
בדברי  נרמז  הדיבור  שמירת  ענין  יסוד 

החכם מכל אדם, שלמה המלך, שאמר )משלי 

יח, כא(: "מוות וחיים ביד לשון".

משמו של הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב 

בטלים,  דיבורים  המדבר  שכל  נמסר,  זי"ע 

עובר על שני דברים: הן על "לא תרצח" כלפי 

עצמו, כי הוצאת דיבורים לבטלה הוא כאיבוד 

שכוח  משום  נשמה, 

כוח  הוא  הדיבור 

האדם,  של  החיות 

בפרשת  שנאמר  כמו 

"ויהי  בראשית 

חיה"  לנפש  האדם 

אונקלוס  ותירגם 

והן  ממללא";  "לרוח 

שפיכות-דמים  על 

פי  על  כי  חברו,  כלפי 

בטלים  דברים  רוב, 

לפגיעה  מביאים 

אף  ולעיתים  בזולת, 

להלבנת פנים. לכן צריך 

איפוא אדם לשקול ולבדוק טרם יתחיל לדבר 

יכול  - האם אכן מוכרח הוא לדבר, או שמא 

הוא לוותר על הדיבורים.

יג(  יז,  )שמות  הכתוב  את  פירשו  זו  בדרך 

לפי  עמו  ואת  עמלק  את  יהושע  "ויחלוש 

חרב", יהושע ניצח את עמלק ע"י "לפי חרב", 

שלימד לישראל כי הפה יש בו כוח כמו חרב, 

הן לטוב והן למוטב, שמצד אחד כששומרים 

על מוצאות הפה הרי הפה הוא כמו חרב כנגד 

שומרים  אין  כשח"ו  שני,  ומצד  הרע,  היצר 

וכנגד  המדבר  כנגד  חרב  כמו  הפה  הרי  עליו, 

)טו:(,  בערכין  הגמרא  כלשון  השומעים, 

במערבא אמרי, לשון תליתאי - קטיל תליתאי, 

שהורג למספרו ולמקבלו ולאומרו. 

במדרש רבה )ויקרא לג.( על הכתוב )ויקרא 

כה, יז( "ולא תונו איש את עמיתו", מרחיב על 

איסור אונאת דברים בין אדם לחברו, ומביא: 

"מות וחיים ביד לשון", עקילס הגר המשיל את 

כלי שמצד  מכירין", שזהו  ל"מיצטרא  הלשון 

 - השני  ומצידו  לאכילה,  כף  כמו  הוא  אחד 

שבכף  החיילים,  השתמשו  כזה  בכלי  חרב. 

לאכול  יכולים  היו 

הרד"ל"(.  )"חידושי 

בכלי  בו  שיש  והיינו 

וחיים  מכאן  מוות  זה 

מכאן, וכמו כן הלשון 

נכלל בה חיים ומוות.

שם  ומספר 

שרבן  המדרש, 

לטבי  אמר  גמליאל 

לי  והבא  צא  עבדו: 

מאכל טוב מן השוק, 

לשון  לו  והביא  יצא 

שוב  בהמה.  של 

לו:  אמר  אחרת  פעם 

לו  הביא  השוק,  מן  רע  מאכל  לי  והבא  צא 

שוב לשון. אמר לו: כשאמרתי לך מאכל טוב 

שוב  רע,  מאכל  לך  וכשאמרתי  לשון,  הבאת 

הבאת לי לשון? אמר לו: אדוני ורבי, יש ממנו 

טוב ויש ממנו רע; כשהוא רע - אין רע ממנו, 

וכשהוא טוב - אין טוב ממנו!

יוציא  שבטרם  צדיקים,  עוררו  כן  על  אשר 

עליו  אם  בדעתו  יתיישב  מפיו,  דברים  אדם 

שיימנע  עדיף  שמא  או  הדברים  את  לומר 

חיים"  ה"אמרי  הרה"ק  פירש  ובזה  מלדבר. 

"וינהג  ג, א(  מויזניץ זצ"ל את הכתוב )שמות 

את הצאן אחר המדבר", משה רבנו הנהיג את 

הדיבור,  צאן הקדשים לאחר את  ישראל  בני 

להתיישב מעט קודם שמתחילים לדבר.

אם יש בה  היש בה עץ אם אין )במדבר יג, יט(, וברש"י: 
אדם כשר שיגן עליהם בזכותו.

להם  אמר  לכך  כשר?  אדם  יש  אם  יידעו  ומהיכן 
"ולקחתם מפרי הארץ", יתבוננו בפירותיו, היינו בהנהגת 
בניו ותלמידיו, שמכך יוכלו לדעת אם באמת אדם כשר 
הדבר  ניכר  לשמים,  שליבו  וכשר  צדיק  אדם  כי  הוא. 

בהתנהגות בניו ותלמידיו.
הרה"ק רבי יואל מסאטמאר זי"ע ]"בוצינא קדישא"[

 
וישובו מתור הארץ מקץ ארבעים יום )יג, כה(.

הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק כתב ב"צעטיל קטן" שלו 
טבעו,  את  לשבר  כדי  בעולם  נברא  שהאדם  טז(,  )סעיף 

ומי שנולד בטבע רע, יוכל לשבר את טבעו ע"י שבמשך 
להיפך ממה שיעלה  דווקא  יעשה  רצופים  יום  ארבעים 
הארץ',  מתור  'וישבו  בפסוק  לרמז  יש  וזה  במחשבתו. 
מקץ  שלו,  והגשמיות  מהארציות  לשוב  אדם  שיכול 

ארבעים יום.
הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא זי"ע ]"אך פרי תבואה"[

ויאמר ד' סלחתי כדבריך )יד, כ(.
'לחיים',  שתיית  מעלת  את  כאן  לרמז  אמרו  צדיקים 
שיהודים שותים כוס יי"ש ומאחלים 'לחיים' זה לזה מתוך 
וכששני  כדבריך,  סלחתי  ויאמר  נוטריקון  'כוס'  אחדות. 
יודי"ן מצטרפים ל'כוס', נשלם הכתוב: "ויאמר ד' סלחתי 

כדבריך".
]"מזרח שמש"[

מראשית עריסותיכם תתנו לד' תרומה לדורותיכם 
)טו, כא(.

בעריסה,  ומוטל  קטן  בנו  שכשעדיין  מרמז  הכתוב 
ירימו תרומה לה' לחנכו לתורה ולמצוות ומעשים טובים, 
את  יבייש  כשיזקין, שלא  לדורות  זו  בדרך  כדי שיתנהג 

זקנותו.
חתם סופר

ליקוטים יקריםממעיינות החסידות

ונכתב בספר
במדבר הזה יתמו ושם ימותו )במדבר יד, לה(.

במדבר הזה - על ידי דיבוריו של יהודי ביכולתו 
ושלימות,  תמימות   - 'יתמו'  של  למצב  להגיע 
את  שמוציא  לפני  וחושב  היטב  שוקל  אם 
דיבורו, ומדבר רק דיבורים קדושים. ולעומת זה 
- להיפך: "ושם ימותו" - ע"י דיבור שאינו כהוגן 
עלול לפגום שיהא בבחינת מיתה רחמנא ליצלן. 
והחילוק בין אותיות 'יּתּמו' ובין 'ימתו' הוא נקודה 
ו'ימתו'  ב'יּתּמו',  ובּמ'  בּת'  שיש  הנקודה  קטנה, 
נקודה  ע"י  שלפעמים  ומרמז  נקודה,  בלא  הוא 
יוכל  כראוי,  שיהיו  בדיבוריו  קטן  שינוי   - קטנה 

לצאת ממוות לחיים ולהיות תם וישר.
אמרי פנחס, פרשת שלח

כוח הדיבור לטוב ולמוטב

בס"ד. גליון ל"ט • פרשת שלח ]פר' קרח באר"י[ תשע"ו • אבות פרק ג' • דף היומי: בבא קמא ל"ב • מברכין חודש תמוז, המולד ליל שלישי 12:28, 1 חלק

8:10  ............ הנרות  הדלקת 

8:30  ........................ שקיעה 

5:20  ................... החמה  נץ 

8:31  .............. מג"א  סזק"ש 

9:07  ................ גר"א  סזק"ש 

10:23  ........ תפילה  זמן  סוף 

מנחה  גדולה  .................  1:33

שקיעה ........................... 8:30

מוצאי ש"ק  '50 דקות' ...... 9:20

9:42 תם:  רבנו  זמן  מוצש"ק 

זמנים לשב"ק פרשת שלח



"בני גד למשפחותם - לצפון משפחת הצפוני, 
השוני".  משפחת  לשוני  החגי,  משפחת  לחגי 
דלים; הדבר  גומל  ג"ד מרמז לצדקה שהוא ר"ת 
בצנעה  לעני  לתת  הוא  הצדקה  במידת  הראשון 
ובסתר, שלא יתבייש. שנית: לתת לעני בשמחה 
גדולה. ושלישית: ליתן ולחזור וליתן, ככתוב "נתן 

תתן לו" ודרשו חז"ל אפילו מאה פעמים.
ומרומז בכתוב: בני ג"ד למשפחותם - הפסוק 
"לצפון  א.  דלים';  'גומל  מידת  על  לנו  מרמז 
וטמון  צפון  צנעה,  לשון   - הצפוני"  משפחת 
משפחת  "לחגי  ב.  בצנעה.  לעני  שיתן  ומכוסה, 
ומועד  חג  לשון  וחדוה,  שמחה  לשון   - החגי" 
ג.  בשמחה.  צדקה  יתן  כך  שמחה,  עת  שהוא 
"לשוני משפחת השוני" - לשון שניים, לחזור על 
וליתן  ולחזור  ליתן  דהיינו  פעמים,  כמה  הדבר 
]"מאור ושמש" פרשת פנחס[.

זכה  בלבד  שנים  ארבע  בגיל  רבנו  כשהיה 
להיות מרואי פניו של הרה"ק בעל 'קדושת לוי' 

מבארדיטשוב זי"ע, והוא עצמו בערוב ימיו סיפר 
על כך לתלמידיו, מעשה שהיה כך היה: ה'קדושת 
לוי' התבטא פעם על רבנו שהוא תלמידו, למרות 
בצילו,  הסתופף  ולא  פניו  שיחר  לא  שמעולם 
ורבנו התפלא, כיצד יתכן שאותו צדיק ישנה ח"ו 

מן האמת.
ארבע  בן  פעוט  שבהיותו  נזכר,  לבסוף 
בניישטאט, שלחתו אמו להתפלל שחרית תחת 
כעך  בידו  ונתנה  ב'חדר'  המלמד  של  פיקוחו 
)בייגעל( שיסעד בו את לבו אחרי התפלה. בדרך 
אנשים  שהתכנסו  "ראיתי   - וסיפר  המשיך   -
משכנו  )מקום  מז'ליכוב  שהצדיק  באמרם  רבים 
בגבולנו,  בא  ההיא(  בעת  לוי'  ה'קדושת  של 
למחיצתו,  להתקרב  כולם  עם  רצתי  אני  ואף 
כל  ובמשך  התפלה  ואת  ה'חדר'  את  שכחתי 
ע"י טליתו. משסיים הצדיק  זמן תפלתו עמדתי 
לפני  הכעך  את  ואכלתי  ברעב,  הרגשתי  תפלתו 
עשיתי,  מה  אותי  לבי  נקף  אח"כ  שהתפללתי, 
יהודי  ולהיות  וקבלתי על עצמי לחזור בתשובה 
באמרו  לוי'  ה'קדושת  איפוא  צדק   - שמים  ירא 

שהנני תלמידו!"

לזכר עולם יהיה צדיק

סגולת מצות ציצית
ישראל...  בני  אל  "דבר  לח(  )טו,  בפרשתנו  כתיב 
כל  את  וזכרתם  אותו  וראיתם  לציצית,  לכם  והיה 
מצוות ד'"... וברש"י: מנין גימטריא של ציצי"ת שש 
מאות, ויחד עם שמונה חוטים וחמשה קשרים - הרי 
תרי"ג )613(. וביארו בספרים, שלכך כתיב "והיה" - 
לשון שמחה, כי ציצית מרמזת כאמור על כל תרי"ג 
המצוות, שתמיד ישמח וישתוקק לקיים את מצוות 

ה'.
ציצית  פרשת  נסמכה  שלכן  עוד,  מביא  רש"י 
כנגד כל המצוות.  לשבת, משום ששניהם שקולים 
השווה  צד  עוד  למצוא  שיש  מווילנא  הגר"א  ואמר 
נמנו ל"ט  גדול(  פ' כלל  כי במשנה )שבת  בשניהם, 
מלאכות, וכמו כן בציצית יש ל"ט כריכות, כמבואר 
כנף  בכל  שכורכין  י"א(  סי'  )סוף  אברהם"  ב"מגן 
כריכות,  י"א  אח"כ  כריכות,  ח'  אח"כ  כריכות,  ז' 
כריכות. כמו  ל"ט  כריכות, בסך הכל הם  י"ג  ואח"כ 
חלקים  לארבעה  שבת  מלאכות  ל"ט  מחולקות  כן 
כמו בכריכות הציצית, יש שם י"ג מלאכות הזריעה, 
ז'  ועוד  בעצים,  מלאכות  ח'  האריגה,  מלאכות  י"א 
הכריכות  מספר  כמו  וזה  דברים,  בשאר  מלאכות 

בציצית.
את  מביא  בפרשתנו  מגדים"  "נועם  בספה"ק 
דברי חז"ל )שבת לב:( כי בעוון שאין נזהרים במצות 
"מידה  כך שהרי  על  ומוסיף  הבנים,  נענשים  ציצית 
טובה מרובה", אם כן זהירות במצוות ציצית נותנת 
חיים ושמירה לילדי ישראל. ומרמז זאת בכתוב "דבר 
אל בני ישראל", שהדיבור לקיים מצות ציצית יהיה 

לטובת בני ישראל - הילדים אשר נתן לו אלקים.

למען דעת

הרה"ק רבי קלונימוס קלמן מקראקא זי"ע 
בעל "מאור ושמש" • א' בתמוז תקפ"ג, 193 שנים להסתלקותו

אופן נתינת צדקה

תלמיד ה"קדושת לוי"

מובא  ב(  )תקפ,  או"ח  ערוך  בשולחן  בסיון:  כ"ו 
שביום זה נהוג תענית צדיקים על שריפת רבי חנינא 
בן תרדיון וספר תורה עימו, כמסופר בגמרא עבודה 
שאומרים  הלבנון"  "ארזי  בקינת  ומוזכר  יח.  זרה 
שאומרים  אזכרה"  "אלה  ובקינת  באב,  בתשעה 

במוסף של יום הכיפורים.

כ"ט בסיון ב' אלפים ת"נ: ביום זה שלח משה רבנו 
ובאותה  ישראל,  ארץ  את  לתור  מרגלים  י"ב  ע"ה 
באב(  )ח'  יום   40 כעבור  בשובם  היו.  כשרים  שעה 
היצו את בני ישראל על ה' ונענשו בז' באלול. כדאי 
עוון  על  התלמידים  את  בו  ולחנך  לעורר  היום  הוא 

לשון הרע )לוח "דבר בעתו"(.

קורא הדורות

הרה"ק רבי קלונימוס קלמן הלוי בעל "מאור ושמש", נולד בתקי"ג בעיר 
ניישטאט לאביו רבי אהרן הלוי זצ"ל, נצר למשפחת עפשטיין שמקורה מגזע 

הראשונים: הרא"ה מברצלונא - תלמיד הרמב"ן, ורבינו בעל המאור.
רבי  הגדול  הכהן  נשמת  בו  שכנה  מלובלין,  ה'חוזה'  הק'  רבו  עדות  לפי 

אלעזר בן חרסום.
מפאת עניותו של אביו, נמנע ממנו ללמוד תורה בשנות ילדותו, אך בכל 
מנגידי  אחד  לתורה.  נפלאה  ומשיכה  שנינות  סימני  אז  כבר  בו  נתגלו  זאת 
העיר - ר' מרדכי גוטגאלד, שעמד על כשרונותיו העילאיים, שכר לו מלמד על 
חשבונו, ובהגיעו לגיל בר-מצוה השיא לו את בתו לאשה. כך שקד על דלתי 

תורה ועבודה יומם ולילה.
בראשית דרכו דבק בכל עוז בהרה"ק ר"ר אלימלך מליז'ענסק זי"ע, אליו נמשך בביקורו בקראקא. 
אח"כ הסתופף בצל הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב, רבי משולם זוסיא מאניפולי, רבי מנחם 

מענדיל מרימנוב, ה"חוזה" מלובלין והרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא, זי"ע.
רבנו פתח תחילה את בית מדרשו בקראקא, והיה זה ביהמ"ד החסידי הראשון בעיר. אלא שבגין 
ההתנגדות עבר לעיר ניישטאט, שם הנהיג את עדתו הקדושה בהוד והדר. אמנם אותה נטיעה שנטע 
רבנו בקראקא, גרמה לכך שברוב הימים הפכה קראקא למטרופולין חסידית, ולפני השואה התגוררו 

בה רבבות תלמידי חכמים ואנשי מעשה שהלכו לאור תורת החסידות.
בשנת תק"פ חלה רבנו. פעם בחוליו נכנס אצלו בנו הרה"ק ר' יוסף ברוך מניישטאט, זי"ע שנקרא 
"דער גוטער יוד" ]"היהודי הטוב"[, ומצאו שוכב על הארץ בפישוט ידיים ורגלים, עיניו יורדות פלגי 
מים ובוכה ואומר: "רבש"ע, חמול וחוס נא עלי נפש עניה, שלא אפטר מהעולם ח"ו בלא שתחזירני 

בתשובה שלמה לפניך"... 
וכאשר מלאו לו ע"ב שנה כמנין "את מספר ימיך אמלא", השיב רבנו את נפשו הטהורה לה' ביום 
העיר  למנהגי  דק"ק קראקא. בהתאם  בבית העלמין העתיק  למנוחות  והובא  א' בתמוז תקפ"ג,  ג' 

המיוחסת אשר יסודם בהררי קודש, לא הקימו אהל על הציון הקדוש.
ספרו הק' "מאור ושמש" נקבע לדורות כאחד מספרי היסוד בתורת החסידות. הרה"ק רבי שלמה 

)הראשון( מבאבוב היה אומר, כי "מאור ושמש" הוא "שולחן-ערוך" של החסידות.
באחד הדפוסים הדפיסו את הספה"ק "מאור ושמש" בצד החומשים, ואמר הרה"ק רבי ישכר דוב 
מבעלזא, שהספר זכה להיות מחובר אל החומש, אף שאינו בדרך פירוש על התורה כשאר מפרשים 
תלמידים  החסידים  את  קישר  הק'  בדבריו  כי  וכדומה,  הק'  החיים"  "אור  כמו  ואחרונים  ראשונים 

לרבותיהם, לכן זכה להיות מקושר לחמשה חומשי תורה! ]"יפה שיחתן"[.
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