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!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1947ו                             "סיון התשע' כו

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

לּו פְּ ֵניֶהםַעלַויִּ רּופְּ ֹּאמְּ תֱאלֵֹּקילֵאֵַוי ָכלָהרּוחֹּ לְּ
יׁש,ָבָשר ַעלֶיֱחָטאֶאָחדָהאִּ ָהֵעָדהלכֵָוְּ
ף צֹּ קְּ ('כבפסוקטזפרק)?תִּ

מדתךאין.מחשבותיודע.הרוחותאלהיאל

עליושסרחהודםבשרמלך!ודםבשרכמדת

מייודעאינו,מדינהמקצת(כנגדושחטאה)

נפרע[הואהרי],כועסכשהואלפיכך,החוטא

כלגלויותלפניך,אתהאבל.מכולם

לאאתהולכן]החוטאמיאתהויודעהמחשבות

,החוטאהואאחדהאיש.[כולםאתלהענישחייב

החוטאהואקורח)?תקצוףהעדהכלעלואתה

אחריונמשכואחריושנמשכוהעםשארוכל,היחיד

[הרי]!אמרתיפהה"הקבאמר.(במחשבהרק

.חטאלאומיחטאמיומודיעיודעאני

אותםנענשולא,משהשלזוסנגוריהידיעל

אךקורחאחרוהתפתושנמשכוישראלשבעם

לאלורקעונשניתןאלה,במחשבתםורק

.מעשהעשוובנוסףבמחשבתםאחריושנמשכו

האור החיים הקדוש

דּו ָכלֵהםַוֵירְּ יםָלֶהםֲאֶׁשרוְּ ָלהַחיִּ אֹּ ַכסׁשְּ דּוֶרץָהָאֲֵעֵליֶהםַותְּ ֹּאבְּ תֹוךֵ ַוי ָכל,ַהָקָהלמִּ וְּ
ָרֵאל שְּ ֵתיֶהםֲאֶׁשריִּ יבֹּ בִּ ָלםָנסּוסְּ קֹּ ילְּ רּוכִּ ָלעֵֵֶפןָאמְּ בְּ ('לד-'לגפסוקיםטזפרק)ָהָאֶרץנּותִּ
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זמני השבת

שהייתהמחטאפילוחנינהבריוסירביאמר"

נבלעההיאאף,מידםישראלבידשאולה

ְרדּו":דכתיבעמהן םוַיֵּ רְוָכלהֵּ םֲאשֶׁ ים,ָלהֶׁ ַחיִּ

.('א-י.נדףסנהדריןירושלמי)"ְשֹאָלה

וכלשקורחעד,המחלוקתהיאחמורהכךכל

בעקיפיןאובישירותשקשורמיוכל,עדתו

.הגיהינוםלשאולישירותירד,זולמחלוקת

כנגדשהבאיםמכאן":בחיירבינווכותב

אין,יסודותיהאתלעקורורוצים,התורה

ַוְתַכס":שנאמר!"הבאלעולםחלקלהם

ם יהֶׁ ץֲעלֵּ תֹוְךַויֹאְבדּוָהָארֶׁ טזפרק)"ַהָקָהלמִּ

קהלמתוךחלקםאתהםאיבדו('לגפסוק

םַוְתַכס":עקיבארביאמר.ישראל יהֶׁ ֲעלֵּ

ץ תֹוְךַויֹאְבדּו".הזהבעולם-"ָהָארֶׁ -"ַהָקָהלמִּ

.הבאלעולם

רואיםשאנוכךבשלבעיקר!חמורכךכל

הם,האדמהבמעמקישנבלעואנשיםשאותם

ללאהםהיוזהלמעשהשעדישראלמגדולי

מהנבחריםוהיהצדיקשהיהקורח.דופי

העידהנשיאי250-והבריתארוןאתלשאת

י"שכולם,אליושהצטרפו אֵּ דְקרִּ ימֹועֵּ ַאְנשֵּ

ם [(.קיסנהדרין)העולםבכלשםלהםשהיה]"שֵּ

הכלאתמאבדיםעצמםאתמוצאיםכולם

רגע.מחשבהחוסרשלרגעיםכמהבגלל

לשורהכניסהכרטיסעםהיוהם,מעשהלפני

מעשהשאחריוברגעהבאבעולםהראשונה

שמםוללא,הכניסהכרטיסללאנשארוהם

.חייהםכלבמשךעליושעמלוהטוב

ןַאל":האדםאתמזהיריםל"חז ְבַעְצָמְךַתֲאמֵּ

לעמוליכולאדם.('דבאבות)"מֹוָתְךיֹוםַעד

.הסוףלפנירגעהכלאתולאבדחייוכלקשה

,הגדולהכהןמיוחנןלדברראייהמביאים

מותוולפני,הקודשיםבקודששנה80שהיה

בעיקרולכפוררעהלתרבותלצאתהספיק

מה,שלהבתנפלהבארזיםאם"ו.(.כטברכות)

נאמרמה(:כהקטןמועד)!"?קיר[ה]איזובייעשו

אנואיך?קרהזהמאתנולענקיםאם,אנחנו

שלנוהמעשיםעלולשמורלהשכיליכולים

שביהלכומאתנוגדוליםאם,וישריםנקיים

?ותחרותשנאהקנאהלַכבוד,תאוותםאחר

במחשבהמעשהסוף"ש,אותנומלמדיםל"חז

צריך,מעשיועללשמורשרוצהאדם".תחילה

שלשמחשבותיוהיכן.שלומחשבהללדאוג

חושבאדםאם.מעשיושם,נמצאותהאדם

מעשיועליקריןזה,טוביםדבריםעל

כלרערקיחשובואם.טוביםיהיוומעשיו

יבואאך.רעיםיהיומעשיוגםכמובן,היום

לוקשהשמאוד[בצדקאולי]ויטעןהאדם

גםולפעמים.מחשבותיואחרלעקוב

נענהמה.בראשלועוברותרעותמחשבות

עללשלוטיכולאדםאיך?אדםלאותו

?טובותשיהיומחשבותיו

(ל''זצדסלראליעזראליהוהרב)"מאליהומכתב"ה

התעניינותבלא,מחשבהשאיןמסביר

מחשבותלעצמומזמיןאדם.להשקדמה

מתענייןהוא.ההתעניינותי"עלראש

אתממלאזהואז,מסוימיםבנושאים

מושפעיםמעשיוגםכךובעקבותמחשבותיו

התענייןלאשמעולםאדם,לדוגמא.בהתאם

לאפעםאף,דבשלמטרותדבוריםבגידול

אתיעסיקלאשזהוכמובןכוורןלהיותיהפוך

אותואתשיקראואנשיםשני.מחשבותיו

אחדלכלכי.שוניםדבריםיזכרו,בדיוקעיתון

אדםאםוכך.שוניםהתעניינותתחומי

טובותמחשבותאז,טוביםבדבריםמתעניין

אותויובילשזהוכמובן,ליבואתימלאו

יתענייןאדםאםאך.טוביםלמעשים

ומעשיומחשבותיו,והרסנייםרעיםבדברים

.בהתאםוהרסנייםרעיםיהיו

שאלהעודישנה!שלאמסתבר?פשוטכךכל

יכולאדםאיך.עליהלענותצריכיםשאנואחת

ורקאךשיהיוהתעניינותותחומיעללשמור

מרגישאדםלפעמיםהרי?החיוביבכיוון

כלדווקאשלאומסוימיםדבריםלגביסקרנות

רואים,דבריםשומעים.עבורוחיובייםכך

מהי?ההתעניינותאתלרסןניתןאיך.דברים

?בשרשרתהראשונההחוליה

שלהרצון!האדםשלרצוןה:היאהתשובה

הולךוהכלההתחלתיתהנקודההואהאדם

להיותשרוצהאדם:לדוגמא.הרצוןבעקבות

,שמייםיראתמהיוילמדיתעניין,שמייםירא

ואזכךעליחשובשהואכמובןנמנעבלתי

שקדםהרצוןכמוטוביםויהיויושפעומעשיו

עולםתאוותאתרוצהאדםאםאך.להם

עליחשובהוא,בתאוותהואיתעניין,הזה

ֵאבולבסוףתאוות .בהםִיְסתָּ

,לילךרוצהשאדםבדרך":ל"חזאמרוכךועל

,שלךבידייםהכל.(:ימכות)"אותומוליכיןבה

אתהמה!ביטוילידיבאהשלךהבחירהוכאן

!תחליט!תבחר?רוצה

.בבעיהשהואנספרבדעתוחצוישעדייןלאדם

נטייהלאדםכי,בדעתךחצוישהנךהסיבה

ם"הרמב)סביבתואחרבדעותיונמשךלהיות

מהםילמד,רעההיאסביבתוואם.('או-דעות

הואגם,היאטובהואם.במעשיהםוידבק

אתמסביבוהואכשיראה.בטובויחפוץירצה

לאחר[עדיין]שמחייכיםהעולפורקיחבריו

אך.לכךהואגםויתאווהירצה,שלילימעשה

רצוןשעשותחיובייםלאנשיםהואיתחבראם

אףיתהפך,שלהםוהשמחההחיותהוא'ה

עדלהתעניינותשיוביל,טובלרצוןרצונוהוא

מה,האדםאותואצלויתאמתיתברר"ש

מבטושישיםצריךולמה,בעולמוחובתו

"חייוימיכלעמלהואאשרבכלומגמתו

שללמחשבותהדרךמשם.(ישריםמסילת)

.מאודקצרהוסיפוקהתרוממותשאיפה

.מצוותנקראיםכברהטוביםומעשיו

.עולמםאתאיבדולכן!כבודרצוועדתוקורח

,ממצוותחופשייםחייםרצה,גדולכהןיוחנן

:היאהשאלה...הלאהוכך.לצדוקיהפךולכן

??רוצהבאמתאתהמה

ם'ה" ָשַמיִּ יףמִּ ְשקִּ יַעלהִּ ְראֹות,ָאָדםְבנֵּ ֲהיֵּשלִּ

יל שַמְשכִּ תֹדרֵּ יםאֶׁ ('ידתהילים)"ֱאֹלקִּ

ַחר ֶׁשהַויִּ מֹּ דלְּ אֹּ ֹּאֶמרמְּ ֶאלֵתֶפןלַאֵ'הֶאלַוי
ָחָתם נְּ ('טופסוקטזפרק)!מִּ

ועדתוקורחשלהרבהרשעותםאתראהמשה

שלאה"מהקבלבקשצריךוהיהעליהםוכעס

.שהביאוהמנחהלמצותיתייחס

אדםלךשאין[לנולהראות]לצדבזהוהכוונה

רשעיםואפילו]טוביםומעשיםמצותבידושאין

המנחהזכותלהםלהיחשביכולה,ועדתוכקורח

הואברוךהקדוששאין,לנוקדםוכבר.[שהביאו

שלואפילוובריהבריהכלשכרמקפח

ֶולְוֵאיןֱאמּונָּהֵאל":(לבדברים)דכתיב.רשעים עָּ

רַצִדיק פסיעותיומשכרולמדוצא."הּואְויָּשָּ

בכללשלוטשכרשקיבל.נבוכדנצר]רשעאותושל

,בלבדצעדיםשלושבעקבות,דורותשלושהעולם

חשכןעלאשר([.צוסנהדרין)ה"הקבלכבודשעשה

,שבידםמצוהאיזהלהםשתעמודמשה

מעשיהםעל'היענישםלאובגללה]תולהשהזכות

ֶאלֵתֶפןַאל"ואמר'מהבקשלזה,[הרעים

ם תָּ הגיעהשכברזכותאפילופירוש"ִמְנחָּ

.ל"עכ.אליהיביטולאלהיפןלא'להמנחה

שיכולהמצווהלכלישערךכמהאנורואים

.זכותלכףהאדםאתלהעביר

,   ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

פחימה  מסעוד , ל"זבנה בתחזימה,  חנהבתל"זקרן כהן ,  יסמיןבתל"זתהל תקווה
עישהבןדוד חזן ,ל"זדוב ל בן "זמרדכי ,  מלכהבןל"זנתנאל יהודה,  ל"זזוהרהבן

,ל"זסעדה בןיצחק אלפסי , ל"זרות בןאלכסנדר ליאור , ל"ז
,  יוכבדבתברכה ויסי'ג: כל חולי עמו ישראל ובכללםלרפואת 

,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

מברכיןשבת 

תמוזחודש 
ליל שלישי  : המולד
וחלק אחד1:28: שעה



ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (       'דברים יז י) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

ר  ָֽ ֹוְכחֹות מו סָׁ ים ת  ְך ַחי ִּ רֶׁ ֹון  (' משלי ו כג) דֶׁ ב  ש ְ ֹאו  חֶׁ ים ב  לִּ ֹש ְ ן יֹאְמרו  ַהמ  (' כזכאבמדבר ) ַעל כ ֵּ

ָכל ָרֵאלוְּ שְּ ֵתיֶהםֲאֶׁשריִּ יבֹּ בִּ ָלםָנסּו,סְּ קֹּ י.לְּ רּוָאֵכִּ ָלֵענּוֶפןמְּ בְּ !ץָהָאֶרֵתִּ

('לדפסוקטזפרק)

ַתאי.(זמשנהאפרק)אבותבמסכתלמדנו ינִּ לִּ רָהַאְרבֵּ ק,אֹומֵּ ןַהְרחֵּ ָשכֵּ מִּ

רְוַאל,ָרע ְתַחבֵּ שְוַאל,ָלָרָשעתִּ ְתָיאֵּ ןתִּ ְרָענּותמִּ רבישםומפרש.ַהפֻּ

,ועוד.ממעשיותלמודשלא.רעמשכןהרחק:מברטנוראעובדיה

.לרשעתתחברואל.לשכנוואוילרשעדאוי,במפלתועמותלקהשלא

עושהשאינופיעלאףלרשעיםהמתדבקכל,חכמיםאמרושכך

.(כמוהםנענש)בהםכיוצאשכרנוטלכמעשיהם

אלך.מצליחיןמעשיוזהרשעתאמרשלא.הפורענותמןתתיאשואל

מןתתיאשואלאמרלכך.לומשחקתוהשעההואיל,עמוואדבק

[יום]יבואפתאוםכיפורענותעליותבאשמהרהדעכלומר,הפורענות

.ל"עכ.אידו

ומאתיםואבירםדתןמהםלקולכך:('כטגבמדבר)י"רשכותבוכך

.ל"עכ.במחלקתםעמהםשנמשכו,ועדתוקרחעםאישוחמשים

שמעשיולאדםיתרהמקרבהלהיזהרצריכיםאנוכמהאנורואים

נדבק,זהמקשרודאיכי.רעותשמידותיואדםאו,התורהפיעלאינם

,לאבדוןמעשיוידיעלעצמואתמוליךשהואוכמו.ממעשיומשהובנו

.כמוהולסייםאנואףעלולים

ךָׁ  בֶׁ ל ְלבָׁ בֹתָׁ אֶׁ ַדְעת ָׁ ַהי ֹום ַוֲהש ֵּ (' דברים ד לט) ְויָׁ

לֹּא ֶיהוְּ הְּ ַרחיִּ קֹּ ַכֲעָדתֹוכְּ ('הפסוקיזפרק)...וְּ

בטנו.טרףלוהזדמןלאימיםכמהשכברהחיותמלךלאריהמשל

שאג.היעררחביבכלפחדהפילושאגותיוונהמות,מרעבהצטמקה

וחיכו,מסביבובבהלההתכנסוהיעריושביוכל,גדולהשאגההוא

.פיומוצאאתלשמוע

פיואללהתקרבממנוובקש,פחדמרובלרעודשהחללזאבהואפנה

שלפיואתהריחהרועדהזאב..רעריחשםישאםולהגיד,ולהריחו

האריהשאג.מאודמסריחאכןשפיוהאמתאתלוואמר,האריה
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מןוהיוצא,טמא-הטמאמןהיוצא"ש

דברכלכלומר.(:זבכורות)"טהור-הטהור
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אסוראוטומטיתהואחלבאובציםכגון

.טמאחייםמבעלשיצאכךמעצםבאכילה
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.  ולא להריח באש המחלוקת. עדיף להיות כאותו שועל מנוזל שאפו סתום. אסור להתקרב לאש המחלוקת כמו קורח וכל עדתו שנפגעו
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