בס"ד
דף לשבת פרשת בלק

פינת המקדש – מתוך ההפטרה – מיכה

נֹוׂשא ַה ְּקלָלֹות.
ְחיד ְמאֹודֵ .
ַּנֹוׂשא ַמפ ִ
עֹוס ֶקת ּב ֵ
ׁשלֹום! פרשתנו ֶ
ׁשּבָת ָ
ַ
ׁשים ֵמ ַעיִן ָהרַעְ 4 .ך
חֹוׁש ִ
ֲחרִיםְ .
ׁשל א ֵ
ּפֹוחדִים מ ַקּלְלֹות ֶ
ׁש ֲ
ָׁשים ֶ
ֶׁשנָם ֲאנ ִ
יְ
ִׂש ָר ֵאלׁ ,שּום ָּדבָר לֹא יָכֹל
ְׂשה' ָמגֵן עַל עַם י ְ
ׁשּכ ֶ
רֹואים ֶ
ָׁשה זֹו 7נּו ִ
ַּב ָּפר ָ
ָהם ְל ָרעָה.
ָהם ,וְׁשּום אֹויֵב לֹא יָכֹל ָל ַגעַת ּב ֶ
ִל ְפּגֹ ַע ּב ֶ

ִשׁ ְמעוּ-נָאֵ ,את ֲא ֶשׁר-ה' א ֵֹמרִ ...כּי ִריב לה' ִעםַ -עמּוֹ ,וְ ִעם-
ַכּח.
יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ְתו ָ
יך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם...
ֱל ִת ָ
יתי ְל ָךֲ ...ענֵה ִביִ .כּי ֶהע ִ
ַע ִמּי ֶמהָ -ע ִשׂ ִ
וּמ ְריָם.
אַהרֹן ִ
ֶיךֶ ,את-מ ֶֹשׁה ֲ
ָא ְשׁ ַלח ְל ָפנ ָ
וֶ
וּמהָ -ענָה אֹתוִֹ ,בּ ְל ָעם
ָעץ ָבּ ָלק ֶמ ֶל ְך מוֹאָבֶ ,
ַע ִמּיְ ,ז ָכר-נָא ַמה-יּ ַ
ֶבּןְ -בּעוֹרְ ...ל ַמ ַעןַ ,דּ ַעת ִצ ְדקוֹת ה'.

ָאֹהלִים
ִׂש ָר ֵאל :הּוא ַמּבִיט ּב ָ
ִּב ְלעָם ְמ ַחּפֵׂש ִלרְאֹות ֲחלִילָּה ְּפגָם ְּבעַם י ְ
ְׁשר
אֹהל ִאי ֶאפ ָ
ׁש ִּמּכָל ֶ
ׁש ֵהם ְמ ֻכּוָנִים ּבַּצּורָה ּכָזֹו ֶ
ָהם ,וְרֹו ִאים ֶ
ׁשּל ֶ
ֶ
אֹומר " ַמה טּובֹו
ּׁשנִי .וְעַל ָּכ ְך הּוא ֵ
אֹהל ַה ֵ
ׁשל ָה ֶ
ֶתח ֶ
ִלרְאֹות ֶאת ַהּפ ַ
אֹהלֶי ָך יַעֲקֹב".
ָ
ֶחד
ָהם ּכָל א ָ
ָאּלּוּ ,ב ֶ
אֹהלִים ּכ ֵ
ַחנּו עִם ָ
ִהיֹות ּגַם ֲאנ ְ
ַחנּו ל ְ
ְמד ֲאנ ְ
ִאם ִנל ַ
ׁשל ֲחבֵרֹוַ ,נּגִי ַע ְּב ֶעְזרַת ה'
ְ7הלֹו ֶ
ְ7הלֹו וְלֹא ַמּבִיט ָל ָרעָה ּב ֳ
ׂש ַמח ּב ֳ
ָ
ִׂש ָר ֵאל ,וְׁשּום צַר וְאֹויֵב לֹא יּוכַל ָלנּו
ׁשל עַם י ְ
ְאחּוד ֶ
ִׂש ָר ֵאל ּול ִ
ְ4הבַת י ְ
ל ֲ
ָט ְגיָה.
4ס ְטר ֶ
ׁשל ְ
ׁשל נשק ּובּׁשּום סּוג ֶ
ּבַּׁשּום סּוג ֶ
ְקנּו,
ְחּל ֵ
ׂש ֵמ ִחים ּב ַ
ִהיֹות ְ
ָאּלּוִ .ללְמֹד ל ְ
ִהיֹות ּכ ֵ
ַׂשּכִיל ִללְמֹד ל ְ
ְה ְלוַאי וְנ ְ
וַ
ּׁשנִי.
ָאֹהל ַה ֵ
ׁשּגָר ּב ֶ
וְִללְמֹד ְל ַכּבֵד ּגַם ֶאת ֲח ֵברֵינּו וְגַם אֶת ִמי ֶ

ָלים ְבּנֵי ָשׁנָה
ַבּ ָמּה ֲא ַק ֵדּם ה'ַ ...ה ֲא ַק ְדּ ֶמנּוּ ְבעוֹלוֹתַ ,בּ ֲעג ִ
ַח ֵליָ -שׁ ֶמן...
יליםְ ,בּ ִר ְבבוֹת נ ֲ
אַל ֵפי ֵא ִ
ֲהיִ ְר ֶצה ה' ְבּ ְ
דּוֹרשׁ ִמ ְמּ ָך,
וּמה ה' ֵ
אָדםַ ,מה-טּוֹב; ָ
ִה ִגּידָ ...
ִכּי ִאם-עֲשׂוֹת ִמ ְשׁ ָפּט
אַה ַבת ֶח ֶסד
וְ ֲ
ֹקיך.
ֵע ֶל ֶכתִ ,עםֱ -אל ָ
וְ ַה ְצנ ַ
פינת ההלכה
איסור קללת אדם מישראל – מתוך אתר "הלכה יומית"

בבקשה לשמור על קדושת הגליון.
מדברי האברבנאל על הפרשה
היה עניין בלעם בברכה וקללה מפורסם מאד בין האומות כשואל
דבר מאת האלוקים .וכמו שאמר בלק )במדבר כב' ,ו'( 'כי ידעתי את
אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר' ואם היה בלעם מקלל את
ישראל היו גויי הארץ בוטחים בקללתו ומתאמצים להילחם בישראל
על משענת קללתו.

כתוב בתורתנו הקדושה )שמות כב כז( אלהים לא תקלל,
ותרגם אונקלוס ,דינא לא תקיל ,דהיינו שיש איסור גמור מן
התורה לקלל את הדיין ,וכן פירשו בגמרא במסכת סנהדרין
)דף סו (.שמילת אלהים כאן אין יחסה להשם יתברך ,אלא
לדיינים .

כששמעו מדבריו שהקב"ה מונע מהם הקללה ומודיע כי ברוך הוא –
יכירו וידעו כל יושבי תבל כי שם ה' נקרא עליהם ויחשבו שהיתה
הצלחת ישראל מאת ה' מן השמים ומי יאמר לו מה תעשה? ולא
יקום בהם עוד רוח להילחם בישראל .ובזה הועיל עניין בלעם
וברכותיו מאוד,

וכתוב עוד בתורה )ויקרא יט יד (.לא תקלל חרש ,ומכאן
למדנו שיש איסור מן התורה לקלל שום אדם מישראל ,ופרט
לנו הכתוב בחרש( כלומר ,דיבר הכתוב דווקא בחרש ולא בכל
אדם( ,להשמיענו שאף על פי שהוא חרש ואינו שומע ואינו
מצטער על כך שמקללים אותו ,מכל מקום אסור לקללו,
ולפיכך גם אסור לקלל שום אדם מישראל ,אף על פי שאינו
שומע שמקללים אותו ,וכגון כשהוא ישן וכיוצא בזה ,משום
שאין הוא גרוע יותר מן החרש ,שאינו שומע בכלל .ובודאי
שאסור לקלל אדם בפניו ,כשהוא ער ,שמלבד מה שיש איסור
בעצם הקללה ,הרי יש כאן גם איסור אונאת אדם מישראל ,
שמצטער מן הקללה .

וזהו מה שאמרה רחב למרגלים ששלח יהושע )יהושע ב' ,ט'( 'ידעתי
כי נתן ה' לכם את הארץ וכי נפלה אימתכם עלינו '...ומאין ידעה כל
זה האשה ההיא שה' יתברך הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ
מתחת? אלא מדברי בלעם ונבואותיו .ולכן נחשב הדבר לחסד גדול
שעשה ה' לישראל.

וככל הדברים האלה פסקו להלכה רבינו הרמב"ם והטור ומרן
השולחן ערוך ,ולכן צריך אדם להיזהר בלשונו שלא לקלל שום
אדם מישראל ,ואפילו המקלל את עצמו עובר על איסור זה
שנאמר ,השמר לך ושמור נפשך מאד .והמקלל את הדיין
עובר על שני איסורים ,הראשון הוא האיסור ששייך לכל
ישראל ,ונוסף עליו איסור קללת דיין .

לתפזורת לפרשה למוצאי שבת

ואמרו בגמרא במסכת סנהדרין )דף מח (.כל הקללות שקלל
דוד המלך את יואב בן צרויה ,נתקיימו בזרעו של דוד .ולמד
מכאן בספר חסידים ,שלפעמים אף שהקללה לא באה על
חינם ,שהרי דוד המלך כדין עשה שקילל את יואב ,מכל מקום
חוזרת היא גם להמקלל ,וכל שכן כשהמקלל מקלל על חינם
שעלולות הקללות לחזור אל המקלל ,וידוע מאמר רבותינו
זכרונם לברכה )מגילה טו (.לעולם אל תהי קללת הדיוט קלה
בעיניך ,שהרי אבימלך קילל לשרה ונתקיים בזרעה .ואף
שהרבה אנו רואים שמקללים ,ולא יוצא מקללתם דבר וחצי
דבר ,מכל מקום כתב בספר פלא יועץ שלפעמים יש עת רצון
ועלולה חס ושלום להתקיים הקללה ,והאדם המקלל עתיד
ליתן את הדין על זה .

בתפזורת הבאה מסתתרים  10מושגים מהפרשה .הבה נמצא אותם!
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ומה שמצינו בכמה מקומות שתלמידי חכמים קיללו ,ולעיתים
גם נתקיימה קללתם ,הוא מפני שיש מקרים שאדם יוצא
מכלל ישראל ומותר לקללו ,כגון אדם שהוא אפיקורס במזיד
וכדומה ,אבל אדם כשר מישראל ,איסור גמור לקללו ,וכאמור .

בס"ד

אתגר לפרשה
סיפור לפרשת השבוע

•

האדמו"ר מסלונים הי"ד

•

רבי שלמה דוד יהושע וינברג הי"ד היה בנו של האדמו"ר מסלונים ,והתגורר עם אביו
ורבים מחסידיו בעיר ברנוביץ שבמזרח פולין.

•

לאחר פטירתו הפתאומית של אביו בשנת תרצ"ג פנה אליו ציבור החסידים בבקשה
שיקבל עליו את האדמורות ,למרות גילו הצעיר .האדמו"ר מסלונים רבי שלום נח
ברזובסקי זצ"ל בעל 'נתיבות שלום' מתאר את אשר התחולל בלבו של רבי שלמה
דוד יהושע בעקבות פניה זו:
באותו יום יצאתי עמו אל היער ,ושהינו שם כחמש שעות רצופות .בשיחה זו רציתי
לעודד קצת ,ואמרתי לו שכולנו ,כל הציבור ,ניגשים לעניין זה באמונת חכמים ,ושכל
זקני החסידים ,ומהם שעוד נסעו למרן בעל יסוד העבודה זי"ע ,כולם כאחד בדעה
אחת שאתם צריכים להיות המנהיג לעתיד ,ואותה אמונת חכמים צריכה להיות גם
לכם .וענה לי אז שאינו יכול להביע את שברון לבו במילים ,שאינו יכול לקבל על עצמו
את ההנהגה ,והדבר רחוק ממנו מאוד ,ולולא שחושש לעגמת נפש שתגרום לאמו
הרבנית היה קם ובורח למקום אחר שאיש לא ידע את מקום הימצאו .ורק בגלל
שאמו שבורה מאוד אינו יכול לגרום לה את הצער הזה.
האדמורות שקיבל כנגד רצונו התקבלה בברכה ובשמחה בין החסידים ,ואלה
התלכדו סביב האדמו"ר הצעיר "באהבה נפלאה מיוחדת במינה" .אך לאחר תקופה
קצרה ,בקיץ תש"א ,נכבשה ברנוביץ ע"י הגרמנים .ביומן שכתב ד"ר זליג לוינבוק
בגטו ברנוביץ הוא הקדיש דברים מיוחדים לאדמו"ר.
על פניו ובעיניו של הרבי מסלונים שרוי תמיד חיוך .הוא חביב ואדיב לכל אחד.
בעבודתו בתורת נגר מסייעים לו עמיתיו ,חבריו לגורל .כאשר מזדמן לשם מבקר,
הוא אוחז במקצוע ומחליק בו על הלוחות .הוא צנוע ושקט .מעולם אינו מתבלט,
וכשהוא נזכר או מדבר על משפחתו שנספתה הוא פותח בניגון חסידי נוגה .עם תום
יום העבודה ,בצריפו ,מתכנסים סביבו כמה מחסידיו .הם מקיימים אורח חיים בסגנון
חסידי ,עד כמה שהדבר ניתן .שלוש פעמים ביום הוא מקפיד להתפלל ,בבוקר -
תמיד בטלית ובתפילין ,ובמתח רב ,שמא יפריעו אותו המרצחים .בזמן שהותי
במחנה הוא מעולם לא עבד בשבתות או בימי חג ,הוא משוחרר אז כחולה ...שום
מזון שאינו כשר אינו בא לפיו .מלכתחילה הוא רעב ממש...
על רגעיו האחרונים של רבי שלמה דוד יהושע הוא מספר:
הרבי מתעלה בימי מצוקה ,וברגעים האחרונים לחייו אינו מאבד את צלם האדם שלו
ואת רוח קודשו .ב"אקציה של ה 4-בנובמבר הוא נכלל בקבוצת הנידונים למוות .הוא
שליו ,צועד בשורה הראשונה בקומה זקופה ,עומד לקיים את המצווה הנישאה ביותר
של יהודי  -קידוש השם.
בחסידות סלונים קבע רבי שלום נח ברזובסקי זצ"ל את ו' במרחשון ,יום הירצחו של
האדמו"ר רשד"י ,כיום הזכרון לשואה.
"משמעותו של יום ו' חשוון לגבי הציבור שלנו ,הוא חורג מעל ומעבר למשמעות
הרגילה של יום ההילולה של הצדיק .שמלבד עניין ההילולה שביום הזה ...הרי תמיד
היה בדעתי שיום הזה יהיה נקבע ליום הזיכרון לכל ציבור אנ"ש ,שיבטא בשבילנו
את כל ההיקף של מה שהיה ואיננו ...היום הזה מזכיר לנו את כל צבור אנ"ש ,על
עשרות השטיבלך שהיו ...ויום זה הוא היום שבו עלינו להתעמק בכל מה שהיה לנו,
עולם מלא שחלף ואיננו".
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים,
ויהי רצון שזכויותיהם של גדולי ישראל מכל הדורות ,שמסרו את נפשם על קידוש ה'
ולמען עמו וצאן מרעיתו ,וזכות ששה מליון יהודים קדושים ,שמתו על קידוש ה' ,נזכה
כולנו לרחמי שמים ,ונזכה לקדש שם שמים בחיים של אהבת תורה ,יראת שמים,
ואהבת הבריות.

לע"נ הרה"ג מרדכי צמח בן סלאמן אליהו זצ"ל .ת.נ.צ.ב.ה.
לע"נ האדמו"ר הרב מנחם מנדל בן לוי יצחק שניאורסון זצ"ל .ת.נ.צ.ב.ה.

•

מצאו פסוק בפרשה שאומרים
כשנכנסים לבית הכנסת.
היכן מופיע מלך המשיח בפרשה?
ועל איזה סוג גאולה מדובר?
מדוע מופיע חטא בעל פעור מיד
אחרי כשלונו של בלעם?
מה המיוחד במעשהו של פנחס?

סיפור בהמשכים
תקציר הפרקים הקודמים
הּוקם ּבֵית ֵס ֶפר
ׁש ְּליַד מירון ַ
ָאזֹור ֵס ְפסּו ָפה ֶ
ּב ֵ
ְׁשם ֶאת
לֹח ל ָ
ִׁש ַ
ְּתי ,וְהֹורִים ַרּבִים ִה ְת ַּפּתּו ל ְ
ַמ ְמ ַלכ ִ
ְהּגִי ַע ֶאל
ְׁשי ה" ְּפ ִעילִים" ֶה ְחלִיטּו ל ַ
ֵיהם4 .נ ֵ
יְַלד ֶ
לֹח
ׁש ַ
ְתיבֹותּ ,ו ְל ַב ְּקׁשֹו לְעֹו ְדדָם ִל ְ
ׁש ִּבנ ִ
ַהּבָאבָא ָסלִי ֶ
ֵיהם ְל ָב ֵּתי ֵס ֶפר ּתֹו ָרִנּיִים.
ֶאת יְַלד ֶ
ָמים ַה ְּקרֹובִים
ׁש ַּבּי ִ
ַה ָּבבָא ָסאלִיִ ,ס ֵּפר ַל ְּפ ִעילִים ֶ
ׁשי ְך
ַמ ִ
ׁש ֵּמעַּכֹו י ְ
ְקבַע ִא ָּתם ֶ
הּוא ַמּגִי ַע ִל ְב ִרית ְּב ַעּכֹו ,ו ָ
ָסת ֵס ֶפר ּתֹורָה
ּתֹא ָמה ַה ְכנ ַ
לספסופה .בספסופה ֲ
ֲמד.
ַּבד ֶאת ַה ַּמע ָ
לְאֹותֹו יֹוםְּ ,כדֵי ְלכ ֵ
ׁשּיָצָא ְלכִּוּון
ְטרֵף לגי'פֶ ,
ַרּבֵנּו ַה ָּבבָא ָסלִי ִהצ ָ
צֹמת
4חרֵי ֶ
ְסיעָהְ ,קצָת ֲ
ְמ ֲה ָל ְך ַהּנ ִ
ספסופהּ .ב ַ
ָהג ִסּפֵר ַעל ָּכ ְך ִל ְכבֹוד
ְהּנ ָ
ֲחַנְניָה7 ,זַל ַה ֶּדלֶק ,ו ַ
ָהרַב.

ְ7מר" :נּוַ ,הּלֹא ָה ֶרכֶב
ִה ְת ַחּיֵ ְך ַה ָּבבָא ָסלִי ו ַ
ׁש ֶמן
נֹוס ַע רַק עַל ֶּדלֶקּ ,כִי ִאם ּגַם עַל ֶ
ֵאינֹו ֵ
ּומיִם ִּב ְלבַד"...
ׁש ֵמן ַ
ִּסע ָה ֶרכֶב עַל ָ
ּומיִם ...י ַ
ַ
ָהג,
ְׁש ִּסּיֵם ַה ָּבבָא ָסלִי אֶת ְּד ָברָיו ,הֹורָה ַלּנ ָ
ּכ ֶ
ְסיעָהַ .רּבֵנּו
ׁשי ְך ַּבּנ ִ
ְה ְמ ִ
ָהרַב ָמ ְר ְּדכַי קרליץ ,ל ַ
ְּתי ְל ָךַ ,סע!"
7מר ִ
ָחזַר עַל הֹורָ7תֹוַ " :
ְת ֲחנַת
ְסיעָתֹו ,עַד ל ַ
ׁשי ְך ִּבנ ִ
ְ7מנָם ,הג'יפ ִה ְמ ִ
ו ְ
ְצֹמת סאסא ַה ְּסמּוכָה למירון,
ׁשּב ֶ
ַה ֶּדלֶק ֶ
ְסיעָה ְּבלִי ֶּדלֶק.
ְח ֵמׁש ּדַּקֹות נ ִ
ֶׂשרִים ו ָ
ְּכע ְ
ׁשל צֹ ֶמת סאסא,
ְת ֲחנַת ַה ֶּדלֶק ֶ
ְׁש ִהּגִיעּו ל ַ
ּכ ֶ
ְמרְאֶה ֵעינָיוְ 4 ,ך
ת ְדלֵק ל ַ
לֹא ֶה ֱא ִמין ַה ְּמ ַ
ָהג,
ּיֹוׁשב ְליַד ַהּנ ָ
ְמרְאֶה ַרּבֵנּו ַה ָּבבָא ָסלִי ַה ֵ
לַ
יהה.
ְטי ַה ְּת ִמ ָ
ּׁש ֵאלֹות וְֶנ ֶע ְלמּו ַמּב ֵ
נָמֹוגּו ּכָל ַה ְ
ִמ ִסירֹות
ָּכ ְך ִהּגִי ַע ַה ָּבבָא ָסלִי עִם ַה ְּפעִי ִליםּ ,ב ְ
ּמֹוׁשב ספסופה.
ִּסים ּגְלּויִיםֶ ,אל ַה ָ
ֶנפֶׁש ּו ְבנ ִ
ַחל
ָׂשא ּפֵרֹות ,וְנ ַ
ְׁשים נ ָ
ְ7מנָםַ ,ה ִּבּקּור ַה ַּמר ִ
ו ְ
ָחה ַרּבָה.
ַה ְצל ָ
ׁשנִים רַּבֹות ֵמ7זְ 4 ,ך ֵזכֶר אֹותֹו ּבִּקּור
ָחלְפּו ָ
ׁש ָּזכּו
ּתֹוׁשבֵי ַהּיִּׁשּוב ֶ
ִׁשּכַח ,לֹא ִמ ָ
לֹא נ ְ
ׁשל ַה ָּקדֹוׁש ַה ָּבבָא ָסלִי ,וְ4ף לֹא
ְל ִבּקּורֹו ֶ
ׁשּזָכּו ִלרְאֹות ֶאת אֹותֹו
ִׁשּכַח ִמּלֵב ַה ְּפעִילִיםֶ ,
נְ
ִׂשּגָב.
ְמאֹרָע נ ְ
ְה ְלוַאי
7מן ,ו ַ
ִׂש ָר ֵאל ֵ
זְכּותֹו ָּתגֵן ָעלֵינּו וְעַל ּכָל י ְ
ׁשל
ׁשי ְך ְּב ַדרְּכֹו ֶ
ְה ְמ ִ
ַה ְלוַאי שִנְזּכֶה ֻּכּלָנּו ל ַ
4חוָה
4הבָה ֲ
ְהרְּבֹות ֲ
ַה ָּבבָא ַסּלֵי ַה ָּקדֹוׁש ,ל ַ
ׁשלֹום ֵּבין
ׁשּכִין ָ
ְה ְ
ִׂש ָר ֵאלּ ,ול ַ
ׁשלֹום וְרֵעּות ָּבעָם י ְ
ָ
ִׂש ָר ֵאל לְ7בִינּו
ִאיׁש ְל ֵרעֵהּו ּו ְל ָקרֵב אֶת עַם י ְ
ַּׁש ַמיִם.
ׁשּב ָ
ֶ

