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 (יט, ב)זאת חקת התורה 

קורות חייו ותהלוכותיו בקודש של מרן קדוש  – "לפיד האש"בספר 
 אחד לדוגמא מספר וכה...ישראל הגה"ק מצאנז קלויזנבורג זי"ע מובא: 

 המות במחנה שרוי בהיותו פעם שהגיע, קיש יעקב אברהם רבי, השרידים
 דיומא מענינא דיבר לא הרבי. תורה דברי מפיו ושמע ל"זצ רבינו למחיצת
 בפסוק יתדותיו תמך הוא. תורה קנין... מעניני אם כי דאתרא ומענינא
 את והזכיר" לאמור' ד צוה אשר התורה חוקת זאת" השבוע מפרשת
 חוקת זאת" אומר אינו הכתוב מה מפני" במפרשים שהובא הידוע הדיוק
 רמז פה שחבוי, הסביר, אלא? הפרשה של מענינה שמתבקש כפי" הפרה

 פעמים מאה פרקו על שיחזור. א הלימוד לזכירת המועילים דברים' לג
 בספרים כמובא, הלימוד בשעת עיניו מול ה"הוי שם שיצייר. ב; ואחד

 שהכתוב וזה. לאזניו וישמיע רם בקול שילמד. ג; ל"האריז בשם הקדושים
 ,ה"צו אשר, שכח'ת ל'א כור'ז נוטריקון ת"זא, התורה חוקת זאת: מלמדנו

 שם תצייר ,'ה, ואחד פעמים מאה פרקך שתשנה היינו, א"ק בגימטריא
 לא לך תעשה אלה שלש אם. ובקול בפה שתגיד, לאמור ,עיניך מול ה"הוי

 .תלמודך את תשכח

 (יט, ב)זאת חקת התורה 

שנאמר  כמו’, זאת חקת הפרה‘מדוע לא נאמר ’ הקשה האור החיים הק
 ’. הפסחזאת חקת ‘בפסח 

ל מדוע ”האריז ו מרבו”פ מה ששאל מהרח”ק מקלויזנבורג ע”הרה’ ופי
 ל שכל זה”ירדו הדורות ואין אנו משיגים כהשגת הראשונים, וענה האריז

מחמת שחסר לנו טהרת אפר הפרה אדומה, כמה שנתרחק הדור יותר 
פרה, כך יורדים הדורות מדור לדור. כי רבינא ורב  מאותו דור שזכה לאפר

היו עדיין טהורים מטמאת מת  גם לא היה להם אפר פרה, אך זקנם אשי
טהרה, הרי היה  י אפר פרה, והחברים היו נזהרים בטהרה. וכיון שהיתה”ע

הנפש טהור מכל גלולים וזוהמות. וכמה שמתרחקים מאפר הפרה, כך 
ונים, ראשונים ואחרונים, הדורות, אמוראים, רבנן סבוראי, גא יורדים

 נראה הרחוב כמו שהוא נראה. ואחרוני אחרונים, עד שהיום

ברור כשמש ‘ו ”אות כ’ א במדבר קדמות מערכת א”וכתב החיד
ל והזה עליו לטהרו מטומאת ”אל האריז שאליהו הנביא הביא אפר פרה

 ’.ז זכה למה שזכה”המת, ועי

התורה כולה, לקחת  כי זהו החק של כל’, זאת חקת התורה‘לכן כתוב 
פעם שנטמאים, יטהר עצמו עם אפר פרה, זהו  פרה אדומה תמימה, ובכל

 חק לכל קניין התורה כולה.

 )י רייזמן"הגרמ(

 (יט, ב)זאת חקת התורה 

 פרש"י ז"ל לפי שהשטן שאומות העולם מונין את ישראל מה המצוה
הזאת ומה טעם יש בה לפיכך כתב בה חוקה גזרה היא מלפני ואין לך רשות 

להרהר אחרי'.

מפרש בזה בדרך רמז הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן זי"ע (מובא 
ליו ם רוצה לעשות איזה מצוה מיד בא אב'מרגניתא טבא') שבשעה שאד

היצר בטענה "מה המצוה הזאת" פי' מה שתעשה כעת הרי אינה מצווה 
ואינה נחשבת כלום לפני הבורא ית"ש, בשביל להחלישו ולמנעו  כלל,

ליו היצר בל אם כבר עשה את המצוה אז יבא אמלעשות את המצוה. א
בטענת "מה טעם יש בה" דהיינו שמכניס בו גאוה שטעם טעם מצוה 

 גדולה כזו.

וידוע מה שכתבו המפרשים שזהו מה שמבקשים "והסר שטן מלפנינו 
 מטענות היצר לפני המצוה ולאחר המצוה.ומאחרינו" דהיינו 

וכפי המסופר (מובא ב'ברית אברם' פרשת וישלח) על הרה"ק רבי ברוך 
מקוסוב זצ"ל שאמר פעם שאחר התפילה הגיע אליו היצר וניסה להכשילו 
בהרהורי גאוה שהתפילה היום היתה בכוונה גדולה, והשיב לו, שלא יתכן 

קש "והסר שטן וכו'", ובאם כעת שהתפילה היום היתה כדבעי כי הרי בי
 אחרי התפילה מגיעה השטן, ע"כ שהתפילה לא נתקבלה...

 -אומר הרה"ק מפרמישלאן זי"ע  –וזה כוונת רש"י בדברי קדשו 
"שהשטן וכו' מונין את ישראל "מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה" דהיינו 
 קודם ואחרי המצוה בטענות שונות בכדי להכשילו. והעצה לזה, כתב
רש"י, על הטענה דקודם עשיית המצוה תשיב לו: גזירה היא מלפני" כך 
ציוה המלך וזה המצוה מחוייב אני לעשות גם אם אינה נחשבת. ועל 
הטענה לאחר המצוה של "מה טעם יש בה", תשיב לו: "ואין לך רשות 

 )טעם הצבי(                    להרהר אחריה".

 את מונין זו במצוה רק וכו' למהברש"י, לפי שהאומות והשטן מונין 
? חוקה נקראת ולמה הדרשן מ"ר של טעם בזה יש שהרי, ועוד, ישראל
 קטגוריא לעשות רוצים ה"דאו ל"זצ מליסקא הירש רבי ק"הרה מתרץ

, יולד כי עז או כשב או שור )כז, כב ויקרא( דכתיב מה ל"אז וכבר לישראל
. שור קראו העגל להזכיר שלא אלא, יולד עגל רק הלא, שור קראו למה
 את ה"האו מונין", בנה צואת ותקנח אמה תבא" פרה מצות שטעם ואחר

 תורה אמרה כ"ע, העגל עוון שיוזכר בכדי המצוה טעם מה לומר ישראל
                    .הטעם לומר רשות לך ואין גזרתי גזרה חקקתי חוקה

 (אור שרגא, וכן הוא ב"ארח לחיים" מזלוטשוב)

 (יט, יז)ולקחו לטמא מעפר שריפת הפרה 

בת  יצאה כמשה, להיות בקש חפץ, דברי למצוא קהלת במדרש: "בקש
 יושר דברי אמת". וכתוב קול ואמרה

 מבקש היה אדומה פרה כתב החיד"א (יוסף תהילות פרק ע"ב): טעם
 אשכנז רבני ופירשו ה,"ע רבינו למשה אלא נתגלה ולא לידע, שלמה
חשב שהטעם שנתגלה רק למשה הוא מפני ששמו של  דשלמה דהכונה

 פרה' בפ רמוז שמו ומצא פרה, ופשפשהריפת שעפר ממשה רמוז בתיבות 
 טורח היה זה סמך ועל שלמה, ת"ר חטאתה ריפתש עפרמ טמאל דכתיב
 לדעת חפץ כלומר דברי למצוא קהלת בקש וזהו אדומה, פרה טעם למצוא

 יושר וכתוב ואמרה ק"ב יצאת' כאמו רמוז ששמו בטענה אדומה פרה טעם
 היה למשה ודוקא למשה הוא ביושר חטאתה ריפתש עפרמ טמאל ת"דר

 מגלה טעם פרה.

 (יוסף תהילות)

 ) יא, כ( רבים מים ויצא פעמים במטהו הסלע את ויך ידו את משה וירם

 את תכה ואם, ן"עי ד"למ ך"סמ אותיות שלש יש" סלע" בתיבת
' והך' הס את תשליך ך"סמ מאות דהיינו, והאחרונות הראשונות האותיות

 וכן'. מ בידך וישאר' והד' הל תשליך, ד"למ מאות וכן'. מ רק בידך וישאר
 הסלע את ויך שנאמר וזה" מים' "יהי', י בידך וישאר' והנ' הע תשליך, ן"עי

 ויצא ל"כנ אותיות שתי אות בכל סלע האותיות מן שהשליך היינו פעמים
                      מים. ויצאו הך הסלע על גשם בתפלת הפייטן שאמר מה וזה", מים"
 ) מפרשים(

 הסלע אל ודברתם אחיך ואהרן אתה העדה את והקהל המטה את קח
 (כ, ח) :וגו' הסלע מן מים להם והוצאת מימיו ונתן לעיניהם

 במטה הסלע שיכה אליו אמר לא י"שהש) השמיני הדרוש( ן"הר כתב
 המטה שיהיה רצה, הסלע אל ודברתם המטה את קח אליו אמר אבל. כלל
 בו שנתן הכח מפני מימיו נתינת על עוזר היה שם המצאו כי. הסלע לפני
 היה שכבר מפני, לזה צריך בלתי להיותו הסלע שיכה צוה לא אבל. י"הש
 אלא רב זמן רבים מים ממנו יצאו מאשר, הראשונה מהפעם יותר לכך מוכן

אמרשבתחלה. שלמההוראהזהעליורההכתובולשון. נסתםשעתה
 הוא כאלו" מימיו ונתן" אמר עתה אבל". מים ממנו ויצאו בצור והכית"

 בפניהם דבר איזה עמד שעתה אלא, בתוכו הטמונים המים שיתן אומר
 . מוצאם וסתם

  g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 

  ח˙˘ע" חו˜˙פר˘˙  
 כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©
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 ובפעם, במטהו הסלע להכות י"הש הצריך הראשונה בפעם כן אם הנה
 . הסלע בפני המטה שיעמוד אבל, כך הצריך לא השנית

 מלמדו יכהו למודו בתחלת אשר לתינוק הוא] בזה[ אצלי והמשל
 לו בהראות לו די דעתו יסיח אם, לומד אשר ואחרי, ורצועה במקל

 . ל"עכ. הרצועה

 היה הראשונה דבפעם. ן"הרמב של משאלותיו כמה נתיישבו זה ולפי
 במקל להכותו צריך לימודו שבתחילת תינוק כאותו הסלע על להכות צריך

 התלמיד נרמז וכבר - הרצועה את לו להראות די כ"אח אבל. וברצועה
 המטה את שיקח למשה ה"הקב לו אמר כן ועל. הדברים כוונת את ומבין
 הסלע הורגל שכבר ומכיון, הסלע אל ידבר אלא - בו יכה לא אבל - עמו

 .מים וליתן להמשיך כדי ברמז לו די - מימיו להוציא שנה ארבעים במשך

 (להעיר להורות ולהשכיל)

  קח את המטה.

מכיון שנאמר "ודברתם אל הסלע", מה צורך א) בפ' זה רבו הדיוקים: 
צוה רק:  (כלומר בסיני)"והקהל את העדה" ובֹחרב  ב)יש במטה ברגע זה ? 

"וקח אתך מזקני ישראל" ? ולא עוד אלא, שלפי חז"ל נעשה נס ועמדו כל 
"י), ולאיזה צורך עשה ב"י "אל פני הסלע", ומועט החזיק את המרובה (רש

למה צירף הקב"ה בזה את אהרן,  –ה' את הנס הזה ? ג) "אתה ואהרן אחיך" 
"ודברתם ד) הלא בין לדבר אל הסלע ובין להכותו די היה במשה לבדו ? 

ה) למה בֹחרב נאמר "והכית בצור" וכאן "ודברתם" ?  –אל הסלע" 
ה. כי האזן היא ובכל מקום נאמר "ודברת באזניהם" וכדומ –"לעיניהם" 

"ונתן מימיו והוצאת להם מים מן ו) המקבלת את הדיבור ולא העין ? 
 –אצל ונתן נאמר "מימיו" ואצל 'והוצאת' ז) נראה ככפל לשון ?  –הסלע" 

 בלשון יחיד"ודברתם אל הסלע" וסיים  בלשון רביםסתם 'מים' ? ח) התחיל 
 "והוצאת ... והשקית" ? 

ה עליו דבר הלכה א' או ונקדים דברי הילמדנו, ודברתם אל הסלע שנ
פרק א', היינו לא שמשה ידבר אל הסלע שיתן מימיו, אלא שישנה עליו 
דבר הלכה או פרק א' לבנ"י, שישמעו כולם את דברי התורה (ולצורך זה 

מימיו"; לא  –הסלע  –היה הכרח, שיעמדו כולם "אל פני הסלע") ואז "ונתן 
"י בזכות מרים ושנפסקו מים חדשים, אלא המים שהיה נותן כל מ' שנה לב

עתה במיתתה , יתן עתה מחדש בזכות לימוד התורה של כל ישראל. וכבר 
, שעצירת המים  של הסלע דומה לעצירת (הנצי"ב) העירו בהעמק דבר 

מתחילין  –רבנן  –גשמים בעון הדור והתקנה לזה תורה ותפלה (היחידים 
י"ב). ובמגילה  תענית י', –ומסיימין את התעניות בשעת עצירת גשמים 

ד"ב אמרו, שתלמוד תורה דרבים גדול מהקרבת תמידין, וביארו שם 
ברש"י, דהיינו ת"ת של כל ישראל. ולפיכך צוה ה' להקהיל את כל העדה 
ועשה נס, שהחזיק הסלע את כולם, ויהיה זה ת"ת של כל ישראל. ובזכות 
י זה יתן הסלע את "מימיו". אבל דוקא אם כל ישראל ישמעו את דבר

התורה בעיון רב ע"מ לקיים תורה לשמה, וזה שנאמר "ודברתם אל הסלע 
יצר הרע המסיר את לב האדם  –אבן  –(אולי הכוונה לרמז 'אל הסלע 

מאחרי ה', ושדברי תורה תבלין לו, כנאמר "הלא דברי כאש נאום ה' 
הרוחניים של ב"י, שיתרגשו מדברי  –וכפטיש יפוצץ סלע) לעיניהם" 

, שתדברו על הסלע (וכנאמר "ובמרירות תאנח לעיניהם" התורה והמוסר
שהכוונה לעיני הרוח) ויתפללו כל ב"י על המים: "ונתן {יחזקאל כא} 

מימיו". אבל אם לא יתמלאו התנאים האלה, אז הסלע שהיה נותן מימיו 
לא יתן כבר  –בזכות מרים שמתה וגם אין במקום זה זכות תורה ותפילה 

ב"י למות בצמא, אלא: "והוצאת להם מים מן מימיו, אבל אין לתת ל
הסלע". מים ע"י הכאה, וכמו שעשית בֹחרב, תעשה נס חדש ומים 

ולפיכך נאמר (כמו בֹחרב) חדשים. ואת ההכאה יעשה משה בעצמו 
.  ולפיכך נצטוה משה לקחת את המטה, בלשון יחיד"והוצאת ... והשקית" 

שה ואהרן שמא לא ישמעו ב"י את דברי התורה והמוסר, שידברו מ
(בעירובין נ"ד מבואר, שמשה היה משתף את אהרן בלימוד תורה לב"י), 
אז יכה משה במטהו על הסלע ויוציא ממנו מים בהכאה, כמו בֹחרב (שהיה 

 עוד קודם מתן תורה וא"א היה להוציא ע"י לימוד התורה).

 )אזניים לתורה(

 (כא, ט) יעש משה נחש נחשתו

יעש משה נחש נחשת לא נאמר לו לעשותו של נחשת, אלא אמר ו
משה הקב"ה אמר לי נחש, אני אעשנו של נחשת, לשון נופל על הלשון, זה 

לא ח) ולא הבינותי זה, שהרי הקב"ה לא  לשון רש"י מדברי רבותינו (ב"ר
הזכיר לו "נחש" אלא "עשה לך שרף" אבל דעתם לומר כי הלך משה אחר 
שם העצם אשר לו והנראה בעיני בסוד הדבר הזה, כי הוא מדרכי התורה 
שכל מעשיה נס בתוך נס, תסיר הנזק במזיק ותרפא החולי במחליא, כמו 

עץ (שמות טו כה) וכן במלח אלישע  שהזכירו (מכילתא ויסע א) בויורהו ה'
במים (מ"ב ב כא) וידוע מדרכי הרפואות, שכל נשוכי בעלי הארס יסתכנו 

בראותם אותם או בראות דמותם, עד כי נשוכי הכלב השוטה וכן שאר 
הבהמות השוטות אם יביטו במים יראה להם שם בבואת הכלב או המזיק 

מרא במסכת יומא (פד) וכן וימותו, כמו שכתוב בספרי הרפואות ומוזכר בג
ישמרו אותם הרופאים מהזכיר בפניהם שם הנושך, שלא יזכרו אותם כלל 
כי נפשם תדבק במחשבה ההיא ולא תפרד ממנה כלל עד שתמית אותם 
וכבר הזכירו דבר מנוסה מפלאות התולדה, כי נשוך הכלב השוטה אחרי 

דמות גורי  שנשתטה בחליו אם יקובל השתן שלו בכלי זכוכית יראה בשתן
כלבים קטנים, ואם תעביר המים במטלית ותסננם לא תמצא בהם שום 
רושם כלל, וכשתחזירם לכלי הזכוכית וישתהו שם כשעה תחזור ותראה 
שם גורי הכלבים מתוארים, וזה אמת הוא בפלאי כחות הנפש וכשיהיה כל 
זה כך, ראוי היה לישראל נשוכי הנחשים השרפים שלא יראו נחש ולא 

ו ולא יעלו על לב כלל, וצוה הקב"ה למשה לעשות להם דמות שרף, יזכר
הוא הממית אותם וידוע כי הנחשים השרפים אדומי העינים רחבי הראש 
שגופם כעין הנחשת בצוארם, ולכן לא מצא משה לקיים מצותו בשרף 
בלתי שיעשה נחש נחשת כי הוא דמות נחש שרף, ואם יעשנו מדבר אחר 

ות שרף ומה שאמרו מן הלשון הנופל על הלשון, היה דמות נחש ולא דמ
כי הזכרת השם בלבד תזיק והכלל, כי צוה השם שיתרפאו במזיק הממית 
בטבע ועשו דמותו ושמו, וכשיהיה האדם מביט בכוונה אל נחש הנחשת 

  שהוא כעין המזיק לגמרי, היה חי, להודיעם כי השם ממית ומחיה:
 (רמב"ן)  

 (כא, ב) '.וגו ידיב הזה העם את תתן נתן אם

 יושב עמלק) יג במדבר( שנאמר עמלק זה - הנגב "יושב ל"ז י"פירש
 מתפללים ישראל שיהיו כדי כנען בלשון לדבר לשונו את ושנה הנגב בארץ
 לבושיהם ישראל ראו כנענים אינם והם בידם כנענים לתת ה"להקב

 נתון אם שנאמר סתם נתפלל אמרו כנען לשון ולשונם עמלקים כלבושי
 בידי".  הזה העם את תתן

את   שינו גם לא למה שהקשה ע"זי מ"הרי' החי ק"הגה בשם שמעתי 
 ובני. לבושיהם גם משנים היו שאם ואמר. כלל יכירום שלא מלבושם, כדי

. באמת נמסרים היו. בידם כנענים שימסור ת"להשי מבקשים' הי ישראל
 כדין להו הוי. ולבושיהם לשונם משנים' שהי כיון, עמלקים שהמה אף

, השכל מוסר לנו יצא ומזה עמלקים. היה שבתולדה אף. ממש כנענים
 מהם. כאחד נחשב הוא. מהעמים כאחד, ומלבושו לשונו ו"ח משנה שאם

 שיח שרפי קודש)(

 מאוצרות המגידים  
ויבאו בני ישראל כל העדה מדבר צן בחדש הראשון וישב העם בקדש 

 ולא היה מים לעדה ויקהלו על משה ועל אהרן: ותמת שם מרים ותקבר שם:
 )ג-כ, א( :ה'וירב העם עם משה ויאמרו לאמר ולו גוענו בגוע אחינו לפני 

שכבר מתו מתי מדבר ואלה פרשו לחיים. כי בכל ’ כל העדה‘י ”פרש
’ ותשא כל העדה‘ש בפרש שלח ”ציבור חשוב, כמ התורה הלשון עדה הוא

 פשוטה כערב רב. מדרגה הוא’ עם‘י סנהדראות. אך הלשון ”פרש

 דבזה הפסוק סותר את עצמו, כי פתח ע ”ק מקלויזנבורג זי”הקשה הרה
וישב ‘ותוך כדי דיבור נאמר ’, ויבואו בני ישראל כל העדה‘בלשון חשוב 
פ מה שהיה זקנו הדברי ”נפשך, עדה או עם? וביאר ע ממה’, העם בקדש

חשוב תלמיד חכם למדן וירא  חיים רגיל לספר מעשה נורא עם אברך
שהיה  אצל חותנו’ קעסט‘שהיה אוכל  ]א לאטישער אינגערמאן[שמים, 

איש פשוט מאד, ולא השיג כלל במעלת חתנו התלמיד חכם. אך זה 
חותנו גר שם, ולמד בנגלה  ועוסק בתורה בכפר שהיה האברך היה יושב

ח כמוהו בכל אותו ”כי לא היה ת ובנסתר יום ולילה, וכולם העריכוהו מאד
 הכפר. עד שמרוב הכבוד שנתנו לו, התחיל לאחוז מעצמו.

וראה באחד הספרים שאם יושבים בהתבודדות ארבעים יום זוכים 
לל טעו לחשוב כמו היום שיכולים להיות זו לגילוי אליהו, ואז עוד לא

ז וסגר ”עצמו לגמרי מעוה וסובא וגם לזכות לגילוי אליהו, לכן החל לפרוש
 יום באיזה חדר ועסק בתורה יומם ולילה ברציפות.’ את עצמו מ

ויהי ביום הארבעים באשמורת הבוקר, ויעבור הגוי חוטב העצים של 
אותו החדר, וכיון שבחוץ היה הכפור גדול, ביקש  אותו הכפר סמוך לדלת

ויפתח את דלת החדר. וזה  צים לחמם את ידיו בתוך החדר,חוטב הע
חוטב  האברך הבין בוודאי שזהו אליהו הנביא שהגיע אליו בצורת גוי

העצים, וכיבד אותו בכבוד גדול, וכבדו לשבת, וכיבד אותו בכוס של 
גדול של יין לשתות, ולאחר ששתה הגוי, בירך אותו  אליהו, ומזג לו כוס

כ ”אמן על ברכת אותו גוי, ואח דולה, וענה האברךבפולנית בהתלהבות ג
לדרכו. וחזר  כ יצא הגוי”ואח’. אליהו הנביא‘חטף ושתה שיירים מכוסו של 

האברך ללימודו בהרגשת התעלות ושמחה שזכה לגילוי אליהו הנביא, 
 שראה פניו בהקיץ, וגם זכה לקבל ממנו ברכה. אשרי מי



 

 ג 

ל, שהכירו היטב, ”רך הנבהמשך היום פגש אותו הגוי את חותן האב
יש לך, היום לפנות בוקר רציתי לחמם עצמי קצת,  וסיפר לו איזה חתן טוב

והנה אותו  ’.גדול של יין וכו ונכנסתי לבית חתנך, ותיכף כיבד אותי בכוס
כמו שכתב [האברך לא יכל להתאפק מלספר שהיה לו גילוי אליהו 

לעלות לשמים ולשמוע  שמעתתא שגם אם יזכה אדם בהקדמת השב
להשיב נפשו לפני שיספר לחבירו מה  תורה ממתיבתא דרקיעא, לא יוכל
את הסוד שזכה  ואכן סיפר לחותנו ]’שזכה לראות כשעלה למעלה וכו

היום לפנות בוקר לגילוי אליהו. תיכף ששמע חותנו את דבריו, קפץ 
כנשוך נחש, גואלד, הרי זה היה הגוי חוטב העצים, הרי שתית יין  ממקומו

 צריך להכשיר את כוס של אליהו. נסך רחמנא ליצלן, עכשיו

כשסיפר הדברי חיים זאת המעשה, שאל מדוע נכשל האברך בחטא 
נכשל כשסיפר הדברי חיים זאת המעשה, שאל מדוע  ע”כזה, הרי כתב בשו

א מי שנכשל ביין נסך צריך ”ד ברמ”יו ע”האברך בחטא כזה, הרי כתב בשו
ביין נסך. וענה  להתענות כמה וכמה תעניות לכפר עוונו שנכשל בשוגג

שכיון שעלה בדעת האברך שהוא ראוי לגילוי אליהו הנביא, הרי אמרו 
ד סוטה שכל מי שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודה זרה, ומדה כנג ’בגמ

ז, סיבבוהו משמים שיכשל ממש ביין נסך. ”מעין ע מדה, כיון שהיה גס רוח
למעלה ממדרגתו, כשהוא עניו  כי אסור לאדם ללכת בגדולות ונפלאות

 ושפל ברך אין עולה על דעתו שהוא ראוי לגילוי אליהו.

ל, הגם שאסור לנו ”בזה מיישב הקלויזנבורגער רב את לשון הפסוק הנ
ועל דור באי הארץ, אין לנו שום השגה בעוצם  לדבר על דור המדבר

כלו מתי מדבר ונשארו רק  ל שכאן לאחר שכבר”מעלתם, אך בדרך מוסר י
עמדו  הדור באי הארץ, עלה בדעתם שאנו אין אנו כמו אבינו וזקננו שלא

ארבעים שנה אקוט בדור ואומר עם תועי ‘בנסיונות המדבר, ונאמר בהם 
אנחנו כן חזקים וראויים להכנס לארץ ישראל. ’, לא ידעו דרכי לבב הם והם

חסידים ואנשי מעשה בלי חסרונות. וכיון  ’,עדה שלימה‘ואנחנו בבחינת 
ובאותו פסוק כבר הם  שלא הרגישו בענוה ושפלות הרוח, באותו רגע

 וכבר ירדו ממדרגתם. ומתה מרים הצדקנית.’, וישב העם בקדש‘מכונים 
ח שמי שהוא שלם ומושלם, אז ”פש בחובות הלבבות שער התשובה ”כמ

מאד מהנסיונות שיש למי שחושב שהוא שלם. כמו שאמר צריך להתיירא
חטאים, הייתי מתיירא ממכם יותר  החכם לתלמידיו, אם לא היה לכם

כי כשאדם חטא,  מהעבירה שהיא גדולה מכל העבירות, והוא עוון הגאות.
 צליח ועולה, ורחבולא התפלל כראוי, הרי מסתובב כשפל ונכנע, אך כשמ

 לבבו, אזי צריך מאד להזהר מגאווה.

דרשו ’ שלא היה להם תורה. ובגמ’, ולא היה מים לעדה‘ל דרשו ”וחז
שהולכת ממקום גבוה למקום נמוך, כמו שלמדו  ’למה נמשלה תורה למים‘

נמוך וקטן, אצלו מאיר אור  ל משירת הבאר, ומבמות הגיא, מי שהוא”חז
 יהו זעיר, ומאן דאיהו זעיר איהו רב.התורה. מאן דאיהו רב א

 )י רייזמן"הגרמ(

 (כ, יב) להקדישני

כל יהודי, בכל גיל ובכל מצב, יכול לקדש את השם, ולגרום לריבוי כבוד 
שם שמים בעולם. זאת נלמד מהמכתב שקיבלנו מת"ח ירושלמי, 
המתגורר באחת השכונות החרדיות, והוא מעיד על טהרתם וקדושתם של 

 ילדי ישראל, ועל רצונם להתקרב לבוראם ולקדש את שמו.

ה, כותב הת"ח הירושלמי, וכידוע הקב"ה בירך אותי, במשפחה גדול
כשרונותיהם של הילדים אינם שווים, ויש כאלה שבניגוד  -לכל הורה 

לאחיהם, התופסים כל דבר במהירות, לוקח להם לפעמים זמן רב להבין 
את הנאמר.

בין ילדיי יש אחד שגם אם לא הייתי מגדיר אותו כקשה הבנה, אבל 
ס לא כשרוני בעליל. אנחנו, ברור שביחס ליתר הבנים שלי, הוא טיפו

כהורים, מקפידים להתייחס אליו, ואל אי ההבנה שלו, ב...הבנה, ויודעים 
 את המינון המדויק מתי לעודד ומתי לדרבן, ומתי לעשות גם את ההיפך.

אבל האחים שלו, גם אלה הגדולים ממנו וכמובן שגם הצעירים, לא 
לועגים לו. הם אינם בדיוק מודעים לבעיה, ופעמים רבות יוצאים שהם 

עושים זאת מרוע לב, אבל לפעמים כאשר מתקיים דיון על השלחן 
בסעודות השבת, והוא אינו קולט את המדובר, הם מכנים אותו בצורה 

 ספונטנית בכינויים לא הכי נחמדים, הגורמים לו בושה.

גם כאשר לא מדובר בוויכוח משפחתי, ליד השלחן, אלא סתם 
אחים, ובפולמוס שגרתי המתנהל בכל בית בישראל, בחילופי דברים בין ה

הוא אינו מפגין כישורי הבנה מבורכים, ואז באות התגובות הטבעיות כמו 
'אתה טיפש', 'אי אפשר לדבר איתך על שום דבר', ואלה עוד התגובות 

 הנחמדות...

למותר לציין שגם בלכתו לחיידר, סופג הילד מנה גדולה של עלבונות 
ם לו כאשר הוא אינו קולט את הנלמד בכיתה, ושואל מחבריו, הלועגי

שאלות שאינן חכמות. אם בבית, אצל האחים, המצב הוא כזה, על אחת 
 כמה וכמה שילדי הכיתה מלעיגים עליו ומזלזלים בו.

 לקח מאלף לכל הורה

כדאי לציין שהילד עצמו אף פעם לא הגיב לכינוי הגנאי, אלא המשיך 
דבר. ניתן היה לזהות בכך את תכונות נפשו  בשגרת חייו כאילו לא אירע

הענוגות, בהן התברך מן שמיא, עד שגם אנחנו, כהורים, התפעלנו ממנו 
 מאוד.

הבחנתי שכל  -במכתבו  ממשיך הת"ח -והנה, בחודשים האחרונים 
פעם כאשר הילד הזה סופג עלבון ממאן דהוא, הוא לוחש דבר מה בפיו. 
ניסיתי לשמוע מה הוא אומר, אך כיון שהמלים יוצאות מפיו בלחש גמור, 

 אינני מצליח לקלוט אף מילה.

בתחילה לא שמתי לב שהוא עושה זאת דוקא כאשר פוגעים בו. אך 
לי לפליאה, והחלטתי לגשת אל הבן, כאשר הרגשתי בכך, הדבר גרם 

 ולשאול אותו על כך.

והבן השיב, ומתשובתו יכולתי ללמוד באיזו דרגה רוחנית נפלאה הוא 
, ולכן נדהמתי להיווכח בעוצמה 9מצוי. צריך לזכור שמדובר בילד בגיל 

יש כאן לקח מאלף לכל הורה, שיידע שאסור  -הרוחנית שלו, ובעצם 
וגם אם הוא איננו כשרוני במיוחד, הקב"ה טבע בו לזלזל באף ילד מילדי, 

תכונות אחרות שבהן הוא יכול להעלות את עצמו לפסגות שיא, לא פחות 
 מכל ילד כשרוני אחר. והדברים פשוטים.

הילד סיפר לי, בשפתו הטבעית והילדותית, שכאשר היה בבית הכנסת 
הגר"ח  הזדמן לידיו הספר 'עלינו לשבח', שבו הובא דבר מופלא ממרן

קניבסקי שליט"א, והוא, שכאשר פוגעים ביהודי, ומעליבים אותו, והוא 
אינו מגיב, ומכניס את עצמו על ידי כך לחבורת הקודש של 'הנעלבים 

 זה הזמן הטוב ביותר לבקש ממנו ברכה. -ואינם עולבים' 

במאמר מוסגר נציין שאכן הבאנו שם כמה סיפורים על אנשים 
, לאחר שחיפשו אדם העונה על התואר הנ"ל, שנושעו בצורה על טבעית

 וביקשו ממנו ברכה.

הדבר הזה שהופיע בספר נכנס עמוק עמוק אל תוככי לבי, הוסיף הילד 
ואמר, גם מפני שמי שאמר את זה הוא אחד מגדולי הדור, וגם משום 

איזה זכויות עומדות  -מנסיוני האישי  -שהבנתי את עומק הענין, וידעתי 
ינו משיב מלחמה למעליבו. וידעתי גם ידעתי כמה זה לאדם שנעלב וא

 קשה, ולכן הבנתי את כוח הברכה שיש ברגעים אלה בפיו של אותו נעלב.

ולפתע פתאום, המשיך הילד, הרגשתי את עצמי מאושר מאוד... 
מאושר, על כי ניתן בידי כוח עצום ורב, שאין לאנשים אחרים... שהרי אני 

ל גנאי, וכל פעם כאשר אינני מגיב להעלבות 'זוכה' מדי יום לקיתונות ש
הללו, ומכליל את עצמי בין אלה ה'נעלבים ואינם עולבים', הרי יכולני לברך 

 את כל מי שזקוק לישועה.

משהגעתי למסקנה זו, נכנסה בליבי אש קודש ורצון עז לסייע לאנשים 
אומללים על ידי כוח הברכה שלי. נכון שאנשים לא מגיעים אליי כדי 

ברך אותם, אבל הרי יש בכוחי לעשות זאת גם בלי שהם יבואו אליי, שא
 וגם בלי שיידעו כלל שאני מברך אותם...

ואז התחלתי לאסוף את כל המודעות על שמותיהם של החולים 
התלויות בבתי הכנסת, ומתוך העיתונים, ואני משנן את השמות הללו בעל 

רכי אינני מגיב, אני מתפלל !!!) וכשפוגעים בי, וכד9פה (מדהים!!! ילד בן 
 מיד להשי"ת שירחם על החולים הללו.

אני יכול להעיד על עצמי, מסיים הת"ח את מכתבו, שכאשר שמעתי 
את הדברים יוצאים מפי הילד שלי, חשבתי שאני מתעלף... אם גם עד 
היום הערכתי אותו במאוד על המאמצים שהוא עושה להבין את החומר 

הוא איננו מגיב לכינויים הפוגעניים, היום אני יודע הנלמד בכיתה, ועל כך ש
 שיש להעריכו בכפלי כפליים.

לדעתי כדאי מאוד לפרסם את הדברים, ללמד לבני ישראל קשת, 
ולהודיע ולהיוודע שלכל יהודי יש תפקיד מיוחד בעולם, ותכונות נפש 
ייחודיות שאף אחד לא יוכל לקחת אותן ממנו, ואם כל אחד ינצל את 

יו הוא, וישתדל לקדש בהם את שמו יתברך, כל העולם שלנו יהיה כישור
 נראה אחרת.

 (ברכי נפשי)

 

"דאמר ריש לקיש מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית 
 (ברכות סג:)עצמו עליה שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל" 



 

ד 

אין  -נשמע ארבעה פשטים על דברי חז"ל: "אדם כי ימות באהל 
התורה נקנית אלא במי שממית עצמו עליה". ראיתי דבר התעוררות בשם 

 כ"ק הרבי מויזניץ (שליט"א) [זצ"ל]:

אדם לא ידע מתי ימות.  -"כי לא ידע האדם את עיתו" זו הנהגת שמים 
לו רק משהו אחד, כי  דוד המלך ביקש מהקב"ה "הודיעני" ה' נאות לגלות

"באיזו שבת לא הודיעו".  -ימות בשבת, יותר מכך אין אפשרות לגלות 
 אמר לו: בשבת תמות" (שבת דף ל') -"ואדעה מה חדל אני 

 -שלא יידע האדם את עיתו  -נתאר, מה היה אילו לא היתה גזירה כזו 
ה אלא, היינו מקבלים מידע מדויק באיזה יום כל אחד ימות, מה אדם הי

עושה באותו יום? "הרי הפריז'ידר ריק?", היה חושב לעצמו ורץ לקנות 
כמה עגבניות ומלפפונים ושזיפים, "גם בבנק צריך לסדר כמה עניינים 
בחשבון" ומזדרז לבנק לפני שיסגר, כן?! האמנם?! חס ושלום! לא עגבניות, 

היה תופס כי "היום, היום האחרון שלי, אוי! מחר אין", ו -לא בנק ולא בננות 
בכל כוחו כל שניה. "אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה" 

ממילא אין לי  -ממית עצמו עליה  -אם יחשוב תמיד שמא אני הולך למות 
 רגע מיותר וזמן של בטלה וכך התורה מתקיימת בידו.

 בשעת מיתה -כי ימות 

תורה" אפי' בשעת מיתה יעסוק ב -הגמ' דורשת עוד "אדם ימות באהל 
גם באותה שעה, אפילו באותם רגעים צריך ללמוד. על החתם סופר 
מסופר כי לפני יציאת הנשמה נכנסו ה'חברא קדישא' לחדרו, הם דיברו 
ושוחחו בקול לגבי כמה עניינים לפתע שמעו את קולו "מדוע מפריעים 

 לי?! (אני כעת באמצע הלימוד), וואס שטערן זיי?"

ב ואתרוג בידו. כפי המסופר, מתחילת הגר"א נפטר בסוכות עם לול
מחלתו הוא מיאן להכניס רופא לחדרו ועל פי לשון הרמב"ן "מה לרופאים 
בבית יראי ה'" אך יומיים לפני הסתלקותו, כאשר בני הבית ביקשו 
בתחנונים שיאות להכניס רופא, הבין כי בני המשפחה בצער רב, הסכים, 

ד פטירתו. שעתיים לפני פטירתו למענם, שיכניסו רופא. הרופא טיפל בו ע
נכנס אחד התלמידים ושאל את הרופא "איפה זה אוחז?" כמי ששואל מה 
מצבו. הגביה הרופא את ראשו: "איפה זה אוחז, אתה שואל? במסכת 
כלים... אני שומע שהוא חוזר כעת על משניות ממסכת זו" אפילו בשעת 

 "ימות באהל". -מיתה יעסוק בתורה! 

 אם יחיה באוהל הוא ימית עצמו

לצערי נאלצתי לשהות רבות בארצות הגולה, ולנסוע הלוך חזור 
 פעמים רבות, כמובן שנסעתי במטוס.

למטה, צפוף מאד. כיון  - - -למעלה ישנה "מחלקה ראשונה"  באוירון
הם מרבים במקומות ומצופפים, אבל  -שלכל מקום יש משמעות של כסף 

אוהו! לכל אחד כורסה עם חמש וחצי קפיצים, יש אוירונים ממש  -למעלה 
 -לכל אחד יש רשות היחיד בפני עצמו, פלאי פלאים  -כמו בני מלכים 
היום, פעם אחת, ביקשתי רשות מאחד האחראים כי יתנו מלכות'דיג. ויהי 

לי לראות איך נראה שם בקומה שניה למעלה (במחלקה ראשונה). אמרו 
לי שם יושבים ה'בעסערע מענטשן'... ביקשתי והשגתי אישור לרגע קצר. 
עליתי. ראיתי כי אכן לא רע שם, נישט קשה... ירדתי למטה ופגשתי יהודי 

ש אמיד ובעל יכולת. הייתי קצת בהתפעלות שהכרתי אותו קצת, אי
מההבדל הקיצוני המשמעותי בין המחלקה העליונה לעומת התחתונה, 
ופניתי אליו: "אתה יושב פה?! מילא אני וכמותי, אבל אתה כן יכול 
להרשות לעצמך להוסיף כסף ולקנות מקום יותר מרווח עם כורסא וכו'" 

 .ואכן מה זה בשבילו עוד כמה מאות דולרים

הוא הביט עלי והגיב בתרעומת (באידיש): "וכי חסר דעה אני, האם 
 אתה חושב כי אני משוגע?!"

 "למה משוגע, חלילה, הרי למעלה כל כך טוב?" שאלתי.

כולל  -"כמה זמן נוסעים כאן שתים עשרה שעות או שלוש עשרה 
ההפסקה בהולנד, אנו מתעכבים בדרך עוד שעה. וכי לשם כך אזרוק סכום 

של כסף (נקב בסכום) וכי משוגע אני, האם כדאי?! בשלמא אם היית כזה 
 אומר לי על נסיעה שבועיים למיאמי ביץ' נו, אז הייתי חושב ומבין"...

חולפים  -אמרתי לעצמי, רגע רגע, שבועיים למיאמי ביץ' אף הם כלום 
עוברים, ואם מתבוננים מעט מבינים, כי כל שבעים השנים חולפות 

 -מביטים עשר שנים אחורנית, היכן הן נעלמו לכם  -ו נא עוברות. תחשב
חלפו והלכו כחלום יעוף, וכמה עשר שנים יש בכלל חיי האדם, שבע 
פעמים אותן עשר שנים שעברו כחלום יעוף. זה העולם! וכפי שאמר אותו 
עשיר "וכי אני חסר דעה, להשקיע כל כך בשביל זמן קצר כזה?!" לכן כדאי 

 לא לארעי. להכין רק לקביעות

התורה אומרת אדם כי ימות באהל, היכן אדם מת? באהל בביתו 
בעולם הבא אין מות, הכל קבוע  -הארעי כלומר העולם הזה, אבל שם 

 ואיתן "כי הולך אדם אל בית עולמו" בית! מצבו קבוע בבית.

רבותי. שם זקוקים לסלון טוב, כלים נאים ודירה נאה. אך כאן באהל 
 להשקיע. כי אנשים חכמים לא משקיעים בארעי.הארעי, אין צורך 

 ידוע מה שהחפץ חיים השיב לאותו תייר שביקר בביתו:

רבן של  -אמרו לו לאותו תייר כי הוא עתיד להיכנס לבית גדול הדור 
 -ישראל, כאשר נכנס ראה כי ממש גיפערלאך (נורא), במקום כיסאות 

יאה?!" השתומם הוא יושבים על ספסלים, בית פשוט וישן "וכי כך נאה ו
 ושאל את החפץ חיים:

"רבי יש דבר שמאד מעיק לי, תראה באיזו דירה אתה חי ובאילו 
 רהיטים אתה משתמש, מדוע?

"במה באת עד ראדין?", שאל החפץ חיים במתק לשונו, "על מה ישבת 
ברכבת שנסעת בה עד איישישוק? (משם היו נוסעים בעגלה עד ראדין) 

ון מפואר? א"כ מה לך להתלונן עלי בשעה שגם אתה וכי היה לך ברכבת מזנ
 ישבת כך בקרון?".

צחק העשיר: "זו נסיעה בסך הכל. שהרבי יבוא אצלי לבית, וכבר יראה 
על מה אני ישן, יושב, ומה אני אוכל, רכבת היא סך הכל דורך  -מה יש לי 

 פארנדיג = בנסיעה עוברת".

עה" סיים החפץ חיים, "גם אני בסך הכל בנסיעה... תשעים שנה בנסי
 ופני העשיר נבוכו.

לא עושים עסק מהעולם הזה,  -כאשר יודעים כי אנו ב"אהל" ארעי 
 מכינים כורסאות לעולם הקבוע.

הרבי ר' שלום המחיש פעם, פלאי פלאים נורא. על פלוני שהחליט 
לצאת לגור באמריקה, הנסיעה כידוע, ארכה כמה חודשים באוניה. הבין 

באמצע הנסיעה תהיה תחנה של שבועיים בצרפת "כיצד אותו מהגר כי 
צרפתית הרי קשה לקלוט: לו, לו  -אסתדר שבועיים בשפה כל כך קשה" 

 לו, לו, טוב החליט, "אלמד יומם ולילה צרפתית" והיה שמח וטוב לוב.

לעג לו אחד מחבריו "איפה הראש שלך? וכי אנגלית אתה כבר יודע, 
ם הינך נוסע לאמריקה. שם תגור. וכי כבר הרי סוף סוף אחרי אותם שבועי

למדת אנגלית?" "טוב, אך היכן אהיה קודם. הלא בצרפת, א"כ קודם 
אעשה הכנות לצרפת, אח"כ נכין כבר בשביל אמריקה" השיב ב"חכמתו". 
הבנו? כל שלושת החדשים היה עסוק עם הלו לו לו לו, צרפתית. מילה 

לשבעים שנה לא הכין, באנגלית לא ידע. בשביל השבועיים הכין ו
 גיוואלדיג, אה, ישמע חכם ויוסף לקח.

 אח"כ אחזור לחיים" -"עכשיו אני מת 

"אין התורה נקנית אלא במי  -על הפסוק הזה אדם כי ימות באהל 
שממית עצמו עליה", אמר החפץ חיים דבר פרקטי כל כך. תיבל את דבריו 

 במעשה:

לעולם הזה, הבה נכין היה יהודי שהחליט "עד כמה אני חייב לעשות 
ג"כ לעולם הבא". נו, מה עושים? הנה, חשב לעצמו "בבית הכנסת הקרוב 
מתקיים שיעור בין עשר לשתים עשרה בבוקר אלך לשם". טוב, מה עושים 
עם החנות? התחילו הספיקות. "אבל, אני רוצה לדאוג לתכלית. אני הולך 

וחודשים ולא נודע לשיעור!" החליט. זהו. כך עשה. והדבר נמשך שבועות 
 שום דבר.

יום אחד אשתו היתה צריכה לדבר איתו בשעה עשר וחצי בבוקר, היא 
הגיעה לחנות, והוא אינו, "מסתמא היה צריך ללכת רגע" חשבה. דבר 
נורמלי הקורה. המתינה שעה ארוכה ואינו חוזר. ממתינה, מחכה חצי 

"איפה היית? עד שתיים עשרה! והנה הוא הגיע.  -שעה, שעה, שעה וחצי 
 לא ידעתי היכן לחפש, ודאגתי כל כך!"

יש כאן ממול בית כנסת, יש  -"מה הפירוש, איפה הייתי? כל יום זה כך 
 אני שם". -שיעור ולומדים תורה מעשר עד שתיים עשרה 

היא תפסה את הראש, "וכי יצאת מדעתך, חסר משוגעים אנכי? 
חי ותוסס, מרויחים! עושים כסף!  באמצע היום! תראה מה הולך כאן! הכל

ואתה סוגר באמצע?!" היא החלה לעשות סקנדל "וכי ידוע לך כמה קונים 
 היו והלכו בפחי נפש?" צעקה בסערה.

"רגע, רגע", פנה אליה, לא לצעוק, הרגעי, יש לי משהו להגיד לך. "נו, 
 בסדר". רצוני לשאול אותך שאלה:

ע, היית מקבלת טלפון מה היה אם במקום לבוא לכאן בעשר ורב
הביתה כי רחמנא ליצלן בעלך קיבל אירוע, ולקחו אותו לבית החולים... 

מתרוצצת ממקום למקום, טיפול נמרץ  -ודאי היית ממהרת לבית החולים 
וכו', אחרי חצי שעה מודיעים לך בחוץ ש'ברוך דיין האמת', הוא כבר לא 



 

ה 

מצאת לך זמן עכשיו חי. וכי גם אז היית נכנסת וצועקת לעומתי: "האם 
באמצע היום למות, וכי כעת מתים?! תעשה את זה בשש, שבע בערב, 

 -תראה מה נעשה בחנות עושים כאן כסף!..." היית מבינה כי ה' ישמור 
הוא מת! מה אפשר לעשות, הרי אינך חסרת דיעה. לכן, מה אפשר לעשות 

), וכי אני מת! ("אדם כי ימות" -משעה עשר בבוקר עד שתיים עשרה  -
 איכפת לך כי בשתיים עשרה אני קם לתחיית המתים...

 פלאי פלאים!

בזכות הציבור נזכרתי במעשה, מעשה שהיה! יהודי יקר, ר' דוד גליק 
היתה לו חנות של 'טפטים' מול איצקוביץ. מידי יום לקראת השיעור  -ז"ל 

 (של רבי שמחה קסלר זצ"ל) היה נועל את החנות והולך ללמוד.

אחד, רבע שעה לפני השיעור נכנס אדם ואמר שיש לו כמה  והנה ערב
רצונו לקנות כך וכך טפטים שונים (הוא מצפה קירות של מוסד  -עסקאות 

שלם וכו'). "רגע אדוני, יש לי בסך הכל רבע שעה, ואני רואה שאתה הולך 
 על גדול, ורבע שעה לא תספיק, אזי אני מבקש ממך, תעשה את זה מחר".

"לא! לא! תן לי" התחנן, לא שמע להפצרותיו והתחיל את הביזנעס. 
הוא הוריד לעצמו גלילים, ומיד היה נראה כי אכן הוא קנין רציני, הוא עתיד 

 לרכוש 'חתיכה הראויה להתכבד...'. טוב, השעה התקרבה.

 בשבע אני סוגר!" אמר לו ר' דוד. -"אתה זוכר מה אמרתי לך 

 ו קניה דחופה, תעזוב אותי"."מה אתה מאיץ בי סתם, ז

 "אני סוגר!" הכריז ר' דוד.

"הקונה עלה שוב למעלה והוריד סליל, בחר חמישים מטר ועוד צבע 
 אחד, אני זקוק לעוד כמה צבעים".

 השעה שבע הגיעה "אדוני, אני סוגר את החנות!".

 "רגע, מה אתה עושה לי! בשום אופן!"

חור גוונים וצבעים יקח לך עוד "טוב, אתה יודע מה, אני רואה כי רק לב
שעה, א"כ, לא איכפת לי, קח את המפתח תישאר בחנות תעשה כבתוך 
שלך, תבדוק, תמדוד ואני אשוב עוד שעה וחצי, כי לשיעור אני הולך בכל 

 מחיר! לשיעור של הרב שלי".

"מה פתאום אתה נותן לי מפתח?!" (הוא הרי לא מכיר אותו כלל) הביט 
, "אתה הולך להשאיר בידי את המפתח?!" (הרי אפשר עליו בצורה משונה

לרוקן את כל החנות וישאר בשן ועין). אך ר' דוד כבר בדרך החוצה הושיט 
 לו את המפתח.

 ר' דוד יוצא, עולה על האופנים בחוץ לנסוע.

 כאשר עלה לאופנים, האיש דילג אחריו.

 "הלו, רגע אחד!" קרא.

 "אין רגע, אני נוסע זהו".

 ע על השעון"."לא רק רג

 "טוב, מה אתה רוצה?"

"אני לא קונה שום דבר, אני מ'מס הכנסה' לביקורת לבדוק את 
 נאמנותך,

"אני רוצה להגיד לך אדם שבשביל לא להפסיד שיעור מוכן להסתכן 
כל כך, לוותר כל כך, וגם לתת מפתח, אין לך היום שום ביקורת, הכל חלק. 

 מות באהל!"כל הכבוד לך!" מעשה שהיה! "אדם כי י

 ה' יעזרנו, ישמע חכם ויוסף לקח.
 (להגיד)

 והוסיף, ל"כנ הפסוק את פירש מדרשותיו באחת ל"זצ מבריסק ח"הגר
 דמיינו הנה כי, זה במאמר כלול מזה יותר: אמר וכה נפלאה תוספת

 למשך לקום הנפטרים לכל להרשות בשמים הוחלט אחד שיום לעצמכם
 כשהדבר. כרצונם לעשות הם רשאים שעה ובאותה, מקבריהם אחת שעה
 ולדרוש יקיריהם עם להפגש הקברות לבית כולם באו ז"בעוה נודע

  הנפטרים כל קמו נפתחו שהקברים מיד אך. בשלומם

 בהתמדה ללמוד וישבו המדרשות לבתי הבזק במהירות ורצו מקברם
 . בעולם אדם שום עם ולדבר להביט רצו ולא, ונוראה עצומה

 עצמו שממית במי אלא מתקיימים תורה דברי אין' ל"חז כוונת זוהי
 הזה בעולם לזמן שמתייחס מי אצל רק מתקיימת התורה אין כלומר' עליה
 לבית רץ והוא קלה לשעה מקברו לקום ההזדמנות לו שניתנה זה כמו

 ...מדרש

 )התורה אוצרות(

 

 (יט, ב) ויקחו אליך פרה אדומה תמימה

לעולם היא נקראת על שמך,  –אליך  רש"י מביא בשם המדרש "ויקחו
 פרה שעשה משה במדבר".

שואל ה"כלי יקר": מהי המעלה המיוחדת בכך שהפרה תיקרא על שמו 
של משה רבינו בדוקא? ומבאר, שאין המצוה נקראת אלא על שם גומרה, 

באה ככפרה על חטא העגל, ומשה רבינו התחיל וכיוון שהפרה האדומה 
לכן הוא  –גל והשקה מאפרו את בני ישראל בכפרה זו, כאשר שרף את הע

 רצה שגם גמר הכפרה, הפרה האדומה, תיקרא על שמו.

ומביא שם מהמדרש (ילקוט שמעוני פרשת יתרו): "כששמע משה 
בת שתיים עגלה בת שנתה, רבינו שהקב"ה אמר הלכה בשם אליעזר, פרה 

 אמר: יהי רצון שיהא אליעזר זה מיוצאי חלצי, שנאמר: 'ושם האחד
 אליעזר'".

בשמים משה רבינו זכה לדרגה אליה לא זכה אף ילוד אשה, כאשר היה 
"פרה  –ולמד תורה מפי הקב"ה עצמו, ושם שמע הלכה בשם רבי אליעזר 

בת שתים, עגלה בת שנתה". הוא ביקש כי כשם שמצוות פרה אדומה 
קשורה אליו ונקראת על שמו, כך הוא רוצה שגם הלכה זו של פרה אדומה 

 קשורה אליו, ותיאמר מפי יוצאי חלציו. תהיה

הנה לנו לימוד כיצד מקיימים מצוה בשלימות. משה רבינו החל 
שגם גמר המצוה יהיה בחלקו, כדי במצוות פרה אדומה, ולכן ביקש 

שתיקרא על שמו. ואפילו ההלכה הנאמרת במצוה זו, תיאמר על ידי יוצאי 
 חלציו, וכל זאת כדי לקיים מצוה בשלימות.

מספרים כי כאשר הגיע רבי אלחנן ווסרמן זצ"ל הי"ד לארצות הברית 
כדי לאסוף כסף לישיבתו בברנוביץ', היה בידו פתק עם שם של נדיב אחד, 
איליו רצה להגיע. הוא שאל את מארחו כיצד הדרך למקום מגוריו של 

ימתין קמעה עד הנדיב, והלה אמר לו כי מדובר בדרך ארוכה, ואם רק 
 ול פת שחרית, יקח אותו לשם.שיגמור לאכ

רבי אלחנן סירב לכך, ואמר לאותו מארח כי ברצונו ללכת לשם רגלי, 
ובשמחה אך הלה סרב בכל תוקף ואמר לר' אלחנן כי הדרך ארוכה מאוד, 

יסיעו לשם ברכבו מיד לאחר שיגמור לאכול. הויכוח נמשך ביניהם כאשר 
תין עד שיקח אותו ר' אלחנן מתעקש ללכת רגלי, והלה מפציר בו להמ

 עד שהלה יקח אותו.ברכבו. לבסוף 'נכנע' ר' אלחנן והסכים להמתין 

מראה כל העת לרבי אלחנן כמה ארוכה הדרך אכן היתה ארוכה, והנהג 
 הדרך, ומביע את שמחתו על שזכה להסיעו ברכבו.

לבסוף הגיעו למחוז חפצם, לפתח הרחוב בו התגורר אותו גביר, אלא 
 תרי ולא ניתן היה להיכנס מאותו כיוון.ס-שהרחוב היה חד

הנהג הצביע לעבר ביתו של הגבר ששכן באותו רחוב, ואמר לר' אלחנן 
שהוא יכול לרדת מהרכב ובמרחק הליכה קצר יגיע לבית הגביר. אבל ר' 

 אלחנן נותר לשבת ברכב.

כי ר' אלחנן מן הסתם שקוע בלימוד ואינו שם לב  בתחילה חשב הנהג
נה אליו שירד, אבל ר' אלחנן אומר לו לתדהמתו: "הרי לדבריו, ושוב פ

 עד לבית הגביר".עדיין לא הגענו, יש עוד כמה בתים 

אמר המארח: "אכן, צריך מעט ללכת, אבל בסך הכל מדובר בהליכה 
 קצרה ביותר, ואין אפשרות להכנס לרחוב להגיע עד הבית".

והלה השיב: שאל אותו ר' אלחנן: "האם אין כניסה לרחוב מצד אחר?" 
 "יש כניסה מהכיוון השני וזה קצת סיבוב כדי להגיע לשם".

תעשה סיבוב ותביא אותי בבקשה עד  –אמר לו ר' אלחנן  –"אם כן 
 הבית!"

היהודי נרעש לגמרי. אינו מבין כלל. הרי ר' אלחנן התעקש לעשות את 
ללכת אפילו מרחק קצר כל כך. הדרך הארוכה רגלי, ועכשיו הוא מסרב 

הוא אינו שואל שאלות, עושה את הסיבוב, ומגיע עד הפתח של אבל 
הבית ורגע לפני שר' אלחנן יורד, הוא לא יכול להתאפק ושואל אותו: 
"כבוד הרב, אני שמח על הזכות שנפלה בחלקי להסיע את הרב למחוז 
חפצו, אבל תורה היא וללמוד אני צריך. בתחילה רצה הרב ללכת מרחק 

סיע אותו. הייתי צריך להתחנן לפני הרב שיסכים כה גדול, וסרב שאני י
לכך שאביא אותו למחוז חפצו. והנה, כאשר כמעט הגענו, ונותר מרחק 
כה קצר, סרב הרב לרדת ואמר לי לעשות סיבוב שלם ולהביא אותו עד 

 פתח הבית, מה פשר הדבר?"

אכן, צודק אתה בדבריך. באמת לא רציתי לנסוע. : "אלחנן ביאמר לו ר
איך דרכי ליהנות מאחרים. אבל אתה התעקשת וזכית במצוה זו להסיע 
אותי אל מחוז חפצי. אולם, אם כבר מקיימים מצוה, צריך לעשות אותה 
בשלימות. מצוה שלא מקיימים אותה בשלימות, חסר בכל המצוה. אם 

הזאת וזכית במצוה, מן הראוי  כבר הסעת אותי את כברת הדרך הארוכה
שתזכה לעשותה שלימות, ולהביא אותי עד מחוז חפצי ממש. כי מצוה 

 בשלימות היא מצוה שונה לחלוטין!"

יש שלימות במחשבה, בכוונה לשם שמים, אבל יש שלימות במעשה. 
משה רבינו רצה לקיים את מצוות פרה אדומה בשלימות. להתחיל ולסיים 

למד את דיניה, יהיה מיוצאי חלציו.אותה, ולזכות שמי שמ



 

 ו 

 (יחי ראובן)   

יש להוסיף למאמר זה מה שביאר בספר "ציוני תורה" לבאר את מאמר 
 אביי אמר ומנורה וכסא ושלחן מטה שם לו ונשים" )ב, י ברכותחז"ל (

 אל להנות רוצה ושאינו ,כאלישע יהנה להנות הרוצה יצחק רבי ואיתימא
 רבי ואמר ביתו שם כי הרמתה ותשובתו שנאמר הרמתי כשמואל יהנה
 ".עמו ביתו שם שהלך מקום שכל יוחנן

שהנה יש להבין את כוונת חז"ל בזה. שמדוע אסור לו ליהנות רק 
במקצת? אלא, כפי שכבר הקשה במהרש"א שם שמצינו בכמה מקומות 
שאין ליהנות מאחרים וסמכו זאת על הפסוק שונא מתנות יחיה, ומחלק 

 חסדים לאורח לסתם הרוצה ליהנות מחבירו. עיי"ששם בין גמילות 

היוצא לנו שזה שאינו נהנה מאחרים מקיים בזה מצווה, לכן אמרו חז"ל 
שיש לקיים המצווה בשלימות, ולא ליהנות כלל. אמנם מאידך גיסא, 
כאשר כן נהנה מחבירו, כגון שנמצא בדרך, אז יש לו ליהנות כאלישע בכדי 

   ות.שלמארח תהיה המצווה בשלימ

 (ציוני תורה) 

 

 (יט, יד)זאת התורה אדם כי ימות באהל 

באהלה של תורה. אין לו בעולמו אלא ד' אמות  –"אדם כי ימות באהל" 
 בתורה הקדושה, תורת חיים. –של תורה. כל זמנו, כל כחותיו, כל מעייניו 

בצעירותי למדתי בישיבה קטנה של פוניבז'. פעם בא הרבי רבי שלום 
שבדרון זצ"ל למסור 'שמועס' לבחורים, ובתוך הדברים סיפר את הסיפור 
הבא. הוא אמר שהבריסקע רב אמר שאת הסיפור הזה צריך ללמוד 

הוא שמע את הסיפור הזה מרבי חיים בריסקער, ששמע בחברותא! 
מה"בית הלוי", ששמע מרבי איצלקע וואלוזינר, ששמע מרבי חיים 

 ריה".תלמיד ה"שאגת א –לוזינר אוו

 וכך סיפר:

כידוע, ה"שאגת אריה" היה עורך גלות. היה לבוש כעני ואביון, נודד 
מעירה לעירה ומתאכסן בבתי יהודים שהלינו אותו בביתם ונתנו לו מעט 

 אוכל. כמובן, איש לא הכירו, כולם סברו שהוא איש פשוט.

פעם התאכסן אצל משפחה אחת. נתנו לו לאכול צלחת מרק. בעודו 
ולמות עליונים נשפך מעט מרק על השולחן. כעסה בעלת הבית שקוע בע

והתחילה לגעור בו: "מדוע לכלכת את המפה, אתה לא שם לב איך אתה 
 אוכל?!"...

צעקותיה של האשה העירו אותו ממחשבותיו והחזירוהו לקרקע 
כלפיו... הוא לא  ושאל לפשר הצעקות, ואמרו לו שהן כוונהמציאות. הוא 

 הבין על מה ולמה, ובעלת הבית שבה והסבירה לו...

כששמע זאת, התנצל על מעשהו, קם מהשולחן, הודה למארחיו על 
ועשה דרכו לשוב  -הכנסת האורחים, נטל את שקו ובו מעט ממטלטליו 

לעירו. קץ לגלות! תלמידיו הופתעו לראותו שב מהגלות מהר מן הצפוי. 
 סיבה שקיצר את גלותו.ובקשו לדעת מה ה

סיפר להם את המעשה באותה בעלת הבית שגערה בו על ששפך מעט 
 והכתים את מפת השולחן, ואמר כי בעקבות זאת גדע את גלותו.מרק 

תמהו התלמידים: "רבינו, תורה היא וללמוד אנו צריכים. ממה נפשך, 
 אם יש צורך בגלות, וכי בגלל צעקה אחת של איזו בעלת בית שמים קץ
לגלות?! וביותר קשה, הרי תכלית כל הגלות היא לשבור את המידות 
ולסבול בושות ובזיונות, ומה זו גערה של איזו בעלת בית לעומת כל הסבל 

 והבזיונות שעוברים בגלות?"

אמר להם: "אסביר לכם פשר הענין. כשאני יוצא לגלות, כל זמני 
ה, כשאותה בעלת מוקדש לתורה ולעבודת ה'. זה עיקר מעלת הגלות. והנ

בית צעקה עלי, באותו רגע הופרעתי מלמודי. נאלצתי להפסיק את עיוני 
אין לה  –בתורה ולברר את פשר הצעקה. ואם גלות גורמת לביטול תורה 

 ערך! על כן, תכף ומיד הפסקתי את הגלות ושבתי לעירי, לבית המדרש".

, מנותק מה זה 'בטול תורה' של ה"שאגת אריה"! כל כולו שקוע בתורה
לגמרי מהמציאות הארצית, ותוך כדי כך נפסק חוט המחשבה שלו לרגע 

והבטול תורה הזה של רגע זה ה'בטול תורה' של ה"שאגת אריה"!  –אחד 
 אחד הוא סיבה מספקת לחסל את הגלות ולשוב הביתה!

 נורא נוראות!

במלחמת העולם השניה, במשך כמה שנים, שהו רבני ותלמידי ישיבת 
י. הם חיו שם בתנאים לא תנאים, החום היה נורא ואיום. חוסר מיר בשנחא

הוודאות לגבי גורלם של בני משפחותם שנשארו באירופה היה קשה. 
בישיבה בקושי היו להם גמרות וספרים. אבל כל זה לא הפריע להם לקיים 
את ה"אדם כי ימות באהל" בדרגה על טבעית. השקיעות שלהם בלימוד 

 היתה מבהילה.

מלחמה הם הגיעו לארצות הברית, ומשם עלו לארץ ישראל. לאחר ה
האניה ובה רבים מתלמידי הישיבה עשתה את דרכה במשך כמה שבועות 
מארצות הברית לארץ ישראל. מישהו מהנוסעים רצה לדעת היכן בדיוק 
נמצאת האניה, האם קרובים הם לארץ ישראל. הוא ראה את ר' חיים 

ן האניה, ניגש אליו ושאל אותו: "אוו שמולאביץ מתהלך מהורהר על סיפו
 רוצה לומר, היכן האניה נמצאת כעת.איפה אוחזים?  –האלט מען 

רבי חיים שמע: "אוו האלט מען", והוא משיב לתומו: "בשמעתתא ג'" 
 הוא אחז בשב שמעתתא... –

 בסוגיא שבה אוחזים. אין משהו אחר! –איפה אוחזים? 

ל, שתמיד השתוקק לחטוף סיפר לי בן משפחה של הסטייפלר זצ"
איתו איזו שיחה, לשמוע ממנו על שנות בחרותו, איך היה בנובהרדוק 

 וכדומה. אבל אף פעם לא היה שייך לעשות זאת. תמיד למד.

היתה מכינה את המאכלים ל"חזון איש" הרעבעצין של הסטייפלר 
זצ"ל להספיד. ר'  ברבי משה מרדכי שולזינגר[בהלויתה בקש הסטייפלר 

משה מרדכי היה אז אברך צעיר כבן שלשים, וניסה להתחמק מזה. אמר 
לו הסטייפלר: "אינך צריך להאריך, תאמר רק שזכתה לשמש את אחיה 
הקדוש, החזון איש, במשך עשרות שנים, וגדולה שימושה יותר 

 ] מלימודה"

חלבה, תוצרת בית. חלב הביאו מהמ –, הכל היה "אייגענע" בימים ההם
היה כלי מיוחד שבו וממנו היו מכינים חמאה. לא היו מכונות ומכשירים. 

דפקו את החלב הקרוש עד שהפיקו ממנו את החמאה. הכנת החמאה 
בכלי הזה היתה מלאכה קשה, והסטייפלר לא איפשר לרבנית לעשות 
 זאת. מי עשה זאת במקומה? כמובן, הסטייפלר עצמו, שאגב, היה בעל כח.

ניצל את הזמן שבו היה הסטייפלר מכה בכלי שוב ושוב  אותו בחור
ומכין את החמאה. הנה, סוף סוף יש לו הזדמנות לשוחח עם הסטייפלר. 

 כעת לא יפריע לו בלימוד...

הבחור נגש אליו ונסה לפתוח איתו בשיחה. אך הסטייפלר התנצל: 
 "מצטער, אני כעת באמצע הלימוד"...

ולהגות בתורה.  –וד... להכות בכלי כן, גם כשמכינים חמאה אפשר ללמ
 אין זמן שהוא פנוי מתורה. –, זה מחויב המציאות לא רק שזה לא סותר

  (יחי ראובן)     "אדם כי ימות באהל"!

 בדרך הדרוש  

 אין ומים ורמון וגפן תאנה זרע מקום לא' וגו משה עם העם רבױ
 (כ, ג ה) .לשתות

 עניני על התרעמו מים להם וחסר מרים כשמתה עכשיו ט"מ ד"ויל
 על רק הפירות טענת על תשובה ענם לא אכן מדוע קשה ועוד. הפירות
  .המים טענת

כל עיר וכו' אין ת"ח  וכ' בפני ארי'ה זוטא עפי"ד הגמ' בסנהדרין יז
רשאי לדור בתוכה ר"ע אומר אף מיני פירות, שמיני פירות מאירין את 
העיניים. ואיתא במדרש דמעשה בשיחין בסומא א' שירד לטבול, 
ונזדמנה לו בארה של מרים וטבל ונתרפא. ואיתא באו"ח סי' קצ"ט יש 

תה נוהגין וכו' דבארה של מרים מתפשטת בנהרות במוצ"ש וכל מי ששו
 ממנה מתרפא מכל תחלואותיו.

וזהו כוונת בני ישראל מה שנתאוו מיני פירות דוקא עכשיו אחר 
מיתת מרים, שכעת שנסתלקה בארה של מרים שהיתה מסוגלת לנו 

אסורים אנו לדור לרפואת כל התחלואים רעים ולמאירת עיניים א"כ
' במקום הזה שאין בה דברי רפואות ולא מקום זרע דהיינו ירק ואי

ולא מקום   בעירובין נ"ה שעיר שאין בה ירק אין ת"ח רשאי לדור שם,
תאנה וגפן ורימון שמיני פירות אלו מאירין את העיניים, והרי עתה ומים 
אין לשתות היא הבאר של מרים שהיתה מסוגלת לכל הרפואות 

ולמאירת עיניים וא"כ צריכין אנו מיני פירות הנ"ל ואם לא אסור לנו לדור 
 .לכן כאשר חזר להם המים שוב לא נצטרכו את הפירותכאן, ו

 (ילקוט האורים) 
  (כ, ח) בעירם ואת העדה את והשקית

 העדה והשקית' כתי בצווי לשון שינוי ליישב אמרנו דרוש ד"וע
 כל המדרש י"דעפ העדה והשקה ולא ותשת' כתי מעשה ובשעת ובעירם

 ימי' ז כל נמשך הצדיק דזכות הבאר נסתלק לא מרים של אבלה ימי' ז
 לא הבאר כשנסתלק כ"ואח מתושלח בזכות במבול' שהי כמו אבלו

 כ"א ניסן ד"יו מתה מרים כי והיות מים בלא ימים' ג' שהי עד התלוננו
 נהפכו ליבשה אשר יום פסח של' ז יום' הי שאז ניסן א"כ עד הזמן נמשך

' פ' בעירובי והנה מים למעינו חלמש מים אגם צור הופך ועתה מצולים
' הי לא אי ואסור נולד ל"וה בליעי מיבלע בעיבי דמיא מבואר' מערבי בכל
 דעבידי משום מותרים' הנובעי ונהרות שבת מערב' בעבי וסימן היכר לו

 ט"בי כ"ע' דאורי' לאי מאוד קרוב או' דאוריי הוא הכנה איסור והנה דאתי
 הסלע מן מחדש היום' היוצאי מים לשתות להם הותר לא פסח של' ז

 מאז להם שניכר מרים של בארה להם שיזדמן או' אופני משני' בא אלא
 צריך מחודש מסלע להם יוציא אם או הוא שזה שהכירוהו י"כפירש

 דעתייהו מקצו ולא דאתו כעבידי לדדהו ל"וה ונפלאותיו' בה שיאמינו
' ואפי וידליק לחומץ יאמר וידליק לשמן שאמר מי כי בעולם דבר משום

 ואהרן משה פ"עכ מ"מ בישועתו בטחו ולא' בה האמינו לא ישראל אם
 לכל הוכן להם שהוכן וכיון ונולד מוקצה אין ולהם' ה בישועת נסתפקו לא

 אל ודברת למשה אמר ה"דהקב י"בעזה המכוון אל ונבוא ובעירם העדה
 ואז בעיניהם' מכירי שהם מרים של בארה שהוא י"ופירש לעיניהם הסלע
 והוצאת כ"וע הבאר אותו יזדמן לא אם אך ובעירם הם מעצמם ישתו
 לא שהם כנולד להם' יהי וזה מרים של שאינו הסלע מן' חדשי מים להם

 על שישתו כלומר בעירם ואת העדה את אתה והשקית אך' בה האמינו
  :לך שהוכן סמך

 בארה' והי מים לכם נוציא הזה הסלע המן כשאמר י"פירש והנה
 לרוב ה"ומרע והכירוהו להם נזדמן ולסוף הסלעים בין יושב מרים של

 המאמין הוא ואני' מאמיני אינכם אתם כן לדבר לפניו יכין לא ענותנותו
 הסלעלו כששב כ"ע כן לאמור פנים לו' הי לא שלי הכנה סמך על שתו
 הזה הסלע המן' בה' מאמיני ואינם' המורי נא שמעו אמר' הסלעי בין

 ולבסוף מאמין שהוא אמר ולא למשתי לכו אסור הלא מים לכם נוציא
 הצריכו לא כי העדה ותשת' כתי בעצמו הסלע אותו להם כשנזדמן

 הוא שגם חשבו שישראל בדבר ה"ח קצת' הי מ"מ ה"מרע של להשקאתו
 האמנתם לא אשר יען והיינו חדשה מסלע מים בהוצאת מסופק

 (תורת משה לחת"ם סופר)



 

  

- 

ְתָקֵר  ּיִ ֵדי ׁשֶ יַמה ָצִריְך ָהָאָדם ַלֲעׂשֹות ּכְ ֵ ת? ״ב ֶאל ַהׁשּ
ים ֶנֶגד ְרצֹונֹו  ּוִבְפָרט ה ַמֲעׂשִ ָבר ָחָטא ְוָעׂשָ ּכְ ִמי ׁשֶ

ּלֹא ִיְהיּו  ֵדי ָלׁשּוב, ְוׁשֶ ַרְך ַמה ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ּכְ ִיְתּבָ
ינֹו ּוֵבין ה יִלים ּבֵ ָבָרא אֹוֶמֶרת ׳ֲעוֹונֹוָתיו ַמְבּדִ ? ַהּסְ

ַהחֹוֵטא  ָלִכיי ַמְלכֵ  ֶמֶלךְ י ִלְפנֵ ׁשֶ ָ ם ָר ם, ַהּמְ ן ׁשֹוכֵ א ְוִנׂשּ
ֶלג ד, עַ  ְלּגּוֵלי ׁשֶ ַתֲעִנּיֹות ְוִסּגּוִפים, ּגִ ִיְצָטֵרְך ַלֲעסֹק ּבְ

ל ֵאּלּו ַיְצִליַח  ֶאֶפס ַמה ְלִהְתָקֵרב ְוָגלּות, אּוַלי ַאַחר ּכָ ּבְ
 ׳.הֶאל 

ָבָר א ִהית ָהֱאמֶ  ּסְ ְלָעם  ְוָכךְ ת, צֹוֶדקֶ  זוֹ א ׁשֶ ם ֵהִבין ּבִ ּגַ
ׁשֶ ָהָר  ע ּכְ יר ֵחְטא ׁשָ ֵדי ְלַהְזּכִ ָניו ּכְ ר ּפָ ְדּבָ ת ֶאל ַהּמִ ׁשָ

טּוַח  ֶזה ָהֵעֶגל, ְוָהָיה ּבָ ּבָ ל ׁשֶ ֲעסֹו ׁשֶ ַיְצִליַח ְלעֹוֵרר ּכַ
״ה,  ּבָ ֵתן ַהּקָ י ֲהלֹא ָהְרׁשּות לֹו ְוִתּנָ ָרֵאל. ּכִ ל ֶאת ִיׂשְ ְלַקּלֵ

יֹוֵתר, ְוַאף ִאם ָרֵאל  ֲעֹון ָהֵעֶגל ֲחמּוָרה ִהיא ּבְ ֵני ִיׂשְ ָהיוּ ּבְ
ְך  ֶמׁשֶ ְתׁשּוָבה ּבְ ָהיּו ל כָּ עֹוְסִקים ּבִ ָנה ׁשֶ ִעים ׁשָ ָהַאְרּבָ

ָגם. ן ֶאת ַהּפְ ר, לֹא ָהיּו ַמְצִליִחים ְלַתּקֵ ְדּבָ ּמִ  ּבַ
ָהְיָתה ָעָליו רּוַח ֱאלִֹקים, ָרָאה ְוֵהִבין  ׁשֶ ׁש ַאְך ּכְ ּיֵ  ׁשֶ

הוּ  ֶ עַ  ַמׁשּ ָראֵ ם ּבְ הוּ ל ִיׂשְ . םְוַטעַ א ְסָבָר ל ִמכָּ ה ְלַמְעלָ א ׁשֶ
״ה ּבָ תֹו ַהּקָ ְתׁשּוָבהרֹוֶצה 'הּוא ָהֲעצּוָמה ְלָבָניו ֵמִחּבָ  'ּבִ

ה  ָהָאָד הּוא ְמַצּפֶ י ָרצֹון ט ְמעַ ה ְיַגלֶּ ם ׁשֶ , ִלְתׁשּוָבהֲאִמּתִ
ָאְמרּו ְוָאז  מֹו ׁשֶ ל ִסיג ּוְפַגם ּכְ ה אֹוָתם ִמּכָ הּוא ְמַנּקֶ

ְתחּו לִ  ח ֲחַז״ל: ״ּפִ ל ַמַחט, ַוֲאִני ֶאְפּתַ חּודֹו ׁשֶ ַתח ּכְ י ּפֶ
ל אּוָלם״  ִפְתחֹו ׁשֶ ַתח ּכְ ַתח  -ָלֶכם ּפֶ ם ֶאת ַהּפֶ ְתחּו ַאּתֶ ּפִ

ֶכם,  ּלָ ָטן ׁשֶ יַהּקָ ָתִחים ָלכֶ  ּפֹוֵתחַ  "תְוַהׁשֵ דֹוִלים ּפְ ם ּגְ
ַתְחּתֶ ס ַלּיַחַ ר ֵמֵעבֶ ה ַהְרבֵּ  ּפְ  .םַאּתֶ ם ׁשֶ

ֵרׂש  יְוָכְך ּפֵ רּוכְ  ׳ר ָהַרּבִ ְבֵרי ׳ּבָ עִזיּבּוז, ֶאת ּדִ ל ִמּמֶ
סּוק ַהּפָ ַעל ״י ַיֲעֹקבַרׁשִ ֹאָהֶליָך ּטֹבּו ֵאין : ״ַמה ָרָאה ׁשֶ

ִנין ֶזה מּול ֶזה ְתֵחיֶהם ְמֻכּוָ ״ה ּפֹוֵתַח ּפִ ּבָ ַהּקָ ַתח ׁשֶ ַהּפֶ ״, ׁשֶ
ֵהם ְצִריִכים ִלְפּתֹ  ַתח ׁשֶ ֶוה ַלּפֶ ן ְוׁשָ ָרֵאל ֵאינֹו ְמֻכּוָ ַח, ְלִיׂשְ

ִקְטרּוג, ׁשּום ֲעֵליֶהם ְלעֹוֵרר יּוַכל ּלֹא ׁשֶ ֵהִבין ּוְלִפיָכְך
ל טּוב. יַע ֲעֵליֶהם ּכָ ּפִ ״ה ַמׁשְ ּבָ ְתׁשּוָבה ְמַעט ַהּקָ י ּבִ  ּכִ

 בלק ובלעם
 משורש עמלק
נשמת שכתוב  (בפרשתינו דף קצד, א) בזוהר הקדוש

בלעם ובלק הם מעמלק, לכן שנאו את ישראל יותר מכל 
עם מתחיל בלוק בלהאומות. ושמותם כלולים זה בזה, כי 

לק, וסיום שם עמהיא תחילת  עםבל ם'. וסיום שבלב'
הוא שבלק  חשב, לכן לקהוא סיום עמ לקב

 יחד עם בלעם יוכל להפיל את ישראל.

 רצו לקחת חודש אלול
לקח יעקב ש (ואתחנן אופן קז) כתב ב'מגלה עמוקות'

, ועשיו רצה ליקח )1חדשים: ניסן אייר וסיון לעצמו ג'
חדשים אחרים: תמוז אב ואלול, ובמלחמת  ג'כנגד זה 

סיחון ועוג שהיה בסוף אלול נלקח מעמו חודש אלול, 
ונתנה לישראל לתשובה. וחודש זה רצו בלק ובלעם 

" שהיה ירא ארהלכה נא , לכן אמר ")2לקחת מישראל
 שנה שעושים ישראל תשובה.ה'אש ר'לול א'מ

 בור ומעשהיכוחם בד
גדול בנחש שהוא בפה, עוד בזוהר הקדוש: בלעם היה 

ובלק היה גדול בקסם שהוא במעשה, ובשניהם רצו 
כי לא לגבור על ישראל, אך לא עלתה בידם, שנאמר "

 ".נחש ביעקב ולא קסם בישראל

 נתגלגלו בעורבים
שני עורבים מרוטי האריז"ל  הראלימודו פעם בעת 

נוצות עומדים על האילן, פנה אליהם ואמר: רשעים! 
ם לעקור אומה שלימה ועתה באתם בעולם הזה רצית

האריז"ל כי היו ספר ? לכו לדרככם. ופרחו העורבים. !אלי
אלו בלק ובלעם שיצאו עכשיו מגיהנם אחד כדי לעבור 
לגיהנם אחר קשה יותר, ובאו לבקש שאתפלל עליהם 

 .(ספר 'שבחי האר"י') )3להצילם, לכן אמרתי להם כך
 

על חלוקת החדשים.  )עח, ב(ראה זוהר פרשת יתרו  )1
שהוא מזרע עשיו רצו כנ"ל מעמלק  שרשםאולי כי  )2

על מה שנתגלגלו בעורב שהוא  )3 לקחת חודש זה בחזרה.
אכזרי לבניו, אפשר להשוות מה דאיתא בתרגום יונתן (כב, 
ה) "וישלח מלאכים אל לבן הארמי הוא בלעם בן בעור וכו' 

 ולא חס על ישראל זרע בני בנותיו".

םעלב
קלב

 



 

 

באחדות ישראל כ .הּוא ַרב ִּכי ְמאֹד ָהָעם ִמְּפֵני מֹוָאב ַוָּיָגר
 ףשא מלחמה, לכן  כחם גדול לנצח בכל

כיחיד הם ) לשון יחיד( , אפילו הכי  -הם  שרבים
 משה) (ישמח וכחם גדול לנֵצח. 

 
בטחה לנצחיות עם ישראל, הרי זו ה ּוַבּגֹוִים א ִיְתַחָּׁשב.
להתחבר לגויים ולהדמות  חלילהשאף אם ירצו 

הגוים לא יחשיבו אותם  – אליהם, 
 (מהר"י מבעלזא) ולא ירצו בהם.

 
להשגות גם מי שזכה . י ֶיֱחֶזה נֵֹפל ּוְגלּוי ֵעיָנִיםַּק ַמֲחֵזה ַׁש 
לגיהנום הוא בכל זאת  ,וגדולות 
 (דברי שלום) שאינו שומר על עיניו. -אם הוא 

 
 ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנָּׂשא א ִיְׁשַּכב ַעד יֹאַכל ֶטֶרף.ֶהן 

 , על ידי שבבוקר כיצד יקום 
בכוונה (רש"י) שקורא בערב קריאת שמע  – 

 (ייטב לב) ומפקיד רוחו ביד הקב"ה.
 

אמרו חז"ל העונה יהא שמיה רבא  ְוָהָיה ֱאדֹום ְיֵרָׁשה.
[ָאדֹום מרמז  בכל כוחו, קורעין לו גזר דינו. וזהו 

א ‘ר"ת  אם ח"ו יהיה מדת הדין  - למדת הדין]
 (אור לשמים) בא יבטלו הגזרות רעות. ‘מיה ‘

   

 יראת בלק מגודל כח ההכנה לתפילה
ָרֵאל ָלֱאֹמִרי  ה ִיׂשְ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ָלק ֵאת ּכָ ְרא ּבָ ַוּיַ

ָגר מֹוָאב ְוגֹו'.  ןְלִסיחוֹ ' רֶנֱאמַ  אלֹ  הָלּמָ  קְלַדְקּדֵ  ֵישׁ  ַוּיָ
ָראָ  ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  הִהנֵּ  יכִּ ה ְוִנְראֶ  י'.ָהֱאמֹוִר  ֶמֶלךְ   הׁשֶ

לָ  ָראֵ  קּבָ ׂשְ יִּ ּלֹ  םנֹוְצִחי לׁשֶ ִמְנהַ  אׁשֶ  יכִּ  ןְוֵהִבי ם,ָהעֹולָ  גּכְ
ֹכחַ ה זֶ  ָת  ּבְ ִפּלָ ְראֹותוֹ . םּתְ שׁ  ןכֵּ  ּכִ ּקֵ  לְלִהּנָצֵ  אהוּ  םגַּ  ּבִ

ָד  ִפלָּ י ְיֵד ל עַ  םִמיָּ בָ  ַאךְ . הּתְ ָרחֹוק ה' ' רֶנֱאמַ ר ּכְ
מָ  יִקים ִיׁשְ ת ַצּדִ ִעים ּוְתִפּלַ  אלֹ  יכִּ  ְוִכְראֹותוֹ . ע'ֵמְרׁשָ

ִפלָּ  יכִּ  ןְוֵהִבי הָראָ  זאָ  ם,ָלהֶ  לָיכוֹ   הַהְרבֵּ ה ְצִריכָ ה ַהּתְ
 ָ נַ  הְוָטֳהָר  הְקֻדׁשּ ה ֲהָכנָ ת ַלֲעׂשוֹ  ְוָצִריךְ ב, ַהלֵּ  תְוַכּוָ
ַרבָּ  ִליי ִלְפנֵ ה ּדְ ּלְ ְתּפַ ּמִ  לָיכוֹ  אלֹ א הוּ  יכִּ  עְוָיַד ם, ׁשֶ
י ִ לַ ן ָלכֵ ה, ֵאלֶּ  לכָּ  גְלַהׂשּ ְלָע  רַאחַ  חׁשָ  אהוּ  יאּולַ  םּבִ

ּנֱֶאמַ  ְוֶזהוּ . הזֶ  לְלכָ  ןְיַכוֵּ  ְר ר "ׁשֶ לָ  אַויַּ ל" כָּ  תאֵ  קּבָ
ָראֵ  הָעשָׂ  רֲאשֶׁ " תַהֲהָכנוֹ  י ִלְפנֵ  -י" ָלֱאֹמִר ל ִיׂשְ
ְבֵר ת ֲאִמיַר  ִפלָּ י ּדִ שָׁ ה ּתְ  דְמאֹ  במֹואָ  רַויָּגָ ן "ָלכֵ ה, ּוַבּקָ

נֵ  ַר  א"הוּ  בַר  יכִּ  םָהָע  יִמּפְ ה ַהֲהָכנָ ל שֶׁ  ּכָֹחהּ ב ׁשֶ
  )להרה"ק רבי שלמה מראדומסק (תפארת שלמה ה.ִלְתִפלָּ 

 

ָ‡ך¿  ל¿ ָע ז ָרַמ  ַ‰ּמַ ל¿ ƒב יך¿ ם ל¿ ƒר ָּ̂ ∆ ַע  ׁ̆ ט מ¿
וּ  ּ̃ ƒּ̇ ין ָ̇ ּ„ו… ƒמ  וּב¿
ם ְוַאְך  ר ֵאֶליָך קּום ֵלְך ִאּתָ ר ֲאַדּבֵ ָבר ֲאׁשֶ ֶאת ַהּדָ

ה ָהְיָתה  ָּברּו הּואְרצֹון ַהּבֹוֵרא  .ֹאתֹו ַתֲעׂשֶ
 .ִּבְלָעם ָהָרָׁשעל ׁשֶ ו ִמִּפיא ַּדְוקָ  ֵיְצאּו ֵאּלּו תֶׁשְּבָרכוֹ 

ָׁשה ִמּדֹוָתיו י ֲהרֵ ל ֲאבָ  ִּבְלָעם ָהָיה ָׁשקּוַע ִּבְׁש
, ַהְמֻגִּנים ֶׁשֵהם ֶנֶפׁש ְרָחָבה רּוַח ְּגבֹוָהה ְוַעִין ָרָעה

ת ַהְּבָרכוֹ  ִמֶּמּנּו ֶׁשֵּיְצאּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּואה ָרצָ א 
ם ֶׁשֹּקֶד ם ְלִבְלעָ "ה ַהָּקּבָ  לוֹ ָאַמר ן ָלכֵ ה, זֶ ן פֶ ְּבאֹ 

ְּכֵדי , ָצִרי הּוא ְלַתֵּקן ְמַעט ֶאת ִמּדֹוָתיו ָהָרעֹות
ל יּוכַ ז ְוָאִלְׁשרֹות ָעָליו ה ַהְּקֻדּׁשָ רּוַח ֶׁשּתּוַכל 

ר ְוֶזהּו . ְלָבֵר ֶאת ִיְׂשָרֵאל ָבר ֲאׁשֶ ַאְך ֶאת ַהּדָ
ר ֵאֶליךָ  הְלַתֵּקן ְמַעט ִמּדֹוֶתי  ֲאַדּבֵ . ֹאתֹו ַתֲעׂשֶ

א ָעָׂשה ֵכן ַרק ָהַל ְּכמֹו ל ֲאבָ  א ֶׁשהּוִּבְלָעם 
י ָלֵכן , תַהְמֻקְלָקלוֹ ו ֹוָתיְּבִמּד ַחר ַאף ֱאלִֹקים ּכִ ַויִּ

ָטן  הָעׂשָ ה מַ , הֹוֵלְך הּוא ְלׂשָ ב ַמְלַאְך ה' ְתַיּצֵ ַויִּ
מּוָכה, 'נְ ֹוָבה 'טֵפָלה 'ׁשְ ָראֵׁשי ֵּתבֹות  ן"ָׂשטָ  ,לוֹ 

ֶׁשָרַמז לֹו ַהַּמְלָא ֶׁשָּצִרי ְלַהּטֹות ְמַעט ֶאת 
ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ְקָצת ֶנֶפׁש , ִמּדֹוָתיו ָהָרִעים ְלַצד ַהּטֹוב

 .ְׁשָפָלה ַעִין טֹוָבה ְורּוַח ְנמּוָכה

 
ָּגֵדר ִמֶּזה ְוָגֵדר  ַוַּיֲעמֹד ַמְלַא ה' ְּבִמְׁשעֹול ַהְּכָרִמים

שיקבלו  השכר בלעם הרשע ידע שעל חלק ה.ִמּזֶ 
ואין לו  בני ישראל בעולם הבא לא יוכל לקטרג

אבל על זאת רצה לקטרג, , שום שליטה עליהם
בכח  שלכל הפחות בעולם הזה לא יקבלו דבר

אך  המצוות, שהרי שכר מצוה בהא עלמא ליכא.
כתב כי מה ששכר מצוה בהאי עלמא  המהרש"א

ליכא הוא רק על המצוות עצמם, אבל מי שמוסיף 
גדרים וסייגים ומקדש עצמו במותר לו, כן 

הרמז שנעמד  וזהמקבלים שכר בעולם הזה. 
צוה 'מכר 'שראשי תבות  "לְּבִמְׁשע ֹ המלאך "

כלומר אתה רוצה לקטרג  יכא,'ללמא 'עהאי 'ב
, אך המלאך עמד שלא יקבלו מאומה בעולם הזה

כי אינו יכול לסמוך על זה לקלל את לפניו 
"גדר מזה וגדר מזה" שהם עושים ישראל, שהרי 

לעצמם וסייגים וממילא מגיע להם שכר גם 
 בעולם הזה.

 )ר' משה גרינוואלד מחוסטלהגה"ק  (ערוגת הבושם 



 

 

ַוֹּתאֶמר ָהָאתֹון ֶאל ִּבְלָעם ֲהלֹוא ָאנִֹכי ֲאתְֹנ ֲאֶׁשר 
וברש"י, ששרי מואב שאלו אותו  י וגו'.ָעַל ָּת ָרַכְב 

מדוע אינו רוכב על סוס, אמר להם שסוסיו הלכו 
וכי אינו לכאורה איזה תירוץ הוא זה, למרעה. 

יכול לשלוח לקחת אותם מן השדה. ויש לפרש 
על פי מה שכתוב במכת דבר "הירא את דבר ה' 
מעבדי פרעה הניס את מקנהו אל הבתים ואשר 
לא שם לבו ויעזוב את מקנהו בשדה", וכתב 
בתרגום יונתן ש'הירא את דבר ה'' זה איוב, 

(ששניהם מיועצי פרעה 'ואשר לא שם לבו' זה בלעם 
הסוסים איננם וזה מה שענה להם בלעם, . היו)

בשדה בעת מכת דבר לכן  םתוהנחתי אאיתי ש
היתה דרה  ןאתוה ןכין שאה , מכל הסוסים מתו

 חז"ל.אמר עמו בביתו כמ
קנה שלשה  בשם ספר(ילקוט האורים  

  )להג"ר יוסף קאשמאן גביעים

איתא בכתבי האריז"ל  ל.-ֵא  אֹוי ִמי ִיְחֶיה ִמֻּׂשמֹו
הוא תיבת 'משמואל'. ואפשר לומר ש'משמו אל' 
מה דאיתא בספר עשרה מאמרות  יפל בזה רמז, ע

מודה משום ד ,הטעם דעיקר התשובה הוא הוידוי
על מה שעשה פטור הוא מעצמו (מי שמודה  בקנס פטור

באו  רהנה יש מחלוקת במודה בקנס ואחו .מקנס)
(כלומר שבתחלה הוא הודה מעצמו ואחר כך באו  עדים

פטור סבר ש , רבאם דינו כמודה עליו) עדים להעיד
על כתוב  'קר ההובזהנה חייב. וסבר שושמואל 
' שיש עיני ה' משוטטים בכל הארץהפסוק '
וכשבית דין העליון  ,משוטטים בעולםהמלאכים 

 .מעשה בני אדםעל מעידין  םדן את האדם ה
, כי אף שיש לדעת רברק הוידוי מועיל שנמצא 

כבר כיון אבל בכל זאת עדים הנקראים 'עיני ה'' 
אבל לדעת שמואל שאמר  ,פטור מקנס הודה

אינו מועיל  ,באו עדים חייב ר כךמודה בקנס ואח
 האוי מי יחי' ווזה .הוידוי אם חטא ר"ל

 .', כי לשיטתו לא יועיל הוידוימשמואל
 )פנחס מקאריץלהגה"ק רבי  (מדרש פנחס 

 פעם: מפראמישלאן ל'מאיר' ר הרבי ק"הרה ספר
 רבי ק"הרה ורבי מורי אל חברי עם יחד הלכתי
 בדרך בהיותנו, (יא"צ י"ג תמוז) מקרעמניץ מרדכי

. לרגע מרגע גברו שהלך, עז גשם לפתע עלינו נתך
, וממטר מזרם למסתור מחסה לחפש התחלנו

כשהיינו. לתוכוונכנסנואחדביתמצאנולפתע
 ככל שהוא אחד גוי החדרים באחד ראינו בפנים

 אך, לצאת פנינו אותו משראינו. הבית בעל הנראה
 בלי מעליו רונעב שלא מאתנו ובקש אלינו יצא הגוי
 פנינו קרובב. ללינה טוב מקום לנו ונתן, לינה

 לבין ביני ויכוח נפל תנוהליכ כדי תוךוב, לדרכנו
 כי אמרתי ואני, גוי ערליכער שזהו: אמר חברי, חברי

 נויבינ הויכוח. גוי אינו ערליכער והוא כן לומר נכון אין
 הקדוש רבינו פי את לשאול שהחלטנו עד נמשך

 נורב אל ענויהגב. יקום כן יאמר וכאשר, מקרעמניץ
 הבא ,ל'מאיר: הרבי לי אמר, כוחיהו את בפניו הצגנו

 עניתי, גוי ערליכער אינו שהוא התורה מן ראיהנא 
 שונא שעשו בידוע הלכה'ש י"רשב מאמר ל פיע

 םא, קרוב מיני בכל אותנו כבד הגוי והנה, 'ליעקב
 מדברי נהנההרבי . ערליכער ואינו ההלכה על עבר

 . אתי שהצדק ואמר
 פרשתנו נקראת מדוע ל'מאיר רבי הסביר ובזה
 בני שנצטוו ידע בלק הלא כי, רשע גוי שם על ָּבָלק

 את שכר מדוע ןכם א, מואב את תצר אל ישראל
 ההלכה את יםילק צריך שהיה אלא, לקללם בלעם

ועם , גוי ערליכער היה כן ואם, ליעקבשל שנאת 
 ...גוי אפשר להתחיל הסדרה ערליכער

 מ

מהרה"ק רבי יהושע  ברכהאחד יהודי פעם ביקש 
מבעלזא שיזכה למות כיהודי כשר, אמר לו הרבי: 
אינך הראשון בבקשה זו, כבר הקדימך בלעם 

, הוא רצה םָּתמֹת ַנְפִׁשי מֹות ְיָׁשִריואמר הרשע 
כגוי אבל למות רצה כיהודי. אין זה כל חייו לחיות 

הוא חי כיהודי, מוכן להקריב בחייו והולך כך, מי ש
 כול למות כיהודי.י

שהשבוע היתה  האור החיים הק'דברי הנה לפנינו 
. וצדיקים אמרו שלימוד אור יום ההילולא שלו

 זי"ע ועכי"אהחיים הקדוש מסוגל לטהרת הנשמה. 
ֶׁשְּבַהִּגיעֹו ְליֹום ַהִּמיָתה ֵיִטיב  

ְּדָרָכיו ִמַּמֲעָׂשיו ָהָרִעים ְותֹוֲעבֹוָתיו, ִּכי ַחָּייו ַחי ְּבָכל ִמיֵני 
ִּבְׁשַעת ֶאָּלא ֶׁשִּנְתַאָּוה ׁשֶ  ,ְוָרָׁשע ֶׁשָּבֻאּמֹות ָהָיה ִרְׁשעּות

ה ְוָקׁשֶ ִמיָתה ָיׁשּוב, ּוְלִפי ֶׁשָּיַדע ִּכי הּוא ַרע ְּבַתְכִלית ָהַרע 
לֹו ֲעׂשֹות ֹיֶׁשר, ָלֶזה ָׁשַאל ָּדָבר ֶׁשָּיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשִּבְׁשַעת 
 .ָקְרבֹו ְלִמיָתה ְּכֶׁשָּבַטל ִמֶּמּנּו ֹּכַח ַהַּתֲאָוה ִיְהֶיה ָיָׁשר

ִתי ְרָׁשִעים ֶׁשָאְמרּו ִלי ְּבֵפרּוׁש ִּכי ִאם ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה ָרִאי
ָהיּו יֹוְדִעים ֶׁשַּיְחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה ְוֵתֶכף ָימּותּו ָהיּו עֹוִׂשים 
ֶאָּלא ֶׁשּיֹוְדִעים ֶׁשֵאיָנם ְיכֹוִלים ַלֲעֹמד ִּבְתׁשּוָבה ְזַמן 

   .ל"ָארֹו ִּכי ְּדַבר ֶמֶל ֲעֵליֶהם ֶמֶל ָזֵקן ּוְכִסיל רַ 



 

 

  םִּנְסָּתִרי"י ַּב ֲאִר 
 ִּכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל ת ַוֲהָפַצ ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ִּגּלּוי 

ל, ִויָטאם ַחִּיי ַרֵּבנּול ַע ם ַהַּמֲאָמִרית ִסְדַר ת ַהְׁשָלַמ ם ִע 
"ל, ָהֲאִריזַ  ְּדַרֵּבנּוא ַקִּדיָׁש א ְּדִהּלּולָ א יֹוָמ ב ִהְתָקֵר ם ְוָע 

ּוַמְׁשִלים ַעל  ִנְפַּתח ַעָּתה בס"ד ְּבֵסֶדר ֶהְמֵׁש
 ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ִּגּלּוי ִּכְתֵבי ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש.

ם ַהַּתְלִמיִדית, ַהְּמאֹורֹו ָחְׁשכּוב של"ב ָא ם ה' ְּביֹו
ם ִּגּלּוִיים, ַחִּיים ֱאִקיי ִּדְבֵר  ִלְׁשמֹוַע ם ְרִגיִלי ֶׁשָהיּו
ַמיִ ן ִמ ם ְוִנְפָלִאים נֹוָרִאי ן אֹזֶ ם ְׁשַמְעָּת  אֶׁשֹּלם ַהׁשָּ
ק, ִיָּפֵס ה זֶ ל ְוכָ ם יֹוא ָיבֹוי ּכִ  ֶהֱאִמינּוא ם, ֵמעֹולָ 
ה ַהֶּנָחָמ ו. ְׁשנֹוָתיב ֵמיַט ְּב ל ַהָּגדֹור ַהָּמאֹוח ִיָּלַק ף ּוְבֶחֶת 
ל, ִויָטאם ַחִּיי ַרֵּבנּול ַהָּגדֹו ְּבַתְלִמידֹוה ָהְיָת ה ַהְּיִחיָד 

 ַיְמִׁשיא ְוהּום, ַחִּיים ַמיִ ו ְלִגיָניא ְמה ָדלָ ר ֲאֶׁש 
 .ַרּבֹו תְּבתֹוַר ל ִיְׂשָרֵא ת ֶא ת ּוְלַהְרוֹות ְלַהְׁשקֹו

 רַהִּמְתַּגּבֵ ן ְּכַמְעיָ 
ָהֲאִריַז"ל ִּכְמַעט א ָּכַתב ְּבַעְצמֹו ֶאת ִחּדּוֵׁשי ַרֵּבנּו 
ר ֲאֶׁש ם ֵּבאּוִרים ַּבְּכתּוִבי ִמֶּמּנּור ִנְׁשָא ט ְמַע , ּתֹוָרתֹו

 . "קָהַרַמ י ְּבִדְבֵר ת ֶהָערֹו אֹור, ַהּזַֹה ל ַע ב ָּכַת 
 ֵאינֹוא הּו ַמּדּוַע ם ַהַּתְלִמיִדיי ְיֵד ל ַע ל ִנְׁשַא ר ַּכֲאֶׁש 

ב, ַהְּכָת ל ַע ו ְּדָבָרית ֶא ה ַמֲעלֶ 
ו ְּדָבָרי ֶׁשָּיִאירּור ֵסֶפ ה ִמּזֶ ר ְלַחֵּב 

"י ָהֲאִר ר ָאַמ ם, ַהָּבִאית ַלּדֹורֹו
ם ַהָּקִניל ּכָ  ָהיּו ִאיּלּוי ּכִ  ַהָּקדֹוׁש
ל ּכָ ב ִלְכֹּת ַיְסִּפיקּוא ם, קּוְלָמִסי
ֶאת  ּפֹוֵתַח א הּור ְוַכֲאֶׁש , ָחְכָמתֹו

ם ַהַּתְלִמיִדיי ִלְפנֵ  ִלְדרֹוׁש ִּפיו
ַפ  ל ַנַח  ְּכמֹו ּבֹוה ִמְתַרֶּב ע ַהׁשֶּ
א ִלְמצֹו ָצִריא ֶׁשהּוד ַע ף, ׁשֹוֵט 
ם ְלַצְמֵצ ד ֵּכיַצ ת ְוַתְחּבּולֹות ֵעצֹו

 ֲאֵליֶהםם ּוְלַהֲעִביָר ם, ַהְּדָבִרית ֶא 
ם ִא י ּכִ ל, ְלַקֵּב ם ֶׁשֻּכּלָ ל ֶׁשּיּוכַ ן ְּבֹאֶפ 

ה ִיְהיֶ ה זֶ י, ִמַּדאר יֹוֵת ם ָלֶה ד ַיִּגי
ת ִּבְלִגימֹו אֹותֹום ֶׁשַּמְׁשִקי ְּכִתינֹוק

 ק.ֵלָחנֵ ל ָעלּור ֲאֶׁש ת ְּגדֹולֹו
  ןְּכתֹב זֹאת ִזָּכרֹו
"ל ָהֲאִריזַ ת ּתֹוַר ֶאת ִעְּקֵרי 

ַהְּמֻכִּנים 'ּגּוֵרי ( םַהַּתְלִמיִדיָּכְתבּו 
ְּבֵעת ְׁשִמיַעת ַהִּׁשעּוִרים.  )‘ָהֲאִר"י

                                                      
ר ַב ָע א ר ֶׁשַהֵּסֶפ  ָּכב ֵעֶק . ֶּבַכַרץ ִהיְר י ַנְפָּתלִ י ַרִּב ל ְלַהְּמֻקּבָ  1
ל ַע ק ָחלַ ם ְמֻסָּיִמים ִּבְדָבִרים ְוַג, ּו"ַמֲהְרחל ֶׁש ְּבָקָרתֹוט ֵׁשֶב ת ֶא 

 ְּבִחיר ַּתְלִמיָדיו, ַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל הּוא ֲאֶׁשר ֻהְסַמ ַא
ַעל ְיֵדי ַרּבֹו ִלְרׁשֹם ֶאת ֲאֶׁשר ָׁשַמע ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ְלִזָּכרֹון 

ד ָעָליו ָהֲאִריַז"ל ֶׁשהּוא ֶׁשֵהִעיַלּדֹורֹות ַהָּבִאים, ּוְכִפי 
 ד ְלסֹוף ַּדְעִּתי.יֹוֵדַע ֵליֵר 

ה' ַקָּבלָ ' ִנְקֵראתד ַהּסֹות ּתֹוַר י ּכִ ת, ָלַדַע ב ָחׁשּות ְוזֹא
ד, ְלַתְלִמיב ֵמרֹה ְּבַקָּבלָ ר ַלֲעבֹם ְצִריִכי ְּדָבֶריָה י ּכִ 

 ַׁשָּיא ְות, ְּבַתְכִלים ְמֻדָּיִקים ְצִריִכים ְוַהְּדָבִרי
ְכלֹום ְּדָבִרים ָאָד  ָּבּה ֶׁשְּיַחֵּדׁש ס ִנְכנָ  ָּכה ְוָהעֹוֶׂש , ִמּׂשִ

 ה.ְּגדֹולָ ה ְלַסָּכנָ 
ֶׁשִאם ִיָּמְצאּו ל ִויָטאם ַחִּייי ַרִּב ר ִהְזִהיר ַהְּזֵה ן ּכֵ ל ְוַע 

ְּדָבִרים ְּבֵׁשם ָהֲאִריַז"ל ֲאֶׁשר ֵאיָנם ּתֹוֲאִמים ְלַמה 
ב א ְוַהּכֹוֵת ָטעּות ָּגמּור הּוא, י ּכִ  ֶׁשֵּיְדעּו, ֶׁשָּכַתב הּוא

ב ֶׁשְּבֹרל ִויָטאם ַחִּייי ַרִּב ק ַר  ל ָנכֹון.ֶא ֵהִבין ְּדָבָריו 
ר ד ַעל ַעְצמֹו: ֵמִעיְּדֵבקּותֹו ְּבַרּבֹו  ∆ ׁ̆ ם ֲ‡ ן ַ‰יו… ƒע מ ַ„ּ"

י  ƒר י זל‰מו… ƒ„ָמ‰ ל…‡ ָזָז‰ ָי ˙ ז…‡˙ ַ‰ָחכ¿ ַ‚ּלו… ל ל¿ ח≈ ≈‰ ‰"
ָח„ ַ‚ע ‡∆ ילּו ר∆ ƒך¿ ָי„ו… ֲ‡פ ו… ּ̇ ƒד ֵהִעי ַרּבֹור ֲאֶׁש א ְוהּו, “מ

ל ָיכֹוא ְוהּוא ֲעִקיָב י ַרִּב ת ִנְׁשַמ  ִמׁשֶֹּרׁשא ֶׁשהּוו ָעָלי
ת ֶא ץ ּוְלָהִפיב ִלְכֹּתל ֶׁשָּיכֹוה זֶ א הּו, ַּדְעּתֹוף ְלסֹוד ֵליֵר 
  .ַרּבֹות ּתֹוַר 

ִעם ְּפִטיַרת ָהֲאִריַז"ל ָאַסף ַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל ֶאת 
ְּבָאְמרֹו ֶׁשֲעַדִין ַהַּתְלִמיִדים, ת ִּבְרׁשּו ֶׁשָהיּוַהְּכָתִבים 

א ִנְּתָנה ְרׁשּות ִמן ַהָּׁשַמִים 
ֶׁשִּיְתַּגּלּו סֹודֹות ֵאּלּו ָּבעֹוָלם. 

ָׁשִנים ָהיּו  ל ּכָ ְּבֶמֶׁש ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה
ֶאְצלֹו ם ַוֲחתּוִמיַהְּכָתִבים ְסגּוִרים 

ְוא ֶהְרָאה אֹוָתם ְלִאיׁש. ַחְכֵמי 
ַהַּקָּבָלה ִהְׁשּתֹוְקקּו ְמאֹד ִלְלמֹד 

ַרת ָהֲאִר"י ְוִהְפִצירּו ְּבַרִּבי ֶאת ּתֹו
ַחִּיים ֶׁשּיֹוִציא ָלֶהם ֵמַהְּכָתִבים, אֹו 

, ַא ַרִּבי ַיְׁשִמיַע ָלֶהם ֵמִחּדּוֶׁשיָה 
ַחִּיים ִויָטאל ִנְׁשַאר ֵאיָתן ְּבַדְעּתֹו, 
א הֹוִציא ְוא ִּגיָלה ׁשּום ָּדָבר 

 ֵמַהְּכָתִבים.
י ִמִּכְתֵב ר ִמְּזֵעיט ְמַע ק ַר 

ם, ַחִּייי ַרִּב ד ְּביַ  ָהיּוא ם ַהַּתְלִמיִדי
י ְמֻקְּבלֵ ן ֵּביר ְּבִעָּק  ָנפֹוצּום ּוֵמֶה 

ר ַהֵּסֶפ ס ִנְדַּפ ם ִּפיֶה ל ַע  .אֵאירֹוָּפ 
 .1'ֶמֶל ִמְקַּדׁש'

ף ֶׁשַא  ְוָהיּו, רַהֵּסֶפ ד ֶנגֶ ם ַהְּמֻקָּבִליי ִמְּגדֹולֵ ם ַרִּבי ָיְצאּו, ִׁשיָטתֹו
, ואכמ"ל.ּבֹוד ִלְלֹמָאְסרּו

 il.comalyayin.tsfas@gma  לתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל אפשר לפנות לכתובת

נדפס בשנת  עמק המלך,שער ספר 
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 וסיפוריםים ליקוט
 בלק - נפלאים

 
 כב, ב)( "וירא בלק בן ציפור"

 בבעל הטורים כתב מה ראה, ראה שעמדה לו חמה למשה. 
 ולכאורה מדוע התיירא בלק מנס זה של עמידת חמה למשה

תענית כ.) יותר מכל האותות והמופתים שעשה ד' לבני ישראל (
 בצאתם ממצרים. 

'וקל זועם בכל יום' וכמה זעמו של  (ברכות ז.)אלא אמרו חז"ל 
הקב"ה, רגע אחד, ואין כל בריה יכולה לכוון אותה שעה חוץ 
מבלעם הרשע', דכתיב ביה 'ויודע דעת עליון' שהיה יודע לכוון 

ס בה. ואימת רתח, בשעה שהחמה אותה שעה שהקב"ה כוע
זורחת וכל מלכי מזרח ומערב משתחווים לחמה מיד כועס 

אם כן מכיון שכל כוחו של בלעם היה ביודעו לכוון את  ,הקב"ה
רגע הזריחה שעת זעמו של הקב"ה, לכן כאשר ראה בלק כי יש 
בכוחו של משה רבינו להעמיד חמה, נתיירא שמא יעמיד את 

 ע הזריחה ולקללם.גלעם לכוון את רהחמה ושוב לא יוכל ב
 דברי יואל)(
 

 כב, ג)( "ויגר מואב מפני העם מאד כי רב הוא"
וקשה למה כתיב לשון יחיד ולא לשון רבים "כי רבים הם", אלא 
חז"ל אמרו בזמן שישראל הם בחבורה ובאהבה יחד אין כל אומה 
ולשון יכול לשלוט בהם וכשהם באחדות הכתוב קורא להם 

שמות יט, ב) "ויחן שם ישראל נגד ההר" ( יד כדכתיבבלשון יח
כאיש אחד בלב אחד, ומזה פחדו המואבים "ויגר  –ופירש"י 

נחשבים ( הגם שהם רבים) "הוא"( מואב מפני העם מאד כי רב"
 כיחיד) כי הם באחדות ממילא אף אחד לא יוכל להם.

 ישמח משה)(
 

 כב, ה)( "הנה כסה את עין הארץ"
למה אמר כדברים האלה האם באמת נהיה שחור העולם ולא ראו 

 את השמש. 
אלא שלח לבלעם לומר שהוא לא יכול לעשות כלום ליהודים, כי 
בני ישראל היו מוקפים בענן ואם כן לא יכול לעשות שום כישוף 

אפשר לעשות כישוף, וזהו שאמר הנה  נגדם, כי ליד עננים אי
 כסה את עין הארץ שהם מוקפים בענן ואם כן אני לא יכול להם. 

 הרבי ר' יונתן אייבשיץ זצ"ל)(
 

 כב, ה)( "וישלח מלאכים אל בלעם..."
בהמשך הפסוק מביא רש"י שלא יהיה פתחון פה לאומות שאילו 

 נביאים.היה להם נביא היו חוזרים למוטב, לכן העמיד להם 
בלעם היה ככוחו של משה, ודרשו על  לואומרים חז״ל, שכוחו ש

הכתוב ״ולא קם נביא בישראל כמשה״ בישראל לא קם, אבל 
 כך, והלא ה׳ דיבר אתו.  כן איך היה רשע כל בגויים קם, אם

 לשתיומתרצים ע״פ משל 
בישלו אותו תבשיל, שנשים 

אצל האחת יצא האוכל בטעם 
ילו אצל ובריח טוב ונעים, וא

שניה יצא התבשיל בטעם ה
שאלה אותה האשה  .ובריח רע

 ?אותו תבשיל, ולמה שלי יצא מקולקלאת בישלנו  לחברתה, הרי
, תגידי, האם רחצת את הכלי יפה לפני ראשונההשיבה ה

א״כ מובן הדבר,  ענתה, לא רחצתי את הכלי ?שבישלת בו
כך שבישלת את התבשיל הטוב, בתוך כלי מלוכלך, ולכן יצא 

 התבשיל. 
 -עצמו לכלי יפה במצוות ובמעשים-זהו הנמשל, משה הכין את

טובים, כאשר מצינו, כשהיה רועה צאן, וריחם על הצאן, ולכן היה 
כלי צח ונקי וקיבל השראת השכינה, ועלה במעלות הנבואה, 
משא״כ אצל בלעם שהיה מלוכלך ומטונף, וקלקל את כל הטוב 

 שקיבל.
 

 ח) כב,( "לינו פה הלילה"
לאורך כל הפרשה, מתוך שנאתו לאומות העולם ומנהיגיהם, 
מדגיש רבינו האור החיים הקדוש ומחפש את מידת 'צרות העין' 
אצל בלק ובלעם, ובאחד מהמקומות כותב רבינו האור החיים 
הקדוש במפורש שכל מקום שאפשר לדרוש לגנאי גם דברים 

 פשוטים, עלינו לעשות זאת. 
 ולהלן מספר דוגמאות: 

מפרש   א. בלק אמר לשרים ששלח אליו בלעם 'לינו פה הלילה',
רבינו הקדוש, שנתכוין לומר להם שלא ילונו בביתו, אלא רק 

 לילה אחת.
ב. כששלח בלק סעודה לבלעם, הדגיש לו שזה גם לבלעם וגם 
לשרים שלו, ומפרש רבינו הקדוש, שבלק שלח סעודה 

ק לבלעם ולשרים שלו, ולא לשאר מצומצמת שתספיק בדיו
האנשים. ומכיון שידע שגם בלעם 'צר עין' ויקח לעצמו את כל 

 הסעודה, היה צריך לפרש לו שזה גם לשרים שלו. 
ג. התורה מספרת שבלעם שלח את השרים ששלח אליו בלק, 
כדי שיבואו שרים נכבדים יותר, ומתי הוא שלח אותם? על 
הבוקר. ומבאר רבינו הקדוש, שהתורה מדגישה נקודה זאת, 
להשמיענו צרות העין שלו, שלא יצטרך לתת להם ארוחת בוקר. 

 דים. וגם מטעמי כבוד וגאוה, שימהר בלק לשלוח אליו שרים נכב
 

"אל נא תמנע מהלך אלי כי כבד אכבדך מאד 
 כב, טז)( וכל אשר תאמר אלי אעשה"

כלל נקוט בידינו שאין שליח לדבר עבירה ואין המשלח חייב 
במעשה שולחו, אולם אם המשלח משלם לו עבור שליחותו אזי 
יש שליח לדבר עבירה, שהרי השליח אינו הולך לעבירה אלא 

 חו"מ קפ"ב).( ליטול שכר
זהו שאמר בלק לבלעם 'אל נא תמנע מהלך אלי', אל לך לחשוש 
פן תנזק בכך שתהיה שלוחי לדבר עבירה לקלל את ישראל, כי 
הרי 'כל אשר תאמר אלי אעשה', אתן לך שכר מלא על מעשיך, 
ואם כן שליחותך תתייחס אלי 
ולא תינזק בעטיה. על כן, 'לכה 
קבה 'לי' את העם הזה', 

מה לחשוש בשליחותי, ואין לך 
  פן תיענש.

 תפארת יהונתן)(

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 



 

 ~2 ~ 
  

 וסיפוריםים ליקוט
 בלק - נפלאים

 
 כב, יז)( "כי כבד אכבדך מאד"

פעם נסע הבעש"ט הקדוש זיע"א לבראד ולן בכפר אחד סמוך 
לבראד. בלילה חרד הבעש"ט וארכובותיו דא לדא נקשן, עד 
שהתעורר רבי צבי סופר משנתו בגלל קול הרעש שהשמיעו 

 ארכובותיו של הבעש"ט. 
ביקש רבי צבי סופר לברר מה הוא הפחד והרעדה שאחזו ברבו. 
גילה לו הבעש"ט כי בלילה הקודם נגלה לו רבו, אחיה השילוני 
ואמר לו: אתה תבוא לבראד ויתנו לך כבוד גדול, ואם לא תתחזק 
שלא להיכשל, תאבד את כל מה שהיה לך עד הנה. וכשבא 

במלבושי כבוד, הבעש"ט לבראד, באו אליו הנגידים לקבל פניו 
ואילו הוא לא פנה אליהם, אלא התחיל לשחק עם הסוסים 

 ולהחליקם, וכך ניצל מהרגשת קבלת הכבוד.
 

 כב, יח)( '"ה"לא אוכל לעבור את פי 
שלושה אנשים בעלי חזות מכובדת עולים אל הדוכן באולם 
המשפט של המלך שלמה, המתיחות ביניהם ניכרת היטב, 

ר, והגדול שבהם פותח ומספר: שלמה נותן את רשות הדיבו
'שלושה סוחרים אנחנו, יצאנו יחד למסע מסחרי כשסכום כסף 
גדול באמתחתנו. בערב השבת האחרונה חיפשנו מקום בטוח 
להטמין את הכסף, וחפרנו ביחד בור בחצר בית המלון שבו 
התארחנו, בדקנו שאף אחד אינו רואה והחבאנו בבור את כל 

נו אל הבור, חפרנו, אבל הכסף לא הכסף. מיד בצאת השבת חזר
היה שם. כולנו חושדים זה בזה, כל אחד מאתנו בטוח שהשני גנב 
את הכסף, ואנחנו אובדי עצות. אנא אדוני המלך עזור לנו!'. 'אני 

 לחזור למחרת.  שםצריך לחשוב על זה', אמר המלך, וביק
ביום השני, עם כניסתם, אמר המלך לסוחרים: 'סיפרו לי עליכם 

תם אנשים חכמים, הייתי שמח אם תוכלו לייעץ לי עצה שא
בעניין שמטריד אותי. הבוקר קיבלתי מכתב ממלך אפריקה ובו 
הוא מבקש את עזרתי בסיפור מעניין שהגיע לשולחנו: נער 
ונערה נשבעו זה לזה כי כשיגדלו יינשאו זה לזו, הם הבטיחו גם 

לימים נפרדו רשות השני.  כי לעולם לא יינשאו למישהו אחר בלי
הנערה גדלה ופגשה בחור שרצה מאוד להתחתן איתה, , דרכיהם

והם התארסו. לפני החתונה נזכרה הנערה בשבועה שנשבעה 
לאותו נער. היא סיפרה על כך לארוסה, והודיעה לו כי לא 
תתחתן איתו לפני שתקבל את רשותו של אותו נער. נטל הארוס 

מטרה לשכנע את הנער סכום כסף גדול ויצא ביחד עם ארוסתו ב
לוותר על שבועתו תמורת הכסף. לשמחתם הרבה גילה הנער 
אבירות, ויתר על השבועה וסרב לקחת פרוטה מהכסף שהוצע 
לו. חזרו השניים למקומם ובעודם בדרך פגע בהם שודד וביקש 
לגזול את כספם. סיפרה לו הנערה את סיפורו של הכסף, 

קבל את הכסף בזכות, סירב ואמרה: והרי אותו בחור שהיה יכול ל
וגילה אבירות לב. אתה שהכסף הזה אינו שלך כלל, בוודאי 
שראוי לך לגלות אבירות ולא לקחת אותו! דבריה נפלו על 

 אוזניים קשובות והשודד פטר אותם לשלום ולא לקח פרוטה. 
אמרו לי אתם, פנה המלך שלמה לשלושת הסוחרים, מי 

 מביניהם ראוי להערכה על מעשיו? 
אמר הראשון: לדעתי יש להעריך את הארוס, שהסכים לתת 

 מכספו לאותו נער אלמוני כדי לשחרר את ארוסתו משבועתו. 

אמר השני: אני מעריך דווקא את הנער שוויתר על שבועתו 
 ומחל על הכסף שהציעו לו, למרות שהיה יכול לזכות בו ביושר. 

רוך לב  : אני מעריך את השודד על שגילהאמר השלישיהסוחר 
 ולא שדד את כספם. 

מיד הצביע שלמה המלך על השלישי: אתה הוא הגנב! הודה 
בבקשה על האמת ואל תבוש! אם היה בך צד של הערכה למי 
שויתר על כסף שאינו שלו, כנראה שגם בך יש דמיון לאותו 
שודד. נפל האיש על פניו והודה כי אכן לא עמד בפיתוי ולקח את 

 ממונם של חבריו. 
פי מה הדברים אמורים? על בלעם הרשע, הקוסם שבא וכל

לקלל את בני ישראל במדבר, אמרו חז"ל שהוא היה חמדן, בעל 
'נפש רחבה'. ומהיכן למדו על חמדנותו של בלעם? מפליטת 

 הפה שלו. 
כששלוחי בלק מלך מואב באים להזמין את בלעם כדי לקלל את 
בני ישראל, אומר להם בלעם שהוא לא יכול לבוא בלי רשותו של 
הקב'ה, וכדי להמחיש את רצינותו הוא מוסיף משפט: 'אם יתן 
לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבר את פי ה' אלקי 

ותו של בלעם. לעשות קטנה או גדולה'. ומכאן למדנו על חמדנ
שהרי מי דיבר איתו על כסף וזהב? מי הזכיר את עושר ביתו של 
בלק? אבל כשאדם מעריך משהו, כשאדם רוצה מאוד משהו, 
אפשר לשמוע את זה גם בלי שהוא יתכוון. ובדיוק כמו ששלמה 

שהוא העריך, וכפי שחז"ל  המלך מצא את הגנב לפי הדמויות
ים שהעריך, כך נוכל גם חמדנותו של בלעם לפי הדברת מצאו א

אנחנו בתוך עצמו לגלות מי אנחנו ומה השאיפות האמיתיות 
שלנו לפי הדברים והאנשים שאנחנו מעריכים. נזכור גם שתמיד 

  אפשר להשתנות.
  על פי ספר המעשיות לרבי ניסים גאון)(

 

 "אם לקרא לך באו האנשים קום לך אתם"
 כב, כ)(

אמר הקב"ה לבלעם לא תלך  נתקשו המפרשים דמתחילה
עמהם, אח"כ אמר לו "אם לקרוא לך באו האנשים קום לך 
אתם", אח"כ כשהלך כתוב "ויחר אף אלקים", ולכאורה סתרי 

 אהדדי הפסוקים הללו. 
ויש לתרץ דרצונו לומר, אם באו "לקרוא לך" ירכיבו אותך על 
מרכבתם, ולא שיחבוש הוא את חמורו כהולך לעשות רצון עצמו 

ל הוצאותיו שלו, על כן כאשר לקח בעצמו את אתונו שלו ע
ונזדרז בדבר כתיב "ויחר אף אלקים כי הולך הוא" ר"ל הוא, הוא 

  ההולך ולא הם הקוראים לו.
 דרשות חתם סופר)(
 

 כב, כב)( "ויחר אף אלקים כי הולך הוא"
ז.) שהקב"ה לא כעס ( לכאורה קשה הלא איתא בגמרא ברכות

קשה מדוע חרה אף ה' הלא הוא התיר לו שאמר בימים אלו, ועוד 
 "קום לך אתם". 

י"ל, דאיתא בגמרא שם ויודע דעת עליון וכו', מלמד שהיה יודע 
לכוין אותה שעה שהקב"ה כועס בה וכו' אמר רבי אלעזר אמר 
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להם הקב"ה לישראל דעו כמה צדקות עשיתי עמכם שלא 
כעסתי בימי בלעם הרשע, אבל כאשר בלעם היה עסוק בהליכה 
ולא היה יכול לכוון רגע זעמו של הקב"ה היה יכול הקב"ה לזעום, 
וז"ש "ויחר אף אלקים" הקב"ה היה יכול לזעום "כי הולך הוא" 

ללם ברגע זעמו בלעם היה טרוד בהליכה ולא יכול לכוון דעתו לק
 של הקב"ה. 

 חכם צבי, נחל קדומים)(
 

 כב, כח) ( "ויפתח ה' את פי האתון"
צריך להבין: מהו הטעם שעשה הקב"ה נס גדול לשנות סדרי 

 בראשית בשביל רשע זה? 
ה"כלי יקר" כתב: שרצה הקב"ה להראות לו כי דומה הוא לחמור 

כך בלעם  שאין מטבעו לדבר ולכבודן של ישראל פתח ה' את פיו,
רק לפי שעה פתח ה' את פיו בנבואה לכבודן של ישראל, וכדי 
שלא יאמרו האומות אילו היו לנו נביאים היינו חוזרים למוטב, 

 אבל מצד עצמו אינו טוב מחמור. 
ובספר "מליץ יושר" כתב: שבלעם התגאה במה שיש לו נבואה, 
רצה הקב"ה להראות לו החמור מדבר ונשאר חמור, כך מה 

 ת לנבואה לא מעלה אותך בדרגה ותשאר רשע. שזכי
 

 כב, לג)( "ואותה החייתי"
ברש"י שלא יאמרו זו היא שסילקה את בלעם בתוכחתה ולא 

 יכול להשיב, שחס המקום על כבוד הבריות. 
מסופר על הגאון ר' חיים ברים זצ"ל שפעם דיבר בדרשה והוציא 
דף קטן והסתכל כל הזמן במשך הדרשה בפתק שהיה לפניו, 

שהדף וראו  בדקו, את הפתק בסיום דרשתו השאיר בלא משים
, שאלו אותו למה לקח דף וקרא מתוכו, הרי מצאו אח"כ כי ריק

בעל דרשן וראיתי לא כתוב כלום. ענה ברוב ענוותנותו: לפני היה 
שהסתכל בדף שהכין לעצמו, ואני לא הכנתי בדף, וחשבתי 
שבאם אני יגיד את דרשתי בלי דף וזה יצליח יותר מאשר 

של תראו דרשה והוא בלי דף והוא עם דף  ,דרשתו, יגידו, תראו
 , על כן גם אני הוצאתי את פתקי.מי מוצלחת יותר

 דרך החיים)(
 

 כג, י)( "מי מנה עפר יעקב"
מובא מהחפץ חיים שבלק ביקש מבלעם תספור היהודים וכך 
יהיה בהם נגף, אמר לו בלעם והלא אצל היהודים הם צדיקים, 
וצדיקים במיתתם קרויים חיים, ואם כן אני צריך לספור גם 

 ה'שוכני עפר' ואיך אני יכול "מי מנה עפר יעקב".
 

 כג, ה)( "וישם ה' דבר בפי בלעם"
הקדוש, מעלה שאלה עצומה, האיך קיבל רבינו האור החיים 

בלעם את נבואתו מאת ה', והרי הנבואה עוברת דרך פי הנביא 
שהוא קדוש וטהור, ואיך יתכן שדיבורי קודש של נבואה, יגיעו 

 ויהיו בתוך הפה הטמא של בלעם???
ומתרץ שעשה הקדוש ברך הוא מחיצה בין פיו הטמא לבין דברי 

די שיוכל לשבח ולברך את הקדושה שנתנבא, והכל במטרה כ

ישראל. וזה כוונת הפסוק 'וישם ה' דבר בפי בלעם', שהניח לתוך 
פיו כוח רוחני מסויים, שיש בכוחו להבדיל בין פיו הטמא של 

 בלעם, לדברי הקדושה.
שגם בלעם הטמא, הרגיש טעם ערב ומתוק  האוה"ח הק' מוסיףו

המתנה,  כשדיבר עמו ה', ולכן אמר 'אותו אשמור לדבר' מלשון
 כמו 'ואביו שמר את הדבר', שהיה מצפה וממתין שידבר עמו ה'.

 

 כג, כא) ( "ולא ראה עמל בישראל"
ביאר ה"אור החיים" הקדוש: כי הבחין בלעם במעלתם של 
 ישראל, שאע"פ שיגעים הם בתורה אינם חשים בעייפות וטורח.

וזה לשונו: הצדיקים הגם שעושים מצוות וכל עסקם בתורה (
מרגישים שיש להם עמל, אלא אדרבה כאדם המרוויח אינם 

 וכאדם המשתעשע בשעשועים לרוב חשקם בתורה). 
בביאור הפסוק "ולא ( בעניין זה ידוע משלו של המגיד מדובנא

אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל" ישעיה מג) משל לסוחר 
שבא ממדינת הים, בהגיעו לנמל ביקש מאחד הסבלים שעבדו 

וניה ויביא את חבילותיו לביתו, כאשר הגיע הסבל שם שיעלה לא
לבית הסוחר מזיע ומתנשף וביקש את שכרו אמר לו הסוחר 
החבילות שהבאת אינן שלי, שאלו הסבל וכי מנין לך זאת הרי לא 
ראית כלל את החבילות שהבאתי? השיב לו הסוחר: חבילותי הן 

היית חבילות קטנות של יהלומים ואילו הבאת אותן בוודאי לא 
מזיע ומתנשף כל כך, מאחר שראיתי עד כמה התעייפת הבנתי 

 שבוודאי לא את הסחורה שלי הבאת. 
כך אמר הקב"ה "ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל" 

דהיינו שלא עבדת את ( כלומר מהיכן ידעתי כי לא קראת בשמי
עבודת ה')? על ידי שראיתיך עייף ויגע, כאשר העוסקים -עבודתי
ובמצוות אין סיבה להרגשה עמל וטורח אלא אדרבה  בתורה

 אושר ושמחה.
 

 כג, כא)( "ולא ראה עמל בישראל"

כתב רבינו האור החיים הקדוש, לפרש הפסוק 'ולא ראה עמל 
בישראל', וזה לשון קודשו: 'נתכוון לומר שהצדיקים הגם 
שעושים מצוות וכל עסקם בתורה אינם מרגישים שיש להם 
עמל, אלא אדרבה כאדם המרויח וכאדם המשתעשע 

 בשעשועים לרוב חשקם בתורה. 
הצדיקים להקל מעליהם המצות  ובפרשת יתרו כתב: 'אין ממדת

 הגם כי ייעף וכי יגע, 'כי אדם לעמל יולד' בעמלה של מצוה".
 

 כג, כד)( "הן עם כלביא יקום"
מאות רבות של תשובות כתב רבינו החתם סופר בזמן השכמת 

מסיים את תשובותיו פעמים הרבה: "כאור  הבוקר, כפי שהוא
החל להאיר היום, הבוקר, יום פלוני ופלוני", דהיינו, שכשכבר 
 גמר לכתוב את התשובה שבה התחיל בלילה.

מספר בן בנו של רבינו הגה"ק רבי שלמה אב"ד בערעגסאס 
בספרו "חוט המשולש" עמוד לח, על התקופה שלאחר נישואי 

 רבינו, בהיותו דר בעיר פראסטיץ:
"דרכו בקודש, במוצאי שבת קודש ישב ללמוד, ולמד כ"ד שעות 
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 וסיפוריםים ליקוט
 בלק - נפלאים

 
ינה לעיניו ולא אכל עד לילה השייכת ליום ב'. רצופות, לא נתן ש

אחר שהתפלל ערבית הלך לישן, וישן עד שעה י"א. ואז קם 
ממשכבו ואכל מעשה אופה ושתה משקה קאפפע [קפה] וישב 
ללמוד עד לילה השייך ליום ג'. והתפלל ערבית ואכל מיד 
סעודתו הנ"ל ולא הלך לישן כל הלילה, וגם יום ג' היה ער. עד 

פעמים מעת לעת לא ישן כי אם פעם אחת. וכן עשה  שבשתי
  שתי שנים רצופות".

ברתא דמלכא, הרבנית הצדקנית מרת הינדל עהרנפעלד ע"ה, 
אחרי פטירת אמם הרבנית מרת שר'ל ע"ה, בהיותה הגדולה 
בבית, טיפלה באחיה ובאחיותיה הקטנים, והיתה מתעוררת 

-את אביה בלילות למענם. היא סיפרה, שבכל הלילות ראתה
רבינו עוסק באחד משלושת הדברים הללו: או בלימוד התורה; 

השולחן ונרדם  או בכתיבת תשובה; או שהיה משעין ראשו על
 קצת כדי להחליף כח. 

 אוצר אמרות החת"ס) –"ספרא דמלכא" (
 

"נאם שמע אמרי אל אשר מחזה שדי יחזה נפל 
 כד, ד)( וגלוי עינים"

בעשרה מאמרות) שאביו ( יאזקה"ק בעל החקל יצחק זי"ע מב
בעל האמרי יוסף זי"ע בתקופה הראשונה בספינקא כשהיה צריך 

למקוה, היה הולך בעין אחת פתוחה ובעין אחת  ללכת מביתו עד
סגורה, עד שראה שאצל בלעם מובא שהיה הולך עם עין אחת 

במדבר כד, ג) "נאם הגבר שתם העין" וברש"י ( סגורה שנאמר
ולא אמר שתום העיניים למדנו שסומא ועל שאמר שתום העין 

באחת מעינו היה, החל מאז היה הולך האמרי יוסף ברחוב עם 
 שתי עיניים סגורות ולקח לעצמו משמש שילך עמו. 

בראשית לח, כא) "איה הקדשה ( וזהו שפירשו צדיקים הפסוק
הוא בעינים על הדרך", איה הקדשה, כשרוצה אדם לחפש 

דע שהוא בעיניים, שהכל תלוי ולהגיע אל הקדושה, צריך לי
בשמירת עיניו כדבעי, אך הסכנה הגדולה היא, על אם הדרך, 
בעת שהולך בדרך ברחובה של עיר צריך הרבה סייעתא דשמיא 
שיוכל לשמור עיניו מלהסתכל מדברים המביאים לידי הרהור 

 חטא ועוון.
י יחזה נפל -ל אשר מחזה שד-ובזה יש לפרש נאם שמע אמרי א

נים, דפעמים שאדם זוכה להגיע לבחינה של שומע אמרי וגלוי עי
י יחזה, אך נופל, והסיבה הוא, משום וגלוי עינים, -ל ומחזה שד-א

 דאינו שומר על עיניו כדבעי ומשאירם גלוי לראות כל דבר.
 שיח יעקב יוסף)(

 

 ה) (כד, "מה טובו אהליך יעקב..."
זי"ע התרים פעם כמה גבירים למגבית  הרה"ק ר' חיים מצאנז

צדקה, אחד העשירים טען לפניו שיחסית למה שנתן הגביר 
 פלוני שעושרו רב בהרבה ממני, די שאתן כך וכך. 

השיבו הרבי: מה טובו אהליך יעקב מפרש רש"י ראה שאין 
פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. פתח הכוונה לצדקה הנקראת 

דברים טו, ח), הפירוש ( ך"פתח, ככתוב "פתח תפתח את יד
שאין פתחיהן מכוונים זה 

כנגד זה, שאין אחד מעריך את עצמו בצדקה כנגד חבירו, אלא 
 כל אחד נותן כפי יכולתו והשגתו ויותר.

 חמדה גנוזה)(
 

 "מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל"
 כד, ה)(

שמעתי מה הטעם שמתחילים כל יום את תפילת שחרית 
בפסוק זה שבלעם אמר. אלא כשיהודי בא להתפלל, מיד קמים 
נגדו כתות משטינים ומפריעים, לבלבלו בתפילתו. על זה 
מרמזים להם, לא יועיל לכם כלום, שהרי בלעם רצה לקלל 
ולבסוף הפך הקב"ה הקללה לברכה. אם כן גם אתם לא כדאי 

 יל... כי הכל יהפך בעזה"י לברכה, אכי"ר.לכם להתח
 יגדיל תורה)(

 

 כד, יא)( "ועתה ברח לך אל מקומך"
מפני מה אמר לו לברוח "ועתה ברח לך". ופירש ב"שבט הסופר" 
בדרך צחות: בשעה שבא בלעם אל בלק, ציפה להרוויח ממנו 
ממון רב, ועל סמך זה לא מנע מעצמו כל טוב, אכל ושתה על 

מן הטוב והמיטב, אבל לאחר מכן, משלא יצא מכל חשבון הגביר 
העסקה ולא כלום, פנה אליו בלק ואמר: "ועתה ברח לך אל 
מקומך" עכשיו אין לך מה לצפות ממני, ולא נותר לך אלא לשאת 

 את רגליך ולברוח, שלא תיפול בידיהם של בעלי החוב.
 

 כה, ז)( "וירא פנחס"
ספרים הקדושים, פירש רש"י ראה מעשה ונזכר הלכה. איתא ב

שזו סגולה, כאשר רואים חס וחלילה מעשה לא טוב, מיד להזכר 
 בהלכה בתורה.

 אמרים) -לב שמחה (
 

 כה, ז)( "וירא פנחס בן אליעזר"
הענין שהעונש בא על ידי פנחס ולא על ידי משה רבינו ע"ה 
שהיה המנהיג, יש לומר על פי המעשה הידוע עם הרה"ק רבי זאב 

שפעם אחת באו אליו בני עירו ואמרו לו שיש  מזעבריז' זיע"א,
איזה אדם מוסר בעיר, וצריך לראות לעשות איזה פעולה נגדו, 
ותמיד דחה אותם בדברים שונים, עד שפעם אחת דחקוהו 
שיעשה איזה פעולה נגד אותו מסור, השיב להם הרה"ק רבי זאב 
זיע"א שזה מכבר הזיל דליים מלאים בדמעות כדי שלא יראה 

ע על איזה יהודי, והאיך יוכל כעת לקלקל כל מה שעמל שום ר
 ולראות רע על היהודי הלז.

על זה הדרך יש לומר דלכן לא יכל משה להעניש את החוטא 
בעבור חטאו, כי משה רבינו ע"ה לרוב מעלתו פעל בנפשו שלא 
לראות שום דבר רע על איזה יהודי, עד שבא פינחס בקנאותיה 

 אדמו"ר מלעלוב זי"ע)כ"ק (  ופגע באותו נשיא.
 

ה
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  נפלאיםסיפורים 
 בלק פרשת

 
 כב, ה)( "וישלח מלאכים אל בלעם..."

בהמשך הפסוק מביא רש"י שלא יהיה פתחון פה לאומות שאילו 
 היה להם נביא היו חוזרים למוטב, לכן העמיד להם נביאים.

בלעם היה ככוחו של משה, ודרשו על  לואומרים חז״ל, שכוחו ש
הכתוב ״ולא קם נביא בישראל כמשה״ בישראל לא קם, אבל 

 כך, והלא ה׳ דיבר אתו.  כן איך היה רשע כל בגויים קם, אם
בישלו אותו תבשיל, אצל שנשים  שתיל ומתרצים ע״פ משל

שניה האחת יצא האוכל בטעם ובריח טוב ונעים, ואילו אצל ה
שאלה אותה האשה לחברתה,  .יצא התבשיל בטעם ובריח רע

השיבה  ?אותו תבשיל, ולמה שלי יצא מקולקלאת בישלנו  הרי
 ?, תגידי, האם רחצת את הכלי יפה לפני שבישלת בואשונהרה

א״כ מובן הדבר, שבישלת את  ענתה, לא רחצתי את הכלי
 ן יצא כך התבשיל. התבשיל הטוב, בתוך כלי מלוכלך, ולכ

 -עצמו לכלי יפה במצוות ובמעשים-זהו הנמשל, משה הכין את
טובים, כאשר מצינו, כשהיה רועה צאן, וריחם על הצאן, ולכן היה 
כלי צח ונקי וקיבל השראת השכינה, ועלה במעלות הנבואה, 
משא״כ אצל בלעם שהיה מלוכלך ומטונף, וקלקל את כל הטוב 

 שקיבל.
 

 כב, יז)( מאד""כי כבד אכבדך 
פעם נסע הבעש"ט הקדוש זיע"א לבראד ולן בכפר אחד סמוך 
לבראד. בלילה חרד הבעש"ט וארכובותיו דא לדא נקשן, עד 
שהתעורר רבי צבי סופר משנתו בגלל קול הרעש שהשמיעו 

 ארכובותיו של הבעש"ט. 
ביקש רבי צבי סופר לברר מה הוא הפחד והרעדה שאחזו ברבו. 

כי בלילה הקודם נגלה לו רבו, אחיה השילוני גילה לו הבעש"ט 
ואמר לו: אתה תבוא לבראד ויתנו לך כבוד גדול, ואם לא תתחזק 
שלא להיכשל, תאבד את כל מה שהיה לך עד הנה. וכשבא 
הבעש"ט לבראד, באו אליו הנגידים לקבל פניו במלבושי כבוד, 
ואילו הוא לא פנה אליהם, אלא התחיל לשחק עם הסוסים 

 קם, וכך ניצל מהרגשת קבלת הכבוד.ולהחלי
 

 כב, יח)( "לא אוכל לעבור את פי ד'"
שלושה אנשים בעלי חזות מכובדת עולים אל הדוכן באולם 
המשפט של המלך שלמה, המתיחות ביניהם ניכרת היטב, 
שלמה נותן את רשות הדיבור, והגדול שבהם פותח ומספר: 

כשסכום כסף 'שלושה סוחרים אנחנו, יצאנו יחד למסע מסחרי 
גדול באמתחתנו. בערב השבת האחרונה חיפשנו מקום בטוח 
להטמין את הכסף, וחפרנו ביחד בור בחצר בית המלון שבו 
התארחנו, בדקנו שאף אחד אינו רואה והחבאנו בבור את כל 
הכסף. מיד בצאת השבת חזרנו אל הבור, חפרנו, אבל הכסף לא 

תנו בטוח שהשני גנב היה שם. כולנו חושדים זה בזה, כל אחד מא
'אני את הכסף, ואנחנו אובדי עצות. אנא אדוני המלך עזור לנו!'. 

צריך לחשוב על זה', אמר 
לחזור  םשהמלך, וביק

 למחרת. 
ביום השני, עם כניסתם, אמר 
המלך לסוחרים: 'סיפרו לי 

עליכם שאתם אנשים חכמים, הייתי שמח אם תוכלו לייעץ לי 
י. הבוקר קיבלתי מכתב ממלך אפריקה עצה בעניין שמטריד אות

ובו הוא מבקש את עזרתי בסיפור מעניין שהגיע לשולחנו: נער 
ונערה נשבעו זה לזה כי כשיגדלו יינשאו זה לזו, הם הבטיחו גם 

רשות השני. לימים נפרדו  כי לעולם לא יינשאו למישהו אחר בלי
הנערה גדלה ופגשה בחור שרצה מאוד להתחתן איתה, , דרכיהם

והם התארסו. לפני החתונה נזכרה הנערה בשבועה שנשבעה 
לאותו נער. היא סיפרה על כך לארוסה, והודיעה לו כי לא 
תתחתן איתו לפני שתקבל את רשותו של אותו נער. נטל הארוס 
סכום כסף גדול ויצא ביחד עם ארוסתו במטרה לשכנע את הנער 

נער לוותר על שבועתו תמורת הכסף. לשמחתם הרבה גילה ה
אבירות, ויתר על השבועה וסרב לקחת פרוטה מהכסף שהוצע 
לו. חזרו השניים למקומם ובעודם בדרך פגע בהם שודד וביקש 
לגזול את כספם. סיפרה לו הנערה את סיפורו של הכסף, 
ואמרה: והרי אותו בחור שהיה יכול לקבל את הכסף בזכות, סירב 

לל, בוודאי וגילה אבירות לב. אתה שהכסף הזה אינו שלך כ
שראוי לך לגלות אבירות ולא לקחת אותו! דבריה נפלו על 

אוזניים קשובות והשודד פטר אותם לשלום ולא לקח פרוטה. 
אמרו לי אתם, פנה המלך שלמה לשלושת הסוחרים, מי 

 מביניהם ראוי להערכה על מעשיו? 
הראשון: לדעתי יש להעריך את הארוס, שהסכים לתת אמר 

 מכספו לאותו נער אלמוני כדי לשחרר את ארוסתו משבועתו. 
השני: אני מעריך דווקא את הנער שוויתר על שבועתו אמר 

 ומחל על הכסף שהציעו לו, למרות שהיה יכול לזכות בו ביושר. 
אני מעריך את השודד על שגילה רוך לב : אמר השלישיסוחר ה

 ולא שדד את כספם. 
מיד הצביע שלמה המלך על השלישי: אתה הוא הגנב! הודה 
בבקשה על האמת ואל תבוש! אם היה בך צד של הערכה למי 
שויתר על כסף שאינו שלו, כנראה שגם בך יש דמיון לאותו 

עמד בפיתוי ולקח את  שודד. נפל האיש על פניו והודה כי אכן לא
 ממונם של חבריו. 

וכלפי מה הדברים אמורים? על בלעם הרשע, הקוסם שבא 
לקלל את בני ישראל במדבר, אמרו חז"ל שהוא היה חמדן, בעל 
'נפש רחבה'. ומהיכן למדו על חמדנותו של בלעם? מפליטת 

 הפה שלו. 
כששלוחי בלק מלך מואב באים להזמין את בלעם כדי לקלל את 

ישראל, אומר להם בלעם שהוא לא יכול לבוא בלי רשותו של  בני
הקב'ה, וכדי להמחיש את רצינותו הוא מוסיף משפט: 'אם יתן 

קי לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבר את פי ה' אל
לעשות קטנה או גדולה'. ומכאן למדנו על חמדנותו של בלעם. 

עושר ביתו של  שהרי מי דיבר איתו על כסף וזהב? מי הזכיר את
בלק? אבל כשאדם מעריך משהו, כשאדם רוצה מאוד משהו, 
אפשר לשמוע את זה גם בלי שהוא יתכוון. ובדיוק כמו ששלמה 
המלך מצא את הגנב לפי 

שהוא העריך, וכפי  הדמויות
חמדנותו  תשחז"ל מצאו א

של בלעם לפי הדברים 
שהעריך, כך נוכל גם אנחנו 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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  נפלאיםסיפורים 
 בלק פרשת

 
ה השאיפות האמיתיות שלנו לפי בתוך עצמו לגלות מי אנחנו ומ

הדברים והאנשים שאנחנו מעריכים. נזכור גם שתמיד אפשר 
  על פי ספר המעשיות לרבי ניסים גאון)( להשתנות.

 

 כב, לג)( "ואותה החייתי"
שלא יאמרו זו היא שסילקה את בלעם בתוכחתה ולא ברש"י 

 יכול להשיב, שחס המקום על כבוד הבריות. 
מסופר על הגאון ר' חיים ברים זצ"ל שפעם דיבר בדרשה והוציא 
דף קטן והסתכל כל הזמן במשך הדרשה בפתק שהיה לפניו, 

הדף שוראו  בדקו, את הפתק השאיר בלא משים תוסיום דרשב
למה לקח דף וקרא מתוכו, הרי מצאו אח"כ כי , שאלו אותו ריק

ענה ברוב ענוותנותו: לפני היה בעל דרשן וראיתי לא כתוב כלום. 
שהסתכל בדף שהכין לעצמו, ואני לא הכנתי בדף, וחשבתי 

תי בלי דף וזה יצליח יותר מאשר שבאם אני יגיד את דרש
של דרשה תראו והוא בלי דף והוא עם דף  ,דרשתו, יגידו, תראו

 דרך החיים)(על כן גם אני הוצאתי את פתקי., ותריוצלחת ממי 
 

 כג, כא) ( ולא ראה עמל בישראל""
במעלתם של ביאר ה"אור החיים" הקדוש: כי הבחין בלעם 

 ישראל, שאע"פ שיגעים הם בתורה אינם חשים בעייפות וטורח.
וזה לשונו: הצדיקים הגם שעושים מצוות וכל עסקם בתורה (

אינם מרגישים שיש להם עמל, אלא אדרבה כאדם המרוויח 
 וכאדם המשתעשע בשעשועים לרוב חשקם בתורה). 

"ולא  בביאור הפסוק( בעניין זה ידוע משלו של המגיד מדובנא
משל לסוחר אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל" ישעיה מג) 

שבא ממדינת הים, בהגיעו לנמל ביקש מאחד הסבלים שעבדו 
שם שיעלה לאוניה ויביא את חבילותיו לביתו, כאשר הגיע הסבל 
לבית הסוחר מזיע ומתנשף וביקש את שכרו אמר לו הסוחר 

נין לך זאת הרי לא החבילות שהבאת אינן שלי, שאלו הסבל וכי מ
ראית כלל את החבילות שהבאתי? השיב לו הסוחר: חבילותי הן 
חבילות קטנות של יהלומים ואילו הבאת אותן בוודאי לא היית 
מזיע ומתנשף כל כך, מאחר שראיתי עד כמה התעייפת הבנתי 

 שבוודאי לא את הסחורה שלי הבאת. 
ישראל" כך אמר הקב"ה "ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בי 

דהיינו שלא עבדת את ( כלומר מהיכן ידעתי כי לא קראת בשמי
עבודת ה')? על ידי שראיתיך עייף ויגע, כאשר העוסקים -עבודתי

בתורה ובמצוות אין סיבה להרגשה עמל וטורח אלא אדרבה 
 אושר ושמחה.

 

 כג, כד)( "הן עם כלביא יקום"
כמת מאות רבות של תשובות כתב רבינו החתם סופר בזמן הש

מסיים את תשובותיו פעמים הרבה: "כאור  הבוקר, כפי שהוא
הבוקר, יום פלוני ופלוני", דהיינו, שכשכבר החל להאיר היום, 

 גמר לכתוב את התשובה שבה התחיל בלילה.
מספר בן בנו של רבינו הגה"ק רבי שלמה אב"ד בערעגסאס 
בספרו "חוט המשולש" עמוד לח, על התקופה שלאחר נישואי 

 , בהיותו דר בעיר פראסטיץ:רבינו
"דרכו בקודש, במוצאי 
שבת קודש ישב ללמוד, 

ולמד כ"ד שעות רצופות, לא נתן שינה לעיניו ולא אכל עד לילה 
השייכת ליום ב'. אחר שהתפלל ערבית הלך לישן, וישן עד שעה 
י"א. ואז קם ממשכבו ואכל מעשה אופה ושתה משקה קאפפע 

יך ליום ג'. והתפלל ערבית ואכל [קפה] וישב ללמוד עד לילה השי
מיד סעודתו הנ"ל ולא הלך לישן כל הלילה, וגם יום ג' היה ער. 
עד שבשתי פעמים מעת לעת לא ישן כי אם פעם אחת. וכן עשה 

  שתי שנים רצופות".
רת הינדל עהרנפעלד ע"ה, ברתא דמלכא, הרבנית הצדקנית מ

אחרי פטירת אמם הרבנית מרת שר'ל ע"ה, בהיותה הגדולה 
בבית, טיפלה באחיה ובאחיותיה הקטנים, והיתה מתעוררת 

-בלילות למענם. היא סיפרה, שבכל הלילות ראתה את אביה
רבינו עוסק באחד משלושת הדברים הללו: או בלימוד התורה; 

השולחן ונרדם  ראשו על או בכתיבת תשובה; או שהיה משעין
 )אוצר אמרות החת"ס –"ספרא דמלכא" (קצת כדי להחליף כח. 

 

 ה) כד,( מה טובו אהליך יעקב...""
הרה"ק ר' חיים מצאנז זי"ע התרים פעם כמה גבירים למגבית 

יו שיחסית למה שנתן הגביר צדקה, אחד העשירים טען לפנ
 פלוני שעושרו רב בהרבה ממני, די שאתן כך וכך. 

השיבו הרבי: מה טובו אהליך יעקב מפרש רש"י ראה שאין 
פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. פתח הכוונה לצדקה הנקראת 

דברים טו, ח), הפירוש ( פתח, ככתוב "פתח תפתח את ידך"
שאין אחד מעריך את עצמו שאין פתחיהן מכוונים זה כנגד זה, 

 בצדקה כנגד חבירו, אלא כל אחד נותן כפי יכולתו והשגתו ויותר.
 חמדה גנוזה)(
 

"נאם שמע אמרי אל אשר מחזה שדי יחזה נפל 
 כד, ד)( וגלוי עינים"

בעשרה מאמרות) שאביו ( זקה"ק בעל החקל יצחק זי"ע מביא
צריך  בעל האמרי יוסף זי"ע בתקופה הראשונה בספינקא כשהיה

למקוה, היה הולך בעין אחת פתוחה ובעין אחת  ללכת מביתו עד
סגורה, עד שראה שאצל בלעם מובא שהיה הולך עם עין אחת 

במדבר כד, ג) "נאם הגבר שתם העין" וברש"י ( סגורה שנאמר
ועל שאמר שתום העין ולא אמר שתום העיניים למדנו שסומא 

יוסף ברחוב עם באחת מעינו היה, החל מאז היה הולך האמרי 
 שתי עיניים סגורות ולקח לעצמו משמש שילך עמו. 

בראשית לח, כא) "איה הקדשה ( וזהו שפירשו צדיקים הפסוק
הוא בעינים על הדרך", איה הקדשה, כשרוצה אדם לחפש 
ולהגיע אל הקדושה, צריך לידע שהוא בעיניים, שהכל תלוי 

ם הדרך, בשמירת עיניו כדבעי, אך הסכנה הגדולה היא, על א
בעת שהולך בדרך ברחובה של עיר צריך הרבה סייעתא דשמיא 
שיוכל לשמור עיניו מלהסתכל מדברים המביאים לידי הרהור 

 חטא ועוון.
י יחזה נפל -ל אשר מחזה שד-ובזה יש לפרש נאם שמע אמרי א

וגלוי עינים, דפעמים שאדם זוכה להגיע לבחינה של שומע אמרי 
נופל, והסיבה הוא, משום וגלוי עינים, י יחזה, אך -ל ומחזה שד-א

 דאינו שומר על עיניו כדבעי ומשאירם גלוי לראות כל דבר.
שיח יעקב יוסף)(

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל, 
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  עְלָהרַ ת ְמַמֲהרֹום ַרְגָליִ  -קָּבלָ ת ָּפָרׁשַ 

 

 

 696 ִּגָּליֹון                     ד                                                                                  "בס 

 ח"תשע|  קָּבלָ ָּפָרַׁשת  
 

 ָנא ִלְׁשֹמר ַעל ְקדּוַּׁשת ַהִּגָּליֹון | ָאסּור ִלְקֹרא ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה

 ."המלאך שיעמוד מולו בדרך לעכבו מללכת
 

נוהג כבלעם, ", המשיך הרב, "אף אתה"
הייתה ם אם ממהרות לרוץ לרעה. יברגלי

בך הרהורי יודאי היו עולים בלהולך ברגל, 
ועל כן חרטה על אשר אתה עומד לעולל, 

שכרת סוס מהיר. כדי שתוכל לבצע את 
זממך לפני שתהיה בידך שהות 

 ."להתחרט...
 

ים תמיד ממהרות לרוץ יבה שהרגליאכן זו הס
רה, ילרעה. לא רק משום שהן מתאוות לעב

יודע כי אין לו זמן רב אלא מפני שהיצר 
  לבצע את זממו.

 

שכן, אם האדם יתחיל לחשוב ולהתיישב 
כויים רבים שהוא יתגבר על יישנם ס בדעתו,

רה, ולכן הוא ייצרו וימנע מלעשות את העב
ממהר את האדם ומריץ אותו אל עבר הרע.

 

: (פ"ב)ברי הרמח"ל בספרו מסילת ישרים כד
רמתו, ו"אחת מתחבולות היצר הרע וע

בות בני ילהכביד עבודתו בתמידות על ל
שאר להם רוח להתבונן יהאדם עד שלא י

  ."ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים
 

לולי היו שמים לבם כמעט ישא ,כי יודע הוא"
קט על דרכיהם, ודאי שמיד היו מתחילים 

תה החרטה הולכת ייחם ממעשיהם, והילהנ
ומתגברת בהם עד שהיו עוזבים החטא 

 ". לגמרי

מדוע יצא חרון האף על  :העולם מקשים
צב מלאך ה' לשטן יבלעם, ומדוע התי

רשות ללכת עם  הקב"ה נתן לו ריהבדרכו, 
 שרי בלק?

 

מעשה ביהודי  :מובא 'ילקוט הגרשוני'בספר 
עני, שמרוב עניותו לא היה לו כסף לשלם 

 . על נסיעה בעגלה, וכל ימיו היה הולך עני
 

אולם כשפרצה מריבה קשה בינו לבין חברו, 
ס בכסף רב, ודהר עליו בזעמו הוא שכר סו

הרב אל בית המושל, כדי להלשין על 
החבר לשלטונות. למעשה שפל זה 

 ים...פתאום היו לו אמצע
 

צחון, פגשו רב יות נוכאשר חזר משם בחד
על כל ימי תמה הייתי "אחד, ואמר לו כך: 

פסוק בתורה, ובזכותך הבנתי, כאשר הלך 
 ית שרי מואב,ויבלעם לקלל את ישראל בלו

ִקים ִּכי הֹוֵל ' :מספרת התורה וַּיִַחר ַאף ֱא
וְהּוא  ,וַּיְִתיֵַּצב ַמְלַא ה' ַּבֶּדֶר ְלָׂשָטן לֹו ,הּוא

. ומעודי (במדבר כב, כב) 'רֵֹכב ַעל ֲאתֹנֹו
ין הרכיבה ימה ענ" הסביר הרב, ,"תמהתי

 ."צב לו לשטן?יעל האתון לזה שמלאך ה' נ
 

ללכת  אך עתה הבנתי, כי ה' אמר לבלעם"
נה כי ומתוך כועם השרים שבאו לקרוא לו, 

בדרך יהרהר בדבר, ויבין כי אם אין רצונו 
מוטב לו שיחזור  -של ה' לקלל את ישראל

אך בלעם לא רצה שתהיה לו שהות  .לביתו
לבדו, לחזור בו, ועל כן הוא רכב על אתונו 

כדי שיגיע במהירות אל יעדו. כשראה 
אליו את הקב"ה כך, חרה אפו בבלעם ושלח 

ִקים ִּכי הֹוֵל הּוא"  ,וִַּיְתיֵַּצב ַמְלַא ה' ַּבֶּדֶר ְלָׂשָטן לֹו ,וִַּיַחר ַאף ֱא
 (במדבר כב, כב) וְהּוא רֵֹכב ַעל ֲאתֹנֹו"

ח"תשע תמוז "זי 30/06/2018  

בלקפרשת   
  מיכה ה -"והיה שארית" :הפטרה

 

ת"ר    כניסה יציאה 

ם"י 19:14 20:26 21:21  

א"ת 19:32 20:24 21:18  

 חיפה 19:35 20:27 21:22

ש"ב 19:31 20:23 21:18  

 ב"לרפואת והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת ובחלה ו'י ובכללם ציון בן צ"לרפואת כל חולי ע

 , פרנסה טובהק"שז
   איתנה ובריאות
 רי בן ימנה לאליהו ניז

 וגלית בת מסודי

  רפואה שלמה  
 לאיידה חיה בת אסתר 

  ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

  העלון מוקדש
 לעילוי נשמת

משה בן גורג'יה 

  העלון מוקדש
 לרפואה שלמה 

 לנוריאל בן אסתר 

 ת שבת שלום בברכ
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 

 העלון מוקדש להצלחת  
 וב"ב חייםחגי                יאל בן טובהיצחק אר

 שגית בת רותי       שמואל אימן בן אסתר זרי 
 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 גלית בת מסודי         ליאור יהושע סומך וב"ב
 ארז בן שושנה       יהודה אריה בן רחל ברכה

 קסירר אפרים וב"ב            רונן אברהם וב"מ
משפ' שטרית            חל ברכה בת פדילה דליהר

 דביר בן נלי רחל      נעם יצחק בן רחל ברכה
 הצלחה בכל הענייניםיוסף ליאור בן דליה אפרת 

 אריה ושרה לוי וב"ב     וב"ב שלמה ודנה דוד
 אקבלי יוסף חיים בן נסכה          י.מ.י.ש כדורי

 יטש וב"בשולמית ומרדכי חיים דו

 זיווג הגון וכשר במהרה  
אורן בן אסתר                       רונית בת סימי      

 סיון בת אסתר     תרצה בתיה בת ימנה נינט
 עמית בת טובה                   יוסף בן רוחמה

 נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט
 וד עומרי בן יהודיתאסף בן סופיה             ד

 מיטל בת מלכה          מאיר בן שרית ואליהו
 טליה עדן אסתר בת שולמית   יפית בת ג'ינה
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה    מיטל בת שושנה

 זרע קודש בר קיימא   
די                  אליהו נזרי בן ימנה   גלית בת מסו

   שמואל אימן בן אסתר זרי  אילנה בת רוחמה
 רחל מרים בת יהודית               סיון בת אסתר

 נועה בת מזל טוב              משה מנחם בן רחל
 דניאל בן שרה ואושרית בת שושנה

 גנית בת שושנהנעמה בת יפה                     ד

 רפואה שלמה       
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה
 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה
 בת נעימה דליה אפרתמאיה בת עדי            

 שלו בן מזל פחימה              סימי בת סוליקה
 דינה בת מזל                          אורן בן אסתר

 ימים בריאות ואריכות  -יהודית אסתר פראדל בת חיה
     נעמי בת רחל       נעם יצחק בן רחל ברכה     
 אפרים בן שרה    שירה שילת בת אורלי        
 אסתר בת סוליקה   לביא ישראל בן תמר חיה

 בן כיריהמוריה בת רחל ברכה              נחום 
 טובה בת אורה      יהודה אריה בן רחל ברכה

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה   -יפה בת שרה
מישא אסתר בת זהרה          שאול בן סילביה     

 בנימין בן יקוט               עינת בת רחל ברכה 
רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה     

ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה      רחל
 רונית בת סבריה                    קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון                 רפאל אבידן בן תקווה
 זהבה בת שושנה רייזל      ר' אליעזר בן עטיה
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 ?בהטבלת הכלימחייב בבקבוק שימוש חוזר האם אלו כלים חייבים להטבילם וכן 

 

 :'הכשרות למעשה'מפי ר' אליהו חיים פנחסי, מתוך ספרו סיכום ההלכה  להלן
 

 

ודה" החייבים טבילה. ולכן סירים, כל הכלים שמשתמשים בהם לאכילה ולשתיה או להכנת האכילה הם בגדר "כלי סע
רמ"א (שם ס"ה), וכן  מקורות:מכסה הסיר וכדומה, חייב בטבילה בברכה כדין הכלי עצמו.  סכו"ם, חייבים בטבילה.ומחבתות 

  קדירה.כדין הפסק הפרי חדש (אות יד). וכתב הגר"א (אות טו) לפי שהתבשיל וההבל עולה למעלה ונוגע בכיסוי והכיסוי 
 

מרן בב"י (יו"ד  מקורות: ן לידיות הכלים שחייבים בטבילה. אף שהידית עשויה מדבר הפטור מטבילה כגון פלסטיק או עץ.וכן הדי
נו שמואל מבונבורק ששאל את רבינו שמחה אם צריך להטביל את ידות הכלים. והשיב דודאי צריך יסימן קכ) בשם המרדכי שהביא בשם רב

מישו, הא לאו בפליטת איסור תליא מילתא דהא אפילו חדשים צריכין טבילה. עכ"ד. וכן פסק בשו"ע (סי"ב). להטביל. דמה לי ידיו מה לי בית תש
וממה שכתב, מה לי ידיו מה לי בית תשמישן משמע דשוין הן לענין זה, דכמו שאם הטביל רק חלק מהכלי ולא כולו לא עלתה לו טבילה, כך אם 

אף שהידית עשויה מדבר הפטור מן הטבילה. וכן מפורש בשם האחרונים הביאם הרב זבחי צדק (שם הטבילו ללא הידיות לא עלתה לו טבילה. ו
אות לט). וכ"כ בדרכי תשובה (ס"ק צו). ובשו"ת דבריך יאיר ח"ה (סימן לה) העלה, באופן שאי אפשר להשתמש בסכין ללא הידית כגון שהוא 

 ת הסכין ללא ברכה. ע"ש.קצר והידית עשויה מדבר הפטור מן הטבילה, יש להטביל א
 

שראויים לאוכלם ולשתותם מיד, דהיינו בלא שום תיקון  ,שמשתמשים בהם למאכל ומשקה ,חובת טבילה היא דווקא על כלים
 מקורות:נוסף, אבל אם האוכל עדיין צריך בישול או צליה וכדומה, אינם צריכים טבילה, מפני שאינם נחשבים לכלי סעודה. 

סימן תקעז) וז"ל: מכאן יש להוכיח סכין של שחיטה לא בעי טבילה וכו' ועוד דכלי סעודה כתובין בפרשה וסכין של שחיטה המרדכי (פ"ק חולין 
לאו כלי סעודה הוא, שאפילו צונן אסור לחתוך בו אם לא בהדחה, והא דבהמה חזיא לאכילה לא חשיב כלי סעודה שעדיין היא צריכה בישול או 

שם) וכן פסק השו"ע (שם ס"ה) סכין של שחיטה אינו צריך טבילה. וכן העלה הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל הובא בספר צלייה. והביאו מרן הב"י (
ים האם צריך יה במספריפניני יוסף (שנת תשס"א). ומה שכתב בספר כשרות למהדרין (שאלה ו עמוד מב) לענין כבד שחותכים אותו קודם הצלי

 .ולבני ספרד לא גרע מסכין של שחיטה שמרן השו"ע פוטר מטבילה בני אשכנז בלבד טבילה, אחר המחילה לא דק שזהו לענין
 

הרמ"א בהגה (שם) שיש להטבילו ללא ברכה. ועיין בש"ך (שם). וכ"כ בחכמת אדם (כלל עג אות ט). וכן  מקורות: ויש מחמירים להטבילו.
 .העלה לענין סכין של שחיטה שיטבילנו ללא ברכה(ס"י, יג) בבן איש חי 

 

לפיכך, מטחנת בשר או פטיש לרידוד השניצל, וכן קולפן ירקות כגון, תפוחי אדמה שצריכים עדיין בישול, פטורים מן הטבילה. 
 -כנז"ל לענין סכין שחיטה שפטור מן הטבילה, היות והמאכל אינו ראוי לאכילה מיד אלא צריך תיקון נוסף. וראה עוד בספר טהרת כלים הערה:

, המחומרים החייבים בטבילה, אין חיוב להטביל הוכן נפת קמח העשוי . וכן פסק בשו"ת אבני דרך ח"ו (סימן קח).פרזיס (עמוד קד)
הגרש"ז אוירבך בספר שלמי שמחה (עמוד תקנה). וראה עוד בשו"ת  מקורות:אינו מתוקן לאכילה עד אחר שעת האפייה. הקמח ן שוכיו

ברזל שמתקנים בו עוגיות וכיסנים לעשות להם צורה מיוחדת, או מערבל המיוחד וכן הדין ל מנחת שלמה ח"ב (סימן סו אות ט).
 .כנזכר ללישת בצק. ולדעת בני אשכנז צריך טבילה

 
 

 
  
 

 

 קניבסקיהגאון רבי חיים מרן היכן מתגורר  ,לברר , וביקשברק-בניב ן אי"שדרמן' בשיכון חזוייהודי אחד נכנס לבית הכנסת 'ל
מה מציק  ,לשמוע ממרחקים, ויש לו משאלה חשובה מאוד, ניסו לדובב אותו כדיהגיע בחינו שהוא . המתפללים, שהשליט"א

 השיב. סתם ולא פירש.  "אני רוצה לבקש מהרב קניבסקי 'קללה'...לאחר הפצרות חוזרות ונשנות סיפר להם: "לו. 
 

ומשהגיע תורו,  ,הגאון ר' חייםים לביתו של ביהודי טוב, ושומר מצוות, הביאוהו התפלל שמדובר ,ן שעל פניו נראה היהוכיו
 לפני מספר חודשים, עליתי ארצה עם אחי,וביאר את בקשתו: " "'קללה'... באתי לבקש מהרב"חזר על המשאלה המוזרה. 

 . !"ליון דולריםימ חמישה סכום שלוהגיע ל לאחר שההורים שלנו נפטרו, הרכוש המשפחתי היה גדול מאוד,
 

, לעשוק אותי שהוא ינסה ,ובדמיונותיי השחורים ביותר לא חלמתיבמלוא המובן,  ון שסמכתי עליווכי הכסף היה אצל אחי,"
. אולם מחצית הסכוםאת משהגענו ארצה, ובקשתי מאחי שייתן לי  לא חתמתי איתו על שטר, לראיה שהכסף אצלו. והנה,

  ..."דאי לא סכום גדול שכזהובו כסף, שמעולם לא היה אצלואף הגדיל לעשות באומרו, ן, ויהתעלם מכל העניהוא 
 

 ישהרב יקלל את אחמבקש, אני  .מלון באילת-כבר ועשה מעשה, והשקיע את כל הכסף בשיפוץ בית הלךאחי , בנוסף"
 .עכשיו לא יעשה זאת הגר"ח השיב, שמעולם לא הוציא מפיו קללה על שום יהודי, וגם , סיים היהודי את דבריו.בגין מעשיו"

. סופו של המעשה היה, שבאחת השריפות ", ואכן כך עשהיחזור אליך וכן לברך אותך שהכסף המגיע לך,אבל אני מ"
האח ששיפץ את  כי אם עיי חרבות. ,ממנו עלה באש כל בית המלון המשופץ, ולא נותרבאילת,  ושהתחולל הגדולות
  לילה את כל הכסף שהשקיע.-ביטוח, כך שהוא איבד בן לא עשה עדייןהמקום, 

 

ם וחצי מיליון דולרים, יו, בסך שניתמסכום ההשקע שמשרד התיירות החליט להחזיר למשפץ מחצית ,הסיפור היהסוף 
עשק את שהוא בגלל כי מעשה זה אירע האח, שראה בכך את יד ה', והבין  על 'הדאגה שגילה לעיר אילת'. כאות הוקרה

 (עלינו לשבח) ין לתשובה שלימה.יחיו, ואף התעורר מכל הענשקיבל, לא םוהחזיר את הסכאחר חשבון נפש, להחליט ל ,אחיו
 
 
 

'ב קֵחלֶ  -ם ֵּכִלית ַהְטָּבלַ  –ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה   
 משה בן גורג'יה ז"ל לעילוי נשמת ותמוקדש הלכותה

ְמנּויִיםְמנּויִים ַהְקָּדַׁשת ֶהָעלֹוןַהְקָּדַׁשת ֶהָעלֹון  ִלְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכהִלְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכה
  

  ָנא ִלְפנֹות ָלַרבָנא ִלְפנֹות ָלַרבלשאלות לשאלות 
  ֵאִלָּיהּו ַחִּיים ִּפְנָחִסיֵאִלָּיהּו ַחִּיים ִּפְנָחִסי

  63291446329144--052052  ל'ל'ְּבטֵ ְּבטֵ 

  

  , , ִזּוּוג ָהגּוןִזּוּוג ָהגּון, , ְלַהְצָלָחהְלַהְצָלָחה, , ִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמהִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמה, , ְלִעּלּוי ִנְׁשַמתְלִעּלּוי ִנְׁשַמת    ִנָּתן ְלַהְקִּדיׁש ֶאת ֶהָעלֹוןִנָּתן ְלַהְקִּדיׁש ֶאת ֶהָעלֹון
  77665522008844--005522  ""בטלבטלָנא ִלְפנֹות ְלִליאֹור ָנא ִלְפנֹות ְלִליאֹור   --""וכווכוֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה ֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה 

  90769269076926ִמּקּוד ִמּקּוד . . ְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹוןְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹון  8337583375א ת.ד. א ת.ד. 2626ַהּבֶֹׂשם ַהּבֶֹׂשם , רח' , רח' ֲעבּור ִליאֹור ַעְצמֹוןֲעבּור ִליאֹור ַעְצמֹון: : ְּכתֶֹבת ַהַּמֲעֶרֶכתְּכתֶֹבת ַהַּמֲעֶרֶכת

  

  eemmaaiill--ּבַ ּבַ   ְלַקָּבַלת ֶהָעלֹון ִחָּנםְלַקָּבַלת ֶהָעלֹון ִחָּנם
ָׁשבּוַעִמיִמי ֶאל,  ,  ֵדי ָׁשבּועַ ֵדי ְּכתֹוְבֶת ֶאת ::ְׁשַלח ֶאת ְּכתֹוְבֶת ֶאלְׁשַלח

  

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoomm  

הְּבָרכָ  אֹוה ְקָללָ   
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. תימןבש ְסוֶדבכפר  )1865(נולד בשנת ה'תרכ"ה  -המקובל הרב יצחק גברא זצ"ל 
והרבנות וראשות בתי הדין  מסורת ההנהגהמדובר על משפחת רבנים ידועה בה 

למד בנעוריו  .17-ורבינו היה הדור ה ברצףרבים בקהילה עברה במשפחה דורות 
. בגיל צעיר התייתם מאביו הנסתרונגלה תורת הגדולים ב אצל אביו וסבו שהיותורה 

ו שהרביץ תורה לרבים, שימש ולאחר מכן מאחיו ועול ההנהגה הועברה לרבינ
 כמוהל והכניס רבים בבריתו של אברהם אבינו.

 

היו שגורים על  שה סדרי משנה ומשנה תורה להרמב"םי, שלכלבקיאותו נודעה 
בכל שבוע כ"ו פעמים מלבד סדר לימודו, נודע  לשונו. היה מסיים את ספר התהילים

אוהב וגומל  לעניים היה הנשגבות ובענוותנותו הבולטת, ומלבד עזרתו במידותיו
קבלה מעשית אשר קיבל  בקיא בלחשים שונים ובענייני חסדים טובים בגופו.

היה אומר לו מיד ממה  -כאשר הגיע אליו חולה במסורת מחכמי תימן הקדמונים.
 הוא סובל. 

 

תיישב הולאחר מסע נדודים עלה לארץ  )1949( תש"ט'בשנת ה .ְסוֶדכיהן כרב העיר 
שבאותם הימים השטח היה שומם  בכפר הערבי הנטוש עג'ור עם בני קהילתו

ומרוחק מיישובים שכנים. דרשותיו נודעו בשערים. פיזר לעניים בסתר. התפרסם 
היה אוכל משחיטתו של רבינו וביניהם היה קשר  'בבא סאלי'ה כבעל סגולות מרפא.

  הקודש. ידע את זמן פטירתו. גאון בנגלה ובנסתר.-בעל רוחהדוק. 
 

(ע"פ ציונו בחצר ביתו שבעג'ור  שנים. 85-חי כ). 1950( כ"א תמוז ה'תש"י-טר בנפ
גם היום מאז גילוי הציון, רבים פוקדים את הקבר וזוכים לראות  הוראת רבינו).

 בענייני זיווגים. מעוכבי שידוך רבים שחלקם כבר הגיעו בפרט ישועות מופלאות
  בציון הקדוש. ר תפילהלכדי ייאוש עקב מצבם, זכו לישועה פלאית לאח

 

  ).לקרוא לבן על שם אביו עוד בחיי האב נהגו ניםתימהבעדת (ר' יצחק  אביו:
ר' דוד  ילדיו: (כונה 'ראש המדברים').ר' אברהם  אחיו:אביו, ר' יצחק, סבו.  מרבותיו:

 .נוסף ר' יחיא ובן (רבה של יבנה),
אשר קורה ויקרה ואף היה אומר  בעיניו היה חוזה למרחוק אתהקודש ו-בינו היה בעל רוחר

התורה וערך תיקון חצות, העיר את בנו  זאת למי שהיה צריך. לילה אחד, לאחר שעסק בלימוד
השיבו  "הזאת? על מה ולמה כל הבהלה" :. שאלו בנו"עלינו ללכת למקום פלוני" :דוד ואמר לור' 

יתה יבמרכז הכפר העו לאחד הכפרים. י. לאחר הליכה ממושכת הג"כעת עלינו ללכת" :הרב
ומנסים להרביצו ולשחטו. כשראו את הרב ובנו, קראו גדול המתגודדים סביב פר  קבוצת יהודים

. הרב צדיק. לפתע קרב הפר ל"פרה זבו אתיצידה ועהפנו " :לעזרתם. אמר להם הרבלבוא להם 
 יתם.שחט הרב את הפר ולאחר מכן חזרו הרב ובנו לבארץ. הליטפו ומיד הוא נרגע ורבץ על 

. שיירת העולים יצאה לדרך רבינושנת ה'תש"ט עלו יהודי קהילת סווד לארץ ישראל, ובראשם ב
קודש. בדרכם הגיעו להר גבוה ותלול הנקרא 'עקבה'.  יגמל ולצידו מונחים ספר כשהרב רוכב על

לתהום. אנשי השיירה עצרו את נשימתם, וסברו  כשהגיעו לראש ההר, מעד הגמל ונפל עם הרב
רב, הבגורלו של  יזכו לראות שוב את רבם. והנה כשירדו לתחתית ההר לראות מה עלה כי לא

הם מצאו את הרב יושב על הארץ, בידו ספר והוא הוגה בתורה, לא האמינו למראה עיניהם. 
 )לבניכם ספרו עמ' קז( ושלם. ולהבדיל הגמל נעשה אברים אברים. כשהוא בריא

"רצוני להיקבר כאן  ציווה רבינו את קרוביו בצוואתו: לחודש תמוז התש"י, אז כ"א-יה זה בה
כאן והוא יהיה  "עוד תעזבו :וכדברו הצביע אל תחת עץ החרוב הגדול ואמר בגבעה מול ביתי",

בן  ייקבר בערב שבתולא יהרהרו אחריהם, הודיע כי  הסימן שלכם", כסימן שיקיימו את דבריו
עוד הוסיף לזרזם לגמור הקבורה  תמוז. חודשלמרות שזהו  -השמשות ובזמן קבורתו ירד גשם 

תתבקש גם  מעמד הכין רבינו את רעייתו כי תשעים יום לאחר הסתלקותו באותולפני שבת. 
 כך היה. -. ואכן כאשר אמרהיא לישיבה של מעלה

על הצדיק הטמון  שנים ותושבי המושב, עולים מכורדיסטן, לא ידעומוסתרת צבת הצדיק הייתה מ
הקיפו סביב את  הקבר הייתה מאחורי בתים וללא מצבה, רק שורת אבנים ם. חלקתבו ומגן עליה

לחרוש שהתבקשו על אותה תקופה סיפרו פועלים  קיומו. עליו גדלו עשבים שהסתירו אתוהציון 
היה הציון הקדוש, והנה כאשר התקרב הטרקטור לקבר הצדיק,  את האדמה באותה חלקה בה

נחרד ולא  אך לא ראה איש. הלה -זהלראות מי הוא  פנה הוא שמע הנהג קול הקורא בשמו.
 להתעלם ולהמשיך כאילו לא אירע דבר, והנה שובהחליט הסכים עוד לעבוד, מחליפו בעבודה 

מצא איש והמשיך בחפירה, אז קרא אליו  מופיע הקול הקורא לו בשמו, אף הוא נעצר וחיפש ולא
התהפך הטרקטור והחל  " באותו הרגעקרב!ת"אלו הם ארבע אמות שלי. אל ת: הקול ואמר

  לקפוץ ולהימלט כל עוד רוחו בו, ויהי הדבר לפלא. עולה בלהבות, אך הנהג הספיק

 
 
 
 
 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"לזצא ַּגְברָ ק יְִצחָ ל ַהְּמֻקּבָ ב ָהרַ  – ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים  
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הְּתִפּלָ ל ׁשֶ  ּכָֹחּה  

ומיד שב לביתו להתקשר למשה  ,נפרד במילות תודה הגדול,
לו על ברכתו והבטחתו הנדירה של ראש  ידידו ולספר

 הישיבה.
 

 ,הבריתטקס ששוחחו הרב מ. וידידו, הסתיים  ,באותם רגעים
עדיין היה מונח על  שימש ראש הישיבה כסנדק. התינוק ושב

ש והתפלל ברגש קודברכיו, ורבי מיכל יהודה עצם את עיניו 
, שיבריא שנמצא באנגליה על התינוק הבלתי מוכר

ולא ייוותר בו שום רושם של מחלה, ושיגדל בתורה  ,לחלוטין
 וביראת שמים.

 

התכוננו ההורים הרפואה בלונדון בינתיים, בין כתליו של בית 
יהודים בעלי חסד דאגו להכין מספר המודאגים לשבת. 

התרוצצו  רופאים בחלוקים צחורים שבת.לה חבעבורם ארו
 .ותמבשרות טוב סביב מיטתו של העולל הרך, כשפניהם אינן

 

, משה הביט בעריסתו עמוסת הצינורות של העולל הרך
דקות ספורות  והדאגה מילאה את כל ישותו. וכך מצא עצמו,

לפני שעת הדלקת הנרות בארץ, מתקשר שוב, הפעם לידיד 
בסקי חיים קניי 'להיכנס למעונו של הגאון ר אחר, ומבקשו

 שיתפלל גם הוא בעבור התינוק. ,שליט"א ולבקש ממנו
 

משאך שמע  .חיים קניבסקי 'הגאון רמרן החבר רץ מיד לבית 
מיכל יהודה,  'הסיפור העגום הגיב מיד: "גש לר חיים את 'ר

אותו חבר שלא ידע  מורי ורבי. הברכות שלו חשובות בשמים!"
למעונו של  מיכל יהודה כבר בירך את התינוק, מיהר 'כי ר

שבטרם הספיק לומר את פרטי הסיפור הגיב  , אלאהצדיק
שבה השתתפתי  ,"כבר התפללתי עליו בברית מיכל יהודה: 'ר

 יעזור והתינוק יהיה בריא ושלם!" 'ביום שישי. ה
 

שבוע חלף מאז. בערב השבת הבאה נלקח התינוק לבדיקה 
ביקשו הרופאים  במכשור מיוחד ומתקדם, אשר באמצעותו

כמה אחוזים ממנו נפגעו ומה  ,פות את מוחו הרך ולגלותלמ
  ניתן עוד אולי לתקן.

 

תוך שהם  ,מחוץ לחדר הבדיקות המתינו ההורים במתח
כרסמה בלבם, אך  ממלמלים בדבקות פרקי תהלים. הדאגה

 הביטחון בתפילתו של ראש הישיבה נסך בהם כוח.
 

 עשרים דקות ארוכות ומתישות חלפו בטרם נפתחה הדלת
 ,המומות ומשתוממות כשפניו ,הכבדה ובעדה יצא הרופא

", זה לא אותו תינוק. אני בטוח!" והוא בקושי מסוגל לדבר.
", הוסיף הבאתם לי תינוק אחר, בריא לגמרי...הוא אמר, "

"תוצאות הבדיקות היו תקינות לחלוטין. בהתרגשות.  ואמר
 מלבד המילה 'נס'!". ,אין הסבר אחר לכך

 

יה זלגו מעיני ההורים על הנס שאירע להם. לא דמעות של הוד
הייתה זו  עמדה להם... היה להם שמץ של ספק איזו זכות

שבקעה רקיעים בעבורם וקרעה  ,תפילתו של ראש הישיבה
 את רוע גזר דינם.

עד כמה גדול כוח הדיבור ועל אחת כמה וכמה כוחה של 
זאת לא ניתן לתאר ולשער. להלן סיפור מופלא,  -תפילה

 ', ובו ניתן ללמוד על כך:ם של ישראלמאורהמעובד מתוך '
 

שנשמע בבית משפחת  ,יום חמישי בערב. צלצול הטלפון
לשעה וליום  ברק, קטע את ההמולה האופיינית-מ. בבני

זה. אחד מילדי המשפחה הרים את השפופרת, הקשיב 
"טלפון מאנגליה", אמר  .לרגע ומיד העבירה לאביו

 בבהילות, "זה נשמע דחוף!", הוסיף.
 

ב מ. ניגש אל הטלפון. מעבר לקו נשמע קולו של משה, הר
 רפואה"אני מדבר אליך מבית ה ידידו מימי הישיבה:

בלונדון", אמר משה בקול עצור, "נולד לי בן לפני כמחצית 
"מזל טוב!", מיהר הרב מ. לאחל, אך מיד  השעה...".

משה לא  השתתק. הוא הבין שמשהו עם הילד אינו כשורה.
 ר כמצופה מאב טרי.היה נשמע מאוש

 

"תודה על האיחולים", לא שכח משה את כללי הנימוס 
מאוד ממצב  האנגליים, אך מיד הוסיף: "הרופאים מודאגים

דקות בשעת הלידה הוא סבל  מספרבמשך  שכן התינוק
 ,נפגע באופן חסר תקנה מחוסר חמצן, ולדבריהם מוחו

 ".שיגדל ויתפתח כילד רגיל ובריא ,וכמעט שאין סיכויים
 

קול בכיו החרישי של משה נשמע בבירור מעבר לקו, אך 
 כדי לנחמו בשעתו הקשה. בפיו של הרב מ. לא היו מילים

את השתיקה, "הרי  הלה"אני מבקש ממך, הרב מ.", שבר 
מיכל יהודה  'ר הנך תלמידו המובהק של הגאון הגדול

שיעתיר  ,ליפקוביץ. גש נא בבקשה אל מעונו ובקש
 הרך!" בתפילה על עוללי

 

הרב מ. הביט בשעונו. השעה הייתה מאוחרת מדי כדי 
הוא נפרד  לנקוש על דלת ביתו של ראש הישיבה הישיש.

מידידו במילות עידוד ובאיחולים לבביים לישועה קרובה, 
שיברך את  ,רבו, ויבקשו ןלמעו והבטיח כי עם שחר ייגש

 התינוק החולה.
 

מחיצתו בבוקר שלמחרת השכים הרב מ. כדי להתפלל ב
. הוא לרבי של ראש הישיבה, ומיד לאחר התפילה ניגש

ראש  פירט את סיפור התינוק וביקש ברכה בעבורו.
הישיבה שבאותה שעה עמד לצאת מהבית, הקשיב 

"ברגע זה אני בדרך לשמש כסנדק בברית  לסיפורו ואמר:
שהתפילות שאני מתפלל  ,מילה. פעמים רבות אני חש

בלות לרצון יותר מתפילות שאני משמש כסנדק מתק בזמן
 אחרות. אתפלל הפעם בעבור התינוק..."

 

הרב הרהר לשניות מספר, ואז הביט בעיניו של הרב מ. 
ואמר בביטחון:  התלויות בו בתקווה, הגביה מעט את קולו

 הסירו דאגה מלבכם! התינוק יהיה בריא ושלם בגופו"
הרב מ. הודה נרגשות לרבו  ".ובנפשו, בעזרת השם

     ז"ל ולד יחיא בן יוסף  הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל    הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                        הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל   זצ"ל        עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
    ו דב ז"ליצחק בן ברק     מאיר מורד בן שושנה ז"ל       הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל      הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל         הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל        

 שרה בת נרקיס ע"ה               גאולה בת טובה ע"ה                        אביבה בת איירין ע"ה                                          שמואל בן רבקה ז"ל                                אסתר בת בלה ע"ה
 אביגדור בן ג'ולי ז"ל                 עמירם בן דבורה ז"ל    אברהם בן יונה ז"ל                                                                                   משה בן רוזה ז"ל    נעמי בת כתון ע"ה                              

 מסעוד בן יקוט ז"ל   עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל ר'                    חק בן חביבה ז"ליצ        ז"ל   אביחי בן אסתר מרים בת בלה ע"ה                                
ץ מיוחס ז"ל    מזל בת שמעון ע"ה    דרור יהושע בן אר                   אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                                         נעימה בת גורג'יה ע"ה צדיק חכם בן חזלה ז"ל                          

 ז"ל ים נוסרתיוסף בן מר                ז"ל יצחקדב בן       חי זיזי בן קלרה ז"ל                                                                                      דוד בר חסיבה ז"ל                        שני בת אסתר ע"ה
 רחל רפאת בת השמת ע"ה    ע"ה סוליקה בת עישה                              ז"ל יוסף בן סעדה                                                                ז"ל רפאל בן אסתרמסודי בת חביבה ע"ה                            

 ז"ל יעקב בן אסתר                     ז"ל סלים בן פרחהאסתר בת נעמי ע"ה                                 שמעון בן שמחה ז"ל                                  יונה בן סעדה ז"ל 
    מאיר בן נעמי ז"ל                       ז"ל לטיף בן פרחה     יעקב בן סלימה ז"ל                                                            ז"ל מרדכי ע"ה                            ר' דב בן בנימין אלתרברכה בת 

 ז"ל          זילפה בת רנדה ע"ה דניאל רפאל בן חגיתבת נעימה ע"ה              ספירנס תקווה   יעקב בן נעמה ז"ל                                אורה בת נעימה ע"ה                                                            
   אביבה לושי ע"ה                     ז"ל יהודה בן סעידהישא אסתר בת זהרה ע"ה                 שרה בת מורברי רחל ע"ה                     שמעון בן חנה ז"ל                                                                  מ

ראלכל נשמות עם ישאברהם בן דינה ז"ל                            עפאת בת השמת ע"ה                 אלון בן סעדה ז"ל                                 גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                        

 לע"נ

 תנצב"ה
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  ,)א"לפי אפיק ת( 21:19 :רבינו תם 20:34: צאת השבת 19:28: הדלקת הנר
  ).מיכה ה(והיה שארית : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""בלקבלק""פרשת פרשת  
                    אל בלעם לך עם האנשים ואפס את הדבר אשר אדבר אליך אותו תדבר ' ויאמר מלאך ה"

   ].לה, כב[ "וילך בלעם עם שרי בלק
 ).י"רש(ם רוצה לילך בה מוליכין אותו  בדרך שאד–לך עם האנשים 

הצלע הצדדית בכניסה לעיר הקודש , שמע על כפר ליפתא, כבר בימים הראשונים להגיעו לירושלים עיר הקודש
               . וכדומה, או במבנים שוממים, שתמהונים מבלים שם באפס מעשה תחת כיפת השמים, נאמר לו. הקסומה

ואחרי השקט הפסטורלי , שבי אחרי נופו המרהיב של המקוםולבו הלך , יום אחד עשה רגלי את דרכו לשם
  .בניגוד לרעש ולהמולה אשר מעליו, המאפיין את הכפר הזה
ואינם יודעים מה לעשות עם עצמם , הללו נראו בעיניו כמי שהשפילו את החיים מכתפיהם. הוא לא נהיה אחד מהם

הוא שונה היה גם בכך שידע .  מתוך עיסוק ועמל,ואילו הוא בא מתוך החיים, על האדמה שהרגליים נושאות אותם
  .אפסית היתה, בעולמה הרוחני, אלא שידיעתו ביהדות, הוריו מעולם לא התכחשו לזה, היטב את מוצאו היהודי
איתר , באחת הבקעות שאליה ירד דרך משעול צר, התחיל להופיע בליפתא כמעט מדי יום, אחר הביקור הראשון

          , מצא אותה מוקפת שקדיות פורחות. מה צרה היתה עליה ונדחפה החוצהשהאד, בליטת סלע כחטוטרת
שהתנועעו ברוח , דבר לא ראה מסביב מלבד השקדים בפריחתם. והישיבה על הבליטה הזאת נעמה לו מאוד

היתה לו ההזדמנות הבלתי רגילה להתייחד עם . התאהב במקום. כפרפרים לבנים ופיסת שמים כחולים צרה ממעל
  .ואינם נותנים לו מנוח, חשבתו לדברים המעסיקים אותו מאוד בזמן האחרוןלתת מ, עצמו

להתבודד בשעה שכל כולו היה תפוס בחיפוש אחר , באמריקה הגדולה, רגיל היה גם בביתו, כמדען בעל שם עולמי
,  בטבעשינויים, תרכובות של חומרים שונים,  כימיה אורגנית ואי אורגנית–פורמולה כלשהי בשדה ההתמחות שלו 

לו חופשה זמנית מהתעניינות ומעיסוק לקח . ההיפך מזה. לירושלים הוא לא בא כדי לעסוק במקצועו, אבל .'וכו
.  אל העל טבעי– אפשר להתפלא מהעזתו של פרופסור למדע מדוייק –ופנה , ביחסים ההדדיים של חומרים בטבע

  .ובשל כך נשאר דווקא בירושלים, זה עיקר סוד בואו לישראל
, ודרשו ממנו, נושאים אלה החלו מזה זמן מכרסמים בקרבו – ,ועם ישראל, תורת ישראל, בריאת העולם, וקותאל

  .והוא חסר מנוחה. התייחסות מעמיקה, כמלומד
למעלה מארבע שנים היה שותף באוניברסיטת הרווארד לצוות רופאים במחקר שהתיימר להמציא תרופה 

כבת רהניח לפני הצוות נוסחה מו, כפרופסור למדע כימי, והוא, בים בעולםרדיקלית לדיכוי מחלה המפילה חללים ר
  .שעליה התבסס אחר כך המחקר

והיה כבר ברור לחוקרים כי ההמצאה , בהיותם כבר בשלב הניסויים האחרונים בבעלי החיים, יום אחד, והנה
מבלי לקשור , ובא לישראל,  את ארצו הגדולה והעשירה,עזב במפתיע את שותפיו למחקר, הכבירה תיהפך לממשות
שידעוהו היטב מהפרסומים הרבים שלו בכתבי , או עם אישים אחרים בשדה הבריאות, כאן קשר עם מדעני הארץ

  .ומפרסים קודמים להם זכה בארצו, עת מקצועיים
 היתה בהארה פתאומית שפקדה נעוצה, הסיבה לדחף הפנימי שלו לעשות כן. בעלום שם: כלומר, הגיע אינקוגניטו

אחרי כמה , המצאנו, כפרופסור לכימיה, ואני, הרופאים החוקרים, אנחנו: "ובעקבותיה התדיין עם עצמו, אותו
מדוע שלא אעמול למצוא , אבל אם כן. יפה. תרופה בלתי שגרתית שוודאי תביא תועלת לאנושות, שנות עמל ויגיעה

  "?והם נעלמים מבינתי, תשובה לדברים המטרידים אותי אישית
ברגע של , אבל מותר לי בכל זאת, עוסק בנושאים הקשורים בטבע, אני מדען טבע", כלכל את מחשבותיו, "אמת"

    , כלום ייתכן שהוא, ראשוני. שהחומר הוא יסוד העולם, בעקרון, להטיל ספק בהנחה, עמוקה, התבוננות צרופה
ואילו אותי מטרידה , המדע החומרי מתעלם מכך. י בתוכישבקיומו חש אנ, את נפשי, ורק הוא מזין את רוחי

  ?ללא השתנות? להתנהג בקביעות כך ולא אחרת, לאותו טבע שאני חוקר, מכתיב ליקום, או מי, מה: השאלה
קץ ולא יהיה סוף ו, אין, כך המשיך לטוות את מחשבותיו בשבתו על בליטת הסלע בליפתא הקסומה, "אכן"

           –אבל מי האמן הקדמון שהמציא את ההמצאה הראשונה . ואחרינו, ות בימינולהמצאות מדעיות טכנולוגי
כדי שלא לשקר , אם כן! בשום אופן איני יכול להניח שהוא קם והתפתח מכוח עצמו? את הקוסמוס וכל אשר בו

          ,  האלוקים–והוא , ד החי עולמיםישל אחד ויח, חייב אני להשלים במודעות עם קיומו של כח עליון, לעצמי
  ".אפסי, מה חבל שמושגי בו ממש אפסי, אבל! ויצר צורה לטבע, את העולם, רא את השמים והארץשב

שקוע בהרהוריו , מנותק מכל וכל, מדה בליפתאחשעות על שעות ישב לו יומיום על חטוטרת האדמה בפינת ה
       . עות כל זאתלא יגיע רחוק בהבנת משמ, בכוחות עצמו, ידע שלבדו. במעשי בראשית ובבריאה, בבורא העולם

יש משהו , הגיע הזמן לתת מנוחה לתאי מחשבה עליה, ועתה. מסור היה לה בכל נפשו, את תורת הכימיה למד שני
אבל מי יפתח לי , חשוב לי איפוא לחתור ולהגיע לשער הפרדס שאליו אני נמשך. יותר נעלה, יותר שגיא, יותר חשוב

  ?אותו מי ילמדו בגילו דעת יהודית
  

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 יה'ורג'עובדיה יוסף בן ג' ר רבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"יקוט רבקה בת רחמה הי, ו" בת דיאנה הימיכל אפרת חיה, ו"אורה בת מלכה הי, ו"שלמה אחיה בן הלן הי, ו"חביבה בת מוזלי הי, ו"מהרנגיז בת טאוס הילרפואת 



  ...עוזרים מן השמים, אם הלב והמוח יחד מבקשיםאבל 
, ואחרי זמן מועט בלבד התקשרה ביניהם שיחה ערה, התיישב לידו אדם, בו עשה יום אחד דרכו למלון בו התאכסןבאוטובוס 
שהשיחה האקראית הראשונה בין שני אנשים שלא ידעו , רק זאתנאמר . נרבה בפרטים על כךלא . על נושאים שונים, מעניינת

עד שניתן היה להגדירן , הולידה פגישות נוספות ביניהם, ואישיות תורנית דגולה, פרופסור בעל שם עולמי, זה את זה
  .ותלמידרב . ומתלמדמורה . אינטימית, ידידותית, כהתקשרות הדדית

והפכו לחרישה עמוקה במושגי אלוקות מאספקט יהדותי , נמשכו המפגשים האלה חודשים מרובים, של המדעןלשמחתו 
              ,ניתח. עבד על עצמו כמו בצעירותוגם . ידע רב בתורת ישראל ובאמונת ישראל, ספג, ותוך כך קלט, ייחודי, ספציפי

אלא כדי להחיל על עצמו בחיי יום יום את החיובים הנדרשים , ולא לשם ידיעה לבד, את הנושאים הנלמדים, בדרכו שלו
  .מיהודי המתקשר לאלוקים באמצעות תורת חיים שלו

ולא באיזה מקום , נדהמו לשמוע ממנו כי הוא נמצא בישראלהם . שעמם קיים קשר היחידים –כתב מכתבים להוריו הוא 
                    , "אין לי כעת כל עסק עם זה"... באירופה במסגרת הרצאותיו שבדרך כלל הוא נותן באוניברסיטאות השונות שם

  ."יש לי די כסף כדי לעשות ולחיות לפי רצוני", דיווח להם לאכזבתם הרבה
 : אמר לו, וראה בו את רבו המובהק, הזמן שעמד לסיים את המפגשים הלימודים עם ידידו היחיד שרכש בארץובהגיע 

גם כשיש גבול למדתני . נהיה שלם יותרהוא  .התעשרתי. לך יודע אני עכשיו את עולמיהודות . פתחת לפני שערי בינה יהודית"
בה ישכיל להצטייד אך ורק בלימוד וקיום ציווי תורת השם שנמסרו , ולכן חייב היהודי להיעזר בהרבה אמונה, לבינת האדם

  ."כל זאת על עצמיקיבלתי . עד עולם, בירוה לדורות אחריהםעוהוא מסרה לבני ישראל למען י, למשה רבנו בכתב ובעל פה
              , על הפורמולות הכימיות שלו, כבר לעיל, כאמור, והמבוססת, שהומצאההתרופה . אחריו כמעט בעולם כולוחיפשו 

נפל סכום לגמרי בחלקו . החוקרים זכה לפרס כספי גדולצוות . ה החלה מכה גלים בכל רחבי העולםתותועל, הוכנסה לשימוש
  .יען כי לא הותיר אחריו מידע על מקום הימצאו המדוייק, לא היתה אפשרות להעבירו אליואבל . לא מבוטל

           , על כךשמע . גבי העתונות בארץ מולדתו פנו אליו בבקשה שיופיע לטקס קבלת הפרס אשר יערך בתאריך שנקבעמעל 
ויסודות הרוחניים , דברי נביאיה, למד לדעת שתורת ישראלהרי . עסוק היהמאוד . ולא מיהר להשיב, קרא את המודעה

, לזמן מוגבל, שמותר לו, למסקנהאו יגיע , ורק אחרי שיחוש, ועמוקים מני תהום, רחבים מני ים, הפנימיים של היהדות
רק כדי לחיות ולהיות אדם , אבל, ואולי גם לעיסוקיו המקצועיים, אולי אז ישוב לארצו, להסתפק במה שהשיג והספיק ללמוד

  .)נצוצות(... ואת עמו בתוך האנושות ו לו לגלות את עצמורזיהודי אחר שמן השמים ע, אחר

  ].לב, כב[ "על מה הכית את אתנך' ויאמר אליו מלאך הה"
, שלא נלמד מדת האכזריות, והוא על דרך ההשלמה לנו, "על מה הכית את אתונך"מאומרו , צער בעלי חיים דאורייתא

 ).ז"י-'מורה נבוכים ג(טלה ללא תועלת ולא נכאיב לב
החתול מתקדם בלאט לעבר . על מנת לטורפה) או יונה(שאורב לתרנגולת , ולפתע מבחין בחתול, אדם הולך לתומו ברחוב

או שמא אין , ווהברחת' רודף'על ידי הפחדת החתול ה,  האם יש להציל את התרנגולת-ומתעורר ספק בלב האדם , הטרף
ואם כן מדוע שנתערב ונמנע מהחיה החזקה , כי זהו טבעו של עולם שהחיה החזקה אוכלת את החלשה, לגרש את החתול
  ...  ?להשיג את מזונה

  :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מושיב מ
, בודאי שקיימת חובה להצילה מהחתול האורב לה, שבמקרה שהתרנגולת שייכת ליהודי מסוים,  ראשית כל יש להדגיש)א

  .עליה ציות התורה' השבת אבידה'כדין , ד מבעליהכדי למנוע הפס
שהרואה חתול , 'התעוררות תשובה'בספרו , ל"חידש הגאון רבי שמעון סופר זצ,  במקרה שהתרנגולת אינה שייכת לאף אדם)ב

           ם על ידי גירוש ויש להציל ',צער בעלי חיים'משום ,  מותר ומצוה לחוס על התרנגולים-הרודף אחר תרנגולים לטורפם 
  !'רודף'החתול ה

באשפתות ובכל מקום שיש שיורי , שכידוע מצויים לחתולים תדיר מאכלים(שבדרך כלל מזומנים לחתול מזונות , ויש להוסיף
  . והחתול ילך וימצא את מזונו במקום אחר, ממילא ראוי לחוס על הציפורים והתרנגולות ולהצילן, )מאכל ודברים מאוסים

כי תפקיד החתול לנקר את הבתים , נראה שבזה עדיף שלא להתערב, רה שאורב החתול לעכבר על מנת לטורפובמק, אולם )ג
העכברים עוינים ומזיקים , וכידוע, )'מלאכת החתול מרובה לצוד עכברים': ז"י-'א' ץ"שאילת יעב'ולשון ה, .'ק פ"ב(מעכברים 
 גם בגדים וכלי - שאפילו גלימי גייצי ,  יצר ליבם רע ביותר- ' רעסורן 'נאמר שהעכברים .) ג"י(ובגמרא בהוריות , לבני אדם

  . אף על פי שאין להם הנאה בכך, העכברים נושכים ומזיקים, שאינם דברי מאכל, בית
חתול העומד לטרוף ) ב. 'השבת אבידה'משום , מצוה להצילה, אם החיה החלשה שעומדת להיטרף שייכת ליהודי) א :לסיכום

עדיף לאדם שלא להתערב ולהניח לחתול , אם רודף החתול אחר עכבר) ג. ה להציל את העוף ולהבריחומצו, עוף של הפקר
  .)2אחת שאלתי( 'מלאכתו'לעסוק ב

  ].ט, כג[ "הן עם לבדד ישכן ובגויים לא יתחשב"
הרמזורים המשמשים את הולכי הרגל , שבשעות הערב המאוחרות,  ישנם כבישים גדולים בעירנו,יהודי מהעיר וינהלנו כתב 
ואילו תנועת הרכבים בכבישים , משום שבשעות אלו לא מצויים כל כך הולכי רגל, מראים תמיד את האור האדום, שבהם

ואז יאשר , עליו ללחוץ על הלחצן המותקן בעמוד, ין לחצות את הכבישכאשר מגיע הולך רגל שמעוני. הסואנים ערה וזורמת
  . הרמזור את חציית הכביש

במשך דקות ארוכות המתנתי על . הייתי צריך לעבור את הכביש הגדול, כאשר עמדתי לשוב לביתי, בליל שבת האחרון, והנה
ניגש ולחץ על ,  נכרי שכנראה הבחין במצוקתיעובר אורח. ותנועת הרכבים אינה פוסקת, הרמזור נשאר אדום. שפת הכביש

  ). במדרכה(והמשיך בדרכו , אמר, "אתה יכול לעבור עכשיו את הכביש, בבקשה", והאור נהפך לירוק, הכפתור
  ? האם מותר לי ליהנות ממלאכת הנכרי ולחצות את הכביש: עמדתי והסתפקתי

  שהדליק הנכרי נר בשביל שהישראל לא יישןדן להקל במקרה' אשל אברהם'ב :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מושיב ה
ולכן מסתבר , "יח ארימבר"אלא מלאכתו היא בגדר , משום שאין כאן הנאה ממשית בפועל ממלאכת הנכרי, יחידי בלילה
  . ל שמא יאמר לו הישראל שידליק עבורו נר שכזה" חזשלא גזרו בכך

ולכן יוכל , "הבריח ארי"הנכרי הרי לא יצר את הכביש אלא רק ,  נהנה מגוף מלאכת הנכרי אין היהודי-וכך גם בנידוננו 
  .)והערב נא( לחצות את הכבישהיהודי 

  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז שמואל בן חתון נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז ולה בן שרהעזיז' ר נ"לע

  ,ל"נ מנחם בן פאני ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זדודנ "לע, ל" זמנשה בן שמחהנ "לע, ל" זירון בן אסתרנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זטובה בת כורשידנ "לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זיאנו בן מיסה'לוצנ "לע, ל" זיהודה בן מעתוקהנ "לע, ל"נ שמואל בן יוליאנה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

  
  otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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"ַוַּיְרא ָּבָלק ֶּבן ִצּפֹור ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִיְׂשָרֵאל ָלֱאמִֹרי. ַוָּיָגר מֹוָאב 
ִמְּפֵני ָהָעם, ְמֹאד ִּכי ַרב הּוא ַוָּיָקץ מֹוָאב ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ַוּיֹאֶמר 
מֹוָאב ֶאל ִזְקֵני ִמְדָין ַעָּתה ְיַלֲחכּו ַהָּקָהל ֶאת ָּכל ְסִביבֵֹתינּו ִּכְלחְֹך 
ַהִהוא.  ָּבֵעת  ְלמֹוָאב  ֶמֶלְך  ִצּפֹור  ֶּבן  ּוָבָלק  ַהָּׂשֶדה  ֶיֶרק  ֵאת  ַהּׁשֹור 

. ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֶאל ִּבְלָעם" 
 –  

      

. "ַוִּיַחר ַאף ֱאֹלִקים ִּכי הֹוֵלְך הּוא" 

  

. "ַוִּיְפַּתח ה' ֶאת ִּפי ָהָאתֹון" 

 

. "ִּכי ַעָּתה ַּגם אְֹתָכה ָהַרְגִּתי ְואֹוָתּה ֶהֱחֵייִתי" 

. "ֶהן ָעם ְלָבָדד ִיְׁשּכֹן ּוַבּגֹוִים ֹלא ִיְתַחָּׁשב" 

. "ַוַּיְרא ִּפיְנָחס... ַוִּיַּקח רַֹמח ְּבָידֹו" 
:  

 

 .



האם מותר לקרוא לרבנים בשם משפחתם?

.
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 א"שליט אפרים שרבנימהרב   - מעלת הדיבור
 

ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרַאִיְך , '"כנסת ישראל פעמים אהובה בקולהאמרו רבותינו במדרש: 
ִמיִעיִני ֶאת קֹוֵלךְ  ֵנאִתיָה' ', ַהׁשְ ן ׂשְ קֹוָלּה ַעל ּכֵ  ופעמים שנואה בקולה, שנאמר: 'ָנְתָנה ָעַלי ּבְ

יהודי יכול להתהלך בעולם והקב"ה אוהב את הקול שלו, אוהב את הדיבור שלו, הקול  -"
שלו ערב, כי יש לו לשון טובה, הוא 'מדבר טוב', אך יש שמתהלך בעולם והקול שלו 

בקרבתו, כי הוא מדבר רע, הוא מדבר לא טוב. וכבר אמר צורם, הקב"ה ח"ו אינו רוצה 
ה לֹא ְיֻגְרָך ָרע" ע ָאּתָ י לֹא ֵאל ָחֵפץ ֶרׁשַ הקב"ה לא מתגורר עם  - דוד המלך ע"ה: "ּכִ

הרעים, עם הלא טובים, ואין לך רע יותר מבעל לשון הרע, וכמו שכותב הארחות 
ון הרע יוצא ממקום לא טוב, צדיקים, שלשון הרע אינו יוצא כי אם מגריעות הלב. לש

 .מלב לא נקי
 

כדאי לו לאדם  ר' ישראל מסלאנט,כמה אנחנו נרוויח. כבר אמר  הלוואי שנלמד לשתוק,
ללמוד כל החיים מוסר רק כדי לשתוק פעם אחת, כי אם ח"ו לא נלמד לשתוק, לא 

נלמד לחשוב פעמיים, אנחנו ח"ו נהיה בבעיה, כי אפילו התורה כבר לא תוכל תעזור לנו, 
 והגאון מווילנאוכמו שכותב הארחות צדיקים: "שאין התורה מגינה על בעלי לשון הרע". 

הוא כתב לאשתו, שתזהר על  ,ת לבני ביתו בזמן שנסע לארץ ישראלזצ"ל, כשכתב אגר
עצמה מאוד בבית הכנסת בעזרת נשים, שדבר זה יכול לגרום להרבה לשון הרע וגנאי 

 .וטוב יותר להתפלל בבית, שח"ו לא תאבד עולמה בבית הכנסת
 

, כמה היא אכזרית. אדם אחד סיפר לי רק אם היינו מבינים כמה הלשון יכולה לקלקל
זהו אחד הדברים הגדולים (שהיה מחזיק אברך והיה שמח בדבר זה כמוצא שלל רב 

שיהודי עובד יכול לזכות להם בדור הזה, לדעת שהוא עובד ושיש אברך שבזכותו לומד, 
ובאחד הימים ראה אותו חבירו כשהוא מלא בשמחה ושאלו: "על מה השמחה ). אשריו
". . ענה לו: "יש לי נחת שאני מחזיק אברך, ממש בזכותו יש לי חשק לצאת לעבודהזו?"

"פלוני אלמוני" השיב. מיד אמר לו החבר: "כן, נכון, זו זכות  שאל החבר: "מי זה האברך?".
גדולה, אבל אם כבר מדברים, אני מכיר את האברך הזה ואני חושב שהוא צריך לעבוד 

 .על מידת הכעס שלו
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יום אחד עברתי ליד הבית שלו ושמעתי אותו צועק על הילדים, זו לא התנהגות. אם 

אתה יכול, תאמר לו איזו מילה בעניין". סיפר אותו אחד: "המילים שלו נכנסו לי ללב כמו 
סכין, אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל משהו עצר אותי מלהמשיך לתת לו, 

שתי  -לי בתקופה הזו אני מפסיק קצת לעזור' "ניגשתי אליו ואמרתי לו: 'קצת קשה 
ומי יודע כמה הוא עיוות (מילים של ביקורת, של ארס, קלקל לאבא עם שמונה ילדים 

אדם שמכה אנשים עם  -ועל זה אמרה תורה: "ארור מכה רעהו בסתר"). את המציאות
ְמָרה ְדָרכַ :" הלשון הוא ארור. כמה דוד המלך ביקש על זה י ֶאׁשְ  -" י ֵמֲחטֹוא ִבְלׁשֹוִניָאַמְרּתִ

 .תעזור לי לעצור את הפה, לשמור עליו בשבע עיניים, רבונו של עולם
 

"התבוננו מה אירע למרים הנביאה שדיברה באחיה משה, למרות שהייתה  הרמב"ם כותב:
סכנה את עצמה להצילו מן היאור ולא  ,גדולה ממנו בשנים, גידלה אותו על ברכיה

ה שהשוותה אותו לשאר נביאים והוא אפילו לא הקפיד דיברה בגנותו אלא טעת
ה' : שנאמר ֵני ָהֲאָדָמה ְוָהִאיׁש ֹמׁשֶ ר ַעל ּפְ ואף על פי כן מיד  ',ָעָניו ְמֹאד ִמּכֹל ָהָאָדם ֲאׁשֶ

אומר הרמב"ם, מה היא כבר עשתה ועל מי היא דברה?! על אח שלה...  -נענשה בצרעת"
 -כך הרבה, את החיים שלה היא נתנה בשבילו ובלי כוונה רעה והוא הרי חייב לה כל

אותו, שמרה עליו, השכיבה אותו לישון, סוף סוף זו האחות  האכילה אותו, גידלה
אפילו למרים הנביאה , הגדולה ומה כבר היא אמרה?! ועם כל זה הקב"ה לא ויתר לה

 ולמה? כי הקב"ה לא יכול עם הדיבורים) שעם שלם במדבר שתה מים בזכותה(הצדקת 
שבזמנם, מי שהיה מדבר לשון  כותב החפץ חיים,ולצערנו,  .האלה, גם היא לקתה בצרעת

אך היום זה הוחלף ), אפטות מכף רגל ועד ראש, ה' ירחם( לוקה בצרעת בגוףהרע היה 
בעניות, בבעיות פרנסה, בקשיי תשלומים. מי היה מאמין שהכל בגלל מילים, בגלל 

תי מתנהג בצורה הזו", "האדם הזה אינטרסנט". משפטים כמו: "תאמין לי אני לא היי
 לאבד מקום עבודה, בגלל המשפטים האלה.  ,אדם יכול להפסיד בעסקים

ָפָתיו מֹוֵקׁש ַנְפׁשוֹ  העולם אומרים: "מילים עולות ביוקר".   .ּוׂשְ
 

 שנסע בעגלה והיו שם אנשים שדיברו לשון הרע.  מספרים על ר' אהרון מקרלין
אהרון שמע והחל לשאול אותם  ר'דיברו על הקמצנות של זה ועל ההתנהגות של ההוא. 

על הסוסים הרתומים לעגלה, על מרוצי סוסים ואיזה סוס טוב להשקעה, כך במשך 
, חצי שעה דיבר איתם על ענף המרוצים. כשהגיעו לעיירה שאלו את הרב: "כבוד הרב

הם הרב: "ראיתי שבדיבורים שלכם ממתי הרב מתעסק בסוסים ובהשקעות?". ענה ל
 ".אתם הורגים אנשים, אמרתי עדיף כבר שתהרגו סוסים

 
שבאחת הפעמים שנסעה באוטובוס ישבו מאחריה  הרבנית זילברשטיין זצ"ל מספרת,

שתי בחורות שהיו מדברות על בחורה מהסמינר שהשתדכה והיו אומרות: "הבחור לא 
יתעורר' הוא יבין איזו עצלנית הוא לקח, מסכן יודע עם מי הוא הולך, מסכן... כשהוא '

שהרעות תופסות את הבחורים הטובים". הרבנית , נפל בפח, ממש כמו שאומרים
הסתובבה ואמרה להן: "טוב שאמרתם לי! משמים אני כאן, אני אמא של הבחור, 

הבחורות התאבנו במקום, הן  ."!השידוך הזה 'בזכותכן' כבר לא ייצא לפועל, תודה רבה
בינו לאן מגיעים הדברים ומיד פתחו בסדרת התנצלויות: "לא, את לא מבינה, היא ה

 : בחורה טובה, אנחנו אולי קצת הגזמנו, היא באמת לא כזאת". אמרה להם הרבנית
 זה לא נשמע כל כך משכנע כמו מקודם, לפני כן הייתן נשמעות יותר נחושות"."

תה הרבנית ואמרה להן: "אני רציתי הן התחילו לבכות ולא ידעו את נפשן, ואז הזדה
שתבינו למה הייתן יכולות לגרום עם העקיצות והביקורות שלכן, ועדיף היה שתבכו 

עכשיו ולא הייתן בוכות ח"ו בשידוך שלכן, כי העולם הזה גלגל, המילים האלו היו 
 ". ממתינות עד השידוך שלכן ושם היו 'עושות את שלה
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מה זה נקיות, איזה יופי לדעת שהפה לא גורם צרות, שהוא לא מקלקל לאחרים, שהוא יודע 

, שכשהיה אברך צעיר כתב ספר שמירת הלשון והלך מסופר על החפץ חייםלעשות רק טוב. 
מאוד, אך ברוך מרדכי ליפשיץ זצ"ל. הוא עבר על הספר והתפעל  'לבקש הסכמה לספר מר

לא הסכים לתת הסכמה. הוא ביקש מכמה תלמידי חכמים שישבו כדי לדבר עם האברך, 
במשך שש שעות דיברו איתו על כל הנושאים שבעולם, אך מילה אחת של דופי לא 

הצליחו להוציא מהפה שלו, שש שעות ואין מילה אחת שלא במקום. אמר לו הרב: "לאחד 
ר שקיבל את ההסכמה, הלך לבקש הסכמה מהרב דלידא כמוך אני יכול לכתוב הסכמה". לאח

זצ"ל, כשראהו הרב, אמר לו בקול גבוה: "אברך צעיר כמוך רוצה לחבר ספר על הלכות כאלו 
 ".חמורות, מי התיר לך? אתה לא חושב שאתה לא ראוי?! אני לא אסכים לתת יד לזה

 
ראה אותו אחיו של הרב ואמר לו: "אל תתרגש, דרכו לנזוף  יצא החפץ חיים בצער מן החדר,

ולצעוק, הוא כזה". אמר לו החפץ: "ח"ו אין זה נכון, אסור לדבר ככה, הוא לא גער בי, הוא 
צודק, אין ראוי לאברך כמוני לכתוב הלכות כאלו". הוא מיד נכנס אצל אחיו וסיפר לו: 

תקרא " :הוא עוד מצדיק אותך". אמר לו"האברך שפה במקום להאשים אותך ולהרגיש פגוע 
לך פה טהור, אתה לא יודע  לו". נכנס החפץ חיים. "אני החלטתי לתת לך הסכמה, כי יש

זכה החפץ חיים  הרב יעקב קמינצקי זצ"ל,לדבר רע, אני אעמוד מאחוריך". לכן היה אומר 
נזהר על כל  שספר משנה ברורה שכתב, מדקדקים בו הפוסקים בכל מילה שלו, כיוון שהיה

מילה שהיה מוציא מפיו. ה' יזכנו לשמור על פינו ולשוננו כל ימי חיינו ונזכה להיות מבורכים 
 .בכל מכל כל, אמן כן יהי רצון! שבת שלום עם ישראל. אפרים שרבני

 
 

י ָברּוְך הּוא ֶהם לֹא ָתֹאר ֶאת ָהָעם ּכִ ְלָעם לֹא ֵתֵלְך ִעּמָ  (כב,יב) ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל ּבִ
כי ברוך הוא, לא  -אמר בלעם לקב"ה אם כן אברכם, אמר לו אינם צריכים לברכתך פירש"י 

 .בלעם רצה לקלל את ישראל, ומשלא הצליח ביקש לברכם. מדובשך ולא מעוקצך
, היעלה על הדעת שאדם ששונא את חברו ורוצה לקללו זיע"א:עובדיה יוסף והעיר מרן 

 ? עתה לברכוומשלא עולה בידיו לקלל יבקש 
 

ביקש רשב"י מבנו ר' אלעזר שילך לבקש ברכה מרבי  )מועד קטן ט(מסופר בגמ'  ותירץ מרן:
שתזרע ולא תקצור, תכניס יהי רצון : "יונתן, ור' יהודה, משהגיע אליהם פתחו שניהם ואמרו

 . "סחורה לביתך ולא תוציא, תוציא סחורה ולא תכניס, יחרב ביתך, יתבלבל שולחנך
 . ן ר' אלעזר ניבהל ובא אל אביו באומרו, שהחכמים קיללו אותוכששמע כ

 : הם בירכו אותך, וזוהי כוונתם -הסביר לו אביו רשב"י
 . כוונתם שיוולדו לך בנים ולא ימותו בחייך -תזרע ולא תקצור כשאמרו לך 
כוונתם שתכניס כלות להשיאם לילדיך ויחיו  - תכניס סחורה ולא תוציאוכשאמרו לך 

 . בשלום, ולא יצטרכו לצאת ולחזור לבית הוריהם
כוונתם שתשיא את בנותיך ולא ימותו הבעלים וכך  -תוציא סחורה ולא תכניסוכשאמרו לך 

 . לא יצטרכו לשוב כאלמנות אל ביתך
 . כוונתם שתאריך ימים, שביתו של אדם זה הקבר -יחרב ביתךוכשאמרו 

כוונתם שמרוב נכדים ונינים שיהיו סביבך לא תוכל לאכול  - יתבלבל שולחנךוכשאמרו לך 
 . סעודתך בשקט

 
וכשראה שאין הקב"ה , בלעם רצה לקלל את ישראל כדי לקבל מבלק ממון רבולפי"ז מבואר: 

וכמו אצל החכמים  ובליבו יתכוון לברכות,, מסכים עימו, הציע לקב"ה שיוציא קללות מפיו
לא מדובשך ולא הוציאו מילות קללה ובמחשבתם נתכוונו לטובה, ועל זה השיב לו הקב"ה ש

 .מעוקצך
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בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 רחל.
 מוריה בת אורנה, מורן בת רותי, קורל בת סיגל.לזרע בר קיימא: 

 אירנה, מורן בת רותי, אלכסי בן, לשגיא בן מרים הצלחה ופרנסה בשפע:
 סיגל.לירון בן פנינה, קורל בת 

 
ציפורה בת מורוור, ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  לרפואה שלמה:

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

 עזיזה.
 

בנימין בן סולי ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה רפאל בן רבקה ז"ל,  אהרון לעילוי נשמת:
בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, רחמים בן מורוור ז"ל, 

 דבורה בת מרים ז"ל. ,יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה ז"ל
בן רפאל ז"ל, חנה בת שמחה ז"ל, דוד אמנו בן  ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי

מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת 
זהרה ואסתר ושמחה  מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות ז"ל, 

 ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, אברהם בן חנה וזבולון הכהן ז"ל.
 

: "לילה אחד , עמד הגאון הקדוש 'הסבא מנובהרדוק' וסיפר את המעשה הבא'בשבת פרשת 'בלק
שנתם העריבה אחר יום עבודה מפרך. היה רק אדם אחר חצות, כל בני העיירה ישנו את 

היה זה שמש בית הכנסת הנאמן אשר עמד וניקה את בית  –אחד שנשאר ער על משמרתו 
הכנסת לקראת התפילה הבאה, שהרי טען כי לא יתכן כי המתפללים והלומדים הרבים יגיעו 

מי הוא . "סתוהנה לפתע מבחין השמש בצל אדם המתהלך בבית הכנ. מחר למקום מלוכלך
נדהם השמש בקרבו. והנה, כאשר ?", אותו האיש? ומה הוא עושה בשעות אלו בבית הכנסת

שמח השמש על המציאה . הגנב של העיירההתקרב אליו ראה כי זהו לא פחות ולא יותר מ... 
הגדולה ואמר: "סוף סוף הגיע הזמן שאתפוס אותו על חם ואוכיח לכולם שתפסתי אותו 

מנשק את , תדהמתו, מבחין השמש כי הגנב צועד לכיוון ארון הקודשאך ל". בקלקלתו
 תו?",תמה השמש, "אולי צרה גדולה בבי?, הפרוכת ומתחיל לבכות. "על מה יש לגנב לבכות

הוא הטה את אוזנו ונדהם למשמע אוזניו. הגנב בכה והתחנן אל בורא עולם ואמר: "אנא 
מש וכבר לא יכל יותר להתאפק. הוא קפץ נבהל הש!!". ברחמיך הרבים, תן לי רוח הקודש

ממחבואו ונעמד מול הגנב: "אמור לי בבקשה, מדוע ביקשת רוח הקודש? וכי זה כל מה 
לו הגנב בבושה ענה ?". שחסר לך? לשם מה נצרך אתה לרוח הקודש ובמה היא תועיל לך

 . נך מתפלא מהבקשה?! והרי יודע אתה כמה עבודתי קשה ומפרכתואמר: "מדוע ה
לילות החורף הקרים, כאשר הגשמים והשלגים מזעפים ברחובות, מוסר אני את נפשי ב

ויוצא מביתי החמים אל חשכת הליל, ומחפש 'פרנסה'. וגם אחר שכבר הצלחתי לפרוץ את 
ביתו של האדם, היודע אתה כמה קשה ומסובך הוא למצוא את ארנקו של בעל הבית ואת 

י שאחרי שעות של עמל ויגיעה לא הצלחתי לא פעם קרה ל?!. הכסף המזומן שבביתו
במשימתי, והארנק לא נמצא, ולא הבאתי טרף אל ביתי. ואת כל החיפושים הללו אני עומד 

בפחד ובאימה שמא מישהו מבני הבית יתעורר ויפריע לי בעבודתי הקשה. אילו היה לי רוח 
איזה בית כדאי הקודש, כל זה היה נחסך ממני, שהרי הרוח הקודש היתה מגלה לי מיד ל

סיים 'הסבא מנובהרדוק' את המשל ". הפעם לפרוץ, והיכן נמצא בו הארנק, הממון או הכספת
"כך היה בדיוק בלעם הרשע. הנה כבר זכה לדבר עם הקב"ה בכבודו ובעצמו, שזו זכיה  ואמר:

נדירה של רוח הקודש ונבואה אשר מעטים הם הזוכים לה, אך בלעם הטיפש אינו משכיל 
במתנה הגדולה שקיבל ובמקום לנצל אותה לדברים טובים, הוא משתמש בה כדי  להשתמש

לקלל אנשים על מנת להשיג כבוד ומעמד בדרכים עקלקלות ממש כאותו גנב הרוצה רוח 
חובה קדושה עלינו להבחין אם אנו איננו כך  )'הרב ישראל ליוש, 'דרשו(הקודש בכדי לגנוב. 

האם עם הקול הערב ?!... ובכשרונות שקיבלנו מה' כראויהאם משתמשים אנו בכוחות  –
 .. 1?שנתן לי ה', אני משתמש בכדי לשיר ולהלל אותו או חלילה לשיר שירים מקולקלים

האם אני משתמש בכושר הדיבור ובחברמניו'ת שקיבלתי מה' על מנת לעודד ולקרב אחרים 
 מנת להשתמש בו כראוי. כל אחד קיבל תכונה וכשרון מיוחד על ?!.. או חלילה להיפך

 !. ננצל זאת ונמלא את תכליתנו כראוי











 

 
 שבת שלוםם

  
  

  דבר העורך
ַוֹּתאֶמר  ,ֶאת ִּפי ָהָאתֹוןה'  ַוִּיְפַּתח: "(כב, כח)כתוב בפרשה 

ׁש ְרָגִלים :ְלִבְלָעם  ".ֶמה ָעִׂשיִתי ְל ִּכי ִהִּכיָתִני ֶזה ָׁש
מדוע נזקק  -אנוש  תגלוי שבעל חיים מדבר בשפ רי זה נסה

 ? זהכה' לעשות נס 
 ."שפתי תפתחה' " ניןכע ,נתן בה כח לדבר: "הספורנואומר 

בזכרו כי  ,כדי שיתעורר בלעם לשוב בתשובה ,וכל זה היה
 עכ"ל. ",וכל זה כדי שלא יאבד איש כמוהו... מה' מענה לשון

 חס הקב"ה והעניק לו אפשרות נוספת ,כבלעםגם על רשע 
- ש הפעמים שבהן נעצרה האתוןור למוטב, אחרי ששלולחז

הוא רואה את האתון ולפתע, . לא היו סימן מספיק עבורו
היתה תגובתו של בלעם? לא זו  מהו אכן נס גלוי. -מדברת 
, ר בתשובהולחז לא גרמה לו הנס מן שההתפעלותבלבד 
כח עם האתון כמו תגר בשוק. הוא לא והתו הוא אף אלא
 כדבר איש אל רעהו תקף בהלם, אלא השיב לה בפשטותינ

? מה פשר הדבר !"ה ֲהַרְגִּתילּו ֶיׁש ֶחֶרב ְּבָיִדי ִּכי ַעּתָ : "(כב, כט)
ֶׁשִּיְתַמּה   ,זו: "היה ראוי בלעם דהועומד על נק רבנו בחיי

דש ודבור האתון, ושירעש מן הנס המח בפלא הגדולה זה של
ב ווהמבהיל את כל ההולכים עמו בדרך; והיה לו לחש

ולהתבונן כי מאת ה' היתה זאת, לסכל עצתו ולהשיב 
-פי שהיה מצופה מכל בררע כימדוע לא א ".חכמתו אחור

 ולפיכך, צמועפנה למטרה שהציב לוכי ִלּבֹו היה מ דעת?...
  !לא היה יכול להסיחו דברשום 

: (תנחומא קרח ב')המדרש ע"פ דברי כפי שראינו אצל קורח 
ֵאין ַוִּיַּקח ֶאָּלא ְלׁשֹון ְּפִליָגה, ֶׁשִּלּבֹו ְלָקחֹו, ְּכִעְנָין  -" ַוִּיַּקח ֹקַרח"

 .(איוב טו, יב) "ַמה ִּיָּקֲח ִלֶּב ּוַמה ִיְרְזמּון ֵעיֶני"ֱאַמר: ֶׁשּנֶ 
של בלעם בידיעת ביחודיותו דנה ארוכות (ז.) הגמרא בברכות 

(כלומר  בו זועם הקב"ה - שבריר השניה היחיד ביום -הרגע 
 :(תהלים ז, יב)כותב דוד המלך ע"ה ש, כפי שאז מידת הדין שולטת)

 ". ָכל יֹוםֹזֵעם ּבְ  ל-אוְ "
כוחו של בלעם היה ביכולתו הזו, לכוון לרגע היחיד ביום בו 

אומרים בעלי . לקללה - האישי זועם ה' ולנתב את זה לרצונו
 ?לומר בשעת רגע ואם תאמר מה היה יכול: (שם)התוספות 

 ַכֵלם? ַכֵלם". מה מסתתר במילה םלֵ כַ "ומתרצים את המילה: 
הוא מקור  - הכבדוח. מב, לבד, כר"ת של המילים: אלו

הוא מקור התאוות  - הלבהנפש הגשמיות של האדם, 
הוא משכן השכל והדעת של  - ו'המוח'והרגשות של האדם, 

האדם. בכך כיוון בלעם הרשע שהכבד ישלוט על הלב, והלב 
ישלוט על המוח, וכך עם ישראל יאבד את רוחניותו, ואת 

 הקשר לבורא עולם.  
כל כולו חיפוש אחר שורש  -נו ע"ה משה רבי ,לבלעם בניגוד

כוחו ורשעותו של בלעם הם דוקא  .הטוב ולימוד הזכות
ביכולתו למצוא את שורש הרע, והוא המושווה כאן לאבי 

 הנביאים.
כאדם שמדבר עם  ,ונחזור לענייננו, מדוע השיב בלעם לאתון

ע טבעו וור של בלעם אכזריותו מתוךאין זה אלא , חברו
 לקלל.  -להרע  ב חפצו ללכתוומר

יניהם את נסי עהיו רואים ב ולישא ,יש אנשים האומרים
 היו משפרים את דרכיהם, אך כל עוד, מצרים, נסים גלויים

  .מתקשים לעשות כן םה בחוש ממש,אותם  לא ראו
ות, ידבלי עבודת המ - פךיאך דברים אלו מלמדים אותנו לה

הנסים ו לאדם לנפשו להכיר באמת, לא יועישבה יכשיר את 
 לאחר לויוא מהם; יתעלם - בויל בשרירות כי ביותר, הגדולים
 לאבותינו נעשו שכבר הנסים לו יספיקו בודאי דות,יהמ עבודת

 .ולא יזדקק לניסים מיוחדים לעצמו כדי לחזור בתשובה

 
 
 
 

 

 

 
 

   
 גועו סיחון את ישראל, שניצחו מעם מפחד מואב מלך בלק .א

  לקללם. בעור בן לבלעם וקורא לגבולו, סמוך כעת ושוכנים

 שלא ,לו אומר רשות מה' ללכת והקב"ה מבקש בלעם .ב
שנית,  לבלעם בלק שליחי יברכם, וכשקראו ושלא יקללם
 'ה דברי כפי ורק אך ולדבר למואב ללכת ה' לבלעם הרשה

 .כ)-, חכב(

מהדרך.  ומשנה מלאך רוכב, רואה בלעם שעליה האתון .ג
 האתון בין שיח-אותו, דו מוכיחה והאתון בה מכה עםבל

 אתראה הוא וגם בלעם עיני' נפקחו' מכן לאחר לבלעם.
שה'  את ורק אך להגיד לבלק שנית, בו שהתרה המלאך,

 יאמר.

 .מא)-, לוכב( בלעם עם בלק מפגש .ד

-ועל הקרבת  מזבחות 7 בנית על מקומות 3-ב מצוה בלעם .ה
 ישראל את לקלל ומנסה ת)קרבנו 42(סה"כ ' לה קרבנות 14
לברכה.  הקללה את מהמקומות. והקב"ה הופך אחד בכל
 על מתנבא בלעם בלעם, ואז של ברכותיו על כועס בלק

 כלאת (לעתיד) יכבשו לבוא, ושישראל לעתיד ישראל גדולת
 .)הכ-כד, א: ל-(כג, א משיח ויבוא העולם

 ישראל עם את לבלק, להחטיא בלעם מציע לקלל, במקום .ו
 ישראל עם את להחטיא , ומצליח'ל'בעל פעור מדלהצ

 .)ד-(כה, א עריות ובגלוי זרה בעבודה
 עשרים מתים בה בעם, מגפה מכך, פורצת כתוצאה .ז

(תוך כדי  הורג הכהן, אלעזר בן איש. פינחס אלף וארבעה
 של בתו עם יחד שמעון שבט נשיא שרשרת ניסים), את

 ט).-ה (כה, נעצרה והמגפה ,מואב מלך בלק

 
 
 
 
 
 

 
 
 

אין רוח הקודש שורה עליו אלא בלילה, כן לנביאי  :רש"יוב
 . עכו"ם

 ,י גוי טורקיְלָפנַ : "מעשה שבא זצ"ל ג'יאסיפר רבי חיים פל
מאחר ועבר דרך בית הקברות  ,בדרכו .שהגיע לעירנו איזמיר

 רדם בבית הקברות. נ ,שהיה עייף ויגע
הופיעו בחלומו שלשה זקנים ואמרו לו: "מדוע  ,ישן ובעוד

כי יחפש  ,אתה ישן במקום הזה? קום, לך ואמור לרב העיר
ויתקן בדקי העיר בחילול שבת, מאכלות אסורות ושאר 
עבירות, כדי שלא תבוא עליהם מגפת החולירע". הגוי 

וביקש את  התעורר בבהלה, הלך במהירות לשכונת היהודים,
הרב, ויען שהגוי הזה מסיח לפי תומו, וכשבא לפני היה 

רע לו, כנראה שדבריו אמת, וכבר נתבאר יבפחד משא
כי יש לעשות עיקר מחלומות הגויים,  ,)סדר ויקרא(מהזוהר 

]"לב חיים" ס"ה[           .לכן ביקשתי לעורר הציבור בתשובה"

 בס"ד

 חשע"תי"ב  תמוז        י"ד תמוז  -  ז"לסבתי שמחה בת סרח נ העלון מוקדש לע"         'חשנה   368עלון מס'  

ב' וםערך בינש 481 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

  הגאוןמו"ר  בנשיאות", יקצורו"ברינה  במדרשת
 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי

ָלק ּבָ



 

 

ב אבינו, בימי בימיו של יעק תחילתו של בלעם בן בעורר
במשך שבתו בחרן, ובעור אביו הוא לבן הארמי שנעשה 

למלך בארם, ונקרא שמו "כושן רשעתיים". סימן לדבר הזמן 
הוא לבן בן בתואל, בן נחור, = "כושן רשעתיים" בגימטריה  -

והוא גם בעור אבי בלעם, והוא מלך בארם ימים רבים, עד 
מור מעתה הוא שהרגו עתניאל בן קנז אחרי מות יהושע, א

אתה מוצא בלבן.  ,הבן הוא האב. כל שאתה מוצא בבלעם
בלעם בן זקונים הוא ללבן, שנולד לו לאחר שבא יעקב לבית 
לבן, גדל הוא בלעם במחיצתו של יעקב אבינו. בלעם 
שהיתה מחשבתו עמוקה, נפשו רחבה, רוחו גבוהה ועינו 

ו. אחר יעקב עד שבא על מכמני לב ,צרה, נתן דעתו לעקוב
שיעקב עסוק הוא בבניית כנסת ישראל, מכינם  ,ידע בלעם

 יעקב לפרוע שטר שעבוד של "גר יהיה זרעך בארץ לא להם"
, ולהוציאם משם. (שה' אמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים)

ובית אבא יהיו  -אמר בלעם: כל הגדולה הזאת מבית אבא 
חמד בלעם כל אותה טובה  -מנושלים מכל טובה זו?! 

ליעקב למרחוק. אמר בלעם ללבן אביו: [שתגיע]  ראהש
הידעת שיעקב לוקח את בנותיך, ומה הוא עומד עוד 
לעשות? א"ל: ידעתי, גם ידעתי. נתן לו אביו ברכתו, וא"ל: 

ופיך כפי  יוהושעת את בית אביך, ידך כידי -לך בכוחך זה 
יהיה! התחיל בלעם הוגה במחשבותיו והוזה הזיות: שמני 

לכל ביתו, אנכי אכלכל את כל בית אבי, בית יעקב  אבי אדון
ביתי יהיה, אנוכי ארד עמם מצרימה, ואנוכי אעלם גם עלה, 
ומידי תינתן להם התורה. אמנם בין צרות עינו לרוחב דעתו, 
אבדה לו דרכו, ולא ידע באיזו דרך ילך. ישב לו בלעם בארם 
 נהריים, והתחיל להיות פותר חלומות, חוזר להיות קוסם

ורואה באצטגנינות והגיע אף לרוח הקודש, והיו המלכים 
כדי  - (מתנות) מריצים לו שלוחים ומשגרים לו דורונות

יעץ להם במלחמותיהם ובטכסיסיהם, והוא היה מסיר יל
 ,שמע בלעם ,מלכים ומקים מלכים, והכל בידי בלעם. והנה

נשא בלעם רגליו וירד מצרימה  .שיעקב ובניו ירדו למצרים
"הבה נתחכמה לו פן ירבה". ראה  - לפרעה לייעץ

שמושיעם של ישראל עומד להיוולד. עמד ויעץ  ,באצטגנינות
"כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו". וכשהסיר משה  - לפרעה

בלעם דנו  -התינוק, בקטנותו, העטרה מעל ראש פרעה 
הוא בלעם ששפטו.  - למיתה. וכן כשגדל משה והרג המצרי

 -א היה ניצול מחרב פרעה. ויברח משה ואלמלא ה' עזרו, ל
אבדה עצתו ואין הוא יכול נגד יעקב ובניו, ולא נגד משה. 
ראה שכך, חזר בלעם לארם נהריים ויושב ומצפה מתי יבוא 
העולם לידו וישראל הגוי בתוך הבאים. הכל באים וישראל 
אינם באים. ולא עוד אלא שישראל עושה חיל שכבש את 

 ]ספר הפרשיות[          .ושה מלחמותיהםסיחון. ה' אלוקיהם ע
 

ה, אחות ִמְלּכָ " מביא: בלעם היה בנה של ילקוט ראובניה"
זה בלעם. ומלכה  -שרה אמנו, ומלכה ילדה את קמואל 

הייתה עקרה. וכשאברהם אבינו התפלל על שרה שיהא להם 
בן, התפלל גם על מלכה, ונולד לה בן, ובלעם שמו, והכל 

ברהם אבינו. ומדרש אחר: בלעם בן בזכות תפילתו של א
בעור היה בלע בן בעור, המלך הראשון שמלך באדום, וזהו 

אומרת: בלעם היה בן ל"ג  (סנהדרין ק"ו)רא והגמ. לבן הארמי
, לא יתכן שהוא לבן הז שנה כשנהרג פנחס. ולכאורה לפי

הארמי, וכן לפי מה שאומר רבי סימאי: שלשה היו באותה 
הוא בלעם, נמצא שהאריך ימים  עצה לפרעה, ואחד מהם

מתחילת השעבוד עד סוף מ' שנה שהיו במדבר, ונחלק על 
דברי הגמרא בסנהדרין שאומרת שהיה בלעם בן ל"ג שנה, 
כדאיתא ברש"י שם. ובספר הדורות כתב: בלעם שיעץ 
לפרעה כבר מת, ונתגלגל שנית בזמן דור המדבר, ונהרג 

 . (ע"י פנחס)בחרב בחצי ימיו 
 תב: בלעם הוא גלגול לבן הארמי.כ והשל"ה

  
בז', שהשתתף יגאב"ד פונ ,ברבי משה סגל זצ"ל מעשה

  .יני הצלהיבאסיפת בעלי בתים עשירים בענ
 סערו הרוחות והתחילו הנאספים לריב, ,מהלך האסיפהב

כלפי חברו: מי אני ומי  וזעקחוסו יוכל אחד התגאה בי
חברו צועק לעומתו: וכי  !אתה? אני מיוחס וגביר גדול ממך

סנדלר פשוט, ואילו אבי היה רב נכבד... ניסה  ,מי היה אביך
עמד ונקש  .אוהרב להשתיקם בדברים רכים, אך לשו

והכריז: שקט! אני רוצה לומר דבר  ,שולחןעל הבחוזקה 
 נשתתקו כולם.  ,מאימת כבוד הרב !תורה
ואמר: הסוסים והחמורים באו בטענה לפני  הרב פתח

ע מכל הבריות שבראת בעולמך, חיות ִנָּגרַ הקב"ה, מדוע 
כנס לרפת ולול חם יהטרף אין להם אדון, זוכים בלילה לה

החמורים והסוסים אין לנו לא  ,וישנים במנוחה, ואילו אנו
ון שלנו לנסוע באמצע כשמתחשק לאד .יום ולא לילה

מעירנו ואנו חייבים מיד  ,הלילה, מצליף בנו מכות נמרצות
ן לדבר לפני ָלׁשוֹ וגרוע מכל הצרות, שלא נתת לנו  .לרוץ

סובלים אנו מכאבי גב, ואין  מיםהאדון, שכן הרבה פע
והוא מצליף דווקא במקום הכואב... שמע  ,בעלינו יודע מזה

נתן רשות  :סיון אחדיטענתם הצודקת, ועשה נ את הקב"ה
הוא חמורו של בלעם בן בעור, ומה יצא  ,לחמור לדבר

אדונו להיות ממדיבורו? לא דיבר דברים של טעם, לא ביקש 
זהיר מעתה בעת קשירת הרסן ולחוס על בריאותו ומנוחתו, 

"הלא אנכי אתונך אשר רכבת עלי",  - אלא סיפר על "יחוס"
: שוטים שכמותכם! ומאז ניטל ממנו הדיבור. סיים ר' משה

ין! ואל יאם כבר ניתנה לכם רשות הדיבור, דברו לענ
יחוס" ובהתכבדות בקלון יתשחיתו דבורכם בסיפורי "

 ]אוצרות התורה[ע"פ                                           רכם...יחב
 

 
 

֑
 

הרב ר' פייוויל מופלא: ב"קהלת יצחק" מובא מעשה 
בא מעולם האמת לבנו בחלום, וגילה לו כי  ,מסמארמן זצ"ל

שלחו אותו למסור לו כי  ,הוא הולך עתה להגר"א מוילנא
תה יעבור חידוש שחידש הגר"א וכוון לאמ השמייםמ שלום

הוא חידש  םומה שבחרו דווקא אותו לשליח, כי ג .של תורה
הבן מהו החידוש שחידשת  וושאל .בר אמת בתורהפעם ד
לאמיתה של תורה, ויאמר: כתוב "ויהיו המתים  וכוונת

את על תיבת במגפה יש  -המגפה ארבעה ועשרים אלף" 
הרי כל הפסוק הוא ענין  ,, וקשה)ַּבַּמֵּגָפ֑ה( אתנחתאהטעם 

באמת גם שאחד ולא היה צריך לבוא בו אתנחתא? וביאר 
על שני מאמרים, ולכן יש בו אתנחתא, הפסוק הזה הוא ב

תו ינגזר מאשן ונסתר פה, והוא, ָצפּוין יעוד ענשלהורות 
כ"ד אלף מישראל, אך מפני  תעלה שימותו על עוון הזהי

לא כעס הקב"ה מהשטים ועד ששהעת ההיא היתה עת רצון, 
לכן חס הקב"ה וכלל בחשבון הזה גם את האנשים , הגלגל

בין כה וכה, כדי שתתמעט המגפה. ם למות ִעּתָ אשר הגיעה 
המתים כדרך כל הארץ  - כוונת הפסוק "ויהיו המתים" והיוז

בחשבון המגפה,  -הם היו "במגפה"  ,שהגיע עתם למות
ונשלם מאמר הראשון, ואח"כ אמר "ארבעה ועשרים אלף" 

         ]אוצרות התורה[    .ַאְרָּבָעה ְוֶעְׂשִרים ָאֶלףמתו  כלהך לומר שבס

ֹער -מי הוא  ן ּבְ ְלָעם ּבֶ  ּבִ



 

 

 
 שורש לאחיזת עיניים –בלק 

אחר בלעם בן בעור,  שולח בלק מלך מואבש מובאבפרשתנו 
 - שלא יוכל לומר ,מודיעובלעם  .שיבוא לקלל את ישראל

בלק מקבל  ,ות זאתאת אשר ישים ה' בפיו. למר רק אלא
א פיו, וסופק כפיים כשהוא מברך במקום צופניו ומחכה למ

 על כך לקלל. מגרשו לארצו. על מה הכעס, הלא הוזהר
מראש. אבל זה טבע האדם. להתעלם מהצהרות שאינן 

 לרוחו, ולקוות לטוב מבחינתו... 
בספר 'מעיין השבוע' מסופר על "קוסם" שהופיע בפני קהלו 

, התורה אסרה מעשי קסמים ואחיזת עיניים) הריש(בפני נכרים, 
הוציא שלושה שפנים מכובעו הריק. היה  ,ולתדהמת כולם

 שם "פיקח" אחד שליגלג: "אה, היתה שם מחיצה נסתרת"!
הקוסם בלע מחרוזת סכיני גילוח. "זה שום דבר", אמר 
הפיקח. "הוא מסתיר אותם בלחיים". הקוסם הוציא מפיו 

ו בפה קופסת גפרורים". הוציא להבות אש. "אה, יש ל
מאוזניו צעיפי משי, "יש לו מחסן משי בעורף"... קצרה רוחו 

של הקוסם, פנה אל הפיקח ואמר: "אוכל לקבל את שעונך?  
"בבקשה", חייך הלה, ומסר את שעון הזהב. הקוסם צרר 
אותו במטפחת, ושאל: "עכשיו, אני יכול להכות עליו 

מטפחת הוא הרי יודע שהבפטיש"? "ודאי", ענה הפיקח. 
ריקה. "וכעת, אני יכול לרמוס אותו ברגליים"? הפיקח צחק, 
אותו לא ירמו. "בטח". המטפחת הושמה על הארץ, הקוסם 
דרך עליה, הרימה, ואמר לקהל: "ועכשיו שימו לב! אני פותח 

בנשימה עצורה עקב הקהל אחר המטפחת  -את המטפחת" 
, ובתוכה התגלו שברי השעון... "כולם עדים" -הנפתחת 

 אמר, "שהוא נתן לי רשות להכות ולרמוס"...
כלפי מה הדברים אמורים? יש לנו אוצר יקר, הרבה יותר 
משעון זהב. הילדים שלנו, נשמותינו, הפרחים הנפלאים 
המלאים טל ילדות, עומדים לפרוח לתפארת. ואז, יש הורים 

לא דתי. מדוע? כי יהיה ספר ת ישמוסרים אותם לחינוך בב
מבנה יפה. כי זה קרוב  והולכים לשם. כי יש ל טוב. כי כולם

לבית. אז נכון שהם מצהירים שהם מחנכים לכפירה, נכון 
שהם מצהירים שהם רומסים כל קדוש ויקר. נכון שבזים 

. מוסדות שמלאים לכל קודש, מנתקים כל זיק אמונה
אבל אלו  בילדים טהורים שלא יודעים מה זה 'שמע ישראל'.

כול להיות שזה כל כך גרוע. הורים אלו, דיבורים בלבד. לא י
שידעו שהם מסרו את שעון הזהב לקוסם, ונתנו לו רשות 
להכות ולרמוס, והוא מכה ורומס. ושלא יתפלאו אם 

 יקבלו... רסיסים! 
למרות  - מי שקיבל חינוך יהודי מקטנות ,לעומת זאת

בעומק נשמתו,  , הרישיעברו עליו ייסורים קשים וגלויות
 צוף' בין רגע. כמו הסיפור כדלהלן אותר סיפריהדותו 'ת

 האיומה השואה לאחר: ל"זצ יק'סולובייצ משה רבי הגאון
 ששהו ,יהודים של גדולה קבוצה לשוויץ הגיעה, באירופה
. ונורא-איום במצב היו אלה יהודים. בוכנוולד הנורא במחנה
 יתומים ונותרו, המשפחה בני כל את איבדו מרביתם
 הותירו ,עתה זה עליהם שעברו יסוריםיוה הצרות. וגלמודים

 בהם ראה לא ,אלה באומללים שהביט ומי, רישומם את
 הבינותי, לספר מ"הגר המשיך, אותם יִּבְראֹותִ   .כלשהי תַחּיּו

 בדברים לעודדם היה אפשר אי... לדבר מי עם אין שכמעט
 מבני שונה כך כל היתה ,צורתם וכל רוחם מצב. רגילים
 לנקוט משה' ר החליט .אליהם דיבר לא ברד ששום, היישוב
 . אחרת ביוזמה

 לציין למותר. בידו תורה כשספר וחזר, מהמחנה יצא הוא
, המלחמה תחילת מאז תורה ספר ראו לא ,הללו שהיהודים

 וקדושה תקווה של זיק נידלק, הספר עם בהיכנסו מיד ולכן
 משה' ר החליט, ויותר יותר הגחלת את להצית כדי .בעיניהם
-האודים חבורת בפני בו ולקרוא התורה ספר את לפתוח
 הגם ולכן, יקראו עצמם-שהם היתה המטרה. הללו העשנים
 מבני מי יש האם שאל, מעולה קורא בעל היה עצמו-שהוא

 נימנה הזו החבורה אנשי על .בתורה לקרוא היודע החבורה
 האירועים אבל, צרוף חסידי מבית שהגיע ,צעיר בחור
-מאוד עליו גם השפיעו ,השואה בשנות בשרו על שחווה
 .המצוות קיום את ל"רח ממנו שהשליך עד, לרעה מאוד
 כבר שמר שלא, ההוא שהבחור, היהודים אחד ניזכר לפתע
. התפלל שבו' שטיבל'ב קורא-בעל בעבר היה, מצוות

. בחיוב הצעיר השיב, לקרוא מוכן הוא האם אותו כששאלו
 והכל, הקדושות אותיותב הביט רק - והנה, לספר ניגש הוא

 את שהסגיר, פניו-במראה שחל חד בשינוי לפתע הבחינו
 החל בטרם עוד, זה וכל .פנימה בליבו המתחוללת הסערה
 פרחו כמו, הגווילין, האותיות. הראשונה המילה את לקרוא

 .המפואר העבר אל באחת והחזירוהו, עיניו מול לו
 פךה הצעיר. הקריאה את שסיים לאחר היתה ההפתעה
 באותיותיה והבטתי, לקרוא כשהחילותי "מיד. אחר לאדם

 שמחה רגשי בי "פיעפעו, העיד כך, התורה" של הקדושות
-דרכי וכל, רגע-כמו ועלו צפו הילדות זיכרונות. וקדושה
  .מחדש" בי ונספגו נקלטו ,מהוריי שקיבלתי החינוך
 ולאחר, מחצבתו לכור האיש חזר ,בתורה-קריאה אותה מאז
 .לתפארת דורות וגידל, טהור יהודי בית להקים זכה אף מכן

, הורים לא. הללו ליהודים - בעולמם להם היה לא מאומה
 התורה רק. כלום. בית ולא ממון לא, ואחיות אחים לא

 אותם החזירה, מצב ובכל, אחד לכל נתון שכיתרה, הקדושה
 שיש, מכאן למדנו .המחצבת לכור והחזירתם לאלוקיהם

 כל של ליבו ולרגש לעורר כדי ,התורה תאותיו של בכוחן
 מאבותינו - מאיתנו אחד בכל מושרשות אלו אותיות. יהודי
 ][ע"פ והערב נא   !אבותינו ואבות

 

בלק הוא הסמל לכך שגם מה שנראה לפעמים רע מכל, יכול 
להתהפך לברכה. ואיך זה מתהפך? כשיש את ה'זה לעומת 

כששנאתו של בלק  יש את הטוב הגובר עליו. - זה', מול הרע
מתחברת לשנאתו של בלעם ומקלקלת את השורה, יש מנגד 
את האהבה הגדולה של ישראל לאביהם שבשמים. בלעם 

אומרים חכמינו, זוהי שנאה  -קם מוקדם וחובש את אתונו 
לבלעם מספיק משרתים שהיו שמקלקלת את השורה. 
, את האתון ולהכין אותה לדרךצריכים ויכולים לרתום 

  .בחר להשכים קום ולהזדרז לרתום בעצמוובלעם 
הרבה לפניה קיימת האהבה הגדולה של ישראל  - מנגד

לאביהם שבשמים. בדיוק מול מאמץ פיזי כזה, עומדת 
ויחבוש את "וניצבת קימתו המוקדמת של אברהם אבינו, 

 לעשות את רצון ה'.לא כדי להרע לשני, אלא  -" חמורו
ל בחגים, בשבתות ביום או בלילה בימי החו שעהבכל 

ובמועדים, מפעים לראות את ההמונים המתקבצים בכותל 
שריד מקדשינו, חושבים אנחנו שאם נלך בשעה  -המערבי 

'בנים מסויימת ונתבודד יחד עם בורא עולם שנרגיש 
כמה הרבה 'בנים ואנו בהתרגשות מגלים בכל פעם יחידים'. 

שונה יחידים' יש לו לבורא עולם. תייר שהגיע בפעם הרא
, ניגש ושאל בתדהמה: עד איזו הקטנות של הלילהבשעה 

 -שערי אהבה  -ולא ידע ששערי דמעה  שעה פתוח פה...
 . לעולם לא ננעלו -שערי כיסופין 



 

 

 ...מזקנים אתבונן – 
יש לו לרב דוד למעלה מיובל שנות חינוך והרבצת תורה, 

ומהן הוא מספר סיפור חיים נוסף שיש בו כדי , פוקס
ללמדנו על יחסם האבהי של גדולי ישראל לילדי ישראל 

 .שגדלו בעולמות רחוקים מתורה ומצוות
נסעתי באוטובוס שנים,  48 -כלפני ) התש"ל(קיץ אחד בשנת 

די התיישב נער לא דתי. אמרתי לו יבדרכי לירושלים. לצ
וא חייך וענה "גם לך". משם קצרה הדרך לשיחה "שלום" וה

הנעימה שהתפתחה בינינו, שיחה שממנה למדתי שזה עתה 
ברחובות,  לא דתיסיים הוא את לימודיו בכיתה ט' בתיכון 

ושאביו הוא לא פחות מאשר פרופסור ב"מכון ויצמן". הוא 
חרדי. -שמשוחח עם אדם דתי ,ציין שזו היא לו פעם ראשונה

י לעיסוקי ועניתי שאני מחנך בישיבה הוא שאל אות
תורנית"? שאל -תורנית. "מה זו ישיבה תיכונית-תיכונית

הנער בעניין רב. הסברתי לו בכמה מילים על הרקע של 
עולם הישיבות, וציינתי שעד הצהריים לומדים שם לימודי 

 ". קודש, ואחר כך לומדים למבחני "בגרות
דול' ואתם עדיין "אני כבר ב'חופש הג התפלא הנער ואמר:

לומדים?! האם אוכל לבוא מחר בבוקר לראות את 
. הלימודים אצלכם"? הייתי מופתע, אך עניתי כמובן בחיוב

למחרת בבוקר התייצב הבחור לשיעור הראשון בגמרא. 
להפתעתי הוא לא התייאש גם בשיעור השני והשלישי 
והמשיך אתנו עד הערב. אז ניגש הוא אלי ושוב הדהים אותי 

 "רוצה אני לעבור ללמוד אצלכם"...  מרו:בא
ושעליו יהיה להתגבר , הסברתי לו שהדבר אינו כל כך פשוט

"טוב,  אמרתי לו:. על פערי ענק, אך הנער היה נחוש כברזל
כעבור מספר ימים, ". אבל עליך לשאול קודם כל את הוריך

שוב הופתעתי. ... אני מקבל ממנו תשובה שהוריו הסכימו
וכמובן שקם  - ניין בישיבת המורים הקרובההעליתי את הע

קול זעקה. ישיבת "נתיב מאיר" דאז נהגה סלסול בעצמה, 
ינים לא תמיד היו יואפילו נערים מבתים דתיים מצו

וכיצד יקבלו נער מבית לא דתי שאין לו כל  -מתקבלים 
מושג ביהדות?! הטענה הייתה מובנת ולכן הצהרתי שאני 

כינוי למורה המלמד כיתה  - תיבתאמש ירר "תר(מוכן להיות הר"מ 
. הפרטי של הנער, ולטפל בכל בעיה שתיווצר )בעולם הישיבות

הייתי אמור ללמד בשנה הבאה את כיתה ט', והבחור כאמור 
עולה לכיתה יו"ד, ולכן נאלצתי למצוא ר"מ שיסכים 

 להתחלף איתי ואכן מצאתי. 
רבות  די מהר התעוררו שאלות. כך הפכתי לר"מ בכיתה יו"ד

על רקע הבית החילוני שבו חי הנער. למשל, אביו "הסכים" 
לבוא אתו לבית כנסת בליל שבת ואפילו לעשות קידוש 

"כיוון שאחרי ה"קידוש" אבי  אחר כך, אך הבחור בא ושאל:
מדליק טלוויזיה, האם מותר לי לשתות מיין של מחלל 

 שבת"...? שאלות מורכבות ולא תמיד קלות. 
שאלות גדולות מכפי מידתי והלכתי עם לבסוף חשתי שה

 . הבחור לרבי שלמה זלמן אויערבך זיע"א
הרב זיע"א הנחה את הנער, שלא להגיע בשום אופן לשום 

שרשרת  )לימד אותו(עימות עם ההורים! הוא אף הורה לו 
של הקלות הלכתיות, שאפילו אני הייתי המום לשמוע 

איננו פוסקים  "...להלכה, אותן... הרב גם הסביר לו ואמר:
 ".כך, אך במקרה שלך, אני מקל כפי איזו דעה יחידה

וכשראה הרב את עיני הקרועות לרווחה מרוב תדהמה, 
 "!..."הוא בא לשאול אותי, לא אותך הפטיר הוא לעברי:

א ִהִּניַח ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא : )'במדבר רבה, פרשה כ( ָאְמרו ֲחַז"ל
ְתחֹון ֶּפה ֶלָעִתיד ָלבֹוא לֹוַמר ֶׁשַאָּתה ְלעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ּפִ 

ֶמה ָעָׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ְּכֵׁשם ֶׁשֶהֱעִמיד ְמָלִכים  .ִרַחְקָּתנּו
ַוֲחָכִמים ּוְנִביִאים ְלִיְׂשָרֵאל, ָּכ ֶהֱעִמיד ְלעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים. ֶהֱעִמיד 

ֹמה ֶמֶל ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ָּכל ָהָא ֶרץ, ְוֵכן ָעָׂשה ִלְנבּוַכְדֶנַּצר, ְׁש
ֶזה ָּבָנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְוָאַמר ַּכָּמה ְרָננֹות ְוַתֲחנּוִנים, ְוֶזה ֶהֱחִריבֹו 

(קנה בו את  ָנַתן ְלָדִוד עֶׁשר ְוָלַקח ַהַּבִית ִלְׁשמוֹ ... ְוֵחֵרף ְוִגֵּדף
ָּמה ְׁשֵלָמה , ְוָנַתן ְלָהָמן עֶׁשר ְוָלַקח אֻ הבית לבניין בית המקדש)

. ָּכל )ָקָנה בֹו ְזכות ְלַהְׁשִמיד ֻאָּמה ְׁשֵלָמה(כלומר בעושר שלו  ְלָטְבָחּה
 ;ַאְּת מֹוֵצא ֶׁשָּנְטלּו ָהֻאּמֹות ַּכּיֹוֵצא ָּבּה ,ְּגֻדָּלה ֶׁשָּנְטלּו ִיְׂשָרֵאל

. (גויים) ְלִיְׂשָרֵאל, ּוִבְלָעם ְלעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים (נביא) ֶהֱעִמיד מֶׁשה
ְרֵאה ַמה ֵּבין ְנִביֵאי ִיְׂשָרֵאל ִלְנִביֵאי עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים, ְנִביֵאי 

ְוָנִביא ֶׁשָעַמד ִמן  ...ִיְׂשָרֵאל ַמְזִהיִרין ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהֲעֵברֹות
יעץ ( ְלַאֵּבד ֶאת ַהְּבִרּיֹות ִמן ָהעֹוָלם ֶהֱעִמיד ִּפְרָצה (בלעם) ַהּגֹוִים

א עֹוד ֶאָּלא ֶׁשָּכל )חלטוניעות בהפקר מץ את חומת הצולהם לפר , ְו
 ...ַהְּנִביִאים ָהיּו ְּבִמַּדת ַרֲחִמים ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים

א ָּדָבר ,ַאְכָזִרי (בלעם) ְוֶזה  ָעַמד ַלֲעֹקר ֻאָּמה ְׁשֵלָמה ִחָּנם ַעל 
הֹוִדיַע ָלָּמה ִסֵּלק לְ  ,. ְלָכ ִנְכְּתָבה ָּפָרַׁשת ִּבְלָעם(את ישראל)

 , ֶׁשֶּזה ָעַמד ֵמֶהם ּוְרֵאה ֶמה ָעָׂשה.מהגוייםה רּוַח ַהֹּקֶדׁש "ַהָּקּבָ 
  ּוּלמות העולם פתחון פה: אִ ויש לא -ין קשה ביותר יועד

היית נותן לנו את המנהיגים ואת הנביאים שנתת לישראל, 
לישראל נתת את  !ים אותנו בעצה נכונהחִ נְ בודאי היו מַ 

היית ִאּלּו  ,קורה יהה ! מי יודע מהִּבְלָעםה, ולנו נתת את מש
ספר "לב אהרן" עונה על כך בטוב טעם: כאשר ב .פךינוהג לה

מה וע אותה לכל אי, הוא הצהרצה הקב"ה לתת את התור
ורק בני  ,הּלָ עֻ לא אבו לשאת ּבְ  ,ולשון, והם לא רצו בה

ל את איפה, לקב ,אנויומות העולם מא קבלה.ישראל רצו ל
נתן להם הקב"ה נביא בלי תורה,  ולא רצו אלא נביא. התורה

 ,נויוה בדרגתו הרוחנית למשה רבוואף על פי שאכן היה ש
עד שהיה  ,ה והחטאוהוא שקע בתהום התאו - בלי תורהאך 
מות העולם ואם יטענו, אפוא, א. 'בלעם הרשע'נח טמא ומל

בלו השפיעו עליהם לרעה, תהיה ישהדמיות שהם ק
 ,כל דמות מתקלקלת ומשפיעה לרעה ,בה: בלי תורההתשו

 ...?ואתם דחיתם את התורה, מה לכם כי תלינו
 

 

 ברינה                 רון 
 

 [משלי טז, א] "ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון"               

 קב בן רחל וצדוק לע"נ מו"ר אבי : יע                              
  סרח בת שמחה ויוסף-לע"נ מרת אימי: שרה             

 דינה בת שרהלע"נ :  לע"נ חמי : מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף       
 נפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחה : לע"נ גורג'י בן שמחה  :לע"נ               
 יים בן לאה : יהודה בן טובהיוסף ח: לע"נ  חיים בן אסתר :נ"לע               
 : לע"נ אברהם בן חנה לע"נ יעקב בן סאלם : סלמן בן חבו ודוד :לע"נ               
 : לע"נ רחמים בן חאורו אברהםאשר מסעוד בן זוהרהלע"נ:                
 : לע"נ סמי בן חנה עופר בן יחיא"נ : לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

 חנינה בת כמיסה : מאיר בן שמחה      "נ : משה אהרן בן מאיר יצחק : לעלע"נ
: ג'וליה חיה בת גריסה מינה בת מרדכי שמואל : יפה נדרה בת נעימה :לע"נ
 כתון בת חביבה :: לע"נ : נוראני בת מרים ורבימרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ
 ת חנהרחל ב -: לע"נ חיה בת יוסף -: לע"נ שמחה בת סרח: לע"נ

   : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטולהצלחה
 ברכת מזל טוב לאייזיק אפטליון לרגל נשואיו עב"ל מרים מירב ביום ו' תמוז

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומות, להקדשות להזמנות
 Ronbarina@gmail.com:או במייל

 4741102.מ השרון רמת 2 רקוצה' רח: כתובת
 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים 

 4741102רמת השרון מ. 2: רח' הקוצר לוח צ'ק לכתובתניתן לש 

 לזרע של קימא:
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 אהרן בן צילה: נפתלי שלמה בן לאה
 שושנה רייזל בת מינה

 שולמית בת שרה: מיטל בת לולו
 בן זכר)(: חן בת דלילה שמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 יעל ברכה בת אביגיל : עדי בת מזל

ר ִעם ַהקב"ה ְלָעם ְמַדּבֵ  !ּבִ

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א  

 קב ישראל בן גלית  : יע יהודה בן אסתר
 : הדסה בת מרים   אורטל בת גלית

 עליזה : זוליט בת חנהנחם בן דוד בן שמחה : מ
 זהבה בת הודיה :פאולה בת דינה

      מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   
 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ

  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 
 : גלית בת רות רחל בת נוארה: נורית בת רחל 
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 אסור אף פעם לאבד לעיתים האדם חש שמצבו בכי רע, והוא אינו רואה שום פתח לישועה.                         
 השתנו לבלי הכר.   שאול חייו של את התקווה ולא להתייאש, כי האדם לעולם אינו לבד.                          

שחיה   שאולמשפחתו של  ם ויקרים, ותוך זמן לא רב נאלץ לעזוב את עבודתו הקבועה. קשי ר הוא החל לעבור 
 עד אז ברווחה כלכלית, החלה לחוש את המחסור.  ובקושי הצליח לכלכל את אשתו ואת שבעת ילדיהם. 

 

כל שאול רת 'בילה'למח לגשת לביטוח לאומי, ולהגיש בקשה להגדלת הקצבה . אולי משם תבוא הישועה.. ויעץ ל ו'אחד ממכרי
היום בבית החולים ולא הצליח להגיע לביטוח הלאומי, אך ביום השלישי הוא התייצב בסניף והגיש בקשה להגדלת הקצבה. 

חזר  שאול  'בשבוע הקרוב יגיע אליכם פקיד מטעמנו כדי לבדוק את המצב בבית, ועל פי התרשמותו תתקבל החלטה בעניינך'.
פקיד שייכנס לבית יתרשם מיד שמדובר  ,ידע שאם פקיד יבוא לביתו, הוא לא יאשר את הבקשה. הוא ההביתה 

אשתו  הוציא את כל חסכונותיו על תרופות וטיפולים,.  ששאול במשפחה מבוססת ולא יאשר שום תוספת לקצבה. האמת הייתה 
  צה טובה וברכה להצלחה'.נתנה לו עצה טובה: 'לך אל הרבי וספר לו על המצב, והוא בוודאי ייתן לך ע

 

הרבי נטל תפוח מתוך  והוא ישלח לך פרנסה ביד רחבה'. . 'הקב'ה הוא אשר שולח לנו את פרנסתנו ולא פקיד זה או אחר. 
. 'תאכלו את זה כל בני הבית, ושיהיה לכם ברכה והצלחה', אמר הרבי.  לשאול סלסלת פירות שעמדה על שולחנו והגיש אותו 

 ה חלקים, וכל אחד מאיתנו יאכל את חלקו'.תשעים, את התפוח הזה קיבלתי היום מהרבי. אני אחלק אותו עכשיו ל'ילדים יקר
  מכתב מהביטוח הלאומי, ובו הוא מתבשר שבקשתו אושרה. שאוללאחר כמה ימים הגיע לביתו של 

ין בחוץ כדי לא להפריע בארוחה. שמע מתוך הבית שהמשפחה מתיישבת לאכול, והחליט להמת הפקידרק לאחר כמה חודשים, 
. , חלקים וכל אחד יאכל את חלקו,  תשעהאומר לילדיו שיחלק תפוח אחד ל שאולכאשר הוא שמע את 

הפקיד כתב חוות דעת ולפיה המשפחה נמצאת  ??האם מצבה של המשפחה כה קשה עד שתפוח אחד מהווה ארוחת ערב לכולם?
, וכי הוא ממליץ לאשר את הבקשה להגדלת הקצבה.במצב כלכלי קשה ביותר

 

. גם כשהמצב נראה ללא מוצא, עדיין יש מספיק דרכים יצירתיות שבהן יכול הקב'ה יכול להצילנו מכל צרה
 שנדרש מאיתנו זה להאמין ולבטוח בה',  ס. להתרחש הנס. 

 (העורך). ומי שמאמין ומתבונן, יראה את יד ה' על כל צעד ושעל.

 כל  הברכות  והישועות       הי"ו  ן  בן       נ"י         העלון  לברכת  והצלחת     

 , 'ה בגדולת יותר שיכיר כלל
 יותר גדולה תהיה ינההשכ קבלת

 סימן טוב ומזל טוב
 

הי״ו   לרב 
 

 להולדת הנכד
 

 ממערכת העלון                           

 החיד"אאחד הפציר מאוד ברבינו  איש
שיגלה לו את הספרות שיעלו בגורל זצ"ל 

 במשחק. ויזכוהו בזכיה הגדולה 
רבינו סירב בתחילה למלא בקשה מוזרה זו, 
אך לאחר הפצרות רבות ונשנות, נטל רבינו 

פיסת נייר רשם עליו חמש ספרות ונתן 
, וביקשו ש הנייר ביד האיש 

רבינו שלא יפתח נייר זה עד שיצא הגורל. 
 

משהגיע מועד ההגרלה, עמד הלה בצפייה 
כאשר דרוכה לראות כיצד יפול הדבר, ו

נודע ופורסמו הספרות שעלו בגורל, הזדרז 
מיד לפתוח את פיסת הנייר שבחיקו ולראות 

כל חמשת  . מה בתוכה. 
 הספרות שרשם רבינו, הם שעלו בגורל.

זצוק"ל שהגיע אליו יהודי לקבל ברכה,  הבבא סאלישהיה עם רבינו  מעשה
החל הרב להשפילו ולבזותו לעיני הרבים, כשהוא יוצא אבל  -במקום לברכו  -ולהפתעתו הרָּבה 

וחפוי ראש מביתו של הרב. כולם התפלאו לראות: מה הוא כבר עשה, שהבבא סאלי מבזה אותו 
 כך ברבים ללא כך סיבה ?!

אחר שהאיש יצא מביתו, שאלּו את הבבא סאלי, רבינו הרי אסור להלבין פני אדם ברבים? ל
הסביר להם הרב, שראה (מה שאנו הקטנים לא מסוגלים לראות) שמלאך המוות ליווה את האיש 

פטר באותו היום במיתה משונה ימן השמים לה ר הנכנס אליו, ופירוש הדבר 
 דרכים ב"מ]!!! וכידוע שבושה גם כן נחשבת "לשפיכות דמים",  מן העולם [בתאונת

ולכן יכולה לבטל גזירת מוות, ולכן עשה הבבא סאלי, והחליף לו את הגזר דין מוות תמורת 
 הביזיונות!! בדרכו חזרה לביתו מהבבא סאלי, 

זר , ומאוחר יותר חק אכן נקלע האיש לתאונת דרכים מסוכנת ע"י משאית, ורק 
 לביתו של הבבא סאלי להודות לו על שהציל את חייו! 

 נפש בתורת גדול  כלל
  - -האדם

 עמוק בו נחרט
 

בן ציון אבא הרב  רבנו
היה מוסר מידי שבת זצ"ל  שאול

לכלל הציבור, היה האולם מלא עד 
לק ניכר מן הציבור חאפס מקום, כש

 נאלץ להישאר בעמידה. 
 

במטותא  רבנו היה מעיר מידי פעם:
עם העומדים  , מהיושבים, 

כדי שלא יתעייפו בעמידתם זמן 
רבנו הגדול זצ"ל מסר את  ממושך!

נפשו לקידום והתעלות כל תלמידיו, 
 לרבות קשי ההבנה שבהם.

 

את העניין  ח טרח 
וחיבקם  הנלמד פעמים רבות.

 סבלנות ומסירות אין קץ. באהבה.

  
 של כוונתו אם גם
  מצווה בעשיית אדם
 , ביותר פשוטה היא

 

 , ה"הקב ציווה שכך
 כוונות כל בלי

 ,פנימיות

 לגובהי 
 חוקת" זו; מרומים

 ".התורה

 תכלית האדם להכיר את בוראו 
 , ת בכל רגע ורגע לחדש את 

 ולקבל משמעות חדשה באמונה 
 לא להשיח את הדעת אפילו רגע אחד.

היה  זצ"ל יהודה פתייה רבי
נודע כאחד מגדולי המקובלים 

עודו בירושלים תובב"א, כבר ב
בגיל עשרים וחמש בלבד, כתב את 
חבורו בתורת הקבלה הוא הספר 

 ". קחויין הר" הקדוש
בנוסף לכך חבר עוד ספרים 

קדושים במשך ימי חייו כמו "מתוק 
לנפש", "מנחת יהודה", "חסדי 
  דוד", "בית לחם יהודה". ועוד.

ברך היה הרב פתייה,  
כבר מימי נעוריו ברח מהכבוד 

האש.והפרסום מן כבורח

 ה בת קלרה   לע"נ 

לל

ב לרב

להולד

                 



 

מיד  .20נפל מקומה  אחדד
מלא אנשים התאספו סביבו 
ושאלו: "מה קרה?!! מה 
יפה קרה!?" אז הוא ענה: "מא

אני יודע עכשיו הגעתי!"
 

השיניים שואל את  רופאא
הקשיש: "השיניים שלך 

כואבות גם בזמן 
השינה?"עונה לו הקשיש: 
"אני לא יודע, אנחנו לא 

 ישנים ביחד..."

 

אור החיים זצוק"ל היה רגיל לספר בהילולתו של  עובדיה יוסףינו מלכא רב 
, תלמידו של אור החיים הקדוש, בכמה מספריו, וכה החיד"אאת הסיפור שמביא  הקדוש

היה המעשה: אור החיים הקדוש לא רצה לקבל על עצמו משרה רבנית רשומה, אבל מידי 
 ר הדיינים על פי בקשתם.פעם כשהיה דין קשה ומסובך הצטרף לדון את הדין עם שא

באחד הדיונים אור החיים הקדוש חייב את אחד העשירים בדין, ואותו עשיר שלא היה מוכן 
יר ַיֲעֶנה ַעּזֹות (משלי יח, כג).   לקבל את הדין התחיל לקלל ולבזות את הצדיק, ְוָעׁשִ
מר לו לאחר מכן ניגש אחד הדיינים החשובים אל הרב וביקש ממנו שימחל לאותו עשיר, א

הרב, באותה רגע שביזה אותי העשיר כבר מחלתי לו על הכל ולא נשאר בליבי דבר, שהרי 
כל עבירה של יהודי מכבידה כביכול על כנפי השכינה, ולכן מחלתי לו מיד כדי להקל 

 מחומרת העבירה. 
 

חוזר על מעשה זה בכמה מספריו, להיות שזה עיקר גדול ביהדות, באיזה  
כל אור החיים הקדוש על החיים, לראות ולחפש מה השכינה דורשת, ולא הסתכלות הסת

אור החיים הקדוש למד את התורה בקדושה ובטהרה ובמסירות נפש  מה שאני עצמי דורש.
אדירה, כל החומרות שאפשר להתנהג בעולם נהג אור החיים הקדוש, היה לו מקווה פרטי 

 כל דהו,  בבית וכל פעם לאחר שהתפנה טבל בו, שמא יש חשש
 

 מכן היה יושב ועוסק בתורה בקדושה לאחר שטיהר וקידש עצמו  
וכך היה זוכה להידבק בה' יתברך, ומעתה אין פלא במה שמעידים חכמי ישראל שבדורו 

 שכשהיה יושב ללמוד היה מתרומם מהקרקע שלושה טפחים, עד כדי כך, 
 ן השכינה יורדת וכל זה כדי שראשו יהיה למעלה מעשרה טפחים, שהרי אי

 למטה מעשרה טפחים (סוכה ה ע"א) ואור החיים הקדוש תמיד רצה שראשו 
 יהיה כל כולו בהשראת שכינה. 

 שלומד בקדושה ובמסירות נפש עד כלות הנפש זוכה שתורתו תתקבל  
 ותחדור בכל מקום, כולם לומדים את תורתו של אור החיים הקדוש, 

ובחו"ל, כיון שהוא למד אותה מתוך מסירות נפש והחדיר  ספרדים אשכנזים, חסידים, בארץ
 את נשמתו בתורה. אני מודה לה' יתברך שזכינו להידבק בשם הקדוש הזה, 

 יהי רצון שזכותו תגן בעדינו. 
 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך     
 

 ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה,  נשמת:וי לעיל
חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר,יששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, 

 אלעזר בן שמחה, הרב יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז,  סעידה מזל בת
 יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה,   יעקב בן אורית,

 מורי   , אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורהיעקב יוסף בן מרגליתהרב 
 שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון,  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב שמואל בן רבקה זכאי    

אחד היהודים המפורסמים מן הכלא הרוסי, בו סבל יסורים איומים, שאלוהו כל  ררכשהשתחר
אפילו זמן קצר?  ך העתונאים: איך החזקת מעמד במצבים שגדולים וטובים ממך 

 התשובה שהיתה בפיו מלמדת אותנו ''לקח עצום''. 
 

כשולים'' היה ש''מעולם'' לא החיזוק היחיד שהעניק לי את האפשרות להתגבר ''על כל המ וכך אמר:
האחד על השני. כל ''ימיהם'' התייחסו זה לזו בנחת ומתוך קירבת הדעת, וכל  י ראיתי את הורי 

 אחד סייע לזולתו בכל מה שאפשר, וכך התגברו הם עצמם על כל נסיונות החיים בהצלחה...
גם בן כזה שישב שנים על ילדיהם, עד ש ה אפשר ללמוד מכאן עד כמה משפיעה 

רבות בכלא, יכול היה לשאוב עידוד וחיזוק כה מופלאים, בגלל שלא ראה את הוריו צועקים אחד על 
 השני, לא ראה שסותרים זה את זה בדבריהם. מבהיל הרעיון. 

בערוב  זצ''ל שלמה זלמן רבי לילד בן תשע יושב מכתב
ימיו בחדרו הקטן, ופותח את המכתבים הרבים שזרמו אליו 

מבוילים בבולי מדינות העולם... מכל קצוות תבל מריצים אליו 
שאלותיהם, רבנים דיינים וגדולי הדור, כל דבר הקשה יביאון 

שלמה זלמן עיניו לטובה על רביאליו. בין ערמת המכתבים שם 
 ! י לח על ידי מכתב קטן שנש

 

 שפנה אל הרב בדבר "תוספות" מסוים, שאינו מבינו דיו... 
נטל הרב עטו, וכתב לו באור דברי התוספות ללא שום חידוש 

 ועומק, רק הביאור הפשוט בסדר נכון ובלשון צחה וקלה, 
 כראוי לילד בן תשע שאינו מבין "תוספות"... 

 

 רה, ירד אל הקטן שבקטנים, גם ביושבו ברומו של עולם התו
, על כוחותיו הדלים, גם בשביל לערוך ל לא חסך על 

בכתב פרוש תוספות לילד בן תשע שבוודאי היה מוצא מי 
 שיתרץ קושייתו לבד מהרב.  תורה היא, וללמדה אני צריך, 

 ומה ההבדל בין אדם גדול לנער קטן?...

קבצנים עמדו לפני  שני
ביקש על פתח אחד מהם ו  עשיר.

חברו: אדם זה בנם של קדושים 
הוא ולצדקה הוא צריך. נשמע לו 
העשיר והביא נדבה הגונה לאותו 

נצרך. שאל הקבצן הראשון: 
-טירחה שלי?" שכר-"ושכר

תמה העשיר. "כן"  –טירחה? 
 –השיב הקבצן, 

 הרי אני טרחתי            
 והבאתי אדם זה אליך?      

 שבדרון הכהן שלום רביגופו של  חצי
היה משותק והחצי השני גם הוא בכי רע, זצ"ל 

 ראשו כפוף וכל כולו אומר זקנה. 
 שלום השתתף בקביעות בכל  רבי

 סעודות השבת יחד עם בני משפחתו. 
: "בורר! בורר!" עיניו פתאום הגביה את קולו

התרוממו לצידו השני של השולחן לתוך צלחתו 
 של אחד המסובין ושם הוא הבחין ב... בורר. 

 

םהסיפור התרחש מספר חודשים 
באותו מצב של חולשה עבר בבית הכנסת (עם 
כסא גלגלים) ליד השטיח של הכוהנים, ובמקלו 

וא מבחין דפק על השטיח בחוזקה, עד שהבינו שה
בשתי וערב על השטיח... גם ב"טיפול נמרץ", 
, פתח על נכדו זוג עיניים 
יוקדות, כשהבחין באיזשהו שינוי הלכתי. הנכד 

שלום, בהכרה  רביהוא לא האמין ש –נבהל מאוד 
 מעורפלת, אינו מעורפל בנוגע לדין בשו"ע.

בן תורה נכנס למרן  אברך
זצ''ל,  קב''''קהלות יעבעל 

לקבל הדרכה בלימוד. ישב 
רבינו ובמשך שעה ארוכה 

הדריכו בסדרי הלימוד ובדרכיו, 
באר היטב, בהם כלל את כל 

השיטות הקיימות בלימוד, ואיזו 
מהן היא הדרך הישרה שיבור 

 לו האדם.
 

כאשר פנה האברך ללכת עמוס 
במגילה ארוכה של הוראות 

הסטיפלר  , והדרכות, 
דבר מה להוסיף:  לשוב. יש לו

''ואל תשכח לעזור בבית'' אמר 
לו, והוסיף: אני רואה שאתה בן 

תורה, ומתמיד בלימודך 
במסירות נפש גדולה, אבל גם 
בני הבית דורשים תשומת לב. 
כשתשוב כעת לביתך, תשאל 
 אם עזרתך דרושה בדבר מה...

 

שאל האברך: אבל אשתי מוכנה 
''שאקדיש כל כולי למען 

ינו משיבו התורה''? ורב
: זוהי המצווה שלה. 

  העבודה עיקר
  האדם של

 ולהתחזק לדאוג היא
 את להמשיך כדי
 האחרית עד הטוב

  ואהבת את 
 –ה׳ אלוקיך 

אהבהו על 
  הבריות

 -עניאדם 
 שהרשע רודף אותו, 

 

 תדע שהעני 
 הוא 

, ה'דברי חיים' חיים מצאנז הרה"ק רבי
זיע"א, לוה כסף כדי לחלקו לצדקה. שאלוהו 

 , בניו: "מילא נותן אתה משלך,
 מצינו שצריך ללוות ולפזר צדקה?" 

 

ענה הרבי בהתרגשות: "הרי אין בי לא תורה 
 ולא יראה, רק מצווה אחת בידי, ואתם אומרים

 בנימוקים שאין בהם ממש?" 

היה מחבורת הקנאים תלמידי הגרי"ל  זצ''ללייב טודרס רבי
זי"ע. כשנסתלק הגרי"ל פרש מהחברה. ואמר להם את  מבריסק

 . ה טעמו: כי קנאות צריכה זהירות רבה
יהושע לייב דיסקין נמנתי  רביבראשינו  הלכן, כל זמן שהיה 

 אני מפחד... ,עמיכם, אבל כעת שהוא איננו

 עשותילה יכולה נפש מסירות
 

  לאדם אין כאשר ורק אך
 עצמו אהבת של  אחת טיפה

פלשו הנאצים לוינה, אספו  כאשר
אברהם  מקורבי הרה"ק, רבי
מקאפיטשניץ יהושוע העשיל

זיע"א, כסף כדי לשחד קצין צבא, 
שיבריח את הרב במטוס לרומא. 

 הכסף היה שמור בבית הרבי. 
 

אותו יום בא לרבי יהודי עני מטופל 
בילדים וסיפר לו שרצונו להימלט 

במטוס, אך אין בידו  עם משפחתו
כסף. נתן לו הרבי את הכסף ואמר: 
"תמיד נזהרתי לא להשאיר אצלי 
כסף אלא לחלקו לצדקה, אך היום 

חשבתי לשמור כסף לצורך 
 הבריחה. 

 

ף קח את הכסף
הודע למארגני הבריחה כי . 

חזרתי בי בגלל חולשתי." רק אחרי 
ימים אחדים הבינו המקורבים מה 

והחלו לגייס מחדש את הכסף  ארע,
 להצלת הרבי.

אאא

hamaor.netכל העלונים: 
ובניםו-שבתורההמאור אבות

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

היו אנשים יודעים כמה  אילו
 תועלת וזכות זוכים 

ע"י קירוב הרשעים, היו 
הולכים ורודפים  אחריהם 

 כשם שרודפים אחרי החיים...
 

בוא וראה כל מי שאוחז ביד 
הרשע, ומשתדל שיעזוב את 
דרך הרע הוא מתעלה לדרגה 

כזו שאין אדם אחר יכול 
 להתעלות בה.



              
    

בלק   • 192  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  (כב, ו) את אשר תברך מבורך ואשר תאור יוארר
, כבר "מבורך –אשר תברך יש לדקדק, מדוע בתחילה כתוב: "את 

  ", בלשון עתיד?יואר" כתוב: "אשר תאורמבורך הוא, ואילו ב"
ויובן על פי דבריו של רבינו האור החיים הקדוש זצ"ל ששאל: מה 

, באשר היה כוח היה בבלעם לברך? בשלמא קללותיו היו מתגשמות
רע עין. ועוד, שיודע היה לכוון לאותו רגע שהקדוש ברוך הוא זועם 

לברכות? ותירץ, -בו, ושולטת הנהגת מידת הדין. אבל מה הקשר בינו
וזה לשון קדשו: "ונראה כי לעולם ברכת בלעם כברכת חמור. אלא 

ינות שפלוני יעלה שהיה רואה באיצטגנשהרשע היה מערים, כ
לגדולה, וכדומה, היה עושה שמברכו. וכשבא הדבר ומתברך, חושב 

ו גרם. וכמו כן עשה שברכתו של בלעם גרמה. ולא כן הוא, אלא מזל
כוכבו שעתיד למלוך במואב וברכו בדבר עצמו, לבלק, שראה ב

ה הקדושה רמזה זאת וא הסובב". מעתה יתכן שהתורמותו כי הלד
הוא, ולא אתה גרמת, אבל  מבורך כבר - אשר תברךבדיוק הכתוב: 

  (מעיין השבוע)בקללתך...     יואר – אשר תאור

את העם  עמהם לא תארויאמר אלוקים אל בלעם לא תלך 
  )כב, יב(כי ברוך הוא 

לו: לא תאור  אמר לו: אם כן, אקללם במקומי, אמר -"לא תלך עמהם" 
אינם צריכין לברכתך, כי  את העם, אמר לו: אם כן אברכם, אמר לו:

  )רש"י(לא מדובשך ולא מעוקצך  - ברוך הוא, משל אומרים לצרעה 

 המבקש לקלל ואינוהדברים תמוהים מאוד, היכן שמענו שאדם 
  מצליח אומר: ניחא, אם איני יכול לקלל, לפחות אברך?

 זאת ועוד, המשל שהביא רש"י לכאורה אינו דומה כלל לנמשל,
 שהרי דבש בלא עוקץ כולם רוצים. ואילו כוונת הנמשל הוא, שגם

  בלעם? - ברכה בלי קללה אינה רצויה מפיו של "בעל העוקץ" 
 ורץ זצ"ל בספרו "גנזי יוסף" בשםאלא ביאר הגאון רבי יוסף שו

צינו במדרש, מפני מה היתה רבקה עקרה, כדי שלא מ הקדמונים:
 "אחותנו את היי לאלפי רבבה", -שברכת הרשעים שבירכוה  יאמרו

 נשאה פירות והתקיימה. ומכאן, שברכת רשעים אינה ברכה אלא
 קללה, שהרי הברכה שברכוה לא רק שלא הועילה, אלא קלקלה

זו היתה כוונתו המרושעת של בלעם, אמר להקב"ה  עקרה.ונעשתה 
לקללם, אם כן אברכם, וכוונתו בברכה כזו שינזקו כמו  יכול אם איני

  .)המשל לנמשל בזה דומה(ומה לעוקץ עטוף במעטפת דבש מתוק כזו ד ברכה רבקה.

 אולם טעה בלעם טעות גדולה משום שאין ברכתו דומה לברכת
נפקדת  נתברכה אלא מפי משפחתה, ואם היתהרבקה, רבקה אמנו לא 

שתהיה רבקה  היו אומרים שברכתם עשתה פירות, לכן היה הכרח -
אבל בני ישראל  עקרה, שידעו הכל שלא היתה תועלת בברכתם.
לא תזיק להם, כי מי  המבורכים מפי ה' כבר מקדמת דנא, ברכת בלעם
בירך  יודעים שהקב"ה פתי לומר שברכתו נשאה פירות, הלא הכל

הוא אשר אמר הקב"ה לבלעם "כי ברוך הוא"  אותם עוד קודם לכן.
אגישמקע ( לפניך, וא"כ ברכתך לא תשפיע עליהם. אני בירכתים עוד

  )צמח דודווארט בשם 
  )לכב, ( ההסכן הסכנתי

 ליה שדאי ברטיבא אי טעמא לא רכבת אסוסיא, אמר להואמרו לו, מ
יש  והקשה הגאון רבי משה קעלער בספרו "ילקוט האורים":) רש"י(

אפשר להביאו  להבין, איזה תירוץ הוא זה שהסוס נמצא בשדה וכי אי
אותו הולך ברגל ואתה  שיש לו רכב ואתה רואה משם?! זה כמו אדם

   והוא עונה לך "כי הוא שואל אותו, למה אתה לא נוסע ברכב?!

  

לפני מכת ברד נאמר "עודך מסתולל  .בחניה" וכי זאת תשובה?!
אומר בעל הטורים ר"ת בלעם. שהיה היועץ  בעמי לבלתי שלחם".

ם, בר שיעץ לפרעה שלא ישלח את בני ישראל. של פרעה. והוא
את עבדיו  במכת ברד נאמר: "הירא את דבר ד' מעבדי פרעה הניס

יעזוב את עבדיו ו ואת מקנהו אל הבית ואשר לא שם לבו אל דבר ה'
כי  ,התרגום יונתן ואומר שם, )כא-שמות ט, כ(ואת מקנהו בשדה" 

היינו, בלעם,  "הירא לדבר ד'" היינו איוב, ו"אשר לא שם לבו"
זהו איפוא פשוטם של  והברד השמידו.שהשאיר את מקנהו בשדה 

הסוסים בשדה, עוד בעת מכת  הנחתי את - דברים: "ברטיבא שדאי" 
סוסים, אבל האתון שחז"ל אומרים  ברד במצרים, ולכן אין לי כעת

  (שם, ילקוט האורים) היתה בביתו ולכן ניצלה... שבלעם חי איתה חיי אישות
  )כב, כט(בידי  ויאמר בלעם לאתון כי התעללת בי לו יש חרב

כאן  כדי לסבר את האוזן במה שקרה כאן עם בלעם והאתון נעתיק
נבעה  מה שסיפר הגר"ש לוונשטיין שליט"א וננסה להבין ממה

באמריקה עשו פעם הגויים מתיחה,  טפשותו של בלעם הרשע:
מכשיר  )במקום נסתר(צבורי, תלו על צוארו  העמידו פיל ליד טלפון

  ודבר בטלפון, ולפתע הוא שומע מאחוריואדם עמד שם  טיפ והלכו.
 מישהו גוער בו: "אה, אדוני אולי אתה מוכן לסיים כבר?!" הוא
 מסתובב אחורה ולתדהמתו רואה פיל!.... כך עשו לכמה אנשים

התגובות היו מגוונות: אחד  וצילמו במצלמה נסתרת את תגובותיהם.
לצרוח בהיסטריה, אחד צחק  נמלט משם בבהלה, אחד התחיל
ותגובתו הוא, אבל לא היה אחד  ולעומת זאת חברו בכה, כל אחד
שאתה מחכה כבר הרבה זמן, אבל  שאמר לפיל בשויון נפש: "נכון

  בסבלנות...". הייתי פה לפניך, אז חכה
כך זה  או לפחות(מדוע? כי כשאדם רואה בהמה מדברת זה לא קרה, 
הסכן האתון שואלת אותו: "ה הוא מזדעזע. בלעם לא!) נראה לו

בשויון נפש, עונה לה על השאלה:  הסכנתי לעשות לך כה?" והוא,
  תזדעזע, תברח! "לא"... מה אתה עונה?!

היה ראוי  אלא, כתב הרבינו בחיי דבר נפלא בכוחות הנפש וז"ל:
ושירעש מן הנס  בלעם שיתמה בפלא הגדול הזה של דיבור האתון,

ו לחשוב והיה ל בדרך, והמחודש והמבהיל את כל ההולכים עמ
ולהשיב חכמתו אחור,  ולהתבונן כי מאת ד' היתה זאת לסכל עצתו

כת, לקח הענין בדרך חפצו לל אבל מתוך אכזריותו ורוע טבעו ומרוב
כאדם שמדבר עם חבירו: כי התהללת בי  ולכך השיב )תמימות(תמות 

 –כלומר האדם יכול לראות את הנסים הגדולים ביותר  וכו', עכ"ל.
  (שם)שווה נפש, ולא לחזור בו מרצונותיו ותשוקותיו!  ולהשאר

  )כד,ג(ונאום הגבר שתום העין 
אם היה בלעם סומא באחת מעיניו, איך  )תרגום(ואימר גברי דשפיר חזי 

אלא אומרים  "דשפיר חזי", היינו: שהיטיב לראות? אפשר לומר עליו
אלא אם כן הוא  בשם הבעש"ט הק', באמת אין אדם זוכה לנבואה

השם, ואכן כן עשו כל - לעבודת קדש ומטהר את כל החושים והאיבריםמ
הניגוד הגמור לזה, שכן הוא טימא את כל  הנביאים. אבל בלעם הרי היה

נבואה, - כאשר רצו מן השמים להשרות עליו רוח כן- חושיו ואיבריו, על
יתברך - סימאו השם –פה לאומות העולם" - יהיה פתחון "כדי שלא

 הפחות בעין זו, ואז אפשר- לא יוכל לחטוא לכל מעיניו, למען באחת
שמכיוון  נבואה על עין זו. יוצא אפוא, - היה שיחול קורטוב של רוח

  שעין זו הייתה שתומה היה מיטיב לראות בה ברוה"ק.
  

  ?, לבין בלעם הרשעלפני שנימולע"ה מה המשותף לאברהם אבינו  

 

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש  חידה          



 סיפור השבוע    
  זהירות מעין הרעע

 .ידם מבלי משים לעשה עייא לה שלילעין הרע ח לנדנוד ש לכיצד רבותינו נזהרו מכ "עץ החיים בדרך"להלן סיפור מופלא שהובא בספר 

 ,כאשר ליווה פעם אחת ר' דוד פינקל זצ"ל את הגאון ר' איסר זלמן מלצר זצ"ל בלכתו לביתו לאחר השיעור שמסר :ומעשה שהיה כך היה

 .אלא הולך בדרך אחרת שהיא ארוכה יותר ,שהיא דרך השוק במחנה יהודה ,הפעם בדרך הרגילה הקצרה ר' איסר לא הולך ירואה הוא כ

אפוא רבי דוד ושאל  ,נעצר .וכל מעשיו וצעדיו מדודים ושקולים במחשבה ובזהירות .רבי דוד ידע שאצל הגאון רבי איסר זלמן אין מקרה

השיב  ?"קיץ הם לאחר שהרצה את שיעורו בישיבה ובוודאי הינו עייףמפני מה כבודו מאריך את דרכו בשעת הצהרים ביום " :את הגאון

 ,יש סיבה ממשית ,שלהליכה בדרך הארוכה יותר .רבי דוד הבין ".מאחר שכבר התחלתי ללכת בה .נלך בדרך הזו ,אין בכך כלום" :הרב

שהיא  ,כת בדרך הרגילהף מוטב לליישהואיל וראש הישיבה בוודאי ע ,הוא חזר וטען .שהגאון ממשיך להתעקש להמשיל וללכת בדרך זו

ר' דוד שרצה לדעת את פשר  ".ואפשר ללכת אף שלא בדרך הרגילה ,אין בכך כלום" :אולם רבי איסר זלמן נשאר בשלו .הקצרה ביותר

וכך השיב רבי איסר  .בסיכומו של דבר הרב השיב לשאלתו .לא הרפה והתעקש באומרו שכל רצונו ללמוד ממעשה הרב ,הארכת הדרך

ישנן ערימות של אבטיחים  ,ובדוכני המוכרים בשוק ,ידוע לך בימים אלו עונת האבטיחים נמצאת בעיצומהכ" :זלמן לתלמידו החביב

מפני שעלול  ,והטעם ):ב"ב ב(אסור לאדם לעמוד בשדה חברו בשעה שהיא עומדת בקמותיה' ' :והרי גמרא מפורשת היא ,גדולים ויפים

על מנת  ,ילהחד בכוונה תחהם אלו שהוציאו את מרכולתם במיו כניםוהרי בעלי הדו :חזר התלמיד וטען ".לילה לתת עין הרע בהסתכלותוח

אבל אינני עובר במקום זה " ,השיב לו רבי איסר זלמן ",כדברך כן הוא ,אכן" – ?"שהעוברים ושבים יראו את הסחורה אשר יש להם למכור

  "...על מנת לקנות
  

  
  האם יכול להעביר לחבירו את המספר שלו בתור

מעשים שבכל יום שאדם מגיע לבנק או לדואר ולוקח מספר וממתין לתורו, וכשרואה שההמתנה מתארכת ואין עיתותיו בידו הוא  שאלה:

לפעם אחרת את מה שרצה לסדר. והשאלה היא האם מותר לאחר שהגיע אחריו להשתמש במספר שלו, נמלך ומחליט לוותר על תורו ולדחות 

וזה בשני אופנים: א. אם הניח את המספר שלו על שלחן והלך ומצא חבירו את הפתק, האם מותר לו להשתמש בו. ב. אם פגש את חבירו 

  תמש בו, האם מותר לו לקבל ממנו?שרו ומסר לו את הפתק שייומכ

זה את  את הפתק על דלפק וכדו' אסור לו להשתמש בו, כי ברגע שהניח הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א חילק שאם מצא בה:תשו

 במספר זה. אבל במספר אחד ולא יצטרכו לחכות לו, ושוב אין אחר יכול לזכות שיתקצר תורם -זכו כל הממתינים בתור שלו  המספר והלך

שקיבל. וכן הסכים הגאון רבי יצחק  מש במספרמעולם ולא זכו בו האחרים ומותר לחבר להשת אם מסר את הפתק לחבירו, הרי לא הפקירו

מספר צריך להכניס למכונה את מספר הזהות של  והוסיף הגר"י זילברשטיין שיש היום הרבה מקומות שכדי להוציא זילברשטיין שליט"א.

א אין אחד רשאי למסור זמן יקר מכל הממתינים. ובכהאי גונ שכשמגיע תורו נמצאים כבר כל פרטי החשבון לפני הפקיד ונחסך המבקש, כך

 כשיגש זה לפקיד יצטרך הפקיד להתמהמה עד שיעלה את פרטי לחבירו שהרי הוא חב לאחריני וגורם עי"ז עיכוב לכולם שהרי מספר

ואם מסר לו חבירו את המספר שלו מותר לו  והגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א אמר שמן הדין חילוק זה נכון, החשבון שלו לפניו.

השלישי שהזכיר הגר"י זילברשטיין בודאי יש לחוש  מקום אין ראוי לנהוג כן, אלא ימתין לתורו עם כולם. וכ"ש באופן בו, ומכל להשתמש

 ידו על העליונה ויכול להשתמש בו.ו ואילו הגאון רבי שמאי גרוס שליט"א אמר שגם במוצא פתק זכה בו המספר מחבירו. ולא ליטול את

להעבירו לחבירו ואף למוכרו לו, או  זה תלוי בחקירה האם הפתק הוא סיבת התור, וא"כ יכול כל אחד יןומב"ד שבט הלוי שמעתי שד

 גיע לפניו ע"י פתק של מישהו אחר.שה הגיע קודם ומי אח"כ, וממילא אין המאחר יכול לעקוף את חבירו שהפתק הוא סימן בעלמא מי

רשום על שם מי שהוציאו אותו וכל פרטיו רשומים  באופן השלישי הנ"ל שהמספרלהעביר מספר מאחד לחבירו, מלבד  ולדינא צידדו שמותר

את כל סדרי ניהול הבנק היא  והגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א אמר לי שהנהלת הבנק שקובעת אין להעבירו לאחר. בו, ובאופן כזה

 שהמספר הינו אישי, ובלא זה אסור לדעתם האם יש אפשרות להעביר את המספר מאחד לחבירו או הקובעת גם בענין זה, וצריך לשאול

  (וישמע משה)    עדיף. להעביר מספר ושב ואל תעשה

                            
 שהגיעכל אחד , בכניסה לספרייה ישב שומר, ספרייהר אחד רצה להיכנס לבחו                   

מנוי אחד הגיע  ניגש לשומר שבכניסה, שמע מספר מסוים, הגיב במספר משלו ונכנס פנימה.
מנוי אחר הגיע  , השומר אמר לו "שתים עשרה", הוא הגיב בחזרה "שמונה" ונכנס.ספרייהל
הבחור האמין שהוא שמע  , השומר אמר לו "שמונה", הוא הגיב בחזרה "חמש" ונכנס.ספרייהל

לגשת לשומר בעצמו ולנסות לעלות על המספר הנכון שיכניס אותו פנימה. השומר  מספיק והחליט
  מה עליו לענות כדי להיכנס? –אמר לו "עשר" 

ולהפוך צור -בש את הים (דרשות  ק"ס). כתב: שהוצאת המים מן הסלע היה ביום השביעי של פסח, כי הקב"ה רצה להראות לישראל הכח לעשות דבר והיפוכו ביום אחד, לייה"חתם סופר"  :לחידה בפר"שתשובה                 

  נתנאל שנקולבסקי נ"י שם הזוכה:    .₪ 5.0 –והפתה  ,₪ 10.5הסטייק עולה תשובה לחידה השבועית:   לאגם מים.

  ב. לציין כתובת מגורים ג. ההשתתפות לתושבי פ"ת בלבד.תזכורת: בכדי להכנס להגרלה: א. יש לענות על שתי החידות 

                    

       ורברג לאירוסי הבתה תמשפח -הדר גני      לנשואי הבת הנכדההרמן  –ות קמינסקי משפח  :כז העירמר                          

  
ל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני  למיי  a7608833@gmail.comאו 

 חידה שבועית      

 פינת ההלכה     

 מזל טוב          
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  והנהגות, מוסר, השקפה מאמרי                              
 כ״ספר כמוהו אשר, תורה בן כראוי להעריך כיעד רבים לימדזצ״ל צדקה יהודה רבי

 הקודש בארון וניצב בקדושה שנכתב תורה מספראפילו יתירה וחשיבותו חי״ תורה
 להקל ניתן דרך באיזו, גדולה דאגה אותו העסיקה רבים מיםי).כב מכות במס׳ חז״ל כדברי(

. ריקניות כשידיהם הנישואין בברית לבוא עומדים אשר הישיבה בני של מצוקתם את
משתעבדים כשהם, נשואיהם לצרכי כספיות בהלוואות להסתבך נאלצים הללו

בהם שתתמוך קרן לייסד שאף הוא. בגמ״ח שלקחו הסכומים את לפרוע ימים לאורך
בעניין עצה לקבל באו אשר, ז״ל לוי יונה ר׳ משפחת בני ע״י זו זכות ונתגלגלה

: להם הרב אמר.קרובם נשמת לעילוי כנסת לבית להכניסו כדי תורה ספר רכישת
 ספרי כמה מוצפי סלמאן רבי הצדיק את שם ונשאל כנסת בית לאותו עמי ״בואו
 ספר את שיוציאו סיכוי יש בשנה פעמים וכמה, הקודש בארון שם עומדים תורה

 עשרות בהיכל שיש נתברר סלמאן הרב של מתשובתו ״ואכן?בו ויקראו שלכם התורה
פחות ואולי, בשנה פעמיים שלהם התורה ספר את יוציאו שאולי כך, תורה ספרי
 בספר כסף הרבה כך כל להשקיע כדאי ״האם: ושאל אליהם צדקה הרב פנה.. מכך
יהיה הזמן שאר וכל, חודשים בששה אחת פעם רק בו לקרוא שיוציאוהו, תורה
חי תורה ב״ספר ממון אותו להשקיע עדיף לא וכי? דורשלו שאין כמי בארון סגור

 ״ספר: לשונו במתק הרב להם השיב. האנשים שאלו? ״ חי תורה ספר ״מהו ״?!
 את ויקדיש, בישראל נאמן בית להקים העומד, תורה בן, ישיבה בחור זה חי״ תורה
, כזה ישיבה בתלמיד תומכים הנכם אם. חייו כל שמים ויראת תורה ללמוד עצמו

. חי״ תורה ״ספר כתבתם כאילו עליכם הכתוב מעלה, בכבוד להינשא לו ועוזרים
תורה ללמוד בדמיו שיוכלו כדי תורה ספר שמוכרים, היא מפורשת הלכה והרי

נישואין״ ״קרן למטרת הכסף את שתקדישו מוטב, תשמעון לקולי אם. אישה ולישא
להחזיק תזכו זה באופן. להינשא בבואם עניים תורה בבני ותחזיק תתמוך אשר

האנשים, פרי עשו אכן הנוכחים דבריו.לזכותכם שייזקף חי״ תורה ״ספר בפועל
, ומשולשת כפולה זכיה  זו והיתה נישואין״ ״קרן עבור הכסף את לנדוב הסכימו

 הקימו הכספי הסיוע שבאמצעות לאברכים זכיה. נשמתו לעילוי לנפטר זכיה
גדולה למצוה מובחרים שלוחים שנעשו המשפחה לקרובי וזכיה. תורה של משפחות

 )ליהודה״ ״וזאת מתוך(. זו
 

בשנה חודשים כמה ללמוד רגיל שהיה קרוב לו שהיה זצ״לבאקשט לייב ר׳ סיפר
כשלמדו  אחת שפעם, לו וסיפר, זצ"ל)שמח ה׳אור( מדווינסק שמחה מאיר ביר עם

 ולא הגמרא דברי על" תוספות" של אחד ביאור בהבנת טובא נתקשו, בצוותא
 עמל לאחר מבינים אנו שאין מכיון, שמחה מאיר ר׳ לו אמר לעומקו לירד הצליחו

 יתן שהקב״ה נתפלל - להתפלל מה לך ואומר, להקב״ה להתפלל צריך.,כך כל גדול
 דברי כל היטב והובנו נתבררו' ד ובעזרת, והתפללו עמדו הם! התורה אהבת בלבנו

תפילה של השייכות מהי - שמחה מאיר ר׳ את הלה שאל הלימוד לאחר התוספות
ולא התורה הבנת על להתפלל צריכים היינו והרי, התורה להבנת התורה אהבת על
והיתה תינוק לה שהיה לאשה במשל, שמחה מאיר ר׳ והשיבו.התורה אהבת על

 שתשמור כדי לשכנה התינוק את הביאה היא. שעות לכמה ביתה את לעזוב צריכה
עד בו וטיפלה בידה נטלתו מיד, הרבה בוכה התינוק את מצאה ובשובה, עליו

, הרבה כך כל לבכות לתינוק הניחה מדוע שכנתה את שאלהאח״כ. מלבכות שפסק
. בוכה הוא מה מפני דעתו על לעמוד יכלה ולא הרבה עמו השתדלה כי, והשיבה

מיד ידעה האם מדוע, התינוק לאם השכנה בין ההבדל מה כי שמחה מאיר ר׳ ואמר
 שלאמא מפני, הוא הטעם אלא. התינוק על דעת עמדה לא השכנה ואילו הבכי סיבת

שהיא הגם, השכנה מה שאין כן, מעצמיה עצם הוא כאילו, לתינוק עזה אהבה יש
האהבה שעל ידי האמא כן ולא, לתינוק שייכות לה ואין זרה היא אבל שכל בעלת
, ואמר שמחה מאיר ר׳ המשיך.התינוק על שמעיק מהכל ויודעת אחד כגוף הם העזה

 כל אבל, והבנתה סודה על לעמוד קשה רבות ופעמים מאד עמוקה ושהדהק התורה
. דעתה על לעמוד יכולים ולא מבחוץ כעומדים אנו, לתורה זרים שאנו מפני הוא זה

ומתדבקים ומתקרבים, והמחיצות הריחוק את מסלקים, תורה אהבת על ידי ואמנם
 דבר הם ה"והקב והתורה ישראלעם (הוא חד וקוב״ה ואורייתא שישראל עד הקדושה בתורה

  )היין בית.(ומצפוניה סודותיה מבינים ואז ),אחד
 

חלקי ששם אודה זאת כל ועל):בהקדמתו( מאיר בית ס"בעמח ל"זצ פוזנר מאיר רבי כותב
 ואני. עשרים כבר היותי עד מופרש העולם ומצרכי, הזה היום עד מעודי בית המדרש מיושבי
נתחברתי השם יראי ובקיאים חברים ובדיבוק מדרשיבבית שנים עשר ארבע טמון הייתי

ועד. ירדנו ואחרונים ראשונים פוסקים משכן היכלי לחדרי כי עדעסקנו ורבא דאביי ובהוויות
 .תורה של האהל מתוך משתי שלא' ד עזרני הנה

 לקט פירושים על פרשת השבוע                
ֶהם ֵתֵלךְ  לֹא י ָהָעם ֶאת ָתֹאר לֹא ִעּמָ ,  במקומי אקללם כן אם לו אמר: הּוא ָברּוךְ  ּכִ

 צריכים אינם לו אמר, אברכם כן אם לו אמר, העם את תאור לא לו אמר
 נתהפך ופתאום לקללם רצה שמתחילה ותמוה)י"רש, (הוא ברוך כי לברכתך

 עקרות אמותינו היו מה מפני ל"חז דאמרו ונראה. לברכם ורצה לאוהב להם
 שברכותיו יאמרו ושלא, רבבה לאלפי היי את אחותו רבקה את בירך שלבן מפני
 שאין שכיון בלעם כוונת היתה דזה ונראה. והועיל פירות עשה רשע אותו של
 יאמרו שלא כדי,קללה יהא זה ידי ועל אותם יברך פ"עכ, לקללם רשות לו

 ברוך כבר כי לקללם יועיל לא זה שגם ה"הקב לו ואמר. להם גרם ברכתו
 )אברהם דברי.(הוא

 
ָקם ְלָעם ַויָּ ּבֶֹקר ּבִ ֲחֹבשׁ  ּבַ   השורה את מקלקלת שהשנאה ״מכאן ֲאֹתנוֹ  ֶאת ַויַּ

 וישכם: שנאמר אביהם אברהם קדמך כבר רשע הקב״ה אמר בעצמו הוא שחבש
 את להשוות יש מקום מה וקשה-).שם רש״י( חמורו״ את ויחבוש בבוקר אברהם
 כוונתו אלא? הרשע בלעם למעשה, מצווה לשם שהתכוון, אבינו אברהם מעשה

: ה׳ לו אמר כך ועל שבפיו בקללות ישראל עם את לעקור היתה בלעם של
 עם את לכלות ה׳ במצוות התכונן אברהם אם שהרי. אברהם״ קדמך ״כבר

 האומה של בקיומה רוצה שה׳, מחשבתו נתקיימה ולא יצחק בשחיטת ישראל
, ישראל את לעקור אומר אתה ה׳ ברצון שלא, הרשע אתה ק״ו, הישראלית

 )זהב זר(.מזימתך תצליח שלא בודאי
 

ב ְתַיּצֵ ֶרךְ ' ה ַמְלַאךְ  ַויִּ ּדֶ ָטן ּבַ " סופר ם"חת" בעל, סופר משה רבי הגאון לוֹ  ְלׂשָ
 מי נגד בתקיפות נלחם זה ועם, הרחום ובליבו הנוח במזגו ידוע היה, ל"זצ

 שאלוהו אחת פעם. מהם להיבדל והורה, בדת־ישראל שינויים לחולל שניסו
. שלו הבריות ואהבת הנוח אופיו עם מתיישבת הנחרצת מלחמתו כיצד מקורביו
 לשטן בדרך' ה מלאך ויתייצב: "נאמר בלק בפרשת": "סופר ם"חת"ה השיב

 לבלעם ה"הקב שלח מדוע ולכאורה". היה רחמים של מלאך: מפרש י"ורש", לו
? לבלעם" שטן"ל רחמים של מלאך התהפך וכיצד, דווקא רחמים של מלאך

 כנגד לעמוד הראוי הוא ישראל על וחמלה רחמים בליבו שיש מי דווקא אלא"
 דווקא. עם־ישראל יסודות את לקעקע המנסים, ודור דור שבכל" בלעמים"ה

 במי פשרות ללא להילחם לו גורמת לעם־ישראל האהבה
 ".היהודי העם של קיומו את שמסכנים

 
י ָבעֹות ֶאְרֶאּנוּ  ֻצִרים ֵמֹראשׁ  ּכִ ּכֹןְלָבָדד ָעם ֶהן ֲאׁשּוֶרּנוּ  ּוִמּגְ ב לֹא ּוַבּגֹוִים ִיׁשְ ָ : ִיְתַחׁשּ
י . הגדולה העיר אל בדרך הצועד לאדם במשל זה פסוק ביאר מדובנא המגיד ּכִ
 הוא יכול הרי, גבעה ולא הר לא העיר ובין בינו מפסיק ואין ישרה הדרך אם

 מפסיק אם כן לא. רבה דרך כברת ממנו רחוקה היא אם אף העיר את לראות
 כאילו לו ונדמה לראותה יכול אינו קרובה העיר אם אפילו הרי, גבעה או הר
 לישראל יש מדוע מסביר הרשע בלעם: הנמשל. מאוד ממנו רחוקה עדיין היא
 וזאת.אחריהם בניהם ובין האבות בין דורות הרבה עברו שכבר אף אבות זכות
 לא עתה ועד מאז כי. מפסיק דבר שום הבנים ודור האבות דור בין שאין משום
 אראנו צורים מראש כי" שנאמר מה וזה.אחר גוי זרע שום בישראל נתערב

 של הפסקה כל ללא במישור ההולך לאדם דומה ישראל עם" אשורנו ומגבעות
" יתחשב לא ובגויים ישכון לבדד עם הן" מעלתם מפני? ומדוע, גבעה- או הר

 .אבותם זכות להם- - עומדת כך ומשום, בגויים נתערבו לא השנים כל לאורך
 

א ָ ׂשּ לוֹ  ַויִּ ְלָעם ְנֻאם ַויֹּאַמר ְמׁשָ נוֹ  ּבִ ֶבר ּוְנֻאם ְבֹער ּבְ ֻתם ַהּגֶ : רש״י פירש:.ָהָעִין ׁשְ
 תרגם אונקלוס בתרגום כי לתמוה ויש.לחוץ ומוצאת נקורה עינו - העין שתם 

 רש״י פירש כיצד כן ואם טוב ראה שבלעם כלומר, חזי דשפיר גברא: להיפך
 כן אם אלא לנבואה זוכה אדם אין באמת, ברם?נקורה היתה בלעם של שעינו
 כל שעשו וכפי ה׳ לעבודת שלו והאברים החושים כל את ומטהר מקדש

 חושיו כל את טימא הוא שכן, מזה הגמור הניגוד היה הרי בלעם אבל, הנביאים
 יהיה שלא כדי נבואה עליו להשרות השמים מן רצו כאשר כן על. ואיבריו
 לחטוא יוכל לא למען מעיניו באחת יתברך הי סימאהו העולם לאומות פה פתחון
 לראות מיטיב היה סתומה היתה זו ועין יוןכשמ, איפוא יוצא.זו בעין הפחות לכל
 )טוב שם הבעל בשם יצחק קהלת( בה

       

משתשלאדעזרנהנה

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים
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 )המאירי( .תשובה חצי - רע שעשה הידיעהה
 )בחיירבינו( .האמת מדרך להטות תכריח הגאוה

 )החסיד יהודה ר׳( .לכעוס שראוי בדבר ואפילו ממנו ברח, מאוד רע הכעס

           

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 השולחן בעל מתחיל מדוע הי״ד בוקסבום יהושע רבי את תלמיד שאל פעם
 כתוב הלא, בוראו״ לעבודת בבוקר לעמוד כארי ״יתגבר) חיים אורח( ערוך

 בעל מתחיל לא מדוע כן אם לבוקר קודם שהערב,בקר״ ויהי ערב ״ויהי בתורה
. כן לפני לעשות ומה בערב לישון ללכת איך כלומר, מבערב ערוך השולחן
 אינו, כסוס לישון הולך יהודי אם כי, מאליו מובן ״הדבר: יהושע ר׳ והשיב
 )אבא של עולמו״...(כארי לקום יכול

 
 
 

 אומרים הקדוש ובזוהר) ותשמע בא( שמע תא מריםאו בבלי בתלמוד למה טעם
 וגמרא והטעמים ההלכות כל לומדים היו התלמוד דבזמן משום) וראה בא( חזי תא

 אבל, שמע תא אומרים לכך ,להכתב עדיין רשות ניתן שלא, פה בעל שלהם
 ואגדות הסודות כל כותבים היו סודות של אגדה לימוד שהוא הקדוש בזוהר
 )"חי איש בן"(.בספרים שלהם

 

 
 אנו שמסובבים רואה המבין, לאט לאט רק אחת בבת בא אינו היצר

 תורתו הגינה לא מדוע ל"חז אמרו. מאד שמירה צריכים כן ואם, באפיקורסות
, וקשה. מבגדו נשמטים מינים שספרי מפני)? אבויה בן לאלישע כינוי"(אחר" של

 כל כשלומדים! תורה אינה כזו תורה אלא? תורה הצילתו לא גופא מזה מדוע
, ואדרבה בישיבה כלום כן גם תורתו אין הפקר הלב עושה ולערב בישיבה היום
 להיות אפשר האם. המות סם לו נעשית זכה לא שנאמר כמו, גרוע יותר עוד
 עלינו תקפו עכשיו: בביאליסטוק פשוט מבחור שמעתי?זו ידיעה בלא ישיבה בן

 שמים ויראת תורה בלי, שיצילנו ה"ע למשה אנו םוצריכי בשעתו כפרעה צרות
 ה"להקב לו ואין, השכלה מבני' ד מאויבי מאד נשבר ישראל הכלל. לנו יש מה

 קוראים אשר ישיבה בני שיש שמעתי.בלבד שמים יראת של אוצר אלא בעולמו
 איך להביט האפשר, שמנינותו ממנו וזב חזיר שהולך נא נצייר. פשיםוח דברי
 אפשר איך, לבך נצור משמר מכל?לו ישק ועוד זה את ויקבץ ישראל שילך
 שנאמר מה היפוך, הכל את האוהב? הוא ישיבה בן איזה? הפקר הלב להניח

 לעקור הרוצה. ממש רהיטל המה' ד אמונות אויבי הלא", אשנא' ד משנאיך"
 תאמר אשר כל לרבו עבד יאמר אמר אם. להרוג מהרוצה עוד גרוע' ד אמונת

 מוסרים כזאת בעת המנהלים. הוא אפיקורסות, אחד  מדבר חוץ אעשה אלי
, מזהיר אני כן על.להיות ישיבה בן צריך איך להגיד הרשות להם ויש נפש
 ראשית, מוסר ללמוד, הישיבה לתפילת לבוא להתחזק צריך ישיבה בן שכל
 להשתוקק וצריך. חבירו את ישמור אחד וכל, חכמה ראשית שהיא כל

 כל אש שתאכל להתפלל צריך אחד וכל, יתקיימו והיראה שהתורה ולהתאוות
. העולם כל בעד ישיבה בן מכל יתבעו, תכלה פשיתוהח וההשכלה', ד אויבי
, חייו ימי כל הפסק בלי הלב לשמור צריך, ידו על מתאהב שמים שם אין מדוע
, נרך שומר אני נרי את שומר אתה אם. בישיבה שנמצאים בלבד בזו די ולא
 )ל"זצ ליבוביץ בר ברוך רבי -"הקודש אל"( .יושיעכם ה' יתברך. ישראלשל החומה כל זהו
 
 
 

אבל אם בשבת ויעבור על איסור מעשה   יעשהשאדם איך יתכן  שאלה:
 ?שה את אותו מעשה ביחד עם חברו הדבר יהיה מותריע

אסור לקרות לאור הנר שמא יטה את הנר אבל אם שנים קוראים  תשובה:
  או להטות את הנר כי כל אחד יזכיר לחברוויחד מותר שאין חשש שיב

 )בס" רע"השולחן ערוך או"ח סי' (
 

 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

יד ךָ  ּדֹוֵרשׁ ' ה ּוָמה ּטֹוב ַמה ָאָדם ְלךָ  ִהּגִ  מעשה:ל"זצ שבדרון שלום' ר סיפר .ִמּמְ
 זכרון"ב הדרשה לאחר - שבת בליל העובדה בעל של מפיו בעצמי ששמעתי

 על, בדרשה אז דיברנו, שנים וארבע משלושים יותר לפני שבת בליל".משה
 הפסיד שהוא חושב אדםלכאורה איך דיברנו", שכרה כנגד מצוה הפסד"

 שכר" השכר את רואה הוא דבר של בסופו אך, שעשה המצוה ידי על
 בעולם עוד, מצוה שכר חפניים מלא ומקבל זוכה עוד ולפעמים". מצוה
?. רוסי אני האם כלומר?" רוסי אולי: "ושאל לקראתי בא הדרשה לאחר.הזה

 לרב ואספר, מרוסיה אני אבל".שערים במאה נולדתי רוסי אינני, לא"
 ניקולאי הצאר את הרגו כאשר לדבריו אוזן כריתי.אמר", עובדה שבדרון

. כביכול עדן גן של שנה חצי ברוסיה היתה ואז, ברוסיה התגוררתי, ש"ימ
 הסוציאליסטים קמו ולאחריו, רוצים שאתם מה וכל רוצח אכזר היה הצאר

 - פלאים פלאי, הגבלות ללא לסחור נתנו, קרינסקי הנשיא של בראשותו
 ממסחר היתה פרנסתי(. רב ממון הרויחו ובאמת מכליהם יצאו אנשים
 והרווחתי, ערב עד מבוקר- ובמרגליות בזהב סחרתי, אוהו. בבורסה

 בדרכי, שחרית תפילת לאחר שמונה בשעה מביתי יצאתי, אחד בוקר.יפה
 צעדתי כאשר. רב ממון בה היה. ביד קטנה מזוודה עם בדרכי אני.לבורסה

 לא זה קול!". עשירי! עשירי: "קורא קול מאחורי שמעתי לפתע, ברחוב כך
 פניתי, ראשי את הסבתי" עשירי מבקש יהודי, נו, במחוזותינו רבות מצוי היה

 הזכרון יום, אבא של יארצייט לי יש: "הסביר והוא לאחורי חזרתי, מדרכי
 הלכתי. לחצר אחריו נכנסתי.הסכמתי?" מנין להשלים לביתי תיכנס אולי, שלו
 אנשים ארבעה:בעינים חושך לי נהיה כביכול ואז, ונכנסתי הבית פתח עד
 אני והנה, עשירי שאני אמרתאתה: "בתמיהה שאלתי?!" עשירי. שם היו

 בפתח נעמד!". תלך לא אתה. הכרזתי(" רימתני למה! )הולך אני, חמישי
 כאשר...".כך תתנהג אתה גם יארצייט לך יהיה כאשר: "והתחנן הדלת

, לעשות אפשר מה, נו, טוב: "חשבתי, עליו רחמתי, כאלו דיבורים שמעתי
 ישבתי".אביו על קדש שיאמר, אנשים עשרה שיהיו עד אמתין, כאן כבר אני
 אמר לאחרים שגם מסתבר. לחפש יצא הוא. רוח בקוצר, הכסא קצה על
 שהנה לתומי חשבתי. עשרה נאספו, בערך שעה כרבע שלאחר עד",עשירי"

 החל הוא, לא אך, וגמרנו קדיש יאמר האיש, לבורסה הולך אני דקה בעוד
 שאני חשבתי. השיב!" שחרית! כן.שאלתי?!" שחרית"... . הודו"

, הולך לא אתה יהודי' ר: "הבית בפתח שוב נעמד והוא. לצאת קמתי.מתפקע
 אפסיד, למסחרי שעה אאחר: "והרהרתי התיאשתי!" אבא של יארצייט לי יש

 התפילה כאשר.מקומי על התיישבתי". וגמרנו יהודי עם מצוה למען, כסף
 המצוה לאחר שכעת וכמובן!" כח יישר"וב הברכות בכל אותי בירך הסתיימה

 מהרבי כן שמעתי(לב וטוב שמח יצאתי. שעשיתי מה על התחרטתי לא כבר
 המצוה שקודם, הוא ידוע כלל כי- שלום' ר אומר - קצנלבויגן אהרן' ר,שלי
 הוא שקל אלף חמישים לאדם תתנו אם גם, המצוה לאחר אבל, הרע יצר יש
 כאשר.הבורסה לעבר המזוודה עם צעדתי. רצון שבע הייתי). אותה ימכור לא

: בסערה לי ולחש אדם אלי ניגש הכניסה לפני מטר כמאה, התקרבתי
 הבוקר זה היה -!" ברח!, רוצחים! הבורסה בבנין הורגים, מכאן הסתלק"

 וכבר" - הבורסה לבנין ראשון דבר נכנסו הם. לגדולה עלו שהקומוניסטים
. אחורה אותי ודחק האיש לי אמר" עשירים סוחרים שבעים להרוג הספיקו
 סיפורו את סיים -" לרב אומר אני אז". "נפשי על ונעלמתי ראש הפניתי

 -' מצוה הפסד' - הפסדתי,שעה חצי אחרתי": "שכרה כנגד מצוה הפסד"
 משה בזכרון כאן היום ועד. חיים קיבלתי! החיים את -? בשכרה קבלתי ומה
 )להגיד(".ימים לאורך חי אני

פר.ִמְמָךדוֵרשה שבדרשלום' רס
הדלאחר-שבתבלילהעובדהבעל

ֵמי ְתּגָ  ְיָתאראוממ גמּגמִמּפִ

    "פרפראות"

 """מקום לשאלה

  "כתבםם מפי  "

  "טעםם של   ענין  "
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