
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 וירא בלק בן צפור" )כב, ב("                     
 למה ניתן לסידרה זו השם "בלק", שהוא שמו של שונא ישראל מובהק ?                          

ברם, באמת כל הגויים שונאים את ישראל, וכמאמר חז"ל: "בידוע שעשיו שונא ליעקב", אלא שהם                                
מסתירים  את שנאתם ומחפים עליה במילים ומליצות נאות, כך שאין ישראל יודעים להיזהר  מפניהם.                          .

 את שנאתו לישראל לעיני הכל, ולפיכך, גוי 'הגון' כמוהו, זכאי שתיקרא סדרה על שמו. אך בלק היה גוי 'הגון' וגילה
 ()הרה"ק מאיר מפארמישלן זי"ע

 "עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו כלחך השור את ירק השדה" )כב, ד(
 קשה, למה מואב פחדו כל כך מפני ישראל, והרי ישראל נצטוו "אל תצר את מואב" ?

אמרו חז"ל: "עמון ומואב טהרו בסיחון", דהיינו שלאחר שסיחון מלך האמורי כבש את עמון ומואב, הותר לעם אלא, באמת 
 פן יכבשום אומות אחרות ואז יוכלו ישראל לכבוש מידם. –מפניו, ומזה נתיראו מואב  ישראל לכבוש אותם

אכילתו של האדם. וגם עשב השדה, שאינו יפה הוא הדין גם במאכלים, כל המאכלים מתעלים ובאים לידי תיקונם על ידי 
 לאכילת אדם, מתעלה באמצעות הבהמה שאוכלת אותו, ואחר כך נאכל בשרה על ידי האדם ומתקן גם את העשב.

אם לא במישרין הרי בעקיפין, באמצעות אומות אחרות אשר  –לפיכך אמרו מואב: "עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו" 
 כשם שעל ידי לחיכת השור את ירק השדה מתגלגל תיקון העשב ע"י האדם... –ר את ירק השדה" סביבותינו, "כלחך השו

 )קדושת לוי(                                                                                                                                                 

 כעת יאמר ליעקב" )כג, כג("      

 "... שהן יושבין לפניו ולומדין תורה מפיו"... )רש"י(    

 ישיבת זצוק"ל, ראש סקינינדאמשה לון האדיר רבי אהג
, הוא היה מהלך חדרי התורהבכל ן עצום הבקי ראדין, היה גאו בעיר חיים' ה'חפץ

הבחורים כחברותא היה הבחור ובשעה שלמד עם אחד וצות העיר ולומד בעל פה, בח
 לומד מתוך הגמרא והוא לומד בעל פה.

ב ולמד שלוש שנים רצופות בצעירותו נסע רבי משה ללמוד בישיבת וואלוז'ין, שם יש
 ע לביתו או לשום מטרה אחרת.ובמשך כל אותו הזמן לא נס

החליט רבי משה שהגיע הזמן ליסוע הביתה, הוא הגיע לפני חג הפסח אחרי שלוש שנים 
לו  והוריו קיבלוהו בשמחה, אחר קבלת הפנים ישב אביו לשוחח עימו ושאלו האם יש

חברותות ללימוד, "חברותא אחת"... השיב הנער, "למה רק אחת" ? שאל האב, ורבי 
משה הסביר: "מיד כשבאתי לישיבה קבעתי לי חברותא אחת ללימוד, התיישבנו ללמוד 

שנמשיך בבוקר ולמדנו כל ה'סדר' שלפני הצהריים, וברוך ה' הלך טוב, דיברנו בינינו 
שכנו ללמוד כל אחר הצהריים, אחר כך הגיע הערב והחלטנו שוב להמשיך, ללמוד והמ

כך שיצא לנו מיד ביום הראשון ללמוד שלושה סדרים, חמש עשרה שעות )!(, וכיון שראינו 
 שהכל טוב ושנינו מרוצים המשכנו הלאה ללמוד וכבר שלוש שנים שאנו לומדים כך"...

? התעניין האב, ורבי משה נאלם דומיה והחל מתנצל שלא "ואיך קוראים לחברותא" 
 עלה בדעתו שאביו ישאל אותו שאלה זו, והוא איננו יודע איך קוראים לחברותא...

 .... "לא יצא לנו לדבר על דברים שכאלה" ! ,"אבא" אמר
הוצרך לנסוע לארצות  ,שכשכבר היה ראש ישיבה בראדין עוד מספרים על רבי משה

שיבה, ובא רב אחד ונתן לו ברכת שלום, החזיר לו רבי משה 'עליכם הברית בשביל הי
השלום' והתעניין מי הוא, והרב אמר שהוא פלוני שלמד איתו חמש שנים על ספסל אחד 

, אמר לו רבי משה: "זה לא שאיני זוכר אותך )הוא היה בעל זיכרון בישיבה בוואלוז'ין
אשונה בחיים שאני רואה כביר(, אלא שדבר זה הוא 'שכוח מעיקרו', זוהי הפעם הר

 י עובדא'(בדידי הו')                                  היה שקוע בלימוד התורה !! כך  אותך"...  עד כדי

 גביע

 היין...    
 

 רביהצדיק  הגאוןימיו, נהג  כל

, לוק"זצ דסלר אליעזר אליהו
כמות  שיעוריין ש גביע על לקדש

כשיטת יותר ) קטןהיין בו היה 
 על לקדש הקפיד הגר"ח נאה(, ולא

חזון 'בעל ה כשיטתשיעור הגדול )ה
רעייתו  פטירת לאחר (, ורק'איש

 על לקדש התחיל, ה"ע הרבנית

 הדבר היה, וגדול בשיעור כוס

 .מקורביו בעיני לפלא
 גביע אותואת ש ,בררשהת עד

 אבי ,מחמיו במתנה קיבל הקטן

 רצונה לכבד הרבנית, וכדי

 על בו וקידש זה בגביע השתמש

 מאשר ,בזה להדר העדיף כי ,היין

 הכוס'... שיעור'ב להדר

19:10       20:27       21:16                                 
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19:18        20:31        21:13                 

19:26                 20:27                21:10 

 

 .ו"התשעי' תמוז , 153ן גליו ,בס"ד
 .כל ליל שני –סוף זמן קידוש לבנה 

 ע"הרבקה בת חיה לע"נ 

 

 

, העיר צפת י' תמוז התקצ"דביום // הג"ר יעקב ישראל ב"ר שלמה אלגאזי זצ"ל, בעל 'ארעא דרבנן' נפטר , י' תמוז התקט"זביום 
 )תקנה יח' בפנקס הח"ק צפת(. ניצלה מפרעות הפלחים הדרוזים הרוצחים, היום נקבע ליום סעודת הודיה מקופת החברא קדישא

 בלקפרשת 
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

                         

 "מה אקוב לא קבה אל"                     
  מואב  בחשש  עוסקת  פרשתינו                              

            בלעם    וזימון   מישראל   ןומדי                        . 
 לאחר  בלעם של בואו  ,םשיקלל                          .

 שלוש ,'לה בלעם ומצד מואב מצד שכנוע סיונותינ כמה
 דברי ,פיה פתיחת ונס בלעם והכאות האתון נטיות

 שבלעם מנסים שניהם ,לבלק והגעתו לבלעם המלאך
 עד מברך הוא בכולם אך ,פעמים 3 העם את יקלל

 להחטיא ועצתו בלעם של האחרון ומשלו ,מגרשו שבלק
 וממילא מואב לבנות זונים ישראל ,בזנות ישראל את

 עובדי את להרוג העם לשופטי מורה משה ,פעור לבעל
 קנאות ,פנחס ידי על והריגתו סלוא בן זמרי חטא ,ז"עה

 .בעם המגיפה את עוצרת פנחס
◆∞◆ 

 הובא ותנחומא רבה ובמדרשים:, קה) בסנהדרין הגמרא
 הפך שבו האופן את מבארת( מעט שונות בגרסאות

( טז כג(" בפיו דבר וישם": בלעם מחשבת את ה"הקב
 י"ומפרש, "חכה אמר יונתן 'ר ,מלאך אומר א"ר"

 הניחו שלא מלאך לידי שנמסר היינו שמלאך א"והמהרש
 בפיו 'ה שנתן היינו וחכה ,לברכה דבריו והפך לקלל

 כורחו על גררו החכה אחרי שנגרר וכדג וסתמו מחסום
 מעקם -" בלינוס ידי על פוקם היה" ובמדרשים. )לברך

 .)מסמר / ברסן פיו
 נפלא פירוש שמעתי א"זיע מוילנא א"הגר מרנא בשם

 :הפירושים שתי את יחד המחבר
 ,הדין מידת הוא 'אלוקים' ששם שידוע ,הגאון מקדים

 הוא 'הויה' ששם וכן .חמיםר הוא 'אל' שם - חציו אולם
 .דין הוא 'יה' שם אך ,הרחמים מידת

 זעם לא אזעם ומה ,אל קבה לא אקוב מה" אומר ובלעם
 שם להזכיר רציתי – כוונתו מתפרשת וכך ,)ח כג)" הויה

 ,ישראל עם על הדין מידת את לעורר בכדי 'אלוקים'
 ,רחמים שם שהוא 'אל' מפי ויצא לפי הושם רסן אולם

 ועל בחכה פי נגרר ,דין שהוא 'יה' שם להזכיר וכשרציתי
 במקום וכך ,רחמים שם שהוא' הויה' אמרתי כורחי
 אוכל ואיך מברך יצאתי וקללות דינים עליהם לעורר
 ?  לקללם

 כה רוחני כח בעל לאדם אף נתן לא לעמו 'ה אהבת כח
 אינה זו שאהבה 'ה מפי הובטחנוו ,עמו את לקלל גדול

 ביאת עדי הגלות קשיי בכל מנועי והולכת לעולם נגמרת
 .ר"כי אמן ,גואל

 שבת שלום ומבורך !

 עמדין העיר ברבנות שימשזצ"ל,  עמדין קביע הג"ר
 הרבנות, מן ימיו כל התרחק מאז אך ,שנים ארבע

 אלטונה, מולדתו בעיר דפוס בית הקים ולפרנסתו
 ׳לברך׳ יום כל נוהג שהיה בצחות כותב הוא בספרו
 .עבד״(.. עשני ״שלא משקל )על אב״ד״ עשני ״שלא

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א    
 

ות   אסעודת בר מצוה ביום מל ?                                  
שנה ויום אחד, האם יכול              13                    .
 לעשותה בערב שבת ?                               .
כתב שאין לך סעודת מצוה גדולה מזו, מהרש"ל הנה ה !

. ולכן ודאי שמותר לעשותה בערב זוהר הקדושוכן מבואר ב
שבת, וטוב שיעשנה קודם חצות היום, כך הביא ופסק מרן 

 )חזון עובדיה לח(. הגר"ע יוסף
, שיש לעשות סעודה זו ניסים קרליץמאידך, דעת הג"ר 

 בליל שישי.
כתב שעדיף לעשותה בשבת, על פי מה שכתב תורת חיים וב
שסעודת בר  ,מהרש"לבשם ה )רכ"ה ס"ק ו(משנה ברורה ה

אם הנער דורש בדברי  ,מצוה אפילו שאינה נעשית בו ביום
ה ולכך יעשנ ,חשיבא סעודת מצוה ,תורה בשעת הסעודה

אפילו שזו סעודת מצוה מ"מ  –ועדיין יש לברר בשבת. ]
 [.בתאריך ודאי הוי סעודת מצוה ומדוע לדחות ?

 

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י: 

 משה מאיר מזאלקווא -פרק קה 
 

 עמדיןכזכור, הבאנו את דברי הגר"י 
 זצ"ל המספר איך רבני פראנקפורט

את השבתאי משה מאיר מזאלקווה ברשעתו, עם כתבי רשע,  פסות
 וגרשוהו מעירם, וכך הוא מוסיף לספר:

"והושיבו בית דין, וחקרו ובדקו, והנה אמת נכון הדבר, נעשתה 
התועבה בישראל. ותכריך גדול של כתבי מינות נשאר ביד הגאון 

דיין רבי יואל ענגרש ע"ה. והנבל משה מאיר, שם האב"ד הנ"ל, וביד ה
 רשעים ירקב, נדחף לצאת מהעיר, כמעט שנסקל מנערי בני ישראל.

אחרי זה נעשו כרוזים שם בפראנקפורט, גם באמשטרדם והמבורג, 
כמו שנדפס מזה דף גדול למראה משלושה כרוזים, נעשו בשלוש 

ישראל מרה על קהילות המפורסמות הנ"ל... והיתה נפש כל זרע 
ורט היו אותן המינין החטאים הרעים האלה, ביחוד בקהילת פראנקפ

 לאלה לקללה.
ועשו נקמות בכל מי שהיה נחשד שנדבק בו אפילו ריח מינות ארורה 
זו, ואפילו על פי אומדנא בעלמא. כמו שאירע אחרי זה, שבעל בית 

ה, אחד, היה נקרא ר' חיים מנהיים, השיא משרתת שלו, ועשה חתונ
באחד מימי אידיהן של כת שבתי צבי שר"י, בשמחה גדולה בכל זני 

באשר חקרו  רייכסטאלר, זמרא, וקנסוהו הקהל בסך ט"ו מאות
ודרשו, שגם בהיות המוחרם ליבלי פרוסטיץ שר"י, הולך נע ונד בארץ 
ובא עד קהילת פראנקפורט, ולא הניחוהו לבוא העירה, זה ר' חיים 

אל מחוץ לעיר. אמרו: "הרי רגלים לדבר שהוא הנ"ל שלח לו לחם ומזון 
לאיש משחית חבר", וצרפו שני המעשים אשר לא יעשו בישראל, ועשו 

 ."בו משפט חרוץ כאמור
בעקבות חשיפתו של משה מאיר השבתאי, התגלתה גם שבתאותם של 
שיירי חבורת ר"י חסיד שהיו בקלויז שבעיר מאנהיים, ועדויות עליהם 

קהילת מאנהיים, סוף דבר היה, שחברי הקלויז נגבו בבית הדין של 
המפוקפקים נאלצו לחזור לפולין, והעיר מאנהיים טוהרה מהכתם 

 השבתאי שרבץ עליה.
 ע"פ 'משיחי השקר ומתנגדיהם', המשך בשבוע הבא ב"ה()

  היום...כסף באותו         

 אחד ממקורבי מורינו ורבינו

 ,זצוק"לנתן בוקובזה  הרב

 מספר:
הסוד של הרב היה שהוא הקפיד לחלק את כספי 

עוד באותו היום שבו אסף אותם, אלא אם  הצדקה
כן היו מיועדים למטרה מוגדרת כמו לכולל 

 האברכים וכדומה.
הרב התבטא פעם: "כשהכסף נשאר אצלי, גם אם 

אחד, אני יודע שלמי שהוא מיועד זה למשך לילה 
 אין מה לאכול"...

פעם הרב יצא מבית ידיד מאזור המרכז, כשפניו 
ובידו כספי צדקה, השעה  מיועדות לקרית מלאכי

הייתה מאוחרת והידיד שאל: "להיכן הרב הולך, 
הרי השעה כבר מאוחרת והאנשים כבר ישנים" ? 

 ומה הלחץ לתת את הכסף כעת ?
נורא, אשאיר את הכסף ליד  אך הרב ענה: "לא

הדלת, הם יוצאים בבוקר לקחת את העיתון, הם 
 ימצאו ויקחו גם את הכסף"...

 (0548455275 –)לרכישת הספר 'עמוד החסד' על חיי רבינו זי"ע 


