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- ְוִעם, ַעּמֹו-ִעם ' הִּכי ִריב ל ...אֵֹמר' ה-ֵאת ֲאֶׁשר, ָנא- ִׁשְמעּו
    .ִיְׂשָרֵאל ִיְתַוָּכח

... ִּכי ֶהֱעִלִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים   .ֲעֵנה ִבי   ...ָעִׂשיִתי ְלךָ - ַעִּמי ֶמה
    .מֶֹׁשה ַאֲהרֹן ּוִמְרָים-ֶאת, ָוֶאְׁשַלח ְלָפֶניךָ 

ִּבְלָעם , ָעָנה אֹתֹו- ּוֶמה, ָּיַעץ ָּבָלק ֶמֶלְך מֹוָאב- ָנא ַמה-ְזָכר, ִּמיעַ 
    .'ַּדַעת ִצְדקֹות ה, ְלַמַען...  ְּבעֹור- ֶּבן
  

  ַּבֲעָגִלים ְּבֵני ָׁשָנה, ַהֲאַקְּדֶמּנּו ְבעֹולֹות... 'ַּבָּמה ֲאַקֵּדם ה
  ...ָׁשֶמן- ְּבִרְבבֹות ַנֲחֵלי, ְּבַאְלֵפי ֵאיִלים' ֲהִיְרֶצה ה

  
  , ּדֹוֵרׁש ִמְּמךָ ' ה ּוָמה; ּטֹוב-ַמה, ָאָדם... ִהִּגיד

  ֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט -ִּכי ִאם
  ְוַאֲהַבת ֶחֶסד

  .ֱאלֹקיךָ - ִעם, ֶלֶכת ְוַהְצֵנעַ 

        מדברי האברבנאל על הפרשהמדברי האברבנאל על הפרשהמדברי האברבנאל על הפרשהמדברי האברבנאל על הפרשה

היה עניין בלעם בברכה וקללה מפורסם מאד בין האומות כשואל 

כי ידעתי את ') 'ו', במדבר כב(וכמו שאמר בלק . דבר מאת האלוקים

ואם היה בלעם מקלל את  'אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר

ישראל היו גויי הארץ בוטחים בקללתו ומתאמצים להילחם בישראל 

  . על משענת קללתו

 –ה מונע מהם הקללה ומודיע כי ברוך הוא "כששמעו מדבריו שהקב

נקרא עליהם ויחשבו שהיתה ' יכירו וידעו כל יושבי תבל כי שם ה

ולא ? מן השמים ומי יאמר לו מה תעשה 'הצלחת ישראל מאת ה

ובזה הועיל עניין בלעם . יקום בהם עוד רוח להילחם בישראל

  ,וברכותיו מאוד

ידעתי ') 'ט', יהושע ב(וזהו מה שאמרה רחב למרגלים ששלח יהושע 

ומאין ידעה כל ' ...לכם את הארץ וכי נפלה אימתכם עלינו' כי נתן ה

ים בשמים ממעל ועל הארץ קיתברך הוא האלו 'זה האשה ההיא שה

ולכן נחשב הדבר לחסד גדול . אלא מדברי בלעם ונבואותיו? מתחת

  .לישראל' שעשה ה

         בלקבלקבלקבלק    פרשתפרשתפרשתפרשתבת בת בת בת דף לשדף לשדף לשדף לש
. נֹוֵׂשא ַהְּקָללֹות. פרשתנו עֹוֶסֶקת ַּבּנֹוֵׂשא ַמְפִחיד ְמאֹוד! ַׁשָּבת ָׁשלֹום

4ְך . חֹוְׁשִׁשים ֵמַעיִן ָהַרע. ֶיְׁשָנם ֲאָנִׁשים ֶׁשּפֹוֲחִדים מַקְּללֹות ֶׁשל ֲאֵחִרים
לֹא ָיכֹל ׁשּום ָּדָבר , ָמֵגן ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל' ַּבָּפָרָׁשה זֹו 7נּו רֹוִאים ֶׁשְּכֶׂשה

.ְוׁשּום אֹוֵיב לֹא ָיכֹל ָלַגַעת ָּבֶהם ְלָרָעה, ִלְפּגַֹע ָּבֶהם  
 

 הּוא ַמִּביט ָּבאָֹהִלים: ִּבְלָעם ְמַחֵּפׂש ִלְראֹות ֲחִליָלּה ְּפָגם ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל
ל ִאי ֶאְפָׁשר ְורֹוִאים ֶׁשֵהם ְמֻכָּוִנים ַּבּצּוָרה ָּכזֹו ֶׁשִּמָּכל אֹהֶ , ֶׁשָּלֶהם

ַמה טּובֹו "ְוַעל ָּכְך הּוא אֹוֵמר . ְראֹות ֶאת ַהֶּפַתח ֶׁשל ָהאֶֹהל ַהֵּׁשִנילִ 
". אָֹהֶליָך ַיֲעקֹב  

 
ָּבֶהם ָּכל ֶאָחד , ִאם ִנְלַמד ֲאַנְחנּו ִלְהיֹות ַּגם ֲאַנְחנּו ִעם אָֹהִלים ָּכֵאּלּו

' ַנִּגיַע ְּבֶעְזַרת ה, ָׂשַמח ְּב7ֳהלֹו ְולֹא ַמִּביט ָלָרָעה ְּב7ֳהלֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו
נּו ְוׁשּום ַצר ְואֹוֵיב לֹא יּוַכל לָ , ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ְל4ֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ּוְלִאחּוד

. ַּבּׁשּום סּוג ֶׁשל נשק ּובּׁשּום סּוג ֶׁשל 4ְסְטָרֶטְגָיה  
, נּוִלְלמֹד ִלְהיֹות ְׂשֵמִחים ְּבַחְּלקֵ . ְוַנְׂשִּכיל ִלְלמֹד ִלְהיֹות ָּכֵאּלּו ְוַהְלַואי

. ל ַהֵּׁשִניְוִלְלמֹד ְלַכֵּבד ַּגם ֶאת ֲחֵבֵרינּו ְוַגם ֶאת ִמי ֶׁשָּגר ָּבאֹהֶ   

        
        ....בבקשה לשמור על קדושת הגליוןבבקשה לשמור על קדושת הגליוןבבקשה לשמור על קדושת הגליוןבבקשה לשמור על קדושת הגליון

 ד"בס

   פינת ההלכהפינת ההלכהפינת ההלכהפינת ההלכה

  "הלכה יומית"מתוך אתר  – איסור קללת אדם מישראל

, לא תקלל אלהים) שמות כב כז(כתוב בתורתנו הקדושה 
דהיינו שיש איסור גמור מן , דינא לא תקיל, ותרגם אונקלוס

וכן פירשו בגמרא במסכת סנהדרין , הדיין התורה לקלל את
אלא , יתברך שמילת אלהים כאן אין יחסה להשם.) דף סו(

  .לדיינים

ומכאן , חרש לא תקלל.) ויקרא יט יד(וכתוב עוד בתורה 
ופרט , למדנו שיש איסור מן התורה לקלל שום אדם מישראל

דיבר הכתוב דווקא בחרש ולא בכל , כלומר) לנו הכתוב בחרש
שומע ואינו  להשמיענו שאף על פי שהוא חרש ואינו, )אדם

, מקום אסור לקללומכל , מצטער על כך שמקללים אותו
אף על פי שאינו , שום אדם מישראל ולפיכך גם אסור לקלל
משום  ,וכגון כשהוא ישן וכיוצא בזה, שומע שמקללים אותו

ובודאי . שאינו שומע בכלל, שאין הוא גרוע יותר מן החרש
שמלבד מה שיש איסור , כשהוא ער ,שאסור לקלל אדם בפניו

 ,ונאת אדם מישראלהרי יש כאן גם איסור א, בעצם הקללה
  .שמצטער מן הקללה

ם והטור ומרן "הרמב וככל הדברים האלה פסקו להלכה רבינו
ולכן צריך אדם להיזהר בלשונו שלא לקלל שום , השולחן ערוך

ואפילו המקלל את עצמו עובר על איסור זה , מישראל אדם
והמקלל את הדיין  .השמר לך ושמור נפשך מאד, שנאמר

הראשון הוא האיסור ששייך לכל , םעובר על שני איסורי
  .עליו איסור קללת דיין ונוסף, ישראל

הקללות שקלל  כל.) דף מח(ואמרו בגמרא במסכת סנהדרין 
ולמד . נתקיימו בזרעו של דוד, דוד המלך את יואב בן צרויה

שלפעמים אף שהקללה לא באה על , חסידים מכאן בספר
מכל מקום  ,ואבשהרי דוד המלך כדין עשה שקילל את י, חינם

וכל שכן כשהמקלל מקלל על חינם , חוזרת היא גם להמקלל
וידוע מאמר רבותינו , אל המקלל שעלולות הקללות לחזור

קלה  לעולם אל תהי קללת הדיוט.) מגילה טו(זכרונם לברכה 
ואף . שהרי אבימלך קילל לשרה ונתקיים בזרעה, בעיניך

דבר וחצי  ולא יוצא מקללתם ,שהרבה אנו רואים שמקללים
 מכל מקום כתב בספר פלא יועץ שלפעמים יש עת רצון, דבר

והאדם המקלל עתיד , ועלולה חס ושלום להתקיים הקללה
  .ליתן את הדין על זה

ולעיתים , קיללו ומה שמצינו בכמה מקומות שתלמידי חכמים
הוא מפני שיש מקרים שאדם יוצא , גם נתקיימה קללתם
ן אדם שהוא אפיקורס במזיד כגו, לקללו מכלל ישראל ומותר

  .וכאמור ,איסור גמור לקללו, אבל אדם כשר מישראל, וכדומה
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 ד"בס

        ור בהמשכיםור בהמשכיםור בהמשכיםור בהמשכיםפפפפסיסיסיסי
  הפרקים הקודמיםתקציר 

ר ֶׁשְּלַיד מירון הּוַקם ֵּבית ֵספֶ  ֵסְפסּוָפהָּבֵאזֹור 
  ְלָׁשם ֶאתְוהֹוִרים ַרִּבים ִהְתַּפּתּו ִלְׁשלֹחַ , ַמְמַלְכִּתי
ל ֶהְחִליטּו ְלַהִּגיַע אֶ " ְּפִעיִלים"4ְנֵׁשי ה. ַיְלֵדיֶהם
 ְׁשלֹחַ ּוְלַבְּקׁשֹו ְלעֹוְדָדם לִ , ָסִלי ֶׁשִּבְנִתיבֹות ַהָּבאָבא

  .ֶאת ַיְלֵדיֶהם ְלָבֵּתי ֵסֶפר ּתֹוָרִנִּיים

ְּקרֹוִבים ִסֵּפר ַלְּפִעיִלים ֶׁשַּבָּיִמים הַ , ִליאַהָּבָבא סָ 
יְך ֹו ַיְמׁשִ ְוָקַבע ִאָּתם ֶׁשֵּמַעּכ, הּוא ַמִּגיַע ִלְבִרית ְּבַעּכֹו

ֹוָרה ה ּתֲֹאָמה ַהְכָנַסת ֵסֶפר ּתבספסופ. לספסופה
  .ְּכֵדי ְלַכֵּבד ֶאת ַהַּמֲעָמד, ְלאֹותֹו יֹום

ֶׁשָּיָצא ְלִכּוּון , פ'ַרֵּבנּו ַהָּבָבא ָסִלי ִהְצָטֵרף לגי
ְקָצת 4ֲחֵרי צֶֹמת , ְּבַמֲהָלְך ַהְּנִסיָעה. ספסופה

ֹוד בְוַהָּנָהג ִסֵּפר ַעל ָּכְך ִלכְ , 7ַזל ַהֶּדֶלק, ֲחַנְנָיה
  .ָהַרב

  

ַהּלֹא ָהֶרֶכב , נּו: "ִהְתַחֵּיְך ַהָּבָבא ָסִלי ְו7ַמר
ן ִּכי ִאם ַּגם ַעל ֶׁשמֶ , ֵאינֹו נֹוֵסַע ַרק ַעל ֶּדֶלק

  ..."ְלַבדִיַּסע ָהֶרֶכב ַעל ָׁשֵמן ּוַמִים ּבִ ... ּוַמִים
, הֹוָרה ַלָּנָהג, ַהָּבָבא ָסִלי ֶאת ְּדָבָריו ְּכֶׁשִּסֵּים

 ַרֵּבנּו.  ְלַהְמִׁשיְך ַּבְּנִסיָעה, ָהַרב ָמְרְּדַכי קרליץ
  !"ַסע, 7ַמְרִּתי ְלךָ : "ָחַזר ַעל הֹוָר7תֹו

 ַעד ְלַתֲחַנת, יפ ִהְמִׁשיְך ִּבְנִסיָעתֹו'הג, ְו7ְמָנם
, ירוןַהֶּדֶלק ֶׁשְּבצֶֹמת סאסא ַהְּסמּוָכה למ

  .ִלי ֶּדֶלקְּכֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ַּדּקֹות ְנִסיָעה ּבְ 
  

, ֶמת סאסאְּכֶׁשִהִּגיעּו ְלַתֲחַנת ַהֶּדֶלק ֶׁשל צֹ
4ְך , ולֹא ֶהֱאִמין ַהְּמַתְדֵלק ְלַמְרֶאה ֵעיָני

, ב ְלַיד ַהָּנָהגְלַמְרֶאה ַרֵּבנּו ַהָּבָבא ָסִלי ַהּיֹוׁשֵ 
  .המּו ַמְּבֵטי ַהְּתִמיהָ ָנמֹוגּו ָּכל ַהְּׁשֵאלֹות ְוֶנֶעלְ 

  
 ִּבְמִסירֹות, יםָּכְך ִהִּגיַע ַהָּבָבא ָסִלי ִעם ַהְּפִעילִ 

. ֶאל ַהּמֹוָׁשב ספסופה, ֶנֶפׁש ּוְבִנִּסים ְּגלּויִים
ְוַנַחל , ֹותַהִּבּקּור ַהַּמְרִׁשים ָנָׂשא ֵּפר, ְו7ְמָנם

  .ַהְצָלָחה ַרָּבה
  

ר ֵזֶכר אֹותֹו ִּבּקּו4ְך , ָחְלפּו ָׁשִנים ַרּבֹות ֵמ7ז
כּו לֹא ִמּתֹוָׁשֵבי ַהִּיּׁשּוב ֶׁשּזָ , לֹא ִנְׁשַּכח

ְו4ף לֹא , ְלִבּקּורֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ַהָּבָבא ָסִלי
ֹותֹו ֶׁשָּזכּו ִלְראֹות ֶאת א, ִנְׁשַּכח ִמֵּלב ַהְּפִעיִלים

  .ְמאָֹרע ִנְׂשָּגב
  

 ְוַהְלַואי, ל 7ֵמןְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָראֵ 
ְרּכֹו ֶׁשל ִנְזֶּכה ֻּכָּלנּו ְלַהְמִׁשיְך ְּבדַ שַהְלַואי  

ָוה ְלַהְרּבֹות 4ֲהָבה 4חֲ , ַהָּבָבא ַסֵּלי ַהָּקדֹוׁש
 ֹום ֵּביןּוְלַהְׁשִּכין ָׁשל, ָׁשלֹום ְוֵרעּות ָּבָעם ִיְׂשָרֵאל

 ל ְל7ִבינּוִאיׁש ְלֵרֵעהּו  ּוְלָקֵרב ֶאת ַעם ִיְׂשָראֵ 
  .ֶׁשַּבָּׁשַמִים

 

  לפרשה לפרשה לפרשה לפרשה     אתגראתגראתגראתגר

מצאו פסוק בפרשה שאומרים  •

 .כשנכנסים לבית הכנסת

? מופיע מלך המשיח בפרשה היכן •

 ?ועל איזה סוג גאולה מדובר

מדוע מופיע חטא בעל פעור מיד  •

 ?בלעםשל  כשלונואחרי 

  ?מה המיוחד במעשהו של פנחס •

        

        לפרשת השבועלפרשת השבועלפרשת השבועלפרשת השבועסיפור סיפור סיפור סיפור 
  ד"ר מסלונים הי"האדמו

והתגורר עם אביו , מסלוניםר "האדמו היה בנו שלד "הירבי שלמה דוד יהושע וינברג 
  . ורבים מחסידיו בעיר ברנוביץ שבמזרח פולין

ג פנה אליו ציבור החסידים בבקשה "לאחר פטירתו הפתאומית של אביו בשנת תרצ
ר מסלונים רבי שלום נח "האדמו. למרות גילו הצעיר, שיקבל עליו את האדמורות

רבי שלמה מתאר את אשר התחולל בלבו של  'נתיבות שלום'ל בעל "ברזובסקי זצ
  :בעקבות פניה זו דוד יהושע

בשיחה זו רציתי . ושהינו שם כחמש שעות רצופות, באותו יום יצאתי עמו אל היער
ושכל , גשים לעניין זה באמונת חכמיםני, כל הציבור, ואמרתי לו שכולנו, לעודד קצת

כולם כאחד בדעה , ע"ומהם שעוד נסעו למרן בעל יסוד העבודה זי, זקני החסידים
ואותה אמונת חכמים צריכה להיות גם , אחת שאתם צריכים להיות המנהיג לעתיד

שאינו יכול לקבל על עצמו , וענה לי אז שאינו יכול להביע את שברון לבו במילים. לכם
ולולא שחושש לעגמת נפש שתגרום לאמו , והדבר רחוק ממנו מאוד, הנהגהאת ה

ורק בגלל . הרבנית היה קם ובורח למקום אחר שאיש לא ידע את מקום הימצאו

  .שאמו שבורה מאוד אינו יכול לגרום לה את הצער הזה

ואלה , האדמורות שקיבל כנגד רצונו התקבלה בברכה ובשמחה בין החסידים
אך לאחר תקופה ". באהבה נפלאה מיוחדת במינה"ר הצעיר "דמוהתלכדו סביב הא

ר זליג לוינבוק "ביומן שכתב ד. י הגרמנים"נכבשה ברנוביץ ע, א"בקיץ תש, קצרה
  .ר"בגטו ברנוביץ הוא הקדיש דברים מיוחדים לאדמו

. הוא חביב ואדיב לכל אחד .על פניו ובעיניו של הרבי מסלונים שרוי תמיד חיוך
, כאשר מזדמן לשם מבקר. חבריו לגורל, ת נגר מסייעים לו עמיתיובעבודתו בתור

, מעולם אינו מתבלט. הוא צנוע ושקט. הוא אוחז במקצוע ומחליק בו על הלוחות
עם תום . וכשהוא נזכר או מדבר על משפחתו שנספתה הוא פותח בניגון חסידי נוגה

ים אורח חיים בסגנון הם מקיימ. מתכנסים סביבו כמה מחסידיו, בצריפו, יום העבודה

 -בבוקר , שלוש פעמים ביום הוא מקפיד להתפלל. עד כמה שהדבר ניתן, חסידי
בזמן שהותי . שמא יפריעו אותו המרצחים, ובמתח רב, תמיד בטלית ובתפילין

שום ... הוא משוחרר אז כחולה, במחנה הוא מעולם לא עבד בשבתות או בימי חג
  ...תחילה הוא רעב ממשמלכ. מזון שאינו כשר אינו בא לפיו

  :על רגעיו האחרונים של רבי שלמה דוד יהושע הוא מספר

וברגעים האחרונים לחייו אינו מאבד את צלם האדם שלו , הרבי מתעלה בימי מצוקה
הוא . בנובמבר הוא נכלל בקבוצת הנידונים למוות 4- אקציה של ה"ב. ואת רוח קודשו

ומד לקיים את המצווה הנישאה ביותר ע, צועד בשורה הראשונה בקומה זקופה, שליו
  .קידוש השם - של יהודי 

יום הירצחו של , במרחשון' ל את ו"בחסידות סלונים קבע רבי שלום נח ברזובסקי זצ
  .כיום הזכרון לשואה, י"ר רשד"האדמו

הוא חורג מעל ומעבר למשמעות , חשוון לגבי הציבור שלנו' משמעותו של יום ו"

הרי תמיד ... שמלבד עניין ההילולה שביום הזה. ל הצדיקהרגילה של יום ההילולה ש
שיבטא בשבילנו , ש"היה בדעתי שיום הזה יהיה נקבע ליום הזיכרון לכל ציבור אנ

על , ש"היום הזה מזכיר לנו את כל צבור אנ... את כל ההיקף של מה שהיה ואיננו
, ה שהיה לנוויום זה הוא היום שבו עלינו להתעמק בכל מ... עשרות השטיבלך שהיו
  ."עולם מלא שחלף ואיננו

  , תהא נשמתו צרורה בצרור החיים

' שמסרו את נפשם על קידוש ה, שזכויותיהם של גדולי ישראל מכל הדורותויהי רצון 
נזכה ', שמתו על קידוש ה, קדושיםוזכות ששה מליון יהודים  ,ולמען עמו וצאן מרעיתו

, יראת שמים, אהבת תורה חיים שלקדש שם שמים בלונזכה , לרחמי שמיםכולנו 
  .ואהבת הבריות

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

 


