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 םירוסיפוליקוטים 
 חקת -נפלאים 

 
 (ב, יט" )אדומה פרה אליך ויקחו"

 הצד על ללמדנו", קרח" לפרשת" אדומה פרה" פרשת נסמכה
, טהורים ומטמאה טמאים מטהרת זו פרה מה: שביניהן השווה

 מעלה, עולם סדרי הופכת, חיים מערכות משדדת מחלוקת אף
 ערבוביה בעולם ומכניסה עליונים מורידה, תחתונים

 . ואנדרלמוסיה
 (התורה על)

 

 (ב, יט" )באהל ימות כי אדם התורה זאת"
 צריך חייו ימי כל -" התורה זאת: "אומר היה מקוטנה יהושע רבי

 העולם מן ייצא ולא", ימות כי אדם" - למות כיצד ללמוד יהודי
 רבי. ותפילה תורה של אוהלה -" אהל"ה מתוך אלא, הזה

 של דירתו אין -" באהל ימות כי אדם: "אומר היה סלנט שמואל
", התורה זאת"ב אבל. אוהל - עראי דירת אלא הזה בעולם אדם

 בית לו ולהקים לבנות האדם זוכה, טובים ובמעשים במצוות
 בית אל האדם הולך(: "ה, יב קהלת) ככתוב, הבא בעולם

 ". עולמו
 

" עול עליה עלה לא אשר מום בה אין אשר"
 (ב, יט)

 וכבר השלמות לתכלית הגיע כבר כאילו עצמו את שרואה מי
 עליו אין שעדיין מובהק סימן זה הרי, ומגרעת פגם שום בו אין

 מלכות עול קצת עליו היה אלמלי. שמים מלכות עול בכלל
 .בלבד מומים אלא איננו עדיין כי יפה מבין היה, שמים

 (מלובלין החוזה)
 

 שריפת תוך אל והשליך... ואזוב ארז עץ"
 (ו, יט" )הפרה

 אינן המידות שתי. שפלות על" אזוב. "גאוה על מרמז" ארז"
 . שריפה טעונות ושתיהן, לאדם יפות
 להיות רשאי אינו כך, גאווה בעל להיות רשאי אדם שאין כשם
 . האידאלית היא הממוצעת הדרך. ביותר רוח שפל

 

 (ב, יט" )התורה חקת זאת"
 לומר ישראל את מונין ]מצערים[ העולם ואומות שהשטן "לפי

, חוקה בה כתב לפיכך בה?' יש טעם ומה הזאת המצוה 'מה
 . אחריה" )רש"י( להרהר רשות לך אין מלפני היא גזירה

 מדוע ,"מנחה שיירי" בספרו חוויתא, חי רחמים רבי שואל
 חוקה התורה כתבה לא" חוק" שנחשבות המצוות בשאר

 ?גזרתי גזירה חקקתי
 הן' וכדו ושעטנז בחלב בשר שאמנם", מנחה שיירי"ה ומתרץ

 אנו אותן אבל. וסברה טעם בהן שאין חוקיות מצוות אמנם
 שפכתי שאני לדעת לגוי לו מניין וכי עצמנו לבין בינינו מקיימים

 פרה אבל. חלבית בכפית אותו ערבב שמישהו מפני המרק את

 כמו. מהגוי מרובים בדמים ולקנות לחפש צריכים הלא אדומה
 אדומה בפרה ולכן, נתינא בן דמא על בגמרא שמובא הסיפור

 . להם לענות מה נדע, אותנו יצערו הגויים שאם התורה אמרה
 

 (ב, יט" )התורה חוקת זאת"
 כאן מדובר שהרי, הפרה חוקת זאת לכתוב צריך היה לכאורה

 עיקר הם טהרה שענייני כאן יש רמז אלא, אדומה פרה בדיני
 כיתר מצוה רק ואינה, תורה לחיי היסוד היא שהטהרה, התורה

 . המצוות יסוד אלא, המצוות
 אבל, מצוה אינה מקוה טבילת, אומר היה מקרלין אהרן' ר

 ידי על להגיע אפשר אי מקוה ידי על אליה שמגיעים לדרגה
 . אחרת מצוה שום

 

 (ב, יט..." )התורה חוקת זאת"
 'מה ישראל את מונין ]מצערים[ העולם ואומות שהשטן "לפי

 גזירה, חוקה בה כתב לפיכך בה?' יש טעם ומה הזאת המצוה
 (. י"רש) אחריה" להרהר רשות לך ואין מלפני היא

 הרי, זו מצוה על דווקא ישראל את העולם אומות מונין מדוע
 הרי כי: לומר ואפשר? טעם עליהן שאין מצוות הרבה ישנן

 פרה מצות על טעם, הדרשן משה' ר בשם י"רש מביא באמת
 שואלים זה בגלל ודווקא. העגל עוון על לכפר כדי והוא, אדומה
 העגל עוון להזכיר כדי, זו מצוה של טעמה העולם אומות

 דווקא זו מצוה' ה קבע ולכן. ישראל על קטרוג זה ידי על ולעורר
 היא חוקה, העולם אומות לשאלת להזדקק שלא כדי, טעם בלי
 . תען מאומה ואל אחריה להרהר רשות לך אין, טעם בלי

 (מזלאטשוב מיכל יחיאל' הרה"ק ר)
 

 ( יד ,יט" )באוהל ימות כי אדם התורה זאת"
 שממית במי אלא מתקיימים תורה דברי אין לקיש ריש "אמר
 ברכות" )באוהל ימות כי אדם התורה זאת שנאמר עליה, עצמו

  .(:סג
 לאדם טובה עצה לתת בזה ל"חז שכוונת: ביאר" חיים חפץ"ה

 : נאה במשל זאת והמשיל. התורה ללימוד זמנו לנצל
 טרדותיו מרוב, ערב עד מבוקר במסחרו טרוד היה גדול סוחר

 עיתים לקבוע זמן לו נותר ולא בציבור להתפלל פנאי מצא לא
 כוחותיו, בזקנו לבצבץ החל לבן ושער שנים חלפו, לתורה

 בו היום הוא רחוק ולא ובא קרב קיצו כי לחוש והחל נתדלדלו
 לכך אי, עולם בורא לפני מעשיו על וחשבון דין ליתן יצטרך

 סדר את לשנות עליו יהיה זה לצורך, לדרך צידה להכין החליט
 כך ואחר בציבור לתפילה בקביעות הלך יום מאותו כן על, יומו

 . לחנותו פנה אז ורק ללמוד כשעתיים נשאר
 שאלה הכנסת בבית ההייש שעות שלוש לאחר לחנות בהגיעו

 בשעות כי אתה יודע הלא, איחורו לפשר בתימהון אשתו אותו
? להתעכב לך ומה לדרכם הממהרים סוחרים הומה החנות אלו

 כך. חשוב בעניין טרוד היה כי וטען מלהשיב הבעל התחמק
 פעם ובכל המסחר לבית מלבוא מאחר היה ימים כמה במשך

 . היה היכן לאשתו מלספר התחמק
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 ששוב ראתה וכאשר האשה של סבלנותה פקעה אחד בוקר

 רבה מה, בוקר כל נעלם להיכן לברר יצאה, בבוקר משתהה הוא
 בית מחובשי נמנה שבעלה לה נתברר כאשר תמיהתה הייתה

 מלאה החנות הלא? מדעתך יצאת האם: לטעון החלה, המדרש
 עקב שנגרם ההפסד על לי איכפת לא ולומד. יושב ואתה קונים

 ? בחנות קבועים לקוחות לעכב אפשר כלום אבל, כך
 אחד בוקר אילו עושה היית מה, לי ועני נא שמעי: הבעל השיב

, העולם מן להפטר זמני שהגיע ָלך   ואומר המוות מלאך בא היה
 מלאה והחנות הואיל לכך פנאי עתה שאין לו אומרת היית וכי

, מהחנות נעלם שאני בוקר כל מהיום כ"א! שלא ודאי? קונים
 לך איכפת ומה, המוות מלאך י"ע נלקחתי כאילו לעצמך חשבי

 ?... בחנות לך לעזור ואבוא לתחיה אקום שעתיים שאחרי
 שממית במי אלא מתקיימים תורה דברי אין" ל"חז כוונת זו

 יתבטלו ואז, מת הוא כאילו לחשוב האדם על ,"עליה עצמו
, מהלימוד אותו המעכבים והסיבות התירוצים כל מאליהם

 לימוד לעומת טפלות טרדותיו כמה עד היטב יבחין זה באופן
 . ללמוד רב זמן וימצא התורה

 

 ( יד, יט" )באהל ימות כי אדם התורה זאת"
 רבנים באסיפת שישב, ל"זצ בער ברוך רבי הגאון על מסופר

 ואומר, התורה בשבח בהתלהבות מדבר הרבנים שאחד ושמע
, אוויר בלי לחיות אפשר שאי כשם. לנשימה כאוויר לנו שהיא

 ציפה בער ברוך' ר. התורה ללא להתקיים יכולים איננו כך
 מוצא אני, "ואמר קם, דבריו סיים כאשר ומיד, הרב דברי לסיום

 הכל". נורא באופן כאן שנתחלל, התורה כבוד על למחות חובה
. כוונתו את ובאר מיד המשיך הוא אך, הדברים על מאד תמהו

 החיים אמנם, "והוסיף, שאל" לנשימה? אוויר היא התורה וכי"
 ולכן. נוספים בדברים תלויים הם אך, לנשימה באוויר תלויים

 עצם היא התורה אבל, החיים עצם אינו עדיין לנשימה אוויר
 התורה אלא, בתורה תלויים שחיינו לומר נכון זה אין. החיים

 ". ממש כפשוטו' חיינו הם כי, 'החיים היא גופא
 (טוב לקח)

 

 (יד, יט" )באהל ימות כי אדם התורה זאת"
 לא, מיתה שעת עד אפילו, מצב שבכל ל"חז לומדים זה מפסוק

" המאור מנורת" בספר. התורה מלימוד עצמו את אדם ימנע
 והיה מסויים במקום מתייחד שהיה, אחד בחסיד מעשה, מובא
 עד, פעמים כמה עליה וחוזר בה מהפך, חגיגה במסכת בו לומד

 אחרת מסכת יודע היה ולא, בפיו שגורה והייתה אותה שלמד
 מן שנפטר כיון. ימיו כל בה שונה והיה, ממנה חוץ התלמוד מן

. פטירתו על שידע אדם שום היה ולא לבדו בביתו היה, העולם
. ומספד בבכי קולה והרימה עליו ועמדה, אחת אשה דמות באה

 ותאמר, ההמון נתקבצו אשר עד, וצעקתה אנחתה נתרבתה
 העולם לחיי ותזכו וכבדוהו וקברוהו הזה לחסיד ספדו, "להם
 מיד". שכוחה ולא עזובה הייתי ולא ימיו כל כבדני שזה, הבא

. ועצום גדול מספד עליו ועשו עמה וישבו הנשים כל באו
אותו וקברו קבורתו צרכי וכל בתכריכיו התעסקו והאנשים

" שמך? מה" לה אמרו. וצועקת בוכה אשה ואותה. גדול בכבוד
 נעלמה, חסיד אותו שנקבר כיון". שמי חגיגה" להם אמרה

 שנראתה, הייתה חגיגה שמסכת ידעו מיד. העין מן אשה אותה
 ולקברו ולבכותו לו לספוד פטירתו בשעת ובאה, אשה בצורת

 . תדיר בה ללמוד ושוקד תמיד אותה שונה שהיה על, בכבוד
 (חיים להחפץ הבית תורת)

 

 (יד, יט" )באהל ימות כי אדם התורה זאת"
 בשעת אפילו תורה מדברי עצמו אדם ימנע אל יונתן רבי "אמר

 היה", שלמה החשק" בעל, הכהן שלמה רבי .:(פג שבת) מיתה"
 שבע בן בהיותו. כולה התורה בכל בקי, עצום לגאון מפורסם

. והפוסקים המפרשים, ס"הש כל את ידע כבר, שנה עשרה
 על לספר היה רגיל, בנעוריו עמו התיידד אשר חיים החפץ רבינו

 פסק לא ימיו כל אשר" שלמה חשק"ה של העצומה שקידתו
 מגיעה - אומר ח"הח היה - שלו התורה אהבת. מגירסא פומיה

, ז"והי ג"הי שנותיו בין, בחרותו בימי. ממש נפש מסירות כדי עד
 לו שאסור הזהירוהו והרופאים אנושה במחלה שלמה רבי חלה

 מסכנת קלה התאמצות וכל רופפים ועצביו חלש לבו כי, ללמוד
. ימות ודאי, הרופאים אמרו בקולם, ישמע לא אם. נפשו את

 אי מחמת אמות הרי, תורה אלמד לא אם, שלמה רבי להם ענה
 מלימוד למות, לי מוטב. תורה בלי לחיות יכול אינני כי, לימוד

 שלמה רבי המשיך ואכן. תורה מביטול למות מאשר, תורה
 החפץ וכשהיה. מחוליו נרפא' ד ובחסדי ובלימודו בשקידתו

 בהתלהבות חוזר והיה מאד מתרגש היה, זה מאורע מספר חיים
 מלמות תורה מלימוד למות מוטב, "שלמה רבי דברי על

 ."תורה מביטול
 (חיים חפץ)

 

 (יח, יט" )אזוב ולקח"
 מורה האזוב". ואזלא קדמא" בטעמי מנוגנות אלו מילים שתי

 את יזכור אם רק להגיע אדם יכול שפלות לידי. שפלות על
 ואת". סרוחה מטיפה, באת מאין" - קודם היה מה", קדמא"

 ". ותולעה רימה עפר למקום" - הולך אתה לאן", אזלא"ה
 

 משה עם העם וירב... לעדה מים היה ולא"
 ולמה... אחינו בגווע גווענו ולו לאמר ויאמרו

 למות הזה המדבר אל' ה קהל את הבאתם
 (ד-ב, כ" )שם

 משתמש" יהודה מטה" בספרו ל"זצ לאזארוב לייב יהודה הרב
 מחלוקת בעלי אנשים אותם על לעורר כדי אלו בפסוקים

 הרב מעשי על להתלונן כדי מקרים מיני כל לנצל שמנסים
 . להם ולהציק עליהם להכביד ורק אך כשמטרתם, והגבאים

 במנוחה לשבת שלא, ריב מחרחרי של דרכם: כותב הוא וכך
 יושבים הם. ותחבולות אמצעים מיני בכל מחלוקת לבקש אלא

 על או החזן על, שלהם הרב על להתנפל איך וחושבים תמיד
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, דרכיהם כל את יודע ואני. לזה יש מאוד הרבה דרכים, השמש

 דרכם את יודע ואני. רבות שנים זה יושב אנכי עמי בתוך כי
 את פה לפרט חפץ אינני אבל, לרע ובין לטוב בין ומחשבותיהם

 הרשום לפי במספר וחמישה ארבעים שהם דרכיהם כל
 ברבים דורש שהרב בשעה: כך היא מדרכיהם אחת. ברעיוני

 הם, דעתם לפי, מישהו בכבוד נוגע שהוא יקרה ולפעמים
 :לרעהו איש ואומרים תיכף מתאספים

 אותנו וגידף שחירף, חסים אנו כבודנו על לא, אחים נא שמעו"
 התרגלנו כבר אנחנו. כלל לנו אכפת לא זה, לא. הריקים כאחד

 לא זה על אבל, כלל להם לב שמים ואיננו ולגידופיו לחירופיו
 - פלוני את בדבריו הכלים איך? השמעתם. בשתיקה נעבור
 איש, הקיר על בזבוב אפילו נגע לא שמעולם איש, אחינו

, בעצמו הרב על וגם הכנסת בית על כסף הרבה כך כל שמבזבז
 נעבור לא זה על, לא ?ולקלס לחרפה אותו עשה איך השמעתם

 ..." בדומיה
 כפי, ישראל של תלונתם דברי בהמשך מוצאים אנו לכך רמז

 של רב הערב אנשי כי משמע וממנו, הבאים בפסוקים שמובא
 -" לעדה מים היה ולא... "מלאכתם את היטב ידעו המדבר דור

 לריב בדעתם העלו לא הם אולם, מים היו לא הקדושה לעדה
 אל התאספו הם -" אהרן ועל משה על וייקהלו" אלא, כך על

, זאת לעומת. בעדם שיתפללו כדי, האלקים אנשי, ואהרן משה
 יצאו', עם' המכונה, רב הערב", אהרן ועם משה עם העם וירב"

 וכלל כלל נוגע לא לנו, משה, שמע: "לו ואמרו משה עם לריב
 אחי, אנחנו פשוטים אנשים שכן, אלינו מתנהג אתה שבו האופן

 המצרים קרוביו את מבכה רב הערב, )הרגת אשר המצרים
 בגווע גווענו ולו"ש אלא, בלבד זו לא(. מצרים במכות שמתו

 כפי מתים היינו והלוואי מחיינו כלל מוטרדים אנו אין -" אחינו
 אך. אתך בריב באים אנו בשבילנו לא, המצרים אחינו שמתו

 המדבר אל' ה קהל את הבאתם ולמה' העם כלל על דואגים אנו
 לך מה! להחריש יכולים איננו כזו שערורייה על '?שם למות הזה

 לא כך על?!... כזאת רעה עליהם שהבאת הללו ולצדיקים
 !"נשתוק

 של' רב ערב' בני: "בקריאה לאזארוב הרב יוצא דבריו בסיום
 טובים לא כי, מקדם ימים של' רב ערב'ה לבני יד תנו! זמננו
 ..." מכם טובים אינם והם, מהם אתם

 

 אין ומים ורמון וגפן ותאנה זרע מקום לא"
 (ה, כ" )לשתות

 שפע כאן היה אם גם: ואמר טעם של טענות העם טען, לכאורה
 לא ושממה ציה ומקום, הוא" זרע מקום לא" המדבר, מים של

 ולו כאן אין", לשתות אין ומים, "זאת גם ואף. למאומה יצלח
, זאת וגם. הנפש את להחיות שתייה מי של אחת טיפה

 במצוקה מצויים חבריהם. הבל דברי אלא היו לא טענותיהם
, צימאון מיתת סף על עומדים ובעירם וטפם ונשיהם הם, נוראה

 ובשעה", זרע מקום לא" המחר דאגת את דואגים הם ואילו
 אתה מכאן". ורמון גפן תאנה" על גם מדברים הם, זו קשה

, דעתו על האדם את שמעבירה מחלוקת של גנותה שומע

 עד מתערער ולבו עליו מתבלבלת דעתו ההתנצחות ובמהלך
 מה יודע ואינו והאבנים העצים על בטענות ובא מדבר שהוא

 עליהם שהיה עד, מחלוקת לתוך משנכנסו, הללו כך. שח הוא
 אלא עוד ולא, הפירות על טענו, הם שבנפשם המים על לבקש

 . המים לטענת הפירות תאוות שהקדימו
 (התורה מן)

 

" מים ויצאו פעמיים במטהו הסלע את ויך"
 (יא, כ)

 אותיות את נכה אם, ן"עי ד"למ ך"סמ הם" סלע" תיבת אותיות
 האותיות את ונוריד הצדדים משני נכה כלומר, פעמיים הסלע

 לנו ירדו, ן"עי ד"למ ך"סמ מהאותיות והאחרונות הראשונות
 הסופיות' ן' ד' ך האותיות ירדו וכן הראשונות' ע' ל' ס האותיות

 . מי"ם האותיות ויישארו
 (חיים מים באר)

 

" ישראל בית כל יום שלושים אהרן את ויבכו"
 ( כט, כ)

 אל. לאשתו איש בין אהבה ומטיל שלום רודף אהרן שהיה לפי
 מתושבי יהודי בא', מפוניבז הרב, ל"זצ כהנמן שלמה יוסף רבי

 מעורער שלי הבית שלום" נפשו מר את באזניו ושפך, העיירה
 הרב ניסה". פיטורין גט לאשתי לתת רצוני כן ועל, לחלוטין

 לנסות ושכנעו ישב רבות שעות. האיש של ליבו על לדבר
 לתת רצוני" בדעתו איתן היה האיש אך, בביתו שלום להשכין

 האיש את לשכנע מצליח הוא אין כי הרב נוכח". לאשתי גט
. פיטורין גט לך להסדיר אסכים" אמר כן ועל, להתגרש שלא

". מאשתך להתגרש להחלטתך גרם מה לי ספר, לכן קודם אך
 ענין את להסדיר מסכים הרב כי בשמעו, קמעה נרגע האיש

, ובכן. "הגורלית להחלטתו הגורמים את לרב וספר ופתח, הגט
 האשה שאין, העובדא היא אשתי נגד לי שיש העיקרית התלונה

 התעניין", כוונתך למה". "הבית עניני את כראוי לנהל יודעת
 כלי, בארונות מסודרים אינם הבגדים" סיפר והאיש. הרב

 לא הבית בחדרי, הנכון בסדר מונחים אינם הם אף המטבח
 הוסיף וכהנה כהנה ועוד", ניקיון על לדבר שלא, סדר שורר

, הלב תשומת במלוא והקשיב הרב ישב העת כל. לתאר הבעל
 מן ויצא סליחה ביקש, מכסאו קם, דבריו את האיש וכשסיים

, רוח בקוצר הבעל המתין. קצר זמן בעוד ישוב כי באמרו החדר
 עיינתי" הרב לו אמר וכך. בפיו מה לשמוע ציפה, הרב ומששב

, אכן, הגט כי לך לומר לנכון מוצא ואני, אשתך כלפי בטענותיך
 לשאול רצוני, לטענתך באשר, "הרב המשיך", ואולם. יסודר

 מכך הסובל היחיד הבעל שהנך אתה הסבור שאלה אותך
 טעות, כך אתה חושב אם למופת? בית עקרת אינה שאשתו

, מסודר ואינו נקי שאינו בבית חיים רבים בעלים. בידך גדולה
 ושיבה זקנה עד זה בבית לחיות והמשיכו, לכך התרגלו הם אך

 אותם עם נמנה אני גם. אני, לדוגמה. ושמחה אושר ברוב
 את והזמין הרב שאל" עיניך? במו זאת לראות רצונך... "בעלים
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 להזמנת הבעל נענה. ביתו את ולראות אליו להתלוות האיש
, תדהמתו הייתה רבה מה. לחדר מחדר בעקבותיו וצעד, הרב

ל דלתותיהם ש, הרב של בביתו השורר הסדר באי בהיווכחו
, נוראה ערבוביה התגלתה ובתוכם, לרווחה פתוחות הארונות

 ובהגיעם... הבית רחבי בכל פזורים היו שונים מלבושים
 שיירי ובהם, כלים, האורח של נשימתו נעתקה, למטבח

 עיניו את הבעל שפשף. אפשרי מקום בכל פזורים היו, מאכלים
 חשב ובלבו, הרב של בביתו השוררת המהפכה למראה בתימהון

 יחסית אך, כראוי הבית את לנהל יודעת אינה אשתי אמנם'
 נפעם'. ארמון הינו שלי הבית, הרב בבית השורר למצב

, עתה" לרב אמר כנוע ובקול פיו את האיש פצה, זו למחשבה
 ולהמשיך הגט על לוותר אני מוכן, הרב בית את משראיתי

 מעטות דקות באותן כי, האיש ידע לא". נעורי אשת עם לחיות
 הזעיק וטענותיו סיפורו את ששמע לאחר מהחדר הרב שנעדר

 מהפכה השניים ביצעו ויחדיו, לעזרתו הרבנית את הרב
 במטרה - זאת וכל, בשעתו ועמורה סדום בדירתם כמהפכת

 שאשתו העובדה מן הסובל היחיד הוא אין כי, הבעל את לשכנע
 . למופת בית עקרת אינה

 

 ( כט, כ" )אהרן גווע כי העדה כל ויראו"
 .(י"רש) הכבוד" ענני "שנסתלקו

 מדוע, ל"זצ ין'מרוז ישראל רבי ק"הרה את שאל אחד פילוסוף
 ענני נקראו מה שום ועל, דווקא אהרן בזכות כבוד ענני היו

 האדים כי מאשרים הטבע חוקרי דהנה, הצדיק לו הסביר? כבוד
 מתחברים ביניהם כשמדברים אוהבים שני מפיות שיוצאים

, שלום ומרבה שלום רודף היה הרי הכהן ואהרן, באוויר
 שעלו האדים ומן, רעהו את איש ישראל כל אהבו ובהשפעתו

 היה הדבר... כבוד ענני נוצרו יחדיו ונתחברו ריבוא' ס מפיות
 עם שהם ישראל לבני גם כבוד הוסיף אך אהרן בזכות אמנם

 . חברו את אחד והמכבדים האוהבים
 (חיים אוצר)

 

 (א, כא) הנגב" יושב ערד מלך הכנעני "וישמע
 שיהיו כדי כנען בלשון לדבר לשונו את ושינה... עמלק "זה

 ראו, כנענים אינם והם בידם כנענים לתת לקב"ה מתפללים
: אמרו, כנען לשון ולשונם עמלקים כלבושי לבושיהם ישראל
 .(י"רש... )סתם" נתפלל

 ?כנען ללבושי לבושיהם את גם שינו לא למה
 היו ואילו" כנענים"ל באמת הופכים היו כזה במקרה, ברם

 אף על בידם ניתנים היו, בידם כנענים לתת מתפללים ישראל
 וגם לשונו גם אדם משנה אם שכן - מלידה עמלקים היותם
 ... כך להיות ממש הופך הריהו לבושו

 לבושו ואת לשונו את משנה מישראל אדם כאשר הדין והוא
 ... הגויים של ולבושם ללשונם

 (ל"זצ מוורקא י"מהר ק"הרה בשם)
 

 וינשכו השרפים הנחשים את בעם' ה וישלח"
 (ו, כא" )העם את

 מהם להיפרע ראה מה( יט פרשת רבה במדבר) במדרש איתא
, ונתקלל תחילה הרע בלשון פתח שנחש לפי אלא, בנחשים

 שהתחיל נחש יבוא, ה"הקב אמר, ממנו ישראל בני למדו ולא
 נפלא מעשה. הרע לשון ממספרי וייפרע תחילה הרע בלשון

 בימינו שאירע א"שליט זילברשטיין יצחק רבי הגאון סיפר
 הילד שיחק, אחד יום. עשר בן ילד להם, טבריה בעיר למשפחה

 לבית הכרה חסר הובהל הילד. נחש ידי על הוכש ולפתע בחצר
 הכשתו אשר, מאוד ארסי נחש זה היה כי התברר ושם החולים

 הסובבים ולתדהמת עיניו את הילד פקח הלילה באותו. מסוכנת
 מכן לאחר מיד. הרע' לשון יותר אדבר שלא מבטיח 'אני אמר

, לתפקד הילד שב ספורים ימים ובתוך במצבו ניכר שיפור חל
 לא שמעודם אמרו החולים בבית כשהרופאים, ושלם בריא

 תשאיר שלא מסוכן כה נחש הכשת של דומה בתופעה נתקלו
 . קצר כה בזמן רושם

 

       " חשבון בואו המושלים יאמרו כן על"
 (כז, כא)

 מוסר ללמוד ניתן בעולם דבר מכל ל"ז חי איש הבן מבאר
 הספרה את נכתוב אם, כיצד. החשבון ממלאכת ואף, השכל

". עשרה-אחת" המספר את נקבל", אחת" עוד ולידה", אחת"
 אם". עשרה-ואחת מאה" ויתקבל", אחת" עוד לידו נוסיף

 בידינו יהיה, ברציפות" אחת" הספרה את פעמים עשר נכתוב
 הללו המספרים עשרת את נכתוב אם אבל, ממיליארד למעלה

. יחידות עשר אלא בידינו יהיו לא, נפרדים דפים עשרה על
, יחדיו ניצבים כאשר. האחדות מעלת את מכאן ללמוד עלינו

 לו אין, בנפרד פועל אחד כל וכאשר, מונים עשרת מוכפל הכח
 מצויים אם שגם, מכך ללמוד יש ועוד. המוגבל כוחו אלא

 לא אבל, ברציפות נרשמים המספרים ועשרת, אחת בכפיפה
 כמספר יקראום לא אז גם, חברו מעל האחד אלא זה לצד זה

 ונלמד. ותלושים בודדים כמספרים אלא, ומכופל גדול אחד
 פועלים הם כאשר רק וזאת, עצום כח הוא הרבים שכח, מכך

 רצה, עולמו את ה"הקב כשברא. ושוויון אחוה בתחושת
 שיש למרות, בשווה שווה רעהו אל איש יתייחסו שבריותיו

 של התיבות ראשי, כך משום. חבריו על יתרות מעלות לאחד
 השכל מוסר על". בשו"ה" "העולם והיה שאמר ברוך. "המילים

 המושלים הצדיקים אלו" המושלים יאמרו כן על, "נאמר זה
 החשבון ממלאכת ונלמד בואו" חשבון בואו, "ביצרם

 עיניך( "ה-ז) השירים בשיר גם שכתוב וכמו. בה ומהתבוננות
 יהיו, השכל עיני", עיניך" "רבים בת שער על בחשבון ברכות

 ידי ועל, החשבון בחכמת מהסתכלות נובעות", בחשבון ברכות"
 .והקדושה החכמה, היראה שערי", רבים בת שער על" יהיו כך
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