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 במדבר פרק א' פס' א'(וידבר ה' אל משה במדבר סיני")"

 למה ניתנה תורה במדבר?
 ש"אין אדם קונה את התורה עד שיעשה עצמו הפקר כמדבר".

 שמקבל את דברי חכמים ללא עוררין...
 

 איך הפצוע האנוש

 קם לתחייה???

 
דוגמא נפלאה לאמונת חכמים תמימה 

 נוכל ללמוד מהמעשה הבא:
 הרפואה פילח את האוויר. -ול יללת האמבולנס שהגיע לרחבת ביתק

 עד מהרה נפתחו הדלתות והאלונקה הורצה לחדר המיון.
 הרופאים שבדקו את הצעיר שנפצע בתאונת דרכים, קבעו כי שעותיו ספורות.

מיד הזעיקו את בני משפחתו, והללו ביקשו להודיע על המצב הקשה לאביו הזקן 
 של הפצוע.

הרפואה. הלה ניגש למיטת בנו וכלל לא התרגש  -בא היהודי הזקן לביתמיד הו
 מן המצב.

 הרופאים חשבו כי הוא אינו תופס את המתרחש, והסבירו לו כי המצב אנוש.
 הזקן לא התפעל. הוא זרק מבט לעבר המיטה והודיע כי הוא הולך לביתו.

 "לתמיהת הרופאים אמר:"אני בטוח שהוא יבריא ויקום על רגליו!
 חשבו הנוכחים כי הוא איבד את צלילות דעתו, ואז הסביר:

"בוודאי אני נשמע לכם מוזר, אך אספר לכם סיפור ותבינו מדוע אני מגיב בצורה 
 כזאת.

 יליד ראדין אני, עירו של ה"חפץ חיים" זצ"ל.
בתים שילמדו  -רגן קבוצה של בעליבזמן שהדפיס את ה'משנה ברורה', א

 הם מבינים את הכתוב. בספרו, כדי שיראה האם
 ולימודי מצא חן בעיניו מאוד.גם אני הייתי בקבוצה זו 



 שתי ברכות: חיים-פץבירך אותי הח
,שאזכה לאריכות ימים הראשונההברכה 

 ועדיין לא הגעתי לגיל זה:
 שילדיי לא ימותו בחיי. ה,יוהברכה השני

 הכיצד יתקיימו שתי הברכות יחד?
אם כן,הבן חייב להבריא, ולכן אני הולך 

 הביתה!"
עיניו, וכעבור  למחרת היום פקח הצעיר את 

שבועיים, בניגוד לכל תחזיות הרופאים, ירד 
 ממיטתו כאילו לא אירע דבר!

 שמע אחד מגדולי ישראל את הסיפור ואמר:
אין בכך  -נתקיימה שנים רבות לאחר הסתלקותוחיים -החפץ"זה שברכתו של  

 וש,אבל לימוד גדול הוא אמונת החכמים המופלגת של זקן זה..."חיד
 

 שגם אחרי עשרות שנים מקבלת הברכה: 
 עדין האמין ללא עוררין,
 שבנו יצא מסכנת חיים,

 נגד כל התחזיות של הרופאים!!!
 

אמונת חכמים תמימה וטהורה ניתן לומר 
 שאולי שייכת לדורות הקודמים.

פגם באמונה אנו בדורנו חשים כי משהו נ
 טהורה זו שהייתה נחלת אבותינו.

כיום יותר מרבים לחקור, לבדוק ולברר וחבל 
 שכתוצאה מכך נפגמת האמונה.
אמירתו של  -אך לא רק זאת, בעבר פסיקתו

 הרב הייתה נחרצת ומתקבלת ללא עוררין. בבחינת "כזה ראה וקדש".
תו של הרב אך, לצערנו, כיום אנו עדים לתופעות מכאיבות בהן הפכה דע

 בבחינת "עצה" ולא פסק הלכה.
תמימות זו וההליכה כעיוור אחרי "נעשה ונשמע", הייתה נחלתם של רבים מבני 

חדשות לבקרים  מקננים  עמנו, ואילו כיום השאלות הולכות ומתרבות, הספקות 
 והאמירה "היכן זה כתוב?" הפכה לשאלתם של רבים.

 
 ל "תמים תהיה עם ה' אלוקיך"אולי חבל שטרם עלינו במדרגה הנכונה ש

 )דברים י"ח י"ג(.
 וכל זה מתרחש מהסיבה שאנו לא זכרנו לקיים את הנאמר במדרש, 

 ש"אין אדם קונה את התורה עד שיעשה עצמו הפקר כמדבר".
סטרית בבחינת "כזה ראה וקדש",רק כך נוכל  -רק כאשר הראייה תהיה חד

 .לזכות שהתורה תיהפך לקניין בקרבנו
 יאל()אור דנ

 


