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  871עלון מס'   - הֶר ְׂש עֶ  עבַ ְׁש שנה 
  ."צדקתך" , לא אומריםראש חודש תמוז השבת @
  רבי מנחם מנדל , ג' בתמוז, יום פטירת ביום שלישי @

  האדמו"ר מחב"ד. יאורסוןשנ     
  (ר' יעקב מרומרוג). .רבינו תם, ד' בתמוז, פטירת רביעיביום  @

  

  

    

  
  

  ז"ל אברהםבן   מוסאי בבאילע"נ  
  ובפרט לאברהם יגל בן רעות עם ישראלכל לרפואת ולהצלחת 

 úùøô çøå÷  
    : äùøôä éðééðòî  

  . 'זה במקח רע'מטריה = יבג "ויקח קרח"  �
  על כלומר: קרח עשה מקח רע (טעות), כאשר ָחָלק        
  משה וחשב כי יוכל לנצחו.          
  ". רעתועושר שמור לבעליו ל"   �

  .'עשרו של קרח לרעתו היה לו' מטריה =יבג        
  ,אנשים 250קרח, ועמו דתן,אבירם,און בן פלת ועוד    �

  חלקו על סמכותו של משה.         
  הוא משה נופל על פניו כאשר שומע זאת, כי חושש   �

  . 'מאד מאשר יקרה להם מאת ה        
  . 'קטורת לפני האהרן ומולו העדה החולקת, מקטירים   �
  האדמה פוערת את פיה ובולעת את קרח ועדתו    �

  האנשים.  250רכושם, ואש אוכלת את ו        
  מגפה. ב נוגף אותם ', וה'בני ישראל מתלוננים על ה  �
   כדי לעצור את המגפה,  'פטנט'מלמד את משה  ה' �

  להעביר קטורת בתוך העם.והוא:       
� "...çø÷ ç÷éå"  

  וממות (=גאוה)  רנאה,  קבראשי תיבות = " קרח"
  מדה  (=תאווה).ח

� "åúãò ìëå çø÷ úåúçî íëì åç÷" ט"ז ו)(' 
הקטורת מסוגלת להציל את האדם מן המיתה, 

קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח "שנאמר: 
"ושים קטורת והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם

מז . שרמותס"ת:  -  תמחתו םלכ ו(י"ז, י"א). קח
להם אם יחזרו בתשובה יינצלו על ידי מחתות 

 )(יחי ראובן      סופם למיתה.  - הקטורת, ואם לאו 
� "äéô úà äîãàä äúöôå 'ä àøáé äàéøá íàå"   

יש לדקדק: וכי היה למשה ספק בדבר? והרי שנינו 
במסכת אבות (ה'): פי הארץ נברא כבר בין השמשות 

ם שכבר של ששת ימי בראשית. ונראה לתרץ, משו
אשר פצתה האדמה "כתוב גבי קין שהרג את אחיו: 

(בראשית ד')  "את פיה ולקחה את דמי אחיך מידך
וכיון שכבר פתחה האדמה את פיה, לכן אמר משה 

 )(אברהם יגל                   אף על פי כן יברא עכשיו. 
� "íòä ìò øôëéå úøåè÷ä úà ïúéå" י"ז י"ב)( 

רננין אחר הקטורת לפי שהיו ישראל מליזין ומ
–ויש לרמוז בתיבות: על העם ) (פסוק י"ז). (רש"י

נוטריקון: על עוון מדבר לשון הרע. שהקטורת 
כפרתה מיוחדת על עוון לשון הרע כמו שאמרו חז"ל 
(יומא מ"ד) שאפילו אומרים אותו בחשאי יוצא ונשמע 

 )(בית ושם                           לחוץ כמו ריח הקטורת. 
  

� "åäèî ùéà åç÷éå åàøéå"   
י שיווכחו שה' בחר בו, אבל אהרן הראה מטהו כד

למה הראו הנשיאים את מטותיהם? הכתוב משבח 
בזה את הנשיאים שכולם הראו את מטותיהם שלא 

 .כדי שהעם יראה שרק באהרן בחר ה' ולא בהםפרחו, 

�  "íéã÷ù ìåîâéå õéö õöéå" י"ז כ"ג)( 
רבי שלמה זלמן הכהן קוק שואל: מדוע גמל מטה 

רי אחר? והסביר: כי בזה אהרון שקדים דווקא ולא פ
נרמז להם תוצאות מחלוקת מה הן. כי בשקדים יש 

מתוק  –שני סוגים: מר ומתוק. הסוג הראשון 
מר בתחילתו  –מתחילתו ומר בסופו. והסוג השני 

ומתוק בסופו. ההיפך הוא השלום. בתחילה כמה מר 
וכמה קשה לוותר ליריב, והיצר בוער בקרבו. מה 

סופו כאשר האדם נכנע ליצר לוותר? לא ולא? אבל ב
כמה טוב ומתוק  –הטוב ומוותר קצת למען השלום 

 .לכל הצדדים
� "éúúð 'äì äîåøú åîéøé øùà" י"ח כ"ד)( 

אפשר לפרש כוונת הפסוק: אוהב כסף לא ישבע כסף 
ומי אוהב בהמון לא תבואה (קהלת ה'). כלומר, מי 
אוהב כסף וממעט בנתינת המעשר כדי "לחסוך" 

שהולך ופוחת מן  –לא ישבע כסף  מהתבואה,
התבואה לעשר ממנה שנה בשנה. וכן מי שאוהב 

שמצמצם את המעשר, סופו לא תבואה,  -בהמון 
 )ששדהו לא תתן תבואה אלא בשיעור מועט. (אור משה

� ÷"òìñä ìà íúøáãå...äèîä úà ç"  (כ, ח)  
הוא בני מתים בצמא ואתם -ברוך- אמר לו הקדוש

  (ילקוט).        הזקנה (מרים) יושבים ומתאבלים על 
� "äãòä ìë úà çøå÷ íäéìò ìä÷éå"  .(טז,יט)  

לדבר של מצווה לא קל לאסוף את כל הציבור, ואילו 
  (מטה אהרן)כשמדובר במחלוקת מיד נאספת "כל העדה".

  

  זע"ה'תש סיון' ל  בס"ד 
  19:31  -   הדלקת נרות               
  20:22  -  שבת צאת ה               
  21:18  -       רבנו תם                

  

  "אור החייםלפי הלוח המדוייק של " - קיץשעון 
 

 
 

 
 

    אין לעיין בעלון בשעת התפילה וקריאת התורה. במקום שיש עירוב, יש לטלטל ע"י קטן. ון גניזה. העלון טע    הסירו מכשול מדרך עמי !
  /http://www.hidush.co.il/       http://ladaat.info"חידוש" :     -ניתן להוריד את העלון באתרים הדתיים "לדעת" ו

  
  1  054-7743834   ארגון "אברהם יגל"  יו"ל ע"י 

íéîâúôäå íéáéðä úðéô 
  

  ָיְצָאה ַחָּמה ִמַּנְרִּתיָקּה =
  ַהֶּׁשֶמׁש ֵהֵחָּלה ִלְזֹרַח ּוְלָהִפיץ ֹחם.

ֶׁשֵהֵחל ְּבֹבֶקר ְמֻעָּנן,  א,ָר מָ גְ ר ּביעּוִׁש ְּבַמֲהַל הַ  דוגמה:
  ה ִמַּנְרִּתיָקּה.ָיְצָאה ַחּמָ 

הּוא ַחָּמה ִמַּנְרִּתיָקּה - ָּברּו- הֹוִציא ַהָּקדֹוׁש מקור:
ֶׁשא ְלַהְטִריחֹו [ֶאת ַאְבָרָהם] ְּבאֹוְרִחים [ָרִׁש"י 

 (ניבונכון)                            ְּבֵפרּוׁשֹו ִלְבֵראִׁשית יח א].
  

  ïéøéèôî :  íéîùä"íéîùä"íéîùä"íéîùä"        "éàñë"éàñë"éàñë"éàñë             

  

  ודש"חופסוק ראשון ואחרון "מחר  

 סגולה גדולה - בדוק ומנוסה 
 בסעודה הרביעית להשתתף

  "מועד-אוהלבבית הכנסת "
  

 2או בעמוד ר -מרתק 
  סיפור מההפטרה

  



  

  שלום  ומבורךשבת  
  

 éåìéòì     úîùð :         

  4  054-7743834ארגון "אברהם יגל"      יו"ל ע"י

  ז"ל טובה וראובן בן מנשה אגדי
  ז"לטאוס ושלום  בן טוב- נחמיה יום

   ז"ל ברוד בת רבקה ישראל
  ז"ל דינה בן אמיל גרינברג

  ז"ל שרה בת אייל רוזה
  ז"ל נרגיס בת אסתר אמיתי

  ז"ל חסינהבת  רינה עדיקה
  ז"ליקוט  בתרבקה אביבה 

  

   הי"ו יוסף ז"ל בןרב ישעיהו מהצרי ה
   ריטה שתחי'ה ןב לירן מלכה ז"ל

  ז"ל נהיית בן ניסן אברהם
  ז"ל גולשן ןב שמואל אברהם

   ז"לביבי ומרדכי  בתרחל מוסאי 
   ז"ל רחל ןב יוסף כרמי
   ז"ל רבקה בת נפתלי דהן

  ז"ל  פרחהבת  מןמ אסתר
  

"íéúæ éìéúùë êéðá"  -  êåðéç  
  

  הנחיות לחינוך בחופש הגדול
עם תחיל ואיתו הכיף השמחה מהחופש הגדול 

בלי שיעורים ומבחנים  הילדים ליהנות מזמן איכות
 אבל יש גם סכנות רבות בכביש ובסביבתו לילדים.

לכן חשוב שנזכור את כללי הזהירות בדרכים 
  שמירה על ביטחוננו.החשובים כל כך ל

המכונית בכביש המדרכה   :חשוב לזכור להולכי רגל
 אואת הכביש רק במעבר החצייה, וד ולאיש, חצ

, במעבר חצייה מרומזר וחצת - שהכביש פנוי ורק אז 
  .בחציה רק באור ירוק והתחל

לכביש מבין מכוניות חונות המסתירות  ואל תצא
ושך אסור ללכת ולשחק בכביש, בלילה ובח .אותך

  קשה לראות לכן יש להיעזר באביזרים מחזירי אור.
לחבוש קסדה מתאימה ומגניי  לרוכבי אופניים:

יש להזהר מאוד באופניים  .ברכיים וידיים
  לעבור את הקיץ והחופש בשלום. צריך חשמליות.

ילדים שנפצעים על שטויות שאפשר היה למנוע  יש
  .אותן אילו היו יותר זהירים

  כל הישועות והברכות
éãéåã äéáöå ïåéöì  

  .שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
  זצ"ל עובדיה יוסףזכות מרן 

לרפואתם והצלחת כל ילדיהם 
  שיתברכו בכל מילי דמיטב

ברוחניות ובגשמיות, בפרנסה 
טובה, וחיים טובים ומאושרים 
  וירוו נחת מכל יוצאי חלציהם. 

בת צביה  למיכל זיווג הגוןל
 לאביה בת צביה והצלחה מירןול

  ז"ל בן שלמה ושרה שיחיו מרדכי לארי

 הי"ומרים  בןשלמה לארי 
 הי"ומרים  בןמשה נאמן 

 הי"ומרים  בןאברהם נאמן 
  הי"ו מרים בן רפאל ישראל פרג'י

  הי"ו  דינה ומיכאלבן  חנניה-נהוראי
  הי"ומורוורי  בן באבאי באבאי

  הי"ו שרה בן יהונתן אריאלי
   מנב"ת דינה בת מדרסיגלית ס

  

  : רפואה שלימה והחלמה מהירה

  בן אברהם וזליכה ז"ל     בבאי מוסאי

   הי"ו רעותבן  יגל- אברהם
   הי"ושרה בן  ניסים דוידי

   מנב"תרבקה  בתשרה ביבי לארי 
  מנב"תמרים  בתנעימה שלומזדה 

   מנב"ת שרה בת חנה דוידי
   מנב"ת חנהבת  דינה מוסאי
  מנב"ת מרי בת לידה הרוני
   מנב"תגורג'יה בת  דליה נסימי

  חולי ופצועי צה"ל ועם ישראל.ובכללם לרפואת כל   

    

  שיעור התורה הגדול בתבל

  "ìâé íäøáà"  ארגון
  בכל מוצאי שבת ןמשדר בלוויי

   הראשון לציוןאת שיעורו של 

  שליט"א  óñåé ÷çöéהרה"ג 
  

  "אוהל מועד"בבית הכנסת 
  השיעור יוקרן  21:30בשעה 

  בע"ה תתקיים  מסך ענק. על גבי
  " בית הלחם"בחסות  סעודה רביעית,
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        ברכות ואיחולים לבביים ברכות ואיחולים לבביים ברכות ואיחולים לבביים ברכות ואיחולים לבביים 

äèàåâ úøùåàå äùîì  
יה"ר נ"י    ïáäלהולדת 

שיעלה במעלות התורה 
ויצליח בכל דרכיו והיראה 

ומעשיו, שיתברך בכל מילי 
דמיטב ברוחניות ובגשמיות. 

  ונחת וברכה והצלחה
  פור -יצחק לנפתלי ותמי 

  ליוסף ואיריס גואטה

  הצנוע והענולע"נ 
éøæìì óñåé  

  ז"לקדמחר ומירזה בן 
  ב' תמוז פקידת שנתו
שימליץ טוב בעד משפחתו 

        ברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחה

ì'âøáà úçôùîì הי"ו  
 על הסיוע לזיכוי הרבים.

  לרפואת והצלחת 
כל ילדיהם חתניהם 

כל וכלותיהם, נכדיהם ו
רנסה משפחתם. שיזכו בפ

טובה, אושר שלווה. 
יתגשמו כל משאלות ליבם 
לטובה ולברכה וירוו נחת 

  מכל יוצאי חלציהם.

        ברכה והצלחה ברכה והצלחה ברכה והצלחה ברכה והצלחה 

ïåøåã äðùåùå äùîì  
שיזכו בפרנסה טובה, 

  רפואה שלימה, 
אושר ושלווה. 

יתגשמו כל משאלות 
ה ולברכה, ליבם לטוב

וברכה והצלחה לכל 
  הם ומשפחתםיילד

ורפואה שלימה 
  לשושנה בת נהיית

  הצנוע והענולע"נ 
  ïéîéøæëéáà  
  ז"ל רחלבן 

  תוב' תמוז פקידת שנ
שימליץ טוב בעד משפחתו 

  

        ברכות ואיחולים לבביים ברכות ואיחולים לבביים ברכות ואיחולים לבביים ברכות ואיחולים לבביים 

ïá áøéîå éøùåàì-åáà  
יה"ר נ"י    ïáäלהולדת 

ה שיעלה במעלות התור
והיראה ויצליח בכל דרכיו 
ומעשיו, שיתברך בכל מילי 

דמיטב ברוחניות ובגשמיות. 
  ונחת וברכה והצלחה

  אבו-לאלי וחנה בן 
 לרחמים וסולי קפשיאן

ùãåçùãåçùãåçùãåç         æåîú æåîú æåîú æåîú        
הוא הרביעי במניין החודשים שאנו מונים מניסן, וכן 
הוא נקרא במקרא "החודש הרביעי"  (זכריה ח). 
השם תמוז, כשמות שאר החודשים, עלה עם ישראל 

  מבבל. והוראתו הקדומה פולחן.
דורות ההם, ככתוב (יחזקאל): "והנה שם ידוע ל

  הנשים יושבות מבכות את התמוז". (ספר התודעה)
סר "טן", ההזדמנות להסיר כאוס ('טן'  -  סרטן ומזל

בארמית) מקרבנו, ולקבל חיסון מפני סרטן גשמי 
 ורוחני.

 צרות רבות ארעו בחודש זה לעם ישראל, וכדי לעורר
ואדם  אדםהלבבות ולפתוח שערי תשובה חייב כל 

 באשר הוא שם, לשים אל ליבו באותם הימים
העיקר  ולפשפש במעשיו ולשוב בתשובה, כי אין

בתענית. ויהיה זה זכרון למעשינו הרעים ומעשה 
  אבותינו.

ראשי תיבות  - תמו"זרושמי רשומות דרשו: אותיות 
הכוונה כמובן באים. ומשמשים משובה תמני זשל 

   מים נוראים.לימי בין המצרים, חודש אלול וי
  

  הצנוע והענו לע"נ 
ä'öìå÷ øéàé  

  ז"ל אסתר ובנימין ןב
  פקידת שנתו רביעיביום 

  משפחתו שימליץ טוב בעד
 

  הצנוע והענולע"נ 
ñàéîçð   ïåéö  

  ז"לאיזה בן 
  ופקידת שנת השבוע

  שימליץ טוב בעד כל משפחתו
 

 רפואה שלימה
ïîàð äìàùî  

   חנה ואהרון בן
הקב"ה ישלח 
מזור ומרפא 
 לרמ"ח אבריו
ושס"ה גידיו. 

שיחזור לאיתנו 
ון ויזכה הראש

לשנים רבות 
  טובות ונעימות

        ברכה והצלחה ברכה והצלחה ברכה והצלחה ברכה והצלחה 

éìàøùé úéøåãå éðéôì  
שיזכו בפרנסה טובה, 

  רפואה שלימה, 
אושר ושלווה. 

יתגשמו כל משאלות 
ליבם לטובה ולברכה, 

לאורך שנים רבות 
  טובות ונעימות 

   ושלווה וירוו נחת
  חלציהם. מכל יוצאי 

            ברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחה

éàñåî ìçøì יובת האו  
 רפואה שלימהשתזכה ל

. ופרנסה טובהאושר 
יתגשמו כל משאלות 

  לטובה ולברכה,  הליב
  והצלחה לילדיה

 יובל, אלון, ארז ותומר
 להאווי אהרונובורפואה 

ות לאורך שנים רב
  טובות ונעימות

    ברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחה

 äèéøå íøîòì
äëìî  

על הסיוע לזיכוי 
שיזכו הרבים 

בפרנסה טובה, 
  רפואה שלימה, 
אושר ושלווה. 

יתגשמו כל 
משאלות ליבם 
  לטובה ולברכה

 ברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחהברכה והצלחה
 éìàøùé øúñàå éëãøî

לרפואת והצלחת  
כל משפחתם. 
שיזכו בפרנסה 

 טובה, אושר
ושלווה. יתגשמו 

כל משאלות ליבם 
לטובה. והצלחה 

מודים בכל ובלי
 דן-ליוסף

        ברכה והצלחה ברכה והצלחה ברכה והצלחה ברכה והצלחה 

éàñåî äøùå éàúáùì  
שיזכו בפרנסה טובה, 

  רפואה שלימה, 
אושר ושלווה. יתגשמו 

כל משאלות ליבם 
  לטובה ולברכה, 

לאורך שנים רבות 
  טובות ונעימות 

וזיווג הגון עוד השנה 
  בן שרה הי"ו לאייל

        ה ה ה ה ברכה והצלחברכה והצלחברכה והצלחברכה והצלח

ïìæåâ úåøå éëãøîì  
שיזכו בפרנסה טובה, 

  רפואה שלימה, 
אושר ושלווה. יתגשמו 

כל משאלות ליבם 
לטובה ולברכה, 

לאורך שנים רבות 
  טובות ונעימות 

   ושלווה וירוו נחת
  מכל יוצאי חלציהם. 

  הצנוע והענולע"נ 
 á÷òé

áåðåøäà  
  ז"ל רחל וברוךבן 

ז' תמוז השבוע 
  פקידת שנתו

  יהי רצון
  שימליץ טוב 

ילדיו  ,רעייתובעד 
  משפחתו כלו
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מתי מותר לדבר אחרי שמברכים על מאכל, האם :  שאלה
מותר לדבר מייד כשמכניס את המאכל לתוך פיו ומרגיש 

 ?את טעם המאכל, או שיש להמתין עד שיבלע את המאכל

בגמרא במסכת ברכות (דף מ.) ובפירוש רש"י :  תשובה
שם, מבואר שאסור לדבר בין הברכה על המאכל לבין 

ום שבכך המברך "הפסיק" בין הברכה אכילתו. מש
 לאכילה, ושוב אין הברכה שייכת לאכילה. 

ולמדנו אם כן, שאם בירך אדם "שהכל נהיה בדברו" על 
רו באיזה ענין, הרי יכוס מים ולפני ששתה, דיבר עם חב

שברכתו היא "ברכה לבטלה", ועליו לחזור ולברך שנית 
 .ן ערוךכשיבוא לשתות. וכן פסקו הפוסקים ומרן השלח

  

  הפסיק בין הברכה לאכילה
יש אופנים שבהם גם אם הפסיק המברך ודיבר בין הברכה 
לטעימה, אינו חוזר לברך שנית. כי אם הייתה השיחה 
(דהיינו הדיבור) מ"עניין הברכה" שבירך, אינו חוזר לברך 
שנית כשבא לאכול. לדוגמא, אם בירך על הפת, וכאשר בא 

ין לפניו מלח, ואמר לטבול את הפת במלח, ראה שא
"הביאו מלח", הרי שבמקרה כזה אינו חוזר ומברך, משום 
ששיחה "מעניין הברכה" אינה נחשבת להפסק בין הברכה 
לאכילה. וכמובן שכל זה דווקא בדיעבד, אבל לכתחילה 

  .אין להפסיק כלל בין הברכה לאכילה
  

  הפסיק בין הברכה לבליעה, אבל כבר טעם מן המאכל
האם מותר לדבר לאחר שטועמים מהמאכל,  דנו הפוסקים,

אבל עדיין לא בלעו ממנו כלום. ולמשל מי שהכניס מעט 
לחם לפיו, וכבר הרגיש בטעמו של הלחם, אבל לא בלע 
ממנו כלום, האם מותר לו לדבר או לא? וכן דנו לגבי אדם 
המכניס סוכריה לתוך פיו, ומרגיש מיד את טעם הסוכריה, 

כלום, האם יכול לדבר או שצריך  אבל עדיין לא בלע ממנה
 ?להמתין עד שיבלע קצת מהסוכרייה

ושורש הספק הוא, האם עיקר הברכה נתקנה על "הנאת החיך 
מטעם המאכל", או שעיקר הברכה נתקנה על "אכילה ממש", 
כמו שנאמר בפסוק "ואכלת ושבעת וברכת". ומכיוון שרבים 

החמיר מהפוסקים כתבו שחייב להמתין עד שיבלע, ראוי ל
לכתחילה שלא לדבר עד שיבלע מעט מהמאכל. ומכל מקום 
מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל פסק, שאם דיבר אחר שטעם 
מהמאכל ועדיין לא בלע ממנו, אינו חוזר לברך שוב על 
המאכל, כיוון שעיקר הברכה אינה על הבליעה אלא על 

 .תחילת האכילה, מיד כשהחיך נהנה מהמאכל
ר שום דבר לאחר שמברכים ועד אסור לדב:  ולסיכום

שבולעים מעט מהמאכל. ומי שטעה ודיבר בין הברכה 
אינו חוזר לברך שנית, ורשאי  ,לאכילה בענין ששייך לאכילה

שטעם מהמאכל, אינו  פנילאכול מיד. וכן מי שטעה ודיבר ל
 .חוזר לברך, אף על פי שעדיין לא בלע מהמאכל כלום

  קדיש בירך על מאכל ושמע ברכה אחרת, או
כתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, שמאחר ואסור לדבר בין 
הברכה לאכילה, לכן, אפילו אם אירע שאדם בירך על מאכל, 
ומיד שמע את חבירו מברך ברכה אחרת, או ששמע "קדיש" 
מאדם אחר, לא יפסיק ויענה "אמן" על מה ששמע, שהרי 

דבר אסור בהחלט לדבר שום דבר בין הברכה לאכילה. ומי שמ
בין הברכה לאכילה, ברכתו "ברכה לבטלה". ודבר זה מצוי 
בעיקר בסעודות שעושים ב"אזכרה" או מה שיש נשים 
הנוהגות בזמנינו לעשות "סעודות אמנים" וכדומה, שכל אחד 
ואחת מברכים על המאכלים, ולפעמים קורה שמישהו מברך, 
ומיד חבירו מברך על מאכל אחר, הרי שאסור לזה שבירך 

  .ת "אמן", עד שיטעם ממה שאוכללענו
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 äøèôääî øåôéñ   ? úòãéä  
  ראש חודשוהפטרת קורח שבת 

מכיוון שהשבת יוצא ראש חודש לא קוראים את 
ההפטרה הקשורה לפרשתנו. הפטרת השבת 
בנבואת ישעיה סו' שנבחרה כהפטרה לשבת ר"ח: 
בתחילת נבואתו אמר ישעיה: "חודש ושבת קרוא 

חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי היו עלי ... אמקר
ומסיימת בהצהרה: "והיה מדי חדש  לטורח".

בחדשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר 
להשתחוות לפני אמר ה'". ישעיה הנביא מבטיח 

ירו ככי מנהג זה ייהפך למציאות שכל העולם י
במלכות ה', ויחגגו את ר"ח כמו שבתות ומועדים. 

ראש חדש מגדולתו, ולבד  לצערנו היום ירד מעט
בתפילה הוא אינו  "מוסף"ו "הלל"מתוספת 

מורגש. ויהי רצון שה' יחדש ימינו כקדם אמן.   
קורח חולק על משה רבנו בעקבות  בפרשה:

מנויים של מקורבים לתפקידים נבחרים, וחושב 
שמגיע גם לו תפקיד כי עינו הטעתו. א' מפני 

ן שהוא הבא בתור מבחינת הגיל ולא אלצפ
שנתמנה לנשיא. ב' שראה שֵיֵצא מזרעו שמואל 
הנביא ששקול כמשה ואהרון, ולפיכך חשב שהוא 

שמואל הנביא ֵמַמֶנה מלך  בהפטרה:חשוב יותר. 
על עם ישראל בהוראת ה' כבקשת העם. שנאמר 
"הנה שמעתי בֹקלכם לכל אשר אמרתם לי 
ואמליך עליכם מלך" ולפני שהוא מסיים את 

ל אל העם ואומר: "הנני ַענו תפקידו, פונה שמוא
בי נגד ה' ונגד משיחו, את שור מי לקחתי וחמור 
מי לקחתי, ואת מי עשקתי, את מי רצותי". 
"ויאמרו לא עשקתנו ולא רצותנו ולא לקחת מיד 
איש מאומה". הדברים מזכירים לנו את דבריו 
של משה אל ה' לאחר טענות בני קרח: "ויחר 

פן אל מנחתם, לא למשה מאד, ויאמר אל ה' אל ת
חמור אחד מהם נשאתי ולא הרעותי את אחד 
מהם". ועוד קשר: גם משה בפרשתנו וגם שמואל 
בהפטרה, מבקשים מהקב"ה מעשה החורג מגדר 
הטבע כדי להוכיח את דבריהם. "ויאמר משה 

לעשות את כל המעשים  בזאת תדעון כי ה' שלחני,
ואם בריאה יברא ה' ופצתה  האלה, כי לא מליבי

אדמה את פיה ובלעה אותם ואת כל אשר להם, ה
וירדו חיים שאולה, וידעתם כי נאצו האנשים 
האלה את ה'". והקב"ה נענה לבקשת משה: 
"ויהי ככלותו לדבר את כל הדברים האלה ותבקע 
האדמה אשר תחתיהם". הרושם שמותיר הדבר 
על העם הוא עצום: "וכל ישראל אשר 

ל אומר לעם: סביבותיהם נסו לקולם". וכן שמוא
"גם עתה התיצבו וראו את הדבר הגדול הזה אשר 
ה' עושה לעיניכם. הלוא קציר חיטים היום, 
אקרא אל ה' ויתן קולות ומטר ודעו וראו כי 
רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני ה', לשאֹול לכם 
מלך". ה' נענה לבקשתו: "ויקרא שמואל אל ה' 

שים ויתן ה' קולות ומטר ביום ההוא", וגם כאן עו
הדברים רושם עז על העם: "ויירא כל העם מאד 
את ה' ואת שמואל." דוד המלך בתהילים משווה 
בין משה לשמואל בפרק צ"ט, ורומז לאירועים 
שהזכרנו: "משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו, 

         )בברכת השם  ג.י.פ.(קוראים אל ה' והוא יענם.      
  



 

  

 

  

  "" ואבותינו סיפרו לנו 
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מעשה נורא מסופר על רבי אברהם יצחק גליק זצ"ל, 
שארע לו בעודו נער צעיר. המעשה מובא בספר "באר 
יצחק" על מסכת גיטין, וממנו נוכל ללמוד לאלו 

 תוצאות הרות אסון עלולה הקנאה להביא.
בעיר בה התגורר הנער השקדן וברוך הכשרונות, 
אברהם יצחק, דר גם תלמיד חכם מפורסם ומופלג 
בתורה שהיו לו שני בנים, אותם שלח ללמוד באותו 

וד תורה שם למד אברהם יצחק. רצון עז היה לו תלמ
לתמיד חכם זה, שבניו יגדלו בלימוד התורה ויתעלו 
בלימודם עד שייעשו ל'גדולי הדור'. צפיות גדולות 
היו לאבא, בעת הכניס את בניו לתלמוד תורה. עז 
היה רצונו לראות בהם כבר עכשיו ניצני גדלות, 

וני הדור הרבה מעבר לבני גילם, שהרי ייעדם לגא
וחכמיו. אך כגודל הצפיה, כך רבה האכזבה, כאשר 
נתברר לו כי בניו אינם עולים כל כך בסולם המעלות 
שצייר בעיני רוחו. וחרה לאבא ביותר לראות תלמיד 
בשם אברהם יצחק שעולה במעלות התורה הרבה 

חשב האבא - יותר מבניו. "בושה גדולה בשבילי" 
מה שלומדים  'שאברהם יצחק ידע את כל –בלבו 

בהבנה מלאה, ויאפיל בזאת על ידיעת התורה של 
בניי. לא יתכן שיעלה בחוכמתו עליהם'. קנאתו 
הקשה של האבא בילד המסכן והחכם הזה הלכה 
וגברה. עובדה זו שישנו ילד העולה בהשגותיו על 

היא לא נתנה לו מנוח ... בניו, הייתה מעל לכח סבלו
ו. הוא החל לרקום ביום ובלילה, עד כדי שיבוש דעת

מזימות אפילות להסיט את הילד המוצלח מן הדרך, 
רח"ל. יום אחד נכנס האבא הקנאי הלז, שכאמור 
היה ידוע כאדם חשוב וכתלמיד חכם מופלג, לרבו 
של הילד, והורה לו בתוקף שילך ויודיע לאבי הנער 
שאברהם יצחק איננו מסוגל ללמוד גמרא. אותו 

אביו של אברהם יצחק מלמד עשה כדבריו, ניגש ל
שהיה אדם פשוט ותמים ואמר לו: 'אומנם רצוני 
מאד לעשות מבנך תלמיד חכם, אך רואה אני שכל 
השקעתי בבנך הוא לשווא, כי הלימודים אינם 

לו מספיק כלים כדי להתעלות  מועילים לנער דאין
  …'.בתורה, לכן חבל שתשלם שכר לימוד כה גבוה

ד הזדעזע ופרץ כששמע אבי הנער את דברי המלמ
... בבכי נסער. הוא החליט ללכת להיוועץ בדעתו של

לעשות אותו תלמיד חכם (שקנא בבנו) ולשאלו מה 
עם הבן. הוא תינה בפניו את צרתו, עד היום חשב 
שבנו מסוגל להיות רב בישראל, וזה עתה שמע כי לא 

השתתף "יצלח בכך. הקשיב התלמיד חכם לדבריו, 
ש מהמלמד שלא ילמד את בנו ויעץ לו כי יבק "בצערו

גמרא אלא רק מה שיהודי צריך לדעת: להתפלל 
... וקצת פסוקים מהחומשים עד כמה שיכול לתפוס

שוב פרץ אבי הנער בדמעות שליש כששמע את 
הדברים. 'וכי על הנער הזה התפללתי?' בכה האב. 
ואולם בלית ברירה עשה האב כעצתו. וברוב שעות 

רש"י, היה אברהם  היום, כשלמד הרב גמרא עם
יצחק מקבל רשות לשוטט בחוץ כרצונו. ורק כאשר 
למדו חומש היה אברהם יצחק יושב בין חבריו 
ולומד עמם. כך נמשך הדבר כמה שבועות. והנה יום 
אחד הגיע מלמד חדש לכיתה וגם הוא המשיך לנהוג 
כן כפי שקיבל מקודמו. אלא שבשעה שלמד גמרא 

ברהם יצחק שהיה הבחין לפתע המלמד כי הנער א
  מאזין בקשב רב אמור בשעה זו לשוטט חפשי בחוץ,

  

המלמד שנדהם למראה עיניו קרא ... לשיעור, מבחוץ
לנער והחל בוחנו על דף הגמרא שלמדו, והנה יודע 
הלה את כל הגמרא על בוריה באופן שוטף יותר 

ו, פנה כשהוא נדהם כול… משאר התלמידים
המלמד אל התלמידים בתמיהה: 'מדוע אברהם 
יצחק מסתובב בחוץ ואינו לומד גמרא כשאר 

ענו, 'ולכן  -'כי מוחו חלש ואינו תופס' - התלמידים?'
'. כששמע ...החליטו המלמדים שלא להכביד עליו

המלמד את הדברים הרגיש כאילו דקרו חרבות 
בגופו, הוא הבין כי מזימה רעה רוחשת מאחורי 

עניין, וכשהוא נסער עד עמקי נפשו פנה לאבי ה
הנער: 'מדוע בנך אינו לומד גמרא הלא הוא חכם 

גילו?' ספר לו אביו את מה ששמע ונבון מעל בני 
אמר  מהמלמד והעצה שקבל מאותו תלמיד חכם.

המלמד לאבי הנער: 'תנה אותו על ידי ואני אלמד 
אותו באופן פרטי. והיה אם בסוף הזמן הנער יבחן 
על חמישים דפי גמרא ולא ידע אותם, אל תשלם לי 

בנך יהיה לתפארת בישראל!'  מאומה! בטוחני כי
ואכן כך היה. הנער ראה סימן ברכה בלימודו 
והתעלה בידיעותיו, הלך וגדל בתורה מאד, וכשנעשה 
כבן שתים עשרה לא נמצא מלמד שיכול ללמדו 

כשנתברר לאבי הנער מה  בהתאם לרמתו הגבוהה.
ה קנאתו הקשה של אותו תלמיד חכם שסמך איומ

עליו, ואיזה אסון כמעט המיט על בנו, העביר האב 
את בנו ללמוד בעיר רחוקה, ושם המשיך אברהם 
יצחק להתעלות ולגדול בתורה עד שנעשה לתלמיד 
חכם מופלג. ואילו אותו תלמיד חכם שיעץ את עצתו, 
התחרט והצטער מאד על המעשה הרע שעשה, 

פגעה בו, כאשר בניו שקיווה לראותם  ומידת הדין
גדולי עולם, התרחקו מהתורה רח"ל, אחד נעשה 

  מנהל חוות סוסים והשני איכר.
מאז אותו מעשה חזר בו אותו תלמיד חכם ממידתו 
הרעה, וקרב באהבה רבה את אברהם יצחק. 
וכשחזר לבית אביו כבדו לדרוש בבית הכנסת. לאחר 

    ני קהל ועדה. חכם ונשקו בפהתלמיד ההדרשה קם 
  

 בלק -חוקת  -קורח 

למה שלושת  -שאל את רבו  "דודאי יעקב"הספר 
  הפרשיות שעוסקות בפה, שלושתם יש להם קו"ף?

  רח.קֹ   פרשת –האחת קו"ף בתחילתה 
  ת, יש לה קו"ף באמצע.קהפרשה הבאה, פרשת חו

  , יש לה קו"ף בסופה.קוהפרשה שבאה אחרי זה, פרשת בל
  ? וכל אחד במיקום שונה?!למה יש שלושה קופי"ם

, והיות וכך, קדושהשהאות קו"ף מסמלת  השיב לו הרב:
    שלושת הפרשות האלה, יש בהם קדושה.

הקו"ף הראשונה, מפרשת ֹקרח, . מלפניוקדושתו  -רח קֹ 
"ַוִּיַּקח ֹקַרח ֶּבן ִיְצָהר ֶּבן ְקָהת  -זה הקדושה שלו מתחילתה 

ורים שלו ולכן האות הקדושה שלו, באה לו מהה - ֶּבן ֵלִוי" 
  קו"ף באה בתחילה.

פרשת חוקת עוסקת בפרה אדומה.  .עצמיתת  קדושה קחו
פרה אדומה זו קדושה עצמית של הפרה... זה לא 
שהאימא שלה הייתה אדומה, וקשדושתה איננה בגלל 
תורשה מהאימא. ולכן זו קדושה עצמית של הפרה, לכן 

  הקו"ף מופיעה באמצע.
לק עצמו, אין בו שום קדושה. אבל ב. קדושה בסופו - קבל

מבלק, יצאה רות המואבייה, כי הרי בנו של בלק, הוא 
עגלון מלך מואב, וממנו יצאה רות המואביה, ומרות יצא 

כיוון שלבסוף  - לכך הקו"ף אצלו היא בסוף  דוד המלך...
  דוד המלך. -יצאה ממנו קדושה 

  


