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 לעי"נ הרה"צ 
  בנימין ביינושבן ר'  פנחס

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
 

"וילכו זקני מואב וזקני מדין וקסמים בידם" 
 ז(  ,)כב

כך לשונו של רש"י הטעון ביאור: "קסם זה נטלו בידם זקני 
יש בו ממש.  -בלעם בפעם הזאת  עמנומדין: אמרו, אם יבוא 

 אין בו תועלת. -ואם ידחה אותנו 
 ".ינו פה הלילה, אמרו: אין בו תקוהלפיכך כאשר אמר להם ל

שרש"י בלשונו החדה היטיב לדייק כחוט  המווילנמבאר הגאון 
 השערה את מהלך הדברים:

ללא  עמהמשה רבינו כשרצה לדבר עם השכינה, היה מדבר 
הכנה, אבל היה צריך להתעכב מעט, כמו שאמר משה לטמאים 
לנפש שבאו לשאלו בקשר להקרבת קרבן פסח "עמדו )המתינו 

 קמעא( ואשמעה מה יצווה ה".
בפעם הזאת, בלא  עמנוזקני מדין: "אם יבוא  זה מה שהתכוונו

שהיות, אז נדע שיש בו ממש, כי הוא גדול אפילו יותר ממשה 
 רבינו והוא יוכל לו.

ואם ידחנו כמו משה, אין בו תועלת שכן הוא שקול בדיוק 
 כמשה ולא יוכל לגבור עליו בקלות, אבל תקוה עדיין יש.

עכבו פה זמן רב, לפיכך, כאשר אמר לינו פה הלילה, כלומר הת
 !.קוה היות ודרגתו פחותה מדרגת משהאז אמרו: אין בו ת

 

 "מלא ביתו כסף וזהב" )כב, יח(
בלעם חשק מאד בכספו וזהבו של בלק, אך ביודעו כי לא יוכל 
לעבור את פי ה', השלים בלית בררה עם המצב והודיע כי גם 

תו לא יוכל לעשות דבר. והנה, באו –אם יתנו לו כהנה וכהנה 
ביטוי של "אלפי זהב וכסף" השתמש גם דוד המלך ע"ה 
בהקשר שונה לגמרי, כשהוא בז לכל אוצרות הכסף הקיימים 
בעולם, אל מול התענוג הנצחי של לימוד תורת אלוקיו 
והשתעשעות בחוקיו, כמו שאמר )תהלים קיט, עב( "טוב לי 
תורת פיך מאלפי זהב וכסף". ככל שאדם גדול יותר, הוא מסגל 

העריך יותר את הזכות הגדולה של למוד תורת ה', ולחוש כי ל
 אלפי זהב וכסף לא ידמו ולא ישוו לה. 

זה סיפר הרב שדמי, אחד מתלמידיו הקרובים של  ןבעניי
נברג זצ"ל, מעשה שספרה לו הרבנית שין שתחי', יהגרח"פ שי

: באחד הימים נכנס לביתם הרב גשיינברגיסתו של הרב 
כות עם בעלה, רבי משה שין זצ"ל. ורוהסתודד א גשיינבר

כשיצא סיפר לה בעלה כי ראש ישיבת "תורה אור" בקש ממנו 
הוא לצאת לגייס כספים  חומוכרהיות  –בקשה מיחדת 

לו בטול  םלהיגרלמוסדותיו והוא חושש שעל ידי זה עלול 
תורה, הוא מבקש ממנו שיואיל להקדיש עבורו מעט זמן בכל 

המשיך רבי  –ילמד לזכותו. השבתי לו  יום שבו ישהה בחו"ל ובו
שיש לי 'לתת' לו חצי שעה ביום על פי החלוקה הבאה:  –משה 

רבע שעה מתוך חצי שעת ארוחת הבקר שלי עם אשתי, ורבע 
היה  גשיינברשעה מארוחת הערב המשתפת שלנו... הרב 

 מרוצה ועזב בסיפוק את הבית. 
 ו.שנים חלפו, והנה נקרא רבי משה שין לבית עולמ

כשהגיע הגיס הגדול לנחום אבלים בבית הנפטר, נגשה אליו 
האלמנה ושטחה לפניו את בקשתה: "הלא מר 'בעל חוב' לבעלי 
המנוח על חצי שעה יומית במשך זמן ידוע, נא ונא ישיב לו רבנו 
כגמולו ויקדיש עבורו בשבעת הימים שעד ראש השנה הקרב 

נאלם דומיה  גשיינברחצי שעה לימוד ביום לזכותו". הרב 
ספרה הרבנית  –כסיד, כמו ניר הטישו הלבן הזה שבידי  רוהחווי

ולאחר כמה דקות התאושש ואמר: לא היה כדבר הזה  –שין 
ממנו זמן', רק שאלתי האם יש לו זמן  יהלוויתמעולם... לא '

 עודף, והוא ענה לי שיש לו חצי שעה ביום.
 אין לי ... –התנצל עמוקות  –אני 

הרבנית האבלה לא הצליחה לעצר בדמעותיה, ולמראה פניה 
התכנס שוב הרב בעצמו ואמר: "מסכים, אוכל להקדיש בעזרת 
השם חמש דקות לכל יום בשבוע שלפנינו עד ראש השנה, ודעי 

 דולר!"...  ןמיליו השווזה  –הכריז בקול  –
שבה הרבנית שין למקומה כשהיא מרצה, נטלה מחשבון לידיה 

 ןממיליום שלושים וחמש דקות לימוד שוות למעלה וחשבה: א
 כעשרים ושמונה אלף דולר...  השוודולר, יוצא שכל דקת למוד 

הרימה עיניה בהתרגשות אל בניה וחתניה והכריזה: "דעו לכם, 
למעלה מעשרים ושמונה אלף  השווכי כל דקת למוד שלכם 

 !...".גשיינברדולר... כך בפרוש הורה לי הרב 
שבה נפגשה עם גיסה הגדול, ביקש לתקן דבר  בפעם הבאה

דולר, אלא הרבה  ןמיליו השוומה, ואמר: "באמת, אין הלימוד 
 יותר... טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף!...".

 )לאור הנר(
 

"אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא 
 אוכל לעבר את פי ה'" )כב, יח(

מתחשב עם  בתקיפות. אין הוא –דיבורו של השרף מקוצק 
עצמו ואינו מתחשב עם אחרים. הוא אינו מסוגל לשקר בנפשו, 

 להעמיד פנים.
חריפותו מהאמת יונקת. אמת לוהטת שאפפה את כל ישותו, 
האומרת קדושה וטהרה. אנשים מפחדים מהאמת. בורחים 
ממנה ונפגעים מחשופיה, אבל השרף אינו נרתע. יברחו להם 
בעלי מורך, עם השקים שהם מטפחים בלבם. מייעצים לו 
אנשים כי ירכך את חריפותו כלפי זרים, ילבש גלימה רכה יותר, 

ל אין הוא רוצה לשמוע להם. אומר וכי בדרכי בלעם אלך? אב
: "אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף תחלקלקולבלעם היה לשון 

וזהב לא אוכל לעבר את פי ה'". ואילו יעקב אבינו אמר: הבה 
את אשתי כי מלאו ימי, מקשה רש"י: והלא קל שבקלים אינו 

 אומר כך? אלא להוליד תולדות אמר כך.
רש"י גם אחרי תירוצו במקומה עומדת, אם והקושיה של 

מתכוון להעמיד תולדות מה לו וללשון הזו? אלא המשיך השרף 
להעמיד יורשים שילכו בדרכיו,  "להוליד תולדות אמר כך". –

שלא יסלסלו בדיבורם ולא יעמידו פנים ולא יטפחו שקרים או 
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אבק שקרים בלבם, ישמיעו את האמת שבליבם בפני כל... 

 )מורשת אבות(
 

״אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב״    
 יח( ,)כב

השר איגאנטייב, משרי ממשלתו של הצאר אלכסנדר השלישי, 
ישראל מובהק היה. תדיר חיפש עצות ותחבולות  ברוסיה, שונא

 להצר את צעדי היהודים ולהקשות על חייהם במדינה.
יום אחד רחשו השמועות בעיר הבירה: הברון גינצבורג, מגדולי 
העשירים היהודיים ברוסיה, עורך מגבית בין חבריו ומוקיריו. 
מטרת המגבית: לאסוף סכום נכבד דיו בו יוכל לשחד את 

יב האנטישמי, בהבטחה מפורשת מפיו שיותר לא איגאנטי
 יגזור על היהודים גזירות.

השר איגאנטייב שמע זאת ותאוות הבצע נדלקה בעיניו. באחד 
הימים בעת שנפגש עם הברון גינצבורג, לא התבייש הגוי ופנה 
ישירות אל הברון: ״שמעתי שרצונך לתת לי מעות, כמה למשל 

 בדעתך לתת לי?״
הדבר תלוי מאיזו זווית נמדוד את שווי ”ינות: הברון חייך בשנ

 -היהודים. שהרי אם מדובר על פי שוויים של היהודים בעיני 
הרי שאין לכך מחיר ולא אוכל לתת לך מאומה. אלא שאם 

הרי שלסכום פעוט  -מעריכים אנו את היהודים על פי מבטך 
 )במחשבה תחילה( ”...שכזה מוכן ומזומן אני ברגע זה

 

 ה' כי הולך הוא" )כב, כב( "ויחר אף
ע״פ מה שכתוב לעיל שרבי יהושע בן לוי רצה לקלל שכנו ולקח 
תרנגול והסתכל בו מתי נהיית כרבולתו לבנה, כי אז הקב״ה 
כועס ונרדם ומזה הבין שאין ה' חפץ בכך, גם בלעם לקח 
תרנגול וניסה לראות הסימן ולידע לפי זה מתי ה' כועס, 

ש שמתחיל להירדם לכן התחיל לילך וכשהגיע הרגע הזה הרגי
וזה ״ויחר אף ה' כי הולך הוא״  םיירדהלוך ושוב בכדי שלא 

 בשביל לא להירדם.
 

"ויפתח ה' את פי האתון ותאמר לבלעם מה 
 זה שלוש רגלים" )כב, כח(  יהיכיתנעשיתי כי 

רמז לו: "אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש רגלים 
  .בשנה" )רש"י(

וכי רק את שלושת הרגלים מקיימים ישראל?  נשאלת השאלה,
למה רמז לו דווקא על מצוה זו, שאותה מקיימים אלו שהוא 

 מבקש לעקור?
אך ביאור נפלא מובא בשם האדמו"ר ממישקולץ שליט"א, 
שפירש כך: דהנה מובא בגמרא )פסחים ח:( "שלוחי מצווה 

? "משלוש אינם ניזוקין לא בהליכתן ולא בחזירתן", מנלן
רגלים". כיוון שבשלוש רגלים, כתוב בתורה ולא יחמוד איש את 
ארצך בעלותך לראות את פני ה' אלוקיך שלוש פעמים בשנה" 

כשעולה  קיינזולומדת מכך הגמרא שרכושו של האדם לא 
 . קיינזלרגל, וקל וחומר שהאדם עצמו לא 

והרי עם ישראל עוסקים כל היום במצוות, או שהם הולכים 
צווה )תפילה, לימוד התורה, עשיית חסד וכו'( או שהם למ

 חוזרים ממצווה, והם בגדר "שלוחי מצווה" שאינם ניזוקין. 
ובלעם רצה לקלל ולהזיק לעם ישראל. אז פתח ה' את פי 
האתון, ואמרה לבלעם: "למה הכיתני זה שלוש רגלים" הרי 
משלוש הרגלים אנו לומדים שעם ישראל אינם ניזוקין, ואיך 
אתה רוצה להזיק לעם ישראל? לא תצליח! כיוון שעם ישראל 
הם שלוחי מצווה ואינם ניזוקים, שזה אנו לומדים מ"שלוש 

 )פנינים(  רגלים"... 
 

 "ויפתח ד׳ את פי האתון" )כב, כח( 
וכבר משלו המושלים משל לאחד שדואג ובונה בנינים לריק. 
והנה היה שכן אחד שרצה להלוות איזה קרדום לחפור בה, 

לי, אולי כן, ופתאום עולה לו במחשבתו  הילוווחשב ההוא לא 
מה פתאום שילווה והרי ההוא אדם אכזרי קצת, לא מתאים לו, 

יתן, וככה אבל למה לא, אני לא עשיתי לו כלום, אבל הוא לא 
מחשבות רוצות בקרבו, עד שניגש לדלת ביתו של השכן 
ודופק, כאשר שכינו פותח את הדלת, מיד הוא מתחיל לצעוק: 
לא עשיתי לך כלום אני לא עשיתי לך כלום, מדוע אינך רוצה 
לתת לי, וההוא בדלת לא מבין, מה אתה צועק הוא אומר לו, 

ם, בבקשה קח, האם אתה צריך משהו, כן עונה לו, את הקרדו
אומר לו השכן כשהוא מתפלא על התנהגותו המוזרה, כשמגיע 
הביתה, מתחיל להתעורר מה צעקתי, איך נתתי לדמיונות 

  להשתלט עלי.
 ויפתח ה' את פי האתון...

 

"מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלש רגלים" 
 כח( ,)כב

כבר אמר הרה״ק השרף מקאצק זי״ע )מדרש משה בלק 
רש״י שהאתון אמרה לבלעם "זה שלוש  תרס״ט( על דברי

רמז לו אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלש רגלים  -רגלים" 
בשנה, ולכאורה צריך ביאור, מדוע רמזו לו דייקא במצוות 
שלשה רגלים, ולא אמרו לו אתה מבקש לעקור אומה שמניחה 
תפילין בכל יום ויום או שאר מצוות. אלא ביאר הרה״ק 

לו, הנה עם בני ישראל יעלו ג' פעמים  מקאצק, שהאתון רמזה
 ומשתחווים צפופיםבשנה לעיר קטנה כירושלים, ושם 'עומדין 

רווחין' ואעפי"כ מעולם לא אמר אדם צר לי המקום שאלין 
בירושלים )אבות ה, ה( ואילו אתה רגע אחד עמדת במקום צר 

 וכבר איבדת כל עשתונותיך...
מעשה דלהלן, פעם ומי שמרגיש שצר לו, ישמע היטב לדבר ה

נסע רכב משא גדול ורם בדרך המובילה מעיר לעיר, על אם 
הדרך הוצרך לעבור תחת 'גשר', כידוע, על הגשר כתובים 
'מספרים' האומרים כמה הוא גובהו של גשר, והנה 'חכם' זה 
ראה את המספר שהוא בדיוק כגובהו שלו, ואעפי״כ נכנס, ו... 

ניו אינו יכול להמשיך מצא את עצמו באין מנוס ומפלט, לפ
כי  -בדרכו כי כל הגשר יתערער מחמתו, ואף לחזור אין בידו 

תקוע הוא בין קרקע עולם לקרקע הגשר... עד שבא פיקח 
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הוצא נא מעט אוויר מתוך הגלגלים, ויתמעט  -אחד, ואמר לו 

גובהך הגדול, וממילא תוכל להמשיך בדרכך... כיו״ב לדידן, 
מד מלכת בדרכו בחיים, ואי אפשר פעמים והאדם מרגיש כי ע

שיוציא מתוכו את  -עצתו  ,לו לזוז לא לפניו ולא לאחוריו
 ,יקטין עצמו ויכניע לבבו לפני שוכן מרומים ,המנפחו רהאווי

 ואז יעבור ממילא את דרכו בחיים בשופי ובנחת.)באר הפרשה(
 

 "ויפתח ה' את פי האתון" )כב, כח(
דברי יואל מסאטמאר יש להסמיך את מאמרו של הרה׳׳ק ה

המפרשים מדוע עושים עסק כ׳׳כ גדול  תקושייזי׳׳ע על 
מ'ויפתח ה' את פי האתון', הרי כבר היה זאת לעולמים שבעל 
חי דיבר בעת אשר שוחח הנחש עם חוה אודות אכילת עץ 
הדעת, ותירץ הרה׳׳ק הנ׳׳ל שהנחש דיבר עם חוה ע׳׳מ 

דם אין להחטיאה ועל נס שכזה שמטרתה להחטיא את הא
עושין זכר לנס, ורק כאן שהאתון דיברה וכ"כ למה רק בכדי 
למנוע את בלעם המדורדר ומלא בחטאים שימנע עצמו עתה 

 מן החטא על כזאת עושים זכר לנס. 
 )באר הפרשה(

 

 "לו יש חרב בידי כי עתה הרגתיך" )כב, כט(
 לכאורה, יש לדייק כאן שני דיוקים:

חרב ולא לקללה כאשר א. מדוע בכלל להרוג את האתון ב
גנות גדולה היה ”מדובר בבלעם שכוחו בפיו. כלשונו של רש׳׳י: 

לו דבר זה בעיני השרים, זה הולך להרוג אומה שלמה בפיו 
ב. מהי ההדגשה של כי ׳׳עתה׳׳ ”. ולאתון זו צריך לכלי זיין

 הרגתיך.
מבאר כך: כדי להיות בטוח שהקללה ” ירך יעקב”בספר 

 לעם לקלל ב' פעמים באותו היום,תתפוס, אסור היה לב
לא ”ה לאחר המבול בתורתו )בראשית ח, כא( ”שכן כך גזר הקב

שרצה בלעם לקלל את ישראל,  ןמכיוו”. אוסיף לקלל עוד
הוכרח לוותר על רצונו לקלל את האתון שכן רק קללה אחת 

 יכול הוא לנצל.
המיוחדת ” עת”ל למדנו שהוא חיכה ל”זאת ועוד, מדברי חז

 יכעס ואז הוא יקלל. ה”שהקב
לו יש חרב בידי ”זהו הדיוק בלשון הפסוק: אומר בלעם לאתון 

”, עתה”בגלל שרצוני לקלל אותם, עבורך, ”, כי עתה הרגתיך
” עת”נאלץ אני להשתמש בחרב. זאת ועוד שלא הגיעה ה

ה כועס ואין לי כח לקלל בפה, לכן בעת שכזו מוכרחני ”שהקב
 להשתמש בחרב.

 

 ט(,ישכן ובגוים לא יתחשב" )כגעם לבדד  "הן
כאשר בקשו שלטונות רוסיה להחדיר רוחות השכלה בישיבת 
וולוז'ין, ובקשו להטיל על תלמידי הישיבה את החיוב ללמד 
למודים כלליים ואת שפת המדינה ראה הנציב מוולוז'ין את 
הסכנה הגדולה שבדבר והעדיף לסגור את הישיבה המפורסמת 

שלטונות. וכה פרש הנצי״ב פסוק לדרישות ה עלהיכנמאשר 
אם רוצה עם ישראל לשכן לבטח  -זה: ״הן עם לבדד ישכן״ 

ולשבת במנוחה עליו לבודד את עצמו מהגויים. אולם ״ובגויים" 
ממעשיהם,  וולימודאם חושב הוא שבהתקרבותו אל הגויים -

הגוי אינו  -א  חן בעיניהם, אזי ״לא יתחשב״ ויעזור לו הדבר למצ
ך והוא ממשיך לשנוא את ישראל אף יותר כי מתחשב בכ

 ״בהלכה שעשו שונא ליעקב״.
 

 "תמת נפשי מות ישרים" )כג, י(
כתב האור החיים הקדוש שבלעם רצה למות מתוך תשובה, 
כלומר לחזור בתשובה ומיד אחר כך למות, ולא לחיות 

 בתשובה.
וזה לשון קדשו: 'ראיתי רשעים שאמרו לי בפירוש, כי אם היו 

ים שיחזרו בתשובה ותיכף ימותו, היו עושים תשובה, אלא יודע
שיודעים שאינם יכולים לעמוד בתשובה זמן ארוך, כי דבר מלך 

 זקן וכסיל עליהם רחמנא ליצלן'. עד כאן לשונו.
כלומר, אחד מהדרכים של היצר הרע, כשהאדם רוצה לחזור 
בתשובה, הוא אומר לו אתה הרי כבר מכיר את עצמך שלא 

עמד, ועדיף שלא תתחיל כי ממילא מחר תיפול, ולכן תחזיק מ
העצה הוא להחליט שלפחות היום אהיה טוב, ואין אני צריך 

 כעת לחשוב על המחר. 
 

"מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע ישראל" 
 )כג, י(

מין יאין חשבון במצוות שהם מקי -רש"י: מי מנה עפר יעקב 
 בעפר.

פר, למשל: אפר פרה מצוות רבות מקימים ישראל באמצעות ע
ש בשור ובחמור, ואדמה, סוטה, קבורת המילה בחול, לא תחר

 כסוי הדם, קבורה ועוד.
מקובל, כי הסוחרים הטובים ביותר הם אותם אלו היכולים 

ספור הזדמנויות  -להפך זבל לזהב, והנה, בידי עם ישראל יש אין
לעשות זאת, ולזכות על ידי אמצעים מועטים של עפר 

בעולמות של נצח, כאותו ילד המשליך  -אשפתות הנלקחים מ
את האשפה לבקשת אביו, וכך באמצעות זבל, כפשוטו, מקים 
מצות כבוד הורים, שערכה לא ישער ולא יתאר. עמד, אפוא, 
בלעם ואמר: מי יכול להכריע אנשים, אשר מחול ועפר עושים 

 מצוות?!
 )לאור הנר(

 

 יז( ,"מה דיבר ד'" )כג
יש לבאר בדרך משל. גביר עשיר בעל שררה בעירו, לא נחון 
בחכמה מרובה, אך עקב מעמדו הרם היה הציבור מבקש ממנו 
עצה ותושייה. אך מאחר שהוא עצמו לא היה מסוגל לתת להם 
עצות נכונות, הוא היה נוהג ללכת לאשתו ולשאול את פיה, איזו 

שובה תשובה עליו לענות להם. פעם אחת, בשעה ששב עם ת
בפיו, לעגו לו חבריו הפרנסים, ביודעם שהלך להתייעץ עם 

 אשתו, ואמרו לו, הגד נא לנו מה אמרה לך אשתך הפעם. 
עפ"י משל זה מבאר רבי יצחק מוולוז'ין את הפסוק, "ויאמר לו 
בלק מה דיבר ד'", בלק שחפץ היה לזלזל בבלעם על שלא קילל 
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ד'", כלומר, לך את ישראל כפי שרצה בלק אמר לו: "מה דיבר 
הרי אין עצה ותבונה משל עצמך, רק מה שאתה שומע מד' 

 אותו תדבר, אם כן אמור נא לי, "מה דיבר ד'".
 )הגרי"צ מוולוז'ין זצ"ל(

 

"לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל 
 כא(  ,בישראל" )כג

רבי דוד מלעלוב היה ידוע באהבתו הגדולה לכל בן ישראל והיה 
ולם לא הביט און ביעקב וכלל לא אוהבם כנפשו ממש. מע

א צד זכות והאמין שיהודי מסגל לחטא ובכל יכולתו חתר למצ
בכל אדם מישראל. פעם נקלע יחד עם תלמידו רבי יצחק 
מוורקא לכפר אחד וכדרכו סר רבי דוד לבקר בבתי יהודי הכפר 
כדי לחזקם ולעודדם. היה רשע אחד רע מעללים, ורבי יצחק 

אף שמעולם לא היה מדבר סרה  רו ועלבקש למנוע מרבו לבק
ביהודי חרג ממנהגו וקרא: ״אל תלכו לשם, כי הוא רשע". סרב 
רבי דוד לקבל את הדברים ופנה אל הבית, ובהגיעו ראה מזוזה 
בפתח. צהלו פניו ואמר לתלמידו: ״ראה נא שאינו רשע, שהרי 

 יש לו מזוזה בפתחו״!
 

 "אל מוציאם ממצרים" )כג, כב(
״אתה אמרת הנה עם יצא ממצרים, לא יצא מעצמו  פירש״י ז״ל

הוציאם״. בלק ברשעותו התכוון לומר: הנה עם  םהאלוקיאלא 
יצא ממצרים, יציאת ישראל ממצרים, היתה בזכות מעשיהם, 
בהיותם דור דעה, אמנם כעת אין בידיהם זכות וניתן להתגבר 
עליהם ולקלל אותם, ועל כך היתה תשובת בלעם כפי שהושם 

הוציאם  םהאלוקיאין זה בזכותם, אלא:  -: לא יצא מעצמו בפיו
כלומר, למרות שלא היו ראויים, ולא היה להם כל זכות, בכל 
זאת הוציאם ממצרים, מאחר שכך היא רצונו יתברך, ולפיכך 
גם כיום אין כל אפשרות להרע להם, משום שהם רצויים 

 )כ״ק מרן מהרי״ד זי״ע( ואהובים לפניו יתברך.
 

 עליו רוח אלוקים" )כד, ב("ותהי 
משפחת פ. לא היתה שומרת מצוות, אך הנה גדלה הילדה 
וצריכים היו לשלוח אותה לגן ילדים, בקרבת הבית לא היה אלא 
גן דתי. החליטו ההורים כי עדיף לשלוח אותה לגן בקרבת 
הבית, גם אם הוא דתי, מאשר לשולחה לגן שאינו דתי, הנמצא 

 במקום רחוק יותר. 
שישי אחד חזרה הילדה לביתה ואמרה לאמה: הגננת  ביום

 אמרה שאת צריכה להדליק נרות...
התרגזה האם ואמרה: אנחנו לא מדליקים נרות, וזהו... חזרה 
הילדה והפצירה באמה: אבל הגננת אמרה!... גערה בה האם 

 וצעקה: הניחי לי, בבקשה, אצלנו לא מדליקים נרות!
צורה נחרצת: אם את לא הילדה לא הרפתה והודיעה לאמה ב

תדליקי נרות, אני אדליק! האם יצאה מכליה והזהירה את 
הילדה כי תעניש אותה קשות אם תעז להמרות את פיה. אבל 
הילדה לא שמעה אליה, הלכה לבדה לחנות המכולת ובקשה 

 שתי נרות.

בעל החנות חשב לעצמו: הלא אין הם מדליקים אף פעם נרות, 
באה לבקש נרות? אין זה אלא שיש מה קרה, איפוא, שהילדה 

במשפחה, ולכן נתן בידיה שני ''נרות נשמה''.  ןזיכרולהם יום 
הלכה הילדה הביתה, הסתגרה בחדרה והדליקה את שני נרות 

 הנשמה.
לפתע נכנסה האם לחדר הילדה וראתה לתדהמתה שני נרות 
נשמה דולקים... מה זה? שאלה בסערת רוח. את לא רצית 

ילדה, הדלקתי אני שתי נרות, אחד בשבילך להדליק ענתה ה
ואחד בשביל אבא! האם שבאה כנראה מבית שעוד ידעו שם 

אלה, כאשר ראתה שבתה הדליקה שני נרות נשמה  םענייניעל 
ואומרת שאחד בשביל אבא ואחד בשביל אמא חלף בה רעד 
פנימי עמוק, ולמחרת כבר הלכה בעצמה לבית הכנסת. ומאז 

ק נרות בכל ערב שבת. ומכוח הנרות והלאה התחילה להדלי
 נהפכו היא ובעלה לבעלי תשובה. 

 )שאל אביך ויגדך ח''ב עמוד קל''ה(
 

 ״וירא את ישראל שוכן לשבטיו״ )כד, ב( 
אומרת הגמרא )בבא בתרא פ(: ״ראה שאין פתחיהם מכוונים 
זה כנגד זה״. גם בדירת עראי חייבים להקפיד על גדרי הצניעות, 

שמקילים בקיץ בענייני צניעות בהימצאם בדירת שלא כמי 
כשאשוב בחזרה  -עראי, מחוץ לעיר, ואומרים ״אחטא ואשוב״ 

 )הרבי מליובאוויטש( לעיר.
 

י -ד-"נאם שומע אמרי קל אשר מחזה ש
 " )כד, ד(םעיניילוי גיחזה נופל ו

 -דול כל כך גופירש הרה״ק ה'לב שמחה' זי״ע, אפילו אדם 
רואה 'מחזה אלוקים', אעפי״כ יהא נופל ששומע 'אמרי קל', ו

 שלא ישמור על עיניו. - םעינייאם ח״ו יהיה גלוי  מדרגותיומכל 
 )באר הפרשה(

 

 יז( ,"אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב" )כד
אמו אל רחובה של עיר, ברגע של הסח  יתבלוויילד קטן יצא 

הדעת נשמטה ידו מיד אמו, כעבור רגעים אחדים תפס הילד כי 
אין אמו אתו, ופרץ בבכי. עוברים ושבים חסו על הילד ונסו 

ל אותו מי הוא ומהיכן הוא, אך הילד שקוע בבכיו ואינו ולשא
עונה לשואליו, גם כאשר נסו לנחמו ולעודדו שעוד מעט תחזור 
אמו, לא פעלו מאומה ולא נתקבלו על לבו, כאשר נמצאה האם 

מרו ׳אמא! שמח הילד לקראתה, והביע את שמחתו הרבה בא
 חשבתי שלא תחזרי ולא אמצא אתך לעולם׳. 

ו ולפי זה הוא יזהו טבעו של ילד קטן, הוא רואה את העכש
אמו איננה נדמה לו שכך זה  ועכשימשער את העתיד, אם 

 לעולם.  ריישא
בלעם הרשע התנבא על הגאלה העתידה, ואמר: אראנו ולא 

בלב  שאוייעתה אשורנו ולא קרוב, בלעם הרשע רצה להכניס 
ישראל, הגאולה העתידה ׳לא עתה' היא, רחוקה היא ׳ולא 

  המצב רע ומר, מי יודע עד מתי זה ימשך. ועכשיקרוב׳, אבל 
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 "לא הביט און ביעקב" )כג, כא(

בשעה שבקשו הרומאים השונאים ליכנס להר  .1

הבית, פחדו לגעת בקדוש והיקר לעם, אמרו: יכנס תחילה 

אחד מהם מישראל. אף אחד לא ההין להכנס לבית 

 המקדש ולחלל את כליו.

היה שם רשע גדול יוסף משיתא שמו שהסכים, אמרו לו: 

 הוא. שלך -הכנס, ומה שתוציא משם 

נכנס והוציא את המנורה של זהב. אמרו לו: אין דרכו של 

הדיוט להשתמש בו; הכנס שנית, ומה שתוציא עכשו שלך 

ולא קבל,  -הוא. סרב. הבטיחו לו פטור ממכס שלש שנים 

לא הסכים להכנס בשנית. אמר: לא די שהכעסתי את 

בוראי פעם אחת, אכעיסנו פעם שניה? מה עשו לו, נתנוהו 

שמנסרים בו נסרים, והיו מנסרים בו, והיה צווח: במתקן 

 אוי לי שהכעסתי את בוראי!

מי הוא? יקום איש צרורות, בן  -יקום איש צרורות  .2

אחותו של יוסי בן יועזר איש צרדה היה. והיה רוכב בשבת 

על הסוס, ולפניו הוליכו היוונים קורה לתלות את רבי יוסי 

ו: ראה הסוס שהרכיבני בן יועזר. אמר יקום לרבי יוסי דוד

עליו אדוני, וראה הסוס שעליו הרכיב אותך אדונך! אמר לו 

קל וחומר לעושי רצונו! אמר  -רבי יוסי: אם למכעיסיו כך 

יקום לרבי יוסי: וכי עשה אדם רצונו יותר ממך ומדוע אם 

כן סובל אתה ומובל למיתה? אמר לו רבי יוסי: אם לעושי 

 יו!:קל וחומר למכעיס -רצונו כך 

נכנסו דברים אלה ללבו והיו מפעפעים בו כארסו של נחש. 

הלך וקיים בעצמו ארבע מיתות בית דין: סקילה שרפה 

הביא קורה ונעצה בארץ, קשר בה  -הרג וחנק: מה עשה 

חבלים והקיפה גדר, עשה מדורה לפניו ונעץ את החרב 

באמצע. אחר שהכין כל זאת, נתלה בקורה נפסק החבל 

אותו החרב ונהפך עליו הגדר ונשרף. נתנמנם ונחנק, קדמה 

רבי יוסי בן יועזר וראה מיטתו פורחת באויר. אמר: אוי, 

 לשעה קלה קדמני זה לגן עדן.

החסידים הצטופפו לראות את הרבי עורך את  . 3

שולחנו הטהור, האדמו"ר שר ישמחו במלכותך בניגון מלא 

קושר  רגש, הוא היה אחוז שרעפים וניכר היה כי ניגון זה

אותו למשהו טמיר, לשאלת החסידים מה מיוחד במנגינה 

זו סיפר מעשה שהיה, שני שודדים שהיו למרבה הצער 

והבושה יהודים, הטילו חיתתם על כל יושבי העיר, הם 

שדדו את כל מי שיכלו, לא חסו על עשיר ועני, זקן וצעיר 

איש ואשה, וכדי לטשטש ראיות ולמנוע עדות על 

דרך כלל את הנגזלים האומללים לעולם מעלליהם שלחו ב

האמת, המשטרה שניסתה כל דרך אפשרית לתופסם, 

נואשה, והבטיחה פרס כספי גדול על ראשם, למרות 

שהיה ברור שמי שיעקוב אחריהם חייו יהיו שוים פחות 

מקליפת השום, בכל זאת הכעס שפעפע בכולם והכסף 

 שקרץ, גרם לקומץ אנשים עזי נפש להתגבר על פחדם

ולצאת למעקב אחרי השודדים, ואכן מה שלא הצליחה 

המשטרה לעשות הצליח אותו קומץ אנשים לעשות, הם 

עקבו אחרי השודדים והצליחו למצוא את מקום מחבואם, 

המשטרה נערכה בכוחות רבים ופשטה על האיזור בו 

התמקמו השודדים, ולאחר מאבק קשה ביותר כששוטרים 

כאשר נתפסו נדונו למות  רבים נפגעים, הצליחו לתופסם,

וגזר הדין נועד להתבצע בשב"ק, גם היהודים שמחו 

לאידם של השודדים שהטילו חיתתם בארץ, הנה הגיע 

זמנם והם יבואו על עונשם אמרו, בבוקר אותה שבת 

התאספו מאות מתושבי העיר לראות את סופם המר של 

שודדים רוצחים אלו, השודדים הועלו על המוקד הלהבות 

החלו מלחכות אותם והשודדים עומדים בשויון נפש, כבר 

והנה מגיע הכומר ובידו צלב הוא מבטיח לחון אותם אם 

ימירו את דתם, הם מסכימים ומבקשים אותו להביא את 

הצלם, כשזה הגיע לקחוהו ולתדהמת כל הצופים הטילו 

אותו לאש, כעסם של התליינים גבר בהם להשחית והם 

הם התחילו בידיהם אותם החליטו לשרפם אבר אבר, 

הכניסו לתוך הלהבות, לפתע החלו שני השודדים לשיר 

ישמחו במלכותך במנגינה מלאת רגש ותדהמה אפפה את 

 כולם, את המנגינה הזאת שר הרבי ברגש קדש.

 )מן המים משיתיהו(
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