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 ריםוסיפליקוטים 
 בלק -נפלאים 

 
 ישראל עשה אשר כל את ציפור בן בלק וירא"

 ( ב, כב" )לאמורי
, סיחון-האמורי על ישראל מניצחון בלק פחד מדוע: השאלות

 ?הבשן מלך עוג על ישראל של מניצחונם יותר
"? ישראל עשה אשר כל את" יחיד בלשון נאמר מדוע: ועוד
 ?רבים לשון - "עשו" נאמר לא למה

 נאמר, עוג את ישראל ניצחו כאשר, ל"זצ קוטלר א"הגר משיב
 היו שלא, משמע. רבים לשון - "ארצו את ויירשו אותו ויכו"

 .באחדות ישראל
 ישראל ויכהו:"נאמר האמורי על ישראל בניצחון זאת לעומת

 שניצחו אומרת זאת. יחיד לשון - "ארצו את ויירש חרב לפי
 .אחדותם י"ע אותו

 ינצחו הם האחדות י"שע בלק על ואימה פחד הטיל הזה הדבר
 .אותו

 התקהלות לשון ..."הקהל ילחכו עתה" מדין לזקני אמר לכן
 .ואחדות

 

 ( ב, כב" )ציפור בן בלק וירא"
 ויש. כ"ע, למשה" חמה לו שעמדה "שראה הטורים ובבעל

 . כאן עד שנעשו הניסים מכל טפי זה בנס ראה מה להתבונן
 היה בלעם של דכוחו( א, ז ברכות) שהובא על פי מה ונראה

, יום בכל זועם וקל כדכתיב יום בכל זועם ה"שהקב לשעה לכוון
. ש"ע לה משתחווים מערב ומלכי זורחת כשחמה היא זו ושעה

 שמא וחשש למשה חמה שעמדה כשראה בלק שנתיירא וזהו
 הזריחה רגע את לכוון בלעם יוכל לא ושוב החמה את יעמיד
 . ישראל את ולקלל

 

 (ג, כב" )העם מפני מואב ויגר"
. בעולם כגר עצמו את ראה, גר לשון מואב ויגר המדרש אומר
 כל, גדול לעשיר במשל מדובנא את דברי המדרש המגיד ביאר

 גנב, יקרים וזהב כסף כלי בביתו מחזיק שהעשיר ידעו העיר בני
 לחדור פעמים כמה והצליח, העשיר בית על עינו שם אחד

 כך על העשיר הצטער, ערך יקר דבר איזה ולהוציא פנימה
 ראה, מסביב וסורגים מתוחכמת דלת בביתו והתקין, מאוד
 להיכנס כעת ביכולתו שאין ראה, נואש אמר לא אך, זאת הגנב

 מאת שישאלו שכנים כמה שכנע, עשה מה, העשיר של לביתו
 משם וגנב השכנים לבית חדר ובלילה, ויקרים נאים כלים הגביר

 עצה לשית יודע איני, ואמר העשיר כבר נאנח כאן, החפצים את
אותו  איש. פני אראה ולא שאסגר ייתכן לא הרי כי, בנפשי

 שהיו, מואב מלבד, מישראל פחדו העמים כל הדבר אירע כאן:
' ה ויאמר' שנאמר כמו, לרעה בהם יפגעו לא שישראל בטוחים

 שראו ועכשיו', מלחמה בם תתגר ואל מואב את תצר אל אלי
 ידי על, מואב מארץ חלק לישראל לתת" היתר מצא" ה"שהקב

 ישראל בני כבשו כך ואחר, מארצו חלק ממואב כבש שסיחון
 ראה' ויגר' לכן, הכבושה מואב ארץ את כולל, סיחון ארץ את

 .ארצו על ופחד כגר עצמו
 

 ( ו, כב" )הזה העם את לי-ארה נא לכה"
? רשע גוי לבין מישראל אדם בין מה: אומר היה" חיים חפץ"ה

 ברכה ומבקש' לה מתפלל, בצרה כשהוא מישראל אדם
 לדרוש לא בלעם אל הלך, בצרה שבהיותו, בלק כן לא. מצדיק

 .לזולתו קללה לבקש אלא, לעצמו ברכה
 

' וגו בעור בן בלעם אל מלאכים וישלח"
 ( ח, כב" )לו לקרוא

 ואפשר. בביתו קילל ולא לקלל לבוא צריך היה לכאורה, למה
.( ז ברכות) שמצינו בגמרא מה על' התוס שכתבו מה לפי לומר
 לומר יכול היה מה תאמר ואם' התוס וכתבו רגע. זעמו? וכמה

 את ולראות לבוא צריך היה לכן, ֵלםּכַ לומר יש, רגע בשעת
 בביתו יקללם אם אבל", כלם" שיאמר מספיק היה ואז ישראל

 .אחת ממילה יותר כבר וזה", ישראל את כלה" לומר צריך היה
 ( קדם פניני)

 

 (יב, כב" )עמהם תלך לא"
 ששימש, שטרן אהרן משה רבי, בירושלים היה צדיק איש

. הברית בארצות נולד הוא. קמניץ ישיבת של הרוחני כמנהלה
 טובי אל פנה אביו. קשה במחלה חלה, שמונה בן כשהיה

 באמירת הרבה, לשלומו שיתפללו מרבנים ביקש, הרופאים
, כולם. לרפואתך טורחים הכל, ראה: "לו אמר ולבסוף, תהלים
 קבל: "אביו לו ענה?" לעשות עלי מה: "הילד שאל..." מלבדך

 תקיים, מחלייך תקום' ה וכשבעזרת, טובה הנהגה עצמך על
 על קבל: "הציע האב?" למשל, מה: "ושאל הילד הסכים". אותה
 תמיד להתפלל תשתדל', ה בעזרת תחלים שאם, עצמך
 הבטחתו את קיים הוא! נרפא ואכן הבטיח הילד!" במניין

 כבר כאשר, השנים באחת. ארוכות שנים לאורך במסירות
 צר היה והמקום, בירושלים הישיבה של הרוחני כמנהלה שימש
 לבנות הישיבה הנהלת תכננה, הרבים התלמידים את מהכיל

 ארץ, הברית בארצות התרמה למסע לצאת התבקש והוא, בנין
 מניין יש האם, התעניין. נסיעות למשרד ופנה, הסכים. הולדתו
 ארגניםמ איננו, נסיעות משרד זה כאן, רבי: "לו אמרו... במטוס
 אוכל לא, כך אם..." "מניין שיהיה להבטיח נוכל לא... תפילות

 ביניים חניית עם טיסה להציע נוכל: "לו אמרו. הגיב", לנסוע
 להתפלל להספיק פנאי בידו שיהיה ומצא חישב". באמסטרדם

, באמסטרדם נחת המטוס. זו בדרך ובחר, למטוס ולחזור במניין
 היכן ידע לא. הטיסה להמשך עד פנויות כשעתיים היו ולפניו

 מבית ויצא, והתפילין הטלית את נטל כן על, בעיר מנין מתקיים
 על החולפות במכוניות וצפה, עמד. לאוטוסטרדה הנתיבות

 אני?" "צריך הרב לאן: "שאל נהגה. מכונית עצרה לפתע... פניו
. הנהג הזמינו", הרב יעלה". "שחרית לתפילת מניין מחפש
 נוסע בוקר ובכל, לעיר מחוץ המתגורר יהודי שהוא, התברר

 בפאתי נמצאו הם דקות כמה כעבור. ולעבוד להתפלל אליה
 פתח הנהג. קרקע לדירת והגיעו הסמטאות באחת עצרו, העיר
 שם היו. זעיר כנסת בבית עצמו את מצא והוא, הדלת את בפניו
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 התפילה בסיום... המניין להשלמת שהמתינו יהודים שמונה
 לשדה בחזרה אורחו את והסיע מצוותו את הנהג השלים

 עיניו היו, זה סיפור מספר שטרן הרב כשהיה... התעופה
 השכימו אנשים שמונה: וראו הביטו: "אמר הוא וכך. בורקות

 אמור היה התשיעי. במניין להתפלל כנסת לבית והלכו קום
? העשירי יבוא מהיכן. יום בכל כדרכו, הסמוך מהיישוב לבוא

!"... הברית לארצות בדרכו, ישראל מארץ יהודי אליהם הביאו
 זה עיקרון..." אותו מוליכים בה, ללכת רוצה שאדם בדרך" כי

 למדיין ילך שבלעם רצה לא הבורא. בעור בן מבלעם נלמד
, ב"כ במדבר" )עימהם תלך לא: "לו אמר. ישראל את לקלל

 קום: "הבורא לו אמר, ללכת השתוקק בלעם כאשר אולם(. ב"י
, רצונך את משנה אינך אם, כלומר'(. כ, ב"כ במדבר" )איתם לך

, בבקשה, בהליכתך מעוניין אינו' שה לך הידועה העובדה למרות
 הוליכו שטרן הרב את... זו בדרך תנחל לא רב סיפוק! לך

 את ואילו, הילדות משנות הנחושה להחלטתו בהתאם, לתפילה
 גדול כלל מכאן ללמוד ניתן. אובדנו לקראת הוליכו בלעם

: הצטדקויות שומעים אנו אחת לא. בחיינו פינה לכל הקשור
", רצוני למרות, קרה זה כך", "החליטו בשמים? אשם אני מה"
 בהתאם אדם כל". במקרה לכאן נקלעתי, יזמתי לא אני"

 האשמה את לגלגל מנסה, עליו הטובה הדמיון וכיד לסגנונו
. הדברים פני הם כך לא, למעשה אולם. ונקי זך ולהיוותר הלאה

 הכמוס לרצונו בהתאם האדם של דרכו את מכוונים ממרום
 ".לבבות בוחן" שהינו, לבורא רק הגלוי לרצון בהתאם, והעמוק

 

 לא עמהם תלך לא בלעם אל אלוקים ויאמר"
 לקרוא אם', וכו הוא ברוך כי העם את תאור

 עם וילך', וכו איתם לך קום האנשים באו לך
 ( כא-יב, כב" )מואב שרי

 תלך לא ה"הקב לו אמר שבתחילה כיון המפרשים והקשו
, הלשון קשה וכן? עמהם ללכת רשות כ"אח לו נתן איך עמהם
 . עם ולבסוף אתם באמצע, עמהם אמר בתחילה מדוע
 לתיבת עמהם-עם תיבת בין חילוק שיש לתרץ א"הגר וכתב

, אחת בכוונה, בשווה פירושה עמהם-עם שתיבת איתו-את
 . כוונה באותה לא אבל ביחד עשייה פירושה את ותיבת
 עמהם תלך לא ת"השי לו אמר שבתחילה: מיושב זהולפי 

 כשראה אבל, הוא ברוך כי לקללם כדי אחת ובדעה בכוונה
 לא אבל עמהם לך, איתם לך קום לו אמר ללכת מתאמץ שהוא

 וילך אלא ה"הקב לדברי שמע לא בלעם, אמנם. כוונה באותה
 עם לך המלאך לו אמר ולכן' אף ה חרה ועל זה, מואב שרי עם

 . אותו מוליכין בה לילך רוצה שהאדם שבדרך, האנשים
 בפרק המלך שלמה שאומר את להבין ניתן, הגאון הסבר פי על

 ".איתם בדרך תלך אל, בני: "משלי בספר הראשון
 ריקים של בדרכם ללכת לא!( אותנו)= בנו את מצווה שלמה

 .זמנם את המבלים ופוחזים
 שמישהו הדעת על היעלה? לצוות שלמה המלך צריך זה על
 לעורר צריך שלמה למה? הדרכים באלו ללכת חשב דעת-בר
 ?כך על

 לכל ברור שזה" )עמם תלך אל" הזהיר לא שלמה: היא התשובה
 לעשות לא כוונתם ועם הפוחזים עם ללכת שאסור דעת בר

 להיות שניתן לחשוב מקום היה כי". איתם תלך אל" אלא( כלום
", עמם" להיות ולא' וכד איתם לנסוע, איתם להתגורר -אתם 

 לך אין", איתם" רק זה אם אפילו: ומזהיר המלך שלמה בא לכן
 .ללכת

 ניתן". הכלה עם חתן משמח" היא הברכה, הנישואין בברכת לכן
 בית: כוונה אותה את יש לשניהם כאשר רק עד עדי בנין להקים

 .לתורה הבנים וחינוך השכינה השראת עם
 .ולשמח לשמוח מה על ויש ואחווה שותפות יש אז
 

 ( יב, כב" )הוא ברוך כי העם את תֹאר לא"
 לא לו אמר. במקומי אקללם כן אם לו אמר" המקום על י"וברש
 צריכין אינם לו אמר. אברכם כן אם לו אמר. העם את תאור

 ולא מדובשך לא לצרעה אומרים משל. הוא ברוך כי, לברכתך
 רוצה פתאום הרשע בלעם מדוע השאלה ונשאלת". מעוקצך

 ?ישראל את לברך
 בפרשת במדרש שכתוב נפלא הסבר" תמימה תורה"ה ומבאר

 היי את אחותנו" אחותו את ברך הרשע שלבן שבגלל שרה חיי
 אומרים רשעים יהיו כדי שלא עקרה הייתה היא" רבבה לאלפי
פרי )ורק אחרי שברור היה לכולם שברכתו של לבן  עשו דברינו

למעלה מדרך הטבע, הבינו לא פעלה ורבקה נפקדה בילדים 
 שלא בשביל ישראל את לברך רצה בלעם כ"וא. שזה נס אלוקי(

 כי ה"הקב לו ענה זה רעיון ועל. יקללם ובכך ברכותיו יתקיימו
 יתקיימו ברכותיך גם אזי מבורכים הם שכבר שמכיוון הוא ברוך

 היא הברכה שאולי פרי עשו שברכותיך לטעון תוכל לא שהרי
 . שבירכום האחרים מכח

 

ויקם בלעם בבקר ויאמר אל שרי בלק לכו אל 
 ארצכם כי מאן ה' לתתי להלך עמכם )כב, יג(

כותב הגאון רבי צבי שרגא גרוסברד זצ"ל בספרו "דעת שרגא" 
תמוהה הזריזות הזו לשלחם מיד עם אור בוקר. מדוע מיד  –

כשקם מיהר לשלחם. וכתב האור החיים שדיבר הכתוב בגנות 
דיע צרות עינו, שמיהר לשלחם קודם הגעת זמן בלעם, להו

אכילת הבוקר, וחשש שאם יתעכבו בעיר תהיה סעודתם עלי, 
 כפי הנהוג.

ועדיין צריך להבין מה באה התורה ללמדנו בזה, וכי לולא זאת 
לא ידענו את רשעותו הגדולה של בלעם, והרי היה שפל 

בוקר' אישים, ופרץ גדרו של עולם, ומה משנה אם נתן 'ארוחת 
 לאורחיו או לא.

אולם דבר זה ללמדנו בא שהפגום בבין אדם למקום, פגום אף 
בבין אדם לחברו. אנשי העולם טועים לחשוב, שיתכן לחטוא 
כנגד הקב"ה ועם כל זאת להיות אדם בעל נימוסים ודרך ארץ, 
זו טעות מוכרחת. בלעם שהיה רשע כלפי שמיא, היה פגום 

היו לו אורחים שלנו בלילה  בצורה נוראה גם כלפי אנשים.
בביתו, ובבוקר מזדרז מיד כשהתעורר משנתו לשלחם מביתו, 
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כדי שלא יהיה צריך לתת להם פת שחרית, כילית וקמצית מאין 

 כמוה.
אי אפשר להיות רשע כלפי שמיא, ויחד עם זה להיות בעל 
נימוסים ודרך ארץ מי שירוד מבחינה רוחנית, לוקה בחסד גם 

 זולת.בהתנהגותו עם ה
 (050-4124438הרב צבי נקר  –)אמונה שלמה 

 

    " אתונו את ויחבוש בבוקר בלעם ויקם"
 (כא, כב)

 הוא שחבש השורה את מקלקלת שהשנאה מכאן י"פירש
 אביהם אברהם קדמך כבר רשע ה"הקב לו אמר בעצמו.
" סופר חתם"ה מפרש". ויחבוש בבקר אברהם וישכם" שנאמר

 עוברי מזריזות' ה לעבודת זריזות ללמוד לאדם שיש דידוע ע"זי
 לו שמגיע פה פתחון לו והיה", תחכמני מאויבי" בבחינת עבירה

 כי ממך זאת ללמוד צריכים שאינם ה"הקב לו אמר, כך על שכר
 בזריזות זכות לך ואין אביהם מאברהם זריזות ללמוד להם יש

 שהיה ע"זי מבעלזא" שלום שר"ה ק"הרה על מסופר. שלך
הנפח  את הרבנית שומעת הייתה הלילה ובאמצע, לישון הולך
 קם כבר והגוי שהיות, ק"הרה את והעירה בהכותו על הסדן הגוי

 לעבודת לקום צריך כבר שהוא ו"ק של בנו בן ו"ק, לעבודתו
, לעבוד הגוי שהתחיל לפני ר"האדמו קם אחד יום והנה. בוראו

 מעיר היה שהגוי זמן כל הדבר והסביר. הגוי מת היום ובאותו
 מאויבי כי', ד לעבודת לו צריכים היו בוראי לעבודת אותי

 נגמר אז, אליו להגיע צריך לא כבר שאני ברגע בו אבל, תחכמני
 בני מפני מואב ויקץ צחות בדרך ל"י ואולי. ומת תפקידו
 יצטרכו לא כך', ד בעבודת חלק להם שיהיה רצו הם, ישראל

, ישראל בני את ראו כבר מואב כשקמו מואב ויקץ אבל, לפחד
 .תכלית בהם אין שכבר, מואב ויגר ולכן

 

 אותו אליך אדבר אשר הדבר את ואך"
 (כא, כב" )תעשה
 שיבוא, בעור בן בלעם אחר מואב מלך בלק שולח בפרשתנו

 אשר את אלא לומר יוכל שלא בלעם מודיעו, ישראל את לקלל
, פיו למצוא ומחכה פניו מקבל בלק זאת למרות. בפיו' ה ישים

 על. לארצו מגרשו. לקלל במקום מברך כשהוא כפיים וסופק
 להתעלם. האדם טבע זה אבל. מראש הוזהר הלא, הכעס מה

 ...מבחינתו לטוב ולקוות, לרוחו שאינן מהצהרות
 התורה כי, נכרים בפני) קהלו בפני שהופיע" קוסם" על מסופר
 הוציא כולם ולתדהמת(, עיניים ואחיזת קסמים מעשי אסרה

: שלגלג אחד" פיקח" שם היה. הריק מכובעו שפנים שלושה
 סכיני מחרוזת בלע הקוסם!" נסתרת מחיצה שם הייתה, אה"

 אותם מסתיר הוא. "הפיקח אמר", דבר שום זה. "גילוח
 בפה לו יש, אה. "אש להבות מפיו הוציא הקוסם". בלחיים
 מחסן לו יש, "משי צעיפי מאוזניו הוציא". גפרורים קופסת

: ואמר הפיקח אל פנה, הקוסם של רוחו קצרה"... בעורף משי
 שעון את ומסר, הלה חייך", בבקשה?" "שעונך את לקבל אוכל"

 יכול אני, עכשיו: "ושאל, במטפחת אותו צרר הקוסם. הזהב
 יודע הרי הוא. הפיקח ענה", ודאי" ?".בפטיש עליו להכות

?" ברגליים אותו לרמוס יכול אני, וכעת. "ריקה שהמטפחת
 על הושמה המטפחת". בטח. "ירמו לא אותו, צחק הפיקח
 שימו ועכשיו: "לקהל ואמר, הרימה, עליה דרך הקוסם, הארץ

 הקהל עקב עצורה בנשימה -" המטפחת את פותח אני! לב
 כולם... "השעון שברי התגלו ובתוכה - הנפתחת המטפחת אחר

 מה כלפי"... ולרמוס להכות רשות לי נתן שהוא, "אמר", עדים
. זהב משעון יותר הרבה, יקר אוצר לנו יש? אמורים הדברים
, ילדות טל המלאים הנפלאים הפרחים, נשמותינו, שלנו הילדים
 אותם שמוסרים הורים יש, ואז. לתפארת לפרוח עומדים

 יש כי. לשם הולכים כולם כי. טוב יהיה כי? מדוע. חילוני לחינוך
 שהם מצהירים שהם נכון אז. לבית קרוב זה כי. יפה מבנה להם

 קדוש כל רומסים שהם מצהירים שהם נכון, לכפירה מחנכים
 אלו אבל. אמונה זיק כל מנתקים, קודש לכל שבזים נכון. ויקר

, אלו הורים. גרוע כך כל שזה להיות יכול לא. בלבד דיבורים
 רשות לו ונתנו, לקוסם הזהב שעון את מסרו שהם שידעו
... יקבלו אם יתפלאו ושלא. ורומס מכה והוא, ולרמוס להכות

 !רסיסים
 (השבוע מעיין)

 

 מה לבלעם ותאמר האתון פי את' ה ויפתח"
      " רגלים זה שלוש הכיתני כי לך עשיתי

 ( כח, כב)
 3 החוגגת אומה לעקור מבקש אתה: לו רמז: "י"רש אומר

 ".בשנה רגלים
 הוא שאותה הזו המצווה על דווקא לו רמז מדוע: השאלה

 ?מצוות ב"תרי שאר על לא מדוע? לעקור מבקש
 אם לבלעם אמר' שה מובא במדרש: מווילנא הגאון משיב

 כל על חזרתי הרי? התורה את יקיים מי אז י"עמ את תעקור
 .הסכימו ישראל ורק! התורה את לקבל סירבו והם ולשון אומה

 התורה את אקיים אני: בלעם לו ענה
 מצוות את לקיים יכול אינך אתה: האתון עכשיו לו ענתה זה על

 ופטור מעיניך באחת וסומא חיגר אתה שהרי לרגל עלייה
 .ראיה ממצוות

( ח, ה) באבות המשנה: מקוצק ק"הרה משיב, שני תירוץ
 אמר לא זאת בכל, "ודחוק לחוץ היה שברגלים פ"שאע אומרת

 כלל התלוננו לא". בירושלים שאלין המקום לי צר לחברו אדם
 .הקשיים את בסבלנות ונשאו

 יכולת ולא לקיר שלך הרגל נלחצה: האתון שאמרה מה זה
 .והתרגזת צעקת וכבר הכאב את לשאת

 רב סבל לסבול ויכולה שמוכנה אומה לעקור מבקש אתה אז
 ?!...הזה בדבר ובפרט
' פר שמעוני בילקוט: קלוגר שלמה רבי משיב שלישי תירוץ
 ימים 50 יעברו/יספרו סוכות שאחרי ראוי שהיה נאמר פנחס

 חוגגים פסח אחרי ימים 50-ש כשם", עצרת שמיני" יהיה ואז
 .שבועות/העצרת חג את
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 חס כי? הסוכות חג למחרת מיד עצרת שמיני את' ה קבע למה
 לרגל לעלות עליהם ויקשה מתחילים החורף ימי שהרי י"עמ על

 בקיץ זה השבועות חג זאת לעומת(. הסוכות חג אחרי) בחורף
 .לרגל לעלות קושי ואין

 4 ולא רגלים 3 רק יש י"לעמ למה: לבלעם האתון אומרת
 ?רגלים

 אומה ולקלל לבוא תהין בלעם אתה איך אז! אותנו אוהב' ה כי
 ?!בוראה על שאהובה כזו

 

 ( כח, כב" )האתון פי את' ה ויפתח"
 ידעו ולא, בפה אלא משה של כוחו שאין העולם אומות שמעו

. הוא גדול שדברן, בנאומיו שכוחו וחשבו, בתפילה שהכוונה
, גדול דברן, רברבן ממלל פה שהיה בלעם את ושכרו הלכו לכך

 לכן. זה לעומת זה, משה של כוחו את להכניע כדי, ומגדף מחרף
 אתון שגם לדעת ה"הקב להם הראה -" האתון פי את' ה ויפתח"

 ( כהן אמרי) . טוב נואם להיות יכולה
 

 "ויפתח ד׳ את פי האתון" )כב, כח( 
פעם נכנס אפיקורס ישראל לבית רב גאון אחד, והציע לפניו 
את ספקותיו וקושיותיו על עיקרי האמונה, בין השאלות 
שהציע, אמר: מצינו בתורה על אתונו של בלעם שדיברה 
בלשון בני אדם, וכי אפשר להעלות על הדעה, שחמור ידבר 
בלשון בני אדם? ענה לו הרב: למה לא? אם אדם חכם כמותך 

ל לדבר בלשון חמורים. אין תימה שחמור יוכל לדבר בלשון יכו
 בני אדם.

 

 יש לו בי, התעללת כי לאתון בלעם ויאמר"
 ( כט, כב" )בידי חרב

 נעתיק והאתון בלעם עם כאן שקרה במה האוזן את לסבר כדי
 ממה להבין וננסה א"שליט לוונשטיין ש"הגר שסיפר מה כאן

 :הרשע בלעם של טיפשותו נבעה
 טלפון ליד פיל העמידו, מתיחה הגויים פעם עשו באמריקה

 אדם. והלכו טייפ מכשיר( נסתר במקום) צווארו על תלו, ציבורי
 גוער מישהו מאחוריו שומע הוא ולפתע, בטלפון ודבר שם עמד

 מסתובב הוא?!" כבר לסיים מוכן אתה אולי אדוני, אה: "בו
 וצילמו אנשים לכמה עשו כך!... פיל רואה ולתדהמתו אחורה

 .תגובותיהם את נסתרת במצלמה
 התחיל אחד, בבהלה משם נמלט אחד: מגוונות היו התגובות

 אחד כל, בכה חברו זאת ולעומת צחק אחד, בהיסטריה לצרוח
 נכון: "נפש בשוויון לפיל שאמר אחד היה לא אבל, הוא ותגובתו

 חכה אז, לפניך פה הייתי אבל, זמן הרבה כבר מחכה שאתה
 ..."בסבלנות

 לפחות או) מדברת בהמה רואה כשאדם כי? מדוע, קרה לא זה
 !לא בלעם. מזדעזע הוא( לו נראה זה כך

, והוא?" כה לך לעשות הסכנתי ההסכן: "אותו שואלת האתון
?! עונה אתה מה"... לא: "השאלה על לה עונה, נפש בשוויון

 !תברח, תזדעזע

 ראוי היה: ל"וז הנפש בכוחות נפלא דבר בחיי הרבינו כתב, אלא
 מן ושירעש, האתון דיבור של הזה הגדול בפלא שיתמה בלעם

 לו והיה, עמו בדרך ההולכים כל את והמבהיל המחודש הנס
 ולהשיב עצתו לסכל זאת הייתה' ד מאת כי ולהתבונן לחשוב
 חפצו ומרוב טבעו ורוע אכזריותו מתוך אבל, אחור חכמתו

 כאדם השיב ולכך( תמימות) תמות בדרך הענין לקח, ללכת
 יכול האדם כלומר. ל"עכ', וכו בי התעללת כי: חברו עם שמדבר
 ולא, נפש שווה ולהישאר - ביותר הגדולים הניסים את לראות
 באהבתך להתעדן בספר עיין! )ותשוקותיו מרצונותיו בו לחזור
 ( כך על נפלא סיפור צז' עמ שמות

 ( א"שליט לוינשטיין ש"הגר)
 

 ( י, כג" )יעקב עפר מנה מי"
 וכך היהודים תספור מבלעם: ביקש שבלק חיים מהחפץ מובא
, צדיקים הם היהודים אצל והלא בלעם לו אמר, נגף בהם יהיה

את  גם לספור צריך אני כן ואם, חיים קרויים במיתתם וצדיקים
 ?"יעקב עפר מנה מי" -וכיצד ייתכן הדבר ' העפר שוכני'

 

 עמל ראה ולא ביעקב אוון הביט לא"
 ( כא, כג" )עמו אלוקיו' ה, בישראל

, שני ביהודי פגם כל רואה ואינו ישראל על סרה מדבר שאינו מי
 . גדודיו עם ונמנה ה"הקב של רעו הוא". עמו אלוקיו' ה"ש סימן

 ( מצאנז חיים רבי)
 

 שוכן ישראל את וירא עיניו את בלעם וישא“
 (ב, כד) ”לשבטיו

 שלא, זה כנגד זה מכוונים פתחיהם שאין ראה: “י”רש מפרש
 אהרן שמואל רבי הגאון על מסופר. ”חברו אוהל לתוך יציץ

 בביתו שנים כמה במשך וגדל, יתום בחור שהיה, ל”זצ יודלביץ
 דואג כידוע שהיה, ל”זצ לוין אריה רבי המפורסם הצדיק של

 .בירושלים המסכנים לכל
, לבתו לחתן לקחתו אריה רבי חשב, השידוכים לגיל בהגיעו
 בפני ההצעה על לרמז ניסה הוא. מקרוב מעלותיו את בהכירו
 אך - חתנו להיות יאות שמא, כך על דעתו שייתן כדי, הבחור

 לכם שיש ידעתי לא, ‘ונענה התפלא, כוונתו את הבחור כשקלט
 באותו גר היה הזה הבחור -? כאן מדובר במה. ’בשידוכים בת

 היה לא הבית של גודלו כל, ממש בית כבן שנים וכמה כמה בית
 לו נודע לא מעולם זאת ובכל... קטן ומטבחון אחד חדר אלא
 ...בשידוכים בוגרת בת בית באותו כאן שיש

 וקדושתם ישראל צניעות הייתה היכן עד, למד אתה ומכאן
 !מגעת

 (באהבתך להתעדן)
 

 שבת א גוט 
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