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 בעזהשי"ת 

 
 

  בלקפ'  ,פ'טגליון 
 ה'תשע"ו תמוז  י'

 השרון -רמת 

 

נא להמשיך ולהעתיר 

רבי יעקב בן לרפואת 
לרפו"ש  מרים בת גיטל

 בתושח"י

 

בס"ד ה' תמוז תשע"ו, שני לפרשת 
 בלק

 על בלעם הנביא
סק בעניני חינוך, וגם ר"מ העו אברך יקר,

בישיבה לצעירים פנה אלי ושאל בכתב, וזה 
לשונו: "מלמד דרדקי אשר שואל, מי יותר 
גרוע, היטלר ימ"ש או בן גוריון? ואחרי 

ודאי שבן גוריון, שהרי  -עונה  -תשובותיהם
 -זה השמיד הגופות, וזה השמיד נשמות 

 האם ראוי לומר כן או לא"?

עזעתי עמוק, על נזד בקראי את המכתב,
השקפה מעוותת כל כך, ואני משער, 
שהפלוני פירש בצורה מסולפת, אימרה 
ששמע בשם חזון אי"ש, וכך אמר: הייתה 

, בארצות אירופה וגם הייתה שואה שואה
בארץ ישראל, והיא אשר מאות אלפי 
יהודים תמימים מארצות אסיה ואפריקה, 
שתו כוס התרעלה ע"י השלטון, בשנים 

של השלטון במדינה, ועזבו את  הראשונות
 חיי דת משה וישראל, שואה רוחנית. 

, אבל לגבי וכל זה ביחס אל הנפגעים
ההשקפה על הפוגעים ביהודים, הרי הדבר 

שהקב"ה אוהב  ,פשוט וכך השקפת החזו"א
גם את פושעי ישראל, באהבה רבה יותר 

 ממה שאוהב את הגוי הכי טוב.

דף ל"ו בשם ר' מאיר ) ויש במס' קידושין
( בין אם נוהגים מנהג בנים, בין אם אין אע"

נוהגים, אתם קרויים בנים. ואפי' ר' יהודה, 
חולק רק על התואר 'בנים', אבל הכל מודים 
שאוהב את כל ישראל ללא יוצא מן הכלל. 
ואנו חייבים להדבק במדותיו של הקב"ה 
ולכן כתוב בס' תנא דבי אליהו, שמצוה 

ישראל שיחזרו  להתפלל כל יום על פושעי
בתשובה, וכמובן, יש מאוד להזהר לא 
ללכת בדרכיהם. ושנינו במס' גיטין )נ"ז, 
ע"א( "תא חזי מה בין פושע ישראל לבין 
נביא אומות העולם" דהיינו בלעם הרשע 

 הנביא.

 

מכל מכשול שהוא, ונזכה  והשי"ת יצילנו
שיתקיים 'וכל בניך לימודי ה' וגו'. וכן 

 יה"ר.
 

על הגרמ'י על הגרמ'י   המשך ההספדהמשך ההספדשתי שיחות: שתי שיחות: 
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בפרשת השבוע פרק כ"ג פסוק כ"ד: 
ַנָשא ֹלא  ַכֲאִרי ִיתְּ ָלִביא ָיקּום וְּ "ֶהן ָעם כְּ
ַדם ֲחָלִלים  ַכב ַעד ֹיאַכל ֶטֶרף וְּ ִישְּ

ֶתה" ואומר רש"י:  'הן עם כלביא ִישְּ
כשהן עומדין משינתם  - יקום

שחרית, הן מתגברים כלביא וכארי, 
 ,לחטוף את המצות, ללבוש טלית

לא לקרוא את שמע ולהניח תפילין: 
בלילה על מטתו עד שהוא  -ישכב 

אוכל ומחבל כל מזיק הבא לטרפו, 
כיצד? קורא את שמע על מטתו, 

 ומפקיד רוחו ביד המקום'

 

 אחים
 הספדאי

 ]דהתם קאימנא[
הספד על הגרמ"י ליפקוביץ ה המשך

 זצ"ל

 

בא השמש  הדור קיבל מכה קשה.
בצהריים, מכה לכל הדור, על זה דוה ליבנו. 
הגמ' אומרת על הפסוק איה שוקל איה סופר 

הוא שוקל  -את המגדלים, איה שוקל איה סופר
משקלות, מה זה משקלות, הוא לומד קל 

הוא שוקל  .פירכא וחומר זה קל וזה חמור וזו
את  ,כל סוגיא וסוגיא את הקל וחומר

ה, את ההבנה של הדרגא של הפלפולה של תור
באיזה  .סברא כאן וסברא כאן .כל סברא

בהירות היה מסביר את הקל וחומרים, איה 
סופר כמה דינים כמה תא שמע, סופר סופר ש

 .את המספרים, איה סופר את המגדלים
בכוללים של טהרות שם סופרים את המשניות 
של מגדלים, מגדל שבאויר, מגדל שבבית, 

מגדל שבחצר, כל הפרק של סוגית מגדל 
והדופן של המגדל והפנים גדל מהמגירה של ה

סופר  .והקיר הכפולה של המגדל של המגדל
, לומדים בעיון סוגיות של ליםאת המגד

הוא כותב את זה בצוואה כמה זה  .מגדלים
טהרות, ומוסיף עוד משהו חשוב ללמוד סדר 

לא די שהוא לומד אישית ומלמד  .גם זרעים
תלמידים בחורים אישית, ושיעורים 
למבוגרים, היה דואג להפעיל שאחרים ילמדו 

ל ארץ ישראל וגם בכל שאחרים ילמדו, בכ
יבות קטנות, זה האבא של היש .לםארצות העו

כל מקום שיש בעיה  .היה האבא של כולם
שואלים את ר' מיכל יהודה, זה היה האורים 
ותומים זה היה המקום הזה, זה הבית שלו, 

העולם  הבית ששם מיעוט מותרות תענוגי
איפה שיש  הייתה.הזה, בית ששם השכינה 

פחות עולם הזה שם יש יותר עולם הבא, זה 
ששם הוא היה, מהבית הזה שהיה שמה הבית 

 אור הגדול הזה שמש, בא השמש בצהרים.

אנחנו צריכים ללקט מידי פעם  אחים יקרים
כל אחד ואחד, זה הוא לא מתנגד הוא מסכים, 
שירשמו לזכרון מילים שהוא אמר, הנהגות 
שראינו אצלו, זה צריך לספר כדי ללמוד כדי 

ה ו ובאהבת התורלראות דוגמא אדם שבכוח
שלא נחשוב שהוא נולד  .שלו הגיע לידי זה

לדים שנולדים, הוא צדיק, הוא נולד כמו כל הי
חברים שהיו בישיבת חברון  .לא נולד עילוי

היו משבחים אותו בעיקר שזה 
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הבחור שהוא התל תלפיות שכל בחור חדש כל  
בחור צעיר יודע שאצלו אפשר לפנות לשאול 

 .פשט בגמרא

עצוב, בחור  שבחור יושבפעם הוא ראה 
צעיר חדש רוצה להתקבל לישיבה, כאן, הוא 
שאל אותו מה אתה עצוב, והוא אמר שהוא 

)הייתה ישיבה  בא מישיבה קטנה מתל אביב
קטנה נדמה לי 'היכל התלמוד'(, והוא הלך 

אמר לו אני רוצה לבחון  לראש הישיבה והוא
כ תשאר פה יום ותקח את הדף הזה "אותך. וע

ו לבד ונראה איך אתה של הגמרא תלמד אות
מכין, כי בישיבה גדולה צריך להיות שלא 

ן לבד, צריך מלמד ללמד אותו את הסוגיא, תכי
ר' מיכל יהודה  .והוא לא יודע איך מתחילים

אומר אני אלמד איתך, וסיפר לי שישב איתו 
ולמד איתו את הדף גמרא שצריך, והוא נבחן 

הצליח מאד קיבל מרץ והצליח מאוד, וכש
מידי פעם בא לדבר איתו,  .ל ללמודוהתחי

התחיל לרשום קושיות תירוצים, היו לו 
חבילות מלאות מחברות חידושי תורה. הוא 
היה מפורסם אח"כ כאחד מגדולי התלמידי 
חכמים בירושלים. וזה ע"י קרבה קטנה ששאל 
אותו מה כואב לך. וככה היה ניגש, וסיפרו לי 

ת הרבה מישיבת חברון באותה תקופה שהודו
לו הם עלו, עלו מעלה מעלה. תורת חסד על 

הוא לומד תורה והוא אוהב שאחרים  –לשונו 
 ילמדו תורה.

זכרונו לברכה ביקר פעם  נסיים שאבא שלי
בבני ברק, וישבו ר' מיכל יהודה ועוד כמה 
אברכים ואחד מהם שאל מה זה כל כך גדול 
זה שונה פרקו מאה פעמים והשני למד מאה 

ה פעמים זה אפעם אחת, מפעמים ולמד עוד 
לא הרבה? למד מאה פעמים! ידוע כל מיני 
פירושים. אמר ר' מיכל יהודה מזה רואים מה 
זה משהו יותר אהבת תורה. אהבת התורה 
שמתבטא לגבי מאה פעמים, זה מראה את 
המהות של האדם שאף פעם לא שבע, והלומד 
פעם אחת יותר איזה דרגא שלהם לכאורה הם 

ל הדרגא של משהו יותר אותה דרגא, אב
אהבת תורה זה כבר מעלה אותו. ואינו דומה 
בכלל, זה נקרא ביחס לזה עובד אלוקים ואשר 

 לא עבדו.

זה כל כך נפלא הפשט הזה,  אבא שלי אמר
לאהבת התורה שלו אין גבול,  .כך הוא היה

אין גבול לאחרים. זה היה ואין גבול לעצמו 
 אהבת התורה של ר' מיכל יהודה.

היה בינינו יהודי שהוא  בר נדע שהיה,כשנד
מהדורות הקודמים, חיינו אותו, ישבנו על ידו, 
דיברנו איתו, לפחות שידבק לנו קצת 

מהמעלות העליונות האלה, את הדברים שהוא 
פרט את הקדושה של הבית הזה, יהיה מליץ 
יושר על כל עם ישראל, על המשפחה בפרט, 

חה והקב"ה ינחם בתוך השבעה את כל המשפ
וינחם את כל עם ישראל שאבלים על אבידתו 
של הצדיק הזה, אמן כן יה"ר, ויקום בקרוב 
לתחיית המתים עם מתי עם ישראל ברחמים 

 אמן ואמן.

 

 גיור רפורמי
 [חשבונות זמרי ומעשה פנחס]

 

דברים שנאמרו בשב"ק פ' בלק דברים שנאמרו בשב"ק פ' בלק 
  תשע"ה.תשע"ה.

 

ל " –, כתוב בסוף פרשת בלק ָראֵּ ֶשב ִישְּ ַויֵּ
נֹות מֹוָאבַבִשִט  נֹות ֶאל בְּ . שם א"ים ַוָיֶחל ָהָעם ִלזְּ
את עצת בלעם,  המואבים והמדיינים עשו

ומוכרות סחורות  בשבנות מדין ישבו בקיוסקים
והיו מתלבשות בבגדי צבעונין, והיו  מבוקשות

הן היו ו. לקנות בני ישראל הולכים אליהם
במשקאות חריפים  הקונים את העם משקות

ות מהתרמיל שלהן פסלון קטן ואז היו מוציא
והיו אומרות ליהודי להשתחוות לו. ואח"כ 

ל ה'ַוִיַחר ַאף " תוב:כ ָראֵּ ִישְּ  ".בְּ

ֶאל ֹמֶשה ַקח ֶאת ָכל  ה'ַוֹיאֶמר " אחר כן כתוב
הֹוַקע אֹוָתם  י ָהָעם וְּ ָיֹשב  לה'ָראשֵּ ֶנֶגד ַהָשֶמש וְּ

ל ה'ֲחרֹון ַאף  ָראֵּ ש"י דבר כתוב בר -"ִמִישְּ
ֹמֶשה  ַוֹיאֶמר"תימה, בפסוק הרי כתוב אח"כ 

ָמִדים  גּו ִאיש ֲאָנָשיו ַהִנצְּ ל ִהרְּ ָראֵּ י ִישְּ טֵּ ֶאל ֹשפְּ
עֹור ַבַעל פְּ ואומר רש"י 'כל אחד ואחד " לְּ

מדייני ישראל היה הורג שניים, ודייני ישראל 
שמונה רבוא ושמונת אלפים' דהיינו שהיו 

ים )היו הרבה דיינים שמונים ושמונה אלף דיינ
למשה למנות שרי מאות ושרי  עצת יתרומשום 

אלפים וכו'( שכל אחד מהדיינים היה צריך 
, וביחד ככתוב 'איש אנשיו' ,להרוג שני אנשים

הרגו יותר ממאה ושישים אלף איש. ומצד שני 
כתוב בסוף הפרשה, 'ויהיו המתים במגיפה 
ארבעה ועשרים אלף' אם כן היכן כל אלה 

 ום דייני ישראל? שהרג

שבפועל באמת לא נהרגו כל  הרמב"ן אומר
המאה ושישים אלף ]באותה עת לפחות[ וכך 
גם לומדים מהפסוק שהרי לא כתוב 'ויעשו כן' 

 תובכמו שכתוב במקומות רבים אחרים שכ
                                                           

 כה, א' במדבר א
 , בלק כ' כגבמדב"ר ב

'ויעשו כן בני ישראל' או 'ויעשו כן משה 
כו". אלא כתוב רק 'ויאמר משה אל וואהרן 

ביצעו את הם ש מוזכרלא שופטי ישראל' ו
 הציווי של משה רבנו.

לא נהרגו כל המניין הזה של  ומדוע באמת
מאה וששים אלף? הרמב"ן אומר שמיד לאחר 
שציווה אותם משה הגיעו כולם לאוהל מועד 
ושם היו הסנהדרין. ומיד כתוב 'והנה איש 
מבני ישראל בא, ויקרב אל אחיו את המדינית 

ה גם הוא לעיני משה וכו", וזמרי הי
מהסנהדרין והיה אדם גדול וחשוב, ואומר 
רש"י שהוא הביא את המדיינית למשה ואמר 
לו, 'משה, זו אסורה או מותרת'? אתה גם 
התחתנת עם בת יתרו המדיינית. אבל האמת 

שציפורה הייתה גרת צדק, עברה גיור  היא
, בלי המדיינית עברה גיור רפורמי, יהודי, וזו

 ילא היא לא יהודייה.קבלת עול מצוות, וממ

משה, זמרי בחוצפה לפני  ומיד כשעשה זאת
קם פנחס  והתחילו השופטים כולם לבכות, אז

ועשה את מעשה הקנאות והרג את זמרי ואת 
המדיינית. ובאמת לא נהרגו אותם מאה 
וששים אלף שהרי השם אמר 'והוקע אותם 
וכו' וישב חרון אף השם'. ואז כתוב 'ותעצר 

 .פנחס עצר את ההרג הגדוליוצא ש המגפה'.

ָעָזר ֶבן " כתובבפרשת פנחס  ָחס ֶבן ֶאלְּ ִפינְּ
ל ָראֵּ נֵּי ִישְּ ַעל בְּ ִשיב ֶאת ֲחָמִתי מֵּ ן הֵּ  ַאֲהֹרן ַהֹכהֵּ

ובידי במגפה מתו מיתה בידי שמיים.  .ג"וכו'
, מה שאין כן שמיים מתים גם בלא התראה

בדיני אדם, שחייבים התראה ועדים לפני 
וה"ח הקדוש אומר שכשיוצא שממיתים. הא

מתים גם המשחית לחבל והמיתה בידי שמיים, 
, גם אם לא מי שבמחשבה חשב כמו זמרי

באמת חטא בבנות מדיין והיה צריך למות גם 
 כן במגפה שהיא בידי שמיים. 

שמעשהו של פנחס שקנא  הספורנו אומר
קנאה גדולה עשה את ההיפך, שכשראו העם 

והסכימו  בלבבם עכשיו נטו אליו ,את מעשהו
עם המעשה שלו שהיה גדול ומפורסם. 
וכשראו את הריגת החוטאים, וכמו שאנו 
רואים שאף אחד מהעם לא מיחה בפנחס, 
ובכל זאת הוא הרג אדם מישראל לעיני כולם, 

וממה שלא  .מיחו ואעפי"כ לאאדם גדול, 
מיחו מובן שהסכימו עם פנחס וזה גופא העניין 

 . )כמו שהיפך מזהשהועיל להם לעצור המגפה
כשהסכימו בלבם עם זמרי התחייבו מיתה  היה

בידי שמיים, כך כאן ניצלו ממיתה כי הסכימו 
 עם פנחס(.

                                                           
 כה, יא במדבר ג


