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מקרה מעניין אירע בירושלים למשפחה אחת שהיה להם ילד בן חמש
שנים שהתנדנד בנדנדה בגינה שליד ביתו .כשהיסב את ראשו להסתכל
אחורנית נמשך חבל הנדנדה ונכרך סביב צוארו ,ועד שחשו להצילו,
כמעט ונחנק .הוא הובא לבית החולים ללא הכרה ובמצב אנוש .במשך כמה
חדשים הוא שכב כצמח .שם הילד ומשפחתו התפרסמו בציבור כדי שיבקשו
עליו רחמים.
בוקר אחד התקשר הרב הצדיק ר’ דוד פרנקל זצ”ל אל המשפחה ,וסיפר לאב
חלום נורא שחלם בליל אמש ,והנה בחלומו ניצב הוא בבית דין של מעלה וראה
שמונחות בפניהם שלש קופסאות ,על הראשונה היה כתוב “חיים” ,על השניה
היה כתוב “מוות” ה’ יצילנו .על השלישית היה כתוב “נשמות” .והיו דייני בית
הדין העליון מוציאים בכל פעם שם של נשמה מקופסת הנשמות ,ודנים בה
וגוזרים את דינה איזו להניח בקופסת החיים ואיזו להיפך חס ושלום .וראיתי את
שם ילדכם מוצא מקופסת הנשמות והושיטו את שמו לקופסת המתים ,כאשר
לפתע הופיעו משוק מחנה יהודה שבירושלים מספריים בצבע כחול וחתכו את
הפתק לגזרים ,איני מבין מה הם המספריים האלה ומדוע הגיעו משוק מחנה
יהודה ,אבל ראיתי חובה לעצמי לספר לך את חלומי.
משניתק האב את השיחה ,צלצל הטלפון שנית הפעם היה זה הרופא שטיפל
בילד שביקש מההורים לבוא בדחיפות .בלב דופק ופוחד הגיעו ההורים לבית
החולים ,שם קבלם הרופא בחיוך רחב ואמר להם שללא סיבה רפואית מוסברת,
הילד לפתע התעורר והחל לדבר ולהתנהג כבריא לגמרי ,ואכן הוא נבדק ונמצא
בריא לחלוטין והוא משוחרר לביתו.
בדרכם חזרה סיפר האב לאשתו את החלום שסיפר לו הרה”צ ר’ דוד ,והנה
החלום עומד לנגדם אמת ויציב .מששמעה האשה את החלום לקתה בהלם
ולקח זמן עד שחזרה לעצמה ,ואז סיפרה שהיות והיא תופרת בגדים ,יש לה
מספריים כחולים שגוזרים בדים באופן מקצועי ,ובכל פעם שקנתה בדים בשוק
מחנה יהודה ,הביאה אתה את המספריים ומסרה אותם לידי המוכר שיחתוך
בהם את הבד שקנתה .בפעם האחרונה החלטתי להוסיף בצניעות לזכות רפואת
הבן והחלטתי לא למסור את המספריים מידי לידי המוכר ,אלא להניחם על
השולחן שיקחם לבד ,וכך עשיתי .וכעת כשמעתי את החלום והבנתי את פשרו
וראיתי את תוצאות קבלתי איך נתקבלו בבית דין של מעלה ,כיצד אשאר רגועה.
ילד זה הוא היום אברך חשוב בירושלים והמספריים נמצאות אצלו בבית במדף
ארון הספרים מעבר לוטרינה כמזכרת נצח לקבלת חייו במתנה בזכות צניעות
חשובה זו של אמו.

בילדותו ,מספר הרה”ג בן ציון מוצפי שליט”א ,לפני כ50-
שנה ,הייתה אשה זקנה באה בימים שנהגה לבוא ל’אור
רחל’ .ישישה כבת  115שגרה בשכונת מקור ברוך ברחוב
רש”י פינת תחכמוני בירושלים .תמיד הייתה לבושה
בצניעות מופלגת בשכבות רבות של לבושים והאריכה ימים
רבים ,הייתה מוסרת לנשים דרשות בשבתות .ביום שנפטרה
הגיעו אנשים לביתה ,חברה קדישא טיפלו בנפטרת והרב
מוצפי עמד שם במדרגות עם אביו ,הרב סלמאן מוצפי זצ”ל
וחבריו והם התחילו להעלות זכרונות מבגדד .וכך סיפר
אביו :מעשה שהיה בזמן הבן איש חי .יום אחד נפטר איש
זקן וקראו לחברה קדישא לטפל בו .חפרו קבר .שם בבגדד
האדמה מאוד טחוחה כמו חימר .אפילו את המצבות היו
בונים מטיט בשיפוע בצורת פירמידה כדי שהגשם לא יהרוס את המצבות .מדי שנה היו מחדשים
את הטיט שהתחורר .הקברן חפר קבר לאותו זקן ופתאום נפל עפר מאחד הקברים הישנים לתוך
הקבר שחפר ונתגלו לעיניו מתוך הקבר תכריכים נקיים וצחים כמו חדשים .הקברן הנדהם הכיר את
בית העלמין וידע שזה קבר שקיים מעל לעשר שנים ,הוא הסתקרן לראות מי המת הזה ושלח את ידו
לגעת בתכריכים .נגע והרגיש שזה גופה של אשה שהיה שלם ממש כמו אשה חיה שישנה במיטתה.
הוא הבין שמדובר באשה קדושה ,מייד ביקש מחילה וסתם את הקבר בטיט .קבר גם את הזקן ושב
לביתו .באותו לילה הגיעה אליו הנפטרת בחלום ואמרה לו“ :אתה נגעת בי” .הוא התנצל והסביר
שראה את התכריכים ורצה לראות מה זה .אמרה לו הנפטרת“ :אתה לא מתבייש? אתה יודע שכל
החיים שלי שום גבר זר לא נגע בי אפילו באצבע חוץ מבעלי? איך העזת לגעת בי? אני כבר עשרים
שנה מתה ואף אחד לא העז לגעת בי .מכיוון שאתה נגעת בי ,מחר אתה אצלנו!” הקברן קם למחרת
בבוקר ,סיפר את המעשה הזה לאנשים בבית הכנסת ולאחר תפילת שחרית הלך לעולמו.

כתוב בשערי תשובה לרבינו יונה:
רו לֹא ִת ְק ְרב ּו
יש ֶאל ָּכל ְ ׁש ֵאר ְ ּב ָ ׂש ֹ
יש ִא ׁ
“א ׁ
פ) ִ
ְלגַ ּל ֹות ֶע ְרוָ ה” (ויקרא יח ,ו) .כל קירוב בשר
אסור כגון הנגיעה בידי אשת איש .ופירושו
 לגלות ערוה .כי הקרבה מביאה לידי ערוה.וכי תאמר בלבבך איפה נמצא בכתוב כי
גדרה התורה גדר כי תאמר אשר אסרה מגע
יד ליד להיות גדר לעבירה? נשיבך דבר:
הנה במצות הנזיר אשר עיקר נזירותו פן
ישתה וישכח מחוקק או יתעהו רוח זנונים.
אוסרתו התורה מכל אשר יעשה מגפן היין.
וכל זה לגדר הרחקה ממשתה היין ”.עכ”ל.
“ו ֶאל ִא ּ ָׁשה ְ ּבנִ ַ ּדת טֻ ְמ ָא ָת ּה לֹא
וכן כתובְ :
ִת ְק ַרב ְלגַ ּל ֹות ֶע ְרוָ ָת ּה” (ויקרא ,יח ,יט) ,שימו
לב ללשון  -לא תקרב ,שכל קרבה אסורה.
וכן ככתוב בגמרא( :עירובין יח ,ב) “תנו רבנן
המרצה מעות לאשה מידו לידה או מידה לידו
בשביל שיסתכל בה אפילו דומה למשה רבינו
שקיבל תורה מהר סיני לא ינקה מדינה של
גיהנם ועליו הכתוב אומר (משלי יא כא) יָד ְליָד
לֹא יִ ָּנ ֶקה רָּ ע  -לא ינקה מדינה של גיהנם”.
(שער שלישי,
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