום השלישי רק אז הובדל הכל לגמרי ,ודמי לשמונת הפסוקים האחרונים
בתורה שגם הם היו במצב של דימוע בעולם.
קל וחומר הוא תורה בעצמו
ובדרך נוספת יש לחבר סוף התורה לתחילתה ,דהנה ידוע שמידת ‘קל וחומר’ הרי היא כאילו
כתוב מפורש בתורה ,ויש כמה דינים שהינם מק”ו ודינם מדאו’ ,דוגמא לדבר חיוב עמידה לפני
ס”ת ,שהרי למדים זאת מק”ו מתלמיד חכם ,דאם עומדים לפני תלמיד חכם ק”ו שעומדים לפני
ס”ת [קידושין לג‘ :פני לומדיה עומדים מפניה לא כש”כ] ,וכתבו האחרונים [הפמ”ג במשב”ז
סימן קמא’ סק”ג ,ובאגר”מ או”ח ה’ סימן לח’ ,וכן בעמק ברכה בריש הקטע ‘בענין כבוד ס”ת’]
דעמידה קמיה ס”ת הרי היא מדאו’ ,ונפק”מ דיש להחמיר בספקו ,דהוי ספיקא דאורייתא .וכן מצינו
ברבינו יונה ברכות ח :על הגמ’ ‘בעי רב פפא בין פסוקא לפסוקא מאי-תיקו’ דכתב רבינו יונה
‘ומבעיא לן אם מותר לצאת בשעה שמתרגמים כמו שמותר לצאת בין גברא לגברא וסלקא בתיקו,
והוי תיקו דאורייתא לחומרא ,עכ”ל .נמצינו למדים דק”ו דינו כאילו כתוב מפורש בתורה.
כל נתינת התורה מבוססת על קל וחומר
והנה בפסוק האחרון בתורה אומר משה לבני ישראל ‘ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר
עשה משה לעיני כל ישראל’ ,ופרש”י ,שנשא ליבו לשבור את הלוחות לעיניהם והסכימה דעת
הקב”ה לדעתו שנאמר ‘אשר שברת’ יישר כוחך ששברת עכ”ד רש”י .ויש לעיין מה טעם שהובא
כעת ענין שבירת הלוחות במילות התורה האחרונות .ונראה דיש כאן הסכמה נוספת של הקב”ה
למעשיו של משה ,ואומר להם שתורה זו בידם היא תורה שניתנה להם בשנית ,בעטיו של קל

מעשה רב

וחומר ,שהרי התורה הראשונית שהיו צריכים לקבל דרש משה קל וחומר מעצמו ושברה לעיניהם,
וזו התורה שבידיכם היא תורה שניתנה לכם מכח הק”ו של משה ,והסכים הקב”ה לדעתו ,ורואים
בסיום התורה את כוחו של קל וחומר שהרי כל התורה המצויה בידינו באה מכח ק”ו.
גם עשרה מאמרות שנברא העולם מבוסס על ק”ו
וראיתי פעם מקור לזה שק”ו הוי כאילו נאמר מפורש ,דמצינו ביום השלישי דאף שלא נצטוו
הדשאים להוציא למינן ,מ”מ למדו הדשאים ק”ו מהאילנות [הובא ברש”י עה”ת א’ יב’] ויצאו
למינם ,ולכאו’ הרי בעשרה מאמרות נברא העולם ,והיאך שייך לומר דנבראו במאמר הקב”ה והרי
למדו הק”ו מעצמם ולא מכח המאמר ,ועל כרחך דע”י הק”ו חשיב כאילו אמרו הקב”ה ,וא”כ ה”ה
כל דבר הנלמד מק”ו חשיב כאילו נאמר מפיו ממש ואף שלא ממש יצא מפיו ,ובזה דמי סוף התורה
לתחילתה דמצינו את כח הק”ו כאילו נכתב מפורש.
נשא אחיתופל ק”ו בעצמו
ועוד יש להוכיח דק”ו חשיב כמפורש ,דמצינו בגמ’ בסוכה נג .כשאיים התהום להציף את העולם
אמר דוד ‘מי איכא דידע אי שרי למיכתב שם אחספא’ ואחיתופל למד כן מק”ו מסוטה דמותר,
וכתב רש”י דדוד לא רצה לפסוק מעצמו משום שלא רצה להיות מורה הלכה בפני רבו [עירובין
סב ]:ולכן המתין לדברי אחיתופל ,והנה איתא באבות [פ”ו מ”ג] שלמד דוד מאחיתופל שני דברים
בלבד ועכ”ז קראו רבו אלופו ומיודעו [ורש”י כתב מה הם שני דברים אלו] ,ולכאו’ מדוע לא
הוזכר גם דבר זה ונמצאו שלש דברים ,ולדברינו אתי שפיר ,דכיון שק”ו הינו דבר ברור וכאילו
כתוב מפורש ,א”כ לא חשיב כאילו הוא לימדו אלא כתוב מפורש בדין סוטה דמותר בכל מקום
של שלום למחוק את השם [אלא דאם תאמר א”כ מדוע לא אמרו דוד בעצמו ,שהרי ידע ק”ו זה
וכמ”ש רש”י שם שדוד ידע הדין ורק לא רצה להורות בפני רבו ,וא”ת דאם ק”ו חשיב כאילו נכתב
מפורש בתורה א”כ מדוע לא הורה דוד בעצמו ,וצ”ל דלענין מורה הלכה בפני רבו ,גם הנלמד
מק”ו חשיב הוראה].
בסתירת הק”ו האם יותר פשוט לעמוד בפני ס”ת או בפני ת”ח
ואגב מה שדיברנו שק”ו חשיב מדאורייתא ועל כן חייב לעמוד מפני ספר תורה ,כבר הקשו בזה
הראשונים [עי’ בר”ן בקידושין שם] שאלה עצומה ,דבמס’ קידושין כתוב [לג ]:שהק”ו הוא
שאם עומדים ללומדיה פשיטא שעומדים לה ,ואילו במסכת מכות איתא [כב ,]:דטיפשים האנשים
שעומדים בפני ס”ת ולא עומדים בפני לומדיה שהרי התלמידי חכמים יכולים לשנות את הכתוב בה,
עכ”ד ,משמע שם ,דלומדיה עדיפי מהתורה ,ואילו בקידושין כתוב דאם לכבוד לומדיה עומדים-
כש”כ לה ,משמע דהעיקר הוא לעמוד לספר תורה.
החיוב לעמוד מפני תלמידי חכמים מפני התורה שנמצאת בתוכם או שהם עצמם תורה
והנה יש לחקור מחמת מה עומדים לפני ת”ח ,האם מכיון שהם לומדים תורה א”כ הרי זה כאילו
התורה נכנסה בעצמותם וא”כ צריכים לעמוד מפני התורה שנמצאת בתוכם ,או שמא דכבר אין
זה תורה עצמה ,אלא כבר לקחו אותה והפכו אותה לדבר אחר וצריכים לעמוד מפניהם כיון שהם
כיום תורה בחפצא חדשה ,אבל אין זה מחמת התורה שנכנסה אל גופם.
ונראה דשתי התשובות נכונות ושתי הדינים נכונים ,אלא דיש חילוק בין שתיהם ,דאילו מדין
התורה עצמה שנמצאת אצל האדם בגופו והיא מחייבת לעמוד ,חיוב זה מחייב לעמוד גם תלמידי
חכמים שהרי סו”ס תורה היא ומה לי שגם הוא תלמיד חכם ,אבל בזה שהאדם נעשה חפצא של
תורה ,זה מחייב לעמוד רק את הפשוטי העם ולא את התלמידי חכמים שהרי גם הם חפצא של
תורה.
ועל פי זה יש ליישב קושית הראשונים ,דהגמ’ בקידושין מדברת
קרן אורה  -הדף היומי
כלפי תלמידי חכמים ,והם באמת לא היו צריכים לעמוד בפני ת”ח
שהרי גם הם ת”ח ,אלא דכיון שלכל ת”ח יש בתוכו גם את התורה
עוזרים לכם לסיים את הש"ס!
יש לך שאלה על הדף? חוסר בהירות?
א”כ נמצא דבכל גופו של ת”ח יש גם את התורה עצמה ,ואם ת”ח
סתם מתקשה בקטע גמרא?
עומדים בפני חבריהם כש”כ שיצטרכו לעמוד בפני התורה עצמה
יש מי שיעזור!
דכיון שכלולה התורה בחבריהם והם עומדים לכבודה כש”כ כשהיא
המוקד הטלפוני לשאלות על הדף היומי
לבדה ,אבל בגמ’ במכות איירי על עמי ארצות ולהם הרבה יותר
04-6641505
פשוט לעמוד מפני ת”ח שהרי ת”ח הם בדרגה יותר גבוהה מאשר
התורה בעצמה ,ועל כן הם
ניתן לקבל את העלון ישירות למייל
טיפשים .והדברים נפלאים.
נא לפנות לכתובתkerenora456@gmail.com :

המשך מעמוד קודם

ממילתו .כאשר מתפללים לרפואתו של אדם ,בעצם מבקשים שהמלאך יבוא בשליחותו של הקב"ה וירפא את החולה .כדי
להוריד את המלאך צריך זכויות רבות ,זכויות שלא תמיד ישנן .לא בקלות ניתן 'לגייס' ולהביא אותו מהעולמות העליונים.
חשבתי לעצמי ,המשיך הרב ,הרי בזמן הברית מגיע אליהו מלאך הברית ,בין היתר כדי לרפא את התינוק .כשהוא כבר כאן
ממילא בזכות התינוק ,ניתן לבקש ממנו ש'על הדרך' ירפא גם את החולה.
זה סיפור המעשה .אולי אפשר לבאר גם את ענייננו על אותו משקל .כאשר אדם עומד להסתלק מהעולם ,בא מלאך ליטול
את נשמתו .אמנם זהו מלאך המוות ,שכשמו כן הוא ,תפקידו הוא להמית ולא להחיות ,ולא עוד אלא שהוא מלא עיניים,
חרבו שלופה בידו ,כיון שחולה רואה אותו מזדעזע וכו' וכו' [עבודה זרה כ ב] ,אבל ,מכל מקום מלאך הוא .מלאך מרום שבא
בשליחותו של מקום .ואם כבר נמצא כאן מלאך ,אפשר לנצל את הסיטואציה כדי שיסייע לברכות לעלות לעולמות העליונים,
לחלות פני מלך מלכי המלכים.

כמובן שצריך להיות במדרגה גבוהה עד מאוד כדי לחשוב באותם רגעי אימה על אלו שלעת עתה נשארים בעולם התחתון,
ולבקש עבורם ברכה באמצעות מלאך המוות .אבל מי לנו גדול ממשה רבינו ,שמסר נפשו פעמים אין ספור למען כלל
ישראל.
ובפרט שמלאך המוות היה אוהבו ,כפי שאומרת הגמרא [שבת פט א]" :מיד כל אחד ואחד [מהמלאכים] נעשה לו אוהב,
ומסר לו דבר וכו' .אף מלאך המות מסר לו דבר ,שנאמר" :ויתן את הקטרת ויכפר על העם" [במדבר יז יב] .ואומר "ויעמד בין
המתים ובין החיים וגו'" [שם שם יג] .אי לאו דאמר ליה  -מי הוה ידע?"
אם כן ,זו הכוונה "עיכב משה על ידו ועמד וברכן" .כלומר ,אמר לו משה ,טוב שבאת .אם אתה כבר כאן ,לפני שאתה נוטל את
נשמתי ,יש לי כמה ברכות שברצוני לברך את עם ישראל .אני אברך ואתה תעלה אותן למעלה.
[מתוך הספר 'מפיק מרגליות']

