Witnesses Make
Mistakes
O ne day in Beis Din . . .
“Okay, let’s call in the witnesses.”
Two men walk into the Beis Din. The
Dayanim begin questioning them.
“When did the alleged theft occur?”
“The second hour,” answers the first witness.
“The third hour,” says the second witness.
“They are contradicting each other!” says
the alleged thief. “May we use their testimony?”
“Yes, it is perfectly valid” says the Dayan.
A short time later . . .
“Call in the witnesses for the next din
Torah.”

B’ezras Hashem
“According to the word of Hashem,
the Bnei Yisrael journeyed, and According
to the word of Hashem they encamped.
All the days that the cloud (of glory)
would rest upon the Mishkan, they
would encamp. When the cloud stayed a
long time over the Mishkan, the Bnei
Yisrael would keep Hashem’s restrictions
and not travel. Sometimes the cloud
would be upon the Mishkan for a number
of days; according to the word of
Hashem would they encamp and according to the word of Hashem would they
journey. And sometimes the cloud would
remain from evening until morning, and
the cloud would be lifted in the morning
and they would journey; or for a day and

The two men enter the Beis Din.
“What time did the alleged million dollar
loan take place?”
“The third hour,” answers the first witness.
“What do you say?”
“The fifth hour,” says the second witness.
“These witnesses contradict each by two
hours!” says the borrower. “We surely
must reject their testimony.”
“No. We can accept their testimony
also.”
The question is:
How can the dayanim accept these two
apparently contradictory testimonies?
The answer is:
The Gemora (Pesachim 11b & 12a) discusses these cases. In the first case, the
theft occurred at the exact moment and
the end of the second hour, beginning of
the third hour. The first witness called it
the second hour, because it was indeed
the end of the second hour. The second
witness called it the third hour because it
was the beginning of the third hour.
In the second case, Rebbe Yehuda rules
that a witness can be mistaken in the time
of day up to half an hour. Therefore, the
actual time was 4:30. The first witness
made a mistake of half an hour earlier,
thinking it was the beginning of the fourth
hour. This is also the end of the third hour,
therefore he said, “The third hour.” The
second witness made a mistake of half an
hour in the other direction. He thought it
was the end of the fourth hour, which is
also the beginning of the fifth hour. Therefore, he testified, “The fifth hour.”
This puzzle and answer is for learning
and discussion purposes only. Do not
rely upon it for psak halacha! Consult
a Rav to determine the correct halachic ruling.

wishes.” When he arrives, he should give
thanks and praise to The One who
brought him here by saying, “Behold, with
Hashem’s help I have reached this place!”
In this way, he will constantly mention the
Heavenly Name when he decides to do
something, while he is doing it, and when
he successfully completes it.
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imilarly, when he engages in buying or
selling merchandise he should say, “I trust
in Hashem that He will give me success.”
If he profits he should say, “I profited
with Hashem’s help” as the verse states in
parashas Eikev, “Then you shall remember Hashem your G-d: that it was He
who gave you the strength to make
wealth” (Devarim 8:18). Similarly, if he
fails, cholila (Heaven forbid), he should
say, “The came to me from Hashem for a
sin that I committed.” He should then
search his deeds measure for measure,
perhaps he was dishonest in a monetary
manner, or withheld tsedaka from a poor
person. He should return the money,
admit his mistake and confess to the Almighty. If a person begins a business venture he should say, “I am going to do this
with Hashem’s permission, and for the
sake of His Name.” He should pray a
short prayer, “Master of the World! Your
holy words state, ‘One who trusts in
Hashem is surrounded by chessed.’ ‘You
give sustenance to all (living things).’ Bless
this venture that I am about to undertake
with a portion of Your chessed.”
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a night, and the cloud would be lifted
and they would journey. Or for two
days, or a month, or a year, when the
cloud would linger over the Mishkan,
resting upon it, the Bnei Yisrael would
encamp and not journey, but when it was
lifted they would journey” (Bamidbar
9:18-22). This passage describes how the
Bnei Yisrael were instructed to travel,
camp, and guided on their way in the
midbar. All of their travels and encampments were “al pi Hashem” – According
to the word of Hashem.

The sefer Eved HaMelech cites the She-

lah HaKadosh who illuminates this parasha
with a brilliant insight. The Torah is hinting
to an important mussar thought. Before a
person begins any activity or movement,
he should say, “Im yirtzeh Hashem” (If
Hashem wishes [it to be so]), or B’ezras
Hashem (With Hashem’s help). If he takes
a trip, he should say, “I am traveling with
Hashem’s help and I would like to reach
my destination with His help, if He so

person should believe that everything
that happens to him is from the Holy
One, Blessed Be He. Even unpleasant
things are from Him. Wicked people who
hurt us are just his messengers. Therefore,
whether good or bad things happen to
him, he should believe in the Almighty
and say, “This is from Hashem.”
Kinderlach . . .
The Shelah HaKadosh is describing the
reality of the world. Everything that happens to us is decreed from Above. The
Holy Shelah then gives us the tools to internalize that reality and live with it. Talk
to Hashem! Observe His ways! Realize
that He is The One who will grant you
success or failure in any undertaking.
Therefore, ask for His help and blessing
before you begin. If He grants you success,
thank Him. If the outcome is not pleasant,
acknowledge that He is trying to teach
you something. Examine your deeds, learn
the lesson, and correct the problem. Bring
the Almighty and His ways into your regular conversation. Live with Him every
moment of the day! “According to the
word of Hashem, the Bnei Yisrael journeyed, and According to the word of
Hashem they encamped.”
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בדיון בבית דין...
"טוב ,הבה נקרא לעדים".
שני אנשים נכנסים לבית הדין .הדיינים מתחילים לחקור אותם.
"מתי אירעה הגניבה שבה חשוד הנאשם?"
"בשעה השנייה ",עונה העד הראשון.
"בשעה השלישית ",עונה העד השני.
"הם סותרים זה את זה!" אומר הנאשם" .האם אפשר להשתמש
בעדות שלהם?"
"כן ,העדות מתקבלת ",עונה לו הדיין.
זמן קצר לאחר מכן...
"קראו לעדים של הדין-תורה הבא".
שני אנשים נכנסים לבית הדין.
"באיזו שעה נעשתה ההלוואה בסך מליון
דולר ,שתובע המלווה?"
"בשעה השלישית ",עונה העד הראשון.
"בשעה החמישית ",אומר העד השני.
"שני העדים סותרים זה את זה – בהבדל
של שעתיים!" אומר הלווה" .ודאי שעלינו
לדחות את עדותם".
"לא .אנו יכולים לקבל גם עדות זו".
השאלה היא:
כיצד יכולים הדיינים לקבל שתי עדויות
אלה ,הנראות כמכילות סתירות?
והתשובה היא:
הגמרא )פסחים דף י"א ע"ב ודף י"ב ע"א(
דנה בשני מקרים אלה .במקרה הראשון,
הגניבה אירעה בדיוק בסוף השעה
השנייה ,ותחילת השלישית .העד הראשון
אמר שמדובר בשעה השנייה ,כי היא אכן
אירעה בסוף השעה השנייה .העד השני
טוען שזו השעה שלישית ,מכיוון שהיה זה
בתחילת השעה השלישית.
במקרה השני ,ר' יהודה פוסק שעד יכול לטעות בזמן ביום עד
למחצית השעה ,ולכן ,השעה האמיתית היתה ארבע שעות ומחצה.
העד הראשון טעה בחצי שעה ,בחושבו שהדבר אירע בתחילת
השעה הרביעית ,שהיא גם סוף השעה השלישית ,ולכן אמר
"בשעה השלישית ".העד השני טעה גם כן בחצי שעה – הוא חשב
שהמעשה אירע בסוף השעה הרביעית ,שהיא גם תחילת השעה
חמישית ,ולכן אמר שמדובר בשעה החמישית.
חידות אלה והתשובות עליהן הן לצורך לימוד ודיון בלבד.
אין לסמוך עליהם למעשה .יש להפנות את השאלה לרב כדי
לקבל ממנו את הפסק הנכון.

’í ³þï¼ë
"על פי ה' יסעו בני ישראל ועל פי ה' יחנו כל ימי אשר ישכון הענן
על המשכן יחנו .ובהאריך הענן על המשכן ימים רבים ושמרו בני
ישראל את משמרת ה' ולא ייסעו .ויש אשר יהיה הענן ימים מספר
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על המשכן .על פי ה' יחנו ועל פי ה' ייסעו .ויש אשר יהיה הענן
מערב עד בוקר ונעלה הענן בבוקר ונסעו ,או יומם ולילה ונעלה
הענן ונסעו .או יומיים או חודש או ימים  -בהאריך הענן על המשכן
לשכון עליו יחנו בני ישראל ולא ייסעו ובהעלותו ייסעו" )במדבר ט',
י"ח-כ"ב( .פסוקים אלה מתארים כיצד חנו ונסעו בני ישראל
במדבר ,וכיצד כוּונו בדרכם .כל מסעיהם וחניותיהם היו על פי ה'.
ספר "עבד המלך" מצטט את דברי השל"ה הקדוש ,שמאיר פרשה
זו באור יקרות .התורה רומזת כאן לרעיון חשוב בתורת המוסר.
לפני שאדם מתחיל בכל פעילות או מעשה עליו לומר "אם ירצה
ה'" ,או "בעזרת ה'" .אם הוא יוצא לדרך ,עליו לומר "הנני נוסע
בעזרת ה' יתברך ובדעתי לחנות במקום פלוני בעזרתו יתברך ,אם
ירצה ".כאשר הוא מגיע ליעדו ,עליו להודות ולשבח למי שהביאו
לכאן באומרו "הנה ,בעזרת ה' יתברך באתי הנה!" ואמר השל"ה
עוד" :נמצא שם שמיים שגור בפיו בשעה
שעולה במחשבתו ובשעת מעשה".
בדומה לכך ,כאשר הוא עוסק במקח
ובממכר עליו לומר "אני בוטח בה' שיצליח
אותי ".אם הוא מרוויח מהעיסקה עליו
לומר "הרווחתי בעזרת ה' יתברך" ,כמו
שנאמר בפרשת עקב" :וזכרת את ה'
אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל"
)דברים ח' ,י"ח( .ובדומה לכך ,אם הוא
הפסיד ,חלילה ,עליו לומר "מאת ה' היתה
לי ,עבור איזה חטא ",ולפשפש במעשיו
אחר מידה כנגד מידה ,אולי עבר על איזה
איסור בענייני ממון ,או נמנע מלתת צדקה
לעני .ואם מצא דבר כזה ,עליו להחזיר את
הכסף ,להודות בטעותו ולהתוודות בפני
ה' .אם אדם עומד לעשות עיסקה עליו
לומר "אני הולך לעשות זה ברשות ה'
יתברך ,ולמען שמו ".ואז יתפלל תפילה
קצרה זו" :ריבונו של עולם! בדבר קדשך
כתוב לאמר 'הבוטח בה' חסד יסובבנו'.
וכתיב 'ואתה מחיה את כולם '.חלוק לי
מחסדך ליתן ברכה במעשה ידי בפעולה
זו".
על האדם להאמין שהכל בא לו מאת הקדוש ברוך הוא .גם
הדברים הבלתי-נעימים מגיעים ממנו .רשעים הפוגעים בנו הם רק
שליחיו .ולפיכך ,בין אם קורים לו דברים טובים ובין אם רעים ,עליו
להאמין בה' ולומר "דבר זה מאת ה' הוא".
ילדים יקרים . . .
השל"ה הקדוש מתאר את המציאות כל מה שקורה לנו נגזר
מלמעלה .על בסיס זה נותן לנו השל"ה הקדוש את הכלים
להפנים מציאות זו ולחיות עמה .דברו אל ה'! התבוננו בדרכיו!
הבינו שהוא שיעניק לכם הצלחה או כשלון בכל משימה .ולכן,
בקשו את עזרתו וברכתו לפני שאתם יוצאים לדרך .אם הוא מזכה
אתכם בהצלחה ,הודו לו .אם התוצאה אינה משביעת רצון ,הכירו
בכך שהוא מנסה ללמד אתכם לקח .בדקו את מעשיכם ,לימדו
את הלקח ,ותקנו את הטעון-תיקון .הכניסו את הקדוש ברוך הוא
ואת דרכיו לשיחתכם היום-יומית .חיו עמו בכל רגע ביום! "על פי ה'
יסעו בני ישראל ועל פי ה' יחנו".

© תשע''ד  :כל הזכויות שמורות למחבר ,שמחה גרופמן  :טל 02-585-2216 :ת.ד ,5338 .י-ם .91052

והגדת לבנך מופץ בארץ .עשה מנוי ל"והגדת לבנך" לעצמך או לבית כנסת שלך ₪120 -לשנה.
תרומות ניתן להפקיד בבנק הדואר מ"ח  .7-65631-5כסף הנתרם ל"והגדת לבנך" אפשר להפריש ממעשר כספים .תזכו למצוות!

