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 )כ"ב ה'(וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור" "                                                                     

 פה לאומותוש ברוך הוא שכינתו על גוי רשע ? כדי שלא יהיה פתחון "ואם תאמר: מפני מה השרה הקד                           
 נביאים והם פרצו גדרו של עולם". )רש"י(העמיד להם לו היו לנו נביאים חזרנו בתשובה. : אילומר                          .

הווים מכוחותיו הרוחניים של העם, אנשי השם הגדולים של כל עם אינם בגדר פרט בפני עצמו, אלא מת                            
 שהם מתרכזים ומתגלמים באדם אחד, עד שהוא נעשה למנהיגו ונביאו של העם.

ה משה רבנו, ואילו מכוחותיהם הרוחניים של אומות העולם התהווה בלעם הרשע. הרי וחותיו הרוחניים של עם ישראל נתהומכו
ממילא נסתמו כל טענותיהן של האומות. אמנם ניתן להם נביא, אך הוא הפך להיות בלעם הרשע, משום שלא היו מסוגלים להוציא 

 מפי השמועה( –'מעיינה של תורה' )                                                                                     מקרבם נביא טוב ממנו...
 

 ( 'ו -' שם ה)" ... ועתה לכה נא ארה לי את העם הזההנה עם יצא ממצרים הנה כסה את עין הארץ"
יה זה שיעץ )שמות א' י'(, והוא ה "הבה נתחכמה לו"על עם ישראל שבלעם היה בין יועציו של פרעה, אשר אמרו מדרש מצינו ב

 לבל יפרו וירבו. אל היאורולהשליך את בניהם הנולדים  ,מצריםלהעביד את בני ישראל בפרך, שלא להוציאם מ
ישראל  –לפיכך טען עכשיו בלק כלפי בלעם: הבט וראה, כי עצותיך שיעצת בשעתו לא נשאו כל פרי, שכן "הנה עם יצא ממצרים" 

; על כן עליך להתאמץ ולהפעיל נגדם "הנה כסה את עין הארץ" –והתרבו במאוד  פרושגם , אלא עוד ולא .ממצרים ויצוא יצא
 ועתה לכה נא ארה לי את העם הזה"..." –דש של קללה חאמצעי 

 אור החיים()                                                                                                                                              

 מנה עפר יעקב ומספר את רבע ישראלמי "  
 )כ"ג י(י אחריתי כמהו" ותה נפשי מות ישריםתמת 

 ביר  ה"קהג היה  , בראשיתה  החסידות  תנועת מגדולי   אחד
 .ע"זי  מפראג ל"המהר  מזרע , זצוק"ל  גרונדי לייבאריה 
 ומשם  ,זלטופולה בעיירההוא התיישב  , שונים נדודים לאחר
ונה כוא ה. עצום מופת ובעל כצדיק הגויים שמו גם בקרב תפרסםה , בהשפוליעיירה ל הגיע

 (.ב"תקע'תשרי ה' ו - ה"תפ'ה חנוכה) 87עד לגיל  האריך ימים', והסבא משפולי'
 

כיון יס לצבא הרוסי, והחליט להתגיש ,מעצוריםחסר התגורר צעיר יהודי שפולי בסמוך ל
 בטרם הגיוס לצבא זה, הוא התנצר.המיר דתו שכל יהודי היה חייב ל

, עבודת הצבא נמאסה עליוו ,בותעמרים חש שהקצינים מ ,נעשה לחיילשאחרי  זמן מה
ודאג  את העריק והשקה האכיל'הסבא'  '.הסבא משפולי'ברח לבית ו קוערהוא החליט ל
 אסר.נ אותו והוא אחריו, תפסו פשועד שקציני הגדוד שחי ,לכל מחסורו

שהוא זה הרב את  האשיםובחוצפה נוראה תנער אותו צעיר מאשמה, ה מחשש לעונש
 לעד.תאבד נשמתו  ,הצבא תטוש או, שאם לא יחזור ליהדות ויייע עליוהשפ שהסית אותו

שוחד ונתנו  ,הסביבה חרדו לקראתויהודי  ,רה הסמוכהינעצר והובל באזיקים לעי 'הסבא'
 .ליםיחימלווה ב רהילהסתובב בעי ורשההוהוא  שיוסרו האזיקים מידיו,כדי רב הון של 

 במקום מרכזי ואמר: ', נעמדהסבאהלך '
מי ימנה את מספר היהודים שהפכו לעפר ואפר  -מי מנה עפר יעקב" " ,ו של עולםרבונ"

מספר היהודים שנקרעו את מי יודע  -ומספר את רבע ישראל" " את שמך !לקדש בכדי 
 עתה מלא בקשתי ,רצונךאת כל חיי עמלתי למלא  ,בורא עולם ויוצרו! לגזרים למענך 

, קדושים וטהורים ,מותי כאותם יהודים ישריםשאמצא  - ""תמת נפשי מות ישרים ,ורצוני
 "...למען כבוד שמך

 ...ה פקודה לשחררוקצין והודיע שהגיע ופרצו בבכי, אך אז באעזעו הזדיהודים רבים 
אל  ,גם אם בקשתי למות מות קדושים לא תתמלא ,"רבונו של עולם :זקןאותו אמר נענה ו

שאקדש שמך  - "תהי אחריתי כמוהו" , אנאטתייעל מלבסוף מות גם אם א .תדחני מלפניך
 ..  ודבריו הנוראים נחרטו בלב השומעים !."הקדושיםאותם בעולם כפי שקידשוהו 

 "אחותי  

 רעייתי"...

 בן עטר חייםרבנו 

עלה עם  43 כבןה'תנ"ו, ובשנת  במרוקונולד זי"ע, 
שהה תקופה ארץ ישראל, במסעו לתיו שתי נשו
את ספרו המפורסם 'אור החיים' והדפיס  באיטליה

בראש קבוצת תלמידים  נסעאחר כך  על התורה,
 ופתח בה ישיבה.ומשם בא לעכו מצרים, ל ,שאסף

 ירושלים.עם ישיבתו ל הגיע ,תק"ג'הלקראת שנת 

 א"החידם א היה נערץ ונקדש על תלמידיו, ובההו
 בכלאותו אלו שה ם במעיינישה זי"ע, ועל בני העיר,

כין את חל להג ה"בתחילת קיץ התקדבר קשה. 
 מראו תהתוכנינסוג מ , אךמשיחה תלמידיו לקבלת

 ,ות משנה להגעתופח ,ואז .הוחמצהששעת הכושר 
 .47 גילב ,ט"ו תמוז התק"ג במוצא"ש, ,חלה ונפטר

לו קשיי  ישיהודי שלפניו ביכה בהיותו בירושלים, 
, ונתנו כתב אשוריו בוקלף כרך הרב  ,פרנסה גדולים

 וושע.יו ,כותל המערביבין אבני האותו  םשישיו ל
 .הפתקאת  העיפרוח סערה ה ,הלה הלך, אך בדרכו

שאין לו מה אמר הרב אך ב, במר לבו חזר לר
 .משמיםבכך רצו  וכנראה שלא לעשות,

 נמצא הקלף מוטל, פתחוהו וכך נכתב בו: אחרי זמן
אבקשך ברחמים  ,"אחותי רעיתי, יונתי תמתי

 פלוני בן פלוני...להשפיע פרנסה טובה ל
 "...חיים בן עטר

19:12       20:30       21:19                                 

19:30        20:33        21:15                 

19:21        20:34        21:17                 

19:28                 20:30                21:13 

 

 .ז"התשע, יד' תמוז 204 ןגליו ,בס"ד
 מפטיר'  //  שביום ג'תמוז על תענית י"ז שבת ב יםזיכרמ

  .4:38שעה "ש עד סו"ז ברכת לבנה במוצ /'והיה שארית' /
 

 נ"י אליהו בן אביטל הילד

 

 

מבבל בדרכו  צאהסופר יעזרא  -תמוז ג'תי"ד  ט"וביום  // יוסף ב"ר משה מטראני זצ"ל, המהרי"ט. הג"רנפטר  - יד' תמוז ה'שצ"טביום 
עד לירושלים. והזכות הזו עמדה לחודש תמוז שלא יפול בו הפור שהפיל המן על היהודים. )רד"ל  לירושלים, חמשה עשר יום מנהר פרת

 ורסם 'אור החיים' על התורה ועוד.נו חיים ב"ר משה בן עטר זצוק"ל, בעל הפירוש המפברנפטר  - ט"ו תמוז התק"גיום ב// . באסת"ר ז' י"א(

 בלקפרשת 



 

 "לא נחש ביעקב ולא קסם"                        
 

  :(')כ"ב הרש"י שואל הפרשה  בפתח                                    
     שהקדו "ואם תאמר מפני מה השרה                                    

 ?" כינתו על גוי רשעהוא שברוך                                    .
לנו נביאים ו ילו היא י שלא יהיה פתחון פה לאומות לומרכד" ועונה:

 גדרו של עולם". צוהעמיד להם נביאים והם פר ,חזרנו בתשובה
פתחון תמיד ם גויישכן יישאר ל ,הקושיא במקומה עומדתולכאורה 

הוא העמיד ואילו להם  ,נביא כמשהה' העמיד  לישראלשפה לטעון 
 ?פורץ גדר כבלעם ?נביא 

 בהקדמת מעשה: ,זי"ע בונם מפשיסחאר' רבי ענה ה ,כך על
בירת גרמניה להתרפא ממחלת  ,ברליןעיר ל תיעהגכאשר "

ם ילדרוש ולשאול אחר רופא עיני תיחלת, היתיים בה לקיניהע
'רופא לפנות למישהו יעץ לי תוך כדי שאני מברר,  מוכשר ומומחה.

 שונות. ח סגולותובכמחלות המרפא  ,ידוע פלאים'
צריך ללכת לרופא היה  שלאמיתו של דבר יהודי לא ,לו תיבהש

אל  וללכת מחולי שאחז אותו, רק לפנות לה', להתרפאבכדי 
והרפואה תבוא מאת דור ולבקש ממנו שיתפלל בעדו, הצדיק של ה

)שמות כ"א אלא שאמרה התורה במפורש "ורפא ירפא" , הבורא
 רפואה בדרך הטבע.רופא ובקש לו ל דם יכולהיינו שאי"ט(, ד

כל זה הוא ללכת לרופא רגיל הנוהג בדרך הטבע שטבע ה', אבל 
אותי 'לרופא פנות הלאתה רוצה אם ומנסה לרפא על פיה, אך 

 לאלפנות לי לא על פי דרך הטבע, הרי מוטב מתנהל שש פלא'
 , שיעתיר עבורי"...הרבי ר' ישראל, המגיד הקדוש מקוז'ניץ

האמיתית הסיבה  - מר רבי בונם, גם בנידון שלפנינו, אהוא הדין
התקרבו לה' וחזרו למוטב בזכות נביאותו אומות העולם לא ש

ו בקיומם ם לא האמינשה רק משוםהייתה  ,משה רבנוומופתיו של 
כל האותות והמופתים  ולדעתם ,ים על טבעייםישל כוחות אלוה

 וכדו'. ייםוטבע אירועים אקראיים היו רקשעשה משה על פי ה', 
כוחות על בעל גם הוא היה , שנביא משלהם' ה לכן נתן להםו

וסמכו  האמינו בוכן הם  ,םהלמשכשהוא  ,פתאום אזטבעיים, ו
 לא שבו למוטב.גם אז  ,ובכל זאת ,עליו, ולא טענו שהכל הבל

 הייתה שקר. ,על שאין להם נביא וכו'נמצא אם כן שכל טענתם ו
כי עיקר ממין העניין,  אינושהנביא שלהם פרץ גדרי עולם ה וז

פתחון פה,  םיייהיה לגומעתה לא ש ,תהיייאות בלעם ההסיבה לנב
היה עליהם להאמין ש הרי ,רשעאותו  ו בקסמיהאמינ כברשכן אם 

 .למוטבולשוב  אמתה ת לאלוקיפנו, ולשל משה רבנו תייאמה בכח
---- 

 מוסר השכל: -" ה' אלוקיו עימו ...ולא ראה עמל ..."לא הביט און
 האדמו"ר ,ענקי הדור הקודםמשל אחד  23 - ה פטירתוהשבוע חל יום 
, זי"ע יקותיאל יהודה הלברשטם בירהגאון האדיר  ,גרמצאנז קלויזנבו

 .נפטר בט' תמוז התשנ"דשב אליו(, "ל זכה בצעירותו להתקר)שאבא זצ
כמו בדורות  תאיפל קותבדביעובד ה'  - איש אשכולותהיה  הקדוש הרבי

וגם  ולמדן.פוסק  ,שעוד לפני בר המצוה שלט בש"ס ים, גאון עולםקדמונ
משפחתו  איבד את כלהוא  בשואה ,בעל כוחות נפש עילאייםו לפיד אמונה

. חסידיווכל תלמידיו ו עילוי מופלג(, ובן בכור םעשר ילדיבהם ) פההענ
 ,ישראליקא ואמרבא לאז ו. יםמנהגלקיים אפי' ק שדקדסבל במחנות תוך 

 .ועודבית חולים  ,ש"סלימוד מפוארת, מפעל ענקית והקים חסידות 
שעל כל מה שבא בכך  -עם מה אבוא לשמים ? ואחרי כל זה הוא אמר: "

 "...יהיה בסדרשאמרתי לא התלוננתי כלפי ה', לא התמקדתי ברע, ועלי 

מלמד עליהם והוא  ,מי שיש בו אהבת ישראל
הביט און "לא  -כדברי הפסוק )כ"ג כ"א( זכות, 

סימן הוא שיש  ,בישראל"ראה עמל ביעקב ולא 
ה' " -המשך הפסוק בו מתקיים ו ,בו יראת שמים

 מלך בו"...אלוקיו עימו ותרועת 
 )סניגורן של ישראל, הרה"ק לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע(

 יט"אשל בוקובזה   דניאל  הרב                                 
             ששכחה להדליקהאם הקנס על אשה  ?                                   

 שבת קיים גם בימינו )ב( ?נר                                          .
   הגרב"צו הגר"ע יוסףדעת ש ,הבאנו שבוע שעבר !                                          
האשה שאם היה אור חשמל דולק כש ,אבא שאול                                           . 
 , היא לא נקנסה.להדליק נר שבת שכחה                                            . 
אם אור החשמל הודלק ש ,ח"ד פפ"ג ס"ק ג(חוט שני, ) הגר"נ קרליץדעת ו

 בכלל הקנס. שה השוכחתאאין הלכבוד שבת, 
, אולם הפעילה שעון שבת שידליק את אור חשמל לפני שבת הדליקה ואם לא

 ,פ"ג הערה ד( ,מלים אמניך) הגרי"ש אלישיבהאור אחר כך לכבוד שבת, דעת 
 שאין לקונסה, כיון שהכינה את קיום מצוות הדלקת הנר.

שאור  , שאף היכן)ח"ה סי' ל"ג( הלוישו"ת שבט בכתב  הגר"ש וואזנראך 
, וזאת משום שאף כשדולק קנס, חל עליה שכחהאשה החשמל היה דולק, אם 

 שיש חשמל.כשהרי מברכת עליו אפילו  החשמל חובה להדליק את הנר,
( דן בזה, הערה ל ,)מהדורא ישנה ח"ב עמוד ל"השמירת שבת כהלכתה בכן ו

את  אם הדליקה , שאף(מ"ו)או"ח סי'  שו"ת מלמד להועילוהביא בשם 
כלום בלא  לפטורובין שלא לכבוד שבת, יש לומר ש בין לכבוד שבת ,מלהחש

 רכה על הנרות.ישלא הדליקה ולא ב ,על כל פנים פשעהאי אפשר, כי 
היא  בביתהכשהאשה מדליקה דווקא  וובהמשך כתב שם, שיש לומר שלא

במקום האירוח להדליק ונוהגת תמיד  מתארחתהיא ש , אלא אף היכןנקנסה
 נרות הקנס תצטרך להוסיף.ת נרות, אב' ........

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י: 

 ה'מ  נ  ו  ה'ד  כת  - מטפרק ק 
 

 השלישית הקבוצה   בני – ''יםג  נ  א  פ  ה'קא  
 גלח  את  זקנםל  נהגו  ,ה'מ  נ  ו  ה'ד    שבכת
הראש, ושמרו בסתר על שפת הלאדינו ולשון הקודש,  את שיער ולגדל

 .)שהייתה בשנת ה'תרע"ד( לחמת העולם הראשונהמעד ערב 
הם היו סוחרים מובהקים, ולימים העמידו מתוכם רופאים, עורכי דין 

ה' האחרות, בסברם מ  נ  ו  שהתנשאו על קבוצות ה'ד   ליגנציה'ואנשי 'אינט
 שהם 'שומרי החותם' של ש"צ.

ה', מחתן את בניו רק עם מ  נ  ו  כל זרם משלושת הזרמים שבתוך כת ה'ד  
אנשי שלומו, ובין שלושת הקבוצות יש קשריים קהילתיים רופפים, אך 

ת הם מתכנסים לתפילות בנפרד, ונקברים בבתי קברו שום מגע דתי,אין 
 יני, שכנם היהודי בעיר סאלוניקי:נפרדים, וכפי שכתב ד"ר אלאט

"אלה לשלושה אגודות נפרדו, אשר ישנאו ויבזו אלה את אלה, עדי תקץ 
 עין רואה בם".

תר"ל, ציין ש"יש ביניהם 'נוסע גרמני שהגיע לסאלוניקי בערך בשנת ה
ים תיעוב הדדי במידה כזו, שאינם מתגוררים באותם בתים, אינם סועד

 בשלחן משותף, אף לא ישתו מתוך כוס ממנה שתה האחר".
ה', הייתה קבוצה נוספת מ  נ  ו  היריבים של כת ה'ד   חוץ משלושת הפלגים

, אוסף של שבתאים 'האשכנזים'דהיינו  –י' ל  כ  של משפחות שנקראה 'ל  
מפולין, הונגריה, מולדאביה וואלאכיה, שהיגרו לתורכיה כדי לחבור 

 אית.לאחיהם לדעה השבת
ועדה מפקחת  –לכל אחד מהפלגים הללו יש מבנה קהילתי מסודר 

בראשות נשיא המשמש כמזכיר וגזבר, המטילה מיסים קבועים על 
 הקבוצה לפי גובה הכנסותיהם.חברי 
תעוררו ביניהם סכסוכים כספיים, לא תמיד הצליחו מנהיגיהם כשה

לה לא לפתור את הבעיות, שכן ידיעותיהם הרבות בזוהר ובספרי קב
הועילו להם בעניינים של 'חושן משפט', ואז לעיתים היו אנשים מהכת 

 פונים לבית דין יהודי שיכריע ביניהם.
 ויש עדויות על כך בספרי שו"ת של רבני אותו הזמן...

 )ע"פ 'משיחי השקר ומתנגדיהם', המשך בשבוע הבא ב"ה(

 (ב)באמונה שיעור גדול   
 הגה"צ  מו"ר  ימקורב  ממשיכים

 זצוק"ל בוקובזהנתן  הרב

 ו:יסוריימתוך פר על גדלותו שבלטה סל
, בבית החולים חוליו מיטת מורנו הרב על שכב כאשר גם"

 רבים אלפים -לאחרים  ועזר עודד ,קהל רחב הוא קיבל
ם , וגמחלתו, הרבה מהם תלמידיו ומעריציו אותו בימי ביקרו

 ןמראהו וממ חוששיםכשהם מתפללים ו ,ישראל מגדולי
 לה'. הודיה רק על שפתיו כאשרהרב קיבלם , והבאות

 בבית חדרו דלת על נתלתהמרוב אנשים שהגיעו אליו, 
 תור... פי על כנסילהרשימת המבקשים  החולים

 אחד כל בשלום מתעניין היה, הנוראים מכאוביו מתוך הרבו
 הבן שלום מה: "האישיים ובענייניו משפחתו מצבב, מהם

"איך ושל אברהם" ?  הטיפול עבר איךיעקב" ? " ישראל
 " ?!בהצלחה המבחנים את עברהיא ה, הבת
פנו אליו ובני משפחותיהם במחלקה  חולים קצר זמן תוך

לא  שחולה לב ׂשםהרפואי  הצוותגם , וברכה ועזרה בבקשת
עם נפש כבירה,  במינה מיוחדת אישיות ,אצלם שוכברגיל 
 המחלקה מנהללכך ש הגיעו הדבריםו וחסיד. צדיק

 עמו... תייעץהבאו ל ים בכיריםופרופסור
 ,מפניו החיוך מש דווי, לא ערש על, האחרונים בימיו אפילו

 ומאירות". יפות בסבר פנים אדם כל מקבל תוך שהוא
 (0548455275 –)לרכישת הספר 'עמוד החסד' על חיי רבינו זי"ע 


