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 ?'עמו אנוכי בצרה'לפסוק בפרשה רמז חידה: 
בלק לוקח את בלעם לנסות לקלל את עם : ההתשוב

אש רופים וצמות בעל, שדה במקומות:  ישראל בשלושה
קיים 'עמו אנוכי הקב"ה ו 'בצרה'ות ביפעור שהם ראשי תה

 מתוק מדבש!    )נפלאות חדשות(וסיכל את עצתם  'בצרה
***** 

 )כב', ה'( הנה כיסה את עין הארץ
 מדוע בלק אומר זאת לבלעם?

שיץ זצ"ל: בלק ובלעם והיו יהונתן אייב ירב מסביר
תלויים במזלות שבשמים וכל  אבל כל הכישופים ,מכשפים

ולכן כאשר השמש מכוסה בעננים  .המזלות תלויים בשמש
 אי אפשר לפעול בכשפים.

בענני כבוד ובזה  םמחופי עם ישראל :בלק מבהיר לבלעם
שהיא השמש ולכן אי אפשר  'עין הארץ'הם מכוסים מ

 מתוק מדבש!  רגילים. לפעול כנגדם בכשפים
***** 

  )כב', ו'( אור יוארידעתי את אשר תברך מבורך ואשר ת יכ
שבלעם היה מצליח  מהאור החיים הקדוש: את שואל 

. שהיה ב . משום היותו רע עיןאבקללותיו אפשר להבין 
יודע את הרגע שבו הקב"ה כועס והיה מקלל ברגע הזעם. 

 חלות? אבל כיצד יתכן להבין שברכותיו היו
יהודי קיבל ערב אחד טלפון מאדם  לפני התשובה סיפור:

ני יכול לגרום לכך שהמספרים אותם א'שהציע לו הצעה: 
בגורל, אבל בתמורה אני מילאת בכרטיס הלוטו יעלו 

אותם תטמין במקום  ,ההזכיידורש עשרה אחוז מסכום 
ם יהיהודי חשב והסכ 'בתנאי שלא תגלה זאת לאישוסודי 

 ואכן המספרים עלו בגורל.
ואכן  הבכל שבוע היה אדם אחר שקיבל את ההצעוכך 

שאדם אחד  זה נמשך מספר פעמים עדכל  היה זוכה.
דם היה נערכה חקירה והתברר שאותו א ,התלונן במשטרה

היה מתקשר לאנשים רגע הוא פשוט  ס...פיהעובד במפעל 
והיה  ,כאשר התוצאות טרם פורסמו ,לאחר ביצוע ההגרלה

אילו שיש בכוחו להשפיע על כ העסקהמציע להם את 
  ם שיעלו בגורל.יהמספר

ונראה כי לעולם ברכת בלעם ': הקדוש אומר אור החיים
כשהיה רואה  ,כברכת חמור, אלא שהרשע היה מערים

שפלוני יעלה לגדולה וכדו' היה עושה  תבאצטגנינו
תברך חושב שברכתו של בלעם שמברכו וכשבא הדבר ומ

 מתוק מדבש!   ולא כן הוא אלא שמזלו גרם... ,גרמה
***** 

וכל לעבור את הב לא אזמלא ביתו כסף ו קיתן לי בל םא
 י ה'... )כב', יח'(פ

 ...למדנו שנפשו רחבה ומחמד ממון אחרים רש"י:
ברבי יוסי בן קיסמא ( , י')אבות ו'ידוע המעשה  :ויש לשאול

  :במקומו ובתשובה הוא ענהשפגש באדם שהציע לו לגור 
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 תשע"ז פרשת בלק

 130גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 19.20 – כניסת השבת
 20.33 –יציאת השבת 

  21.16 – דקות זמניות (  72) רבנו תם
 )אופק חדרה( 

 

  שנאמרו ע"ילקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת השבוע 
 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 !!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

 'אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות
 'שבעולם איני דר אלא במקום תורה

ד מהאם שייך לומר על ר' יוסי שגם נפשו רחבה ומח
 ז למה אצל בלעם כן?א . ודאי שלאממון אחרים? 
: קדמהה :(ד"ת לפ"ש)ט פוררפ הכהן חיים מתרץ נפלא ר'
: בתו של רב שמואל (א' ,א לח'בבא קמ) מובא בגמרא

, אמרו חכמים לעולא בא נלך לנחם אותו)ל"ע( נפטרה 
 לשמוע את דברי הניחומים שלאני לא אוהב אמר להם 

 םמה יכולת' לאבלים הבבלים כיוון שהם אומרים
והרי זה דברי כפירה שהרי משמע מזה שלו  ...'לעשות

 ח"ו. יתברך מונעים את גזירת הבוראיכלו לעשות היו 
 כלולא א'נפלא: בלעם אומר  הקושיהלפי זה מתורצת 

יכול היה בשמחה  לעבור את פי ה' משמע שאם היה
מדבריו שהוא חמדן  מוכח .עובר ומקלל את ישראל

 'אלא במקום תורה איני דר'אבל ר' יוסי אמר  ,ממון
 הקביעה היא חד משמעית ובזה מוכחת צדקותואצלו 

 מתוק מדבש!    .ולכן הוא נדרש לשבח
 

 מילתא דבדיחותא אבליםובעניין 

בחור שלא רצה להתחתן היה הולך כל הזמן לבתי 

טוב 'קיים את מה שכתוב מאני 'אבלים והיה מסביר 

)חתונה(  'ללכת אל בית האבל מלכת לבית משתה היין

 ...'בקרוב אצלך' אומריםכי בבית האבל אף פעם לא 

***** 
ל ויכזב ובן אדם ויתנחם ההוא אמר ולא -א איש אל

 כג', יט'(יעשה ודיבר ולא יקימנה )
לפי רש"י הפסוק הזה נקרא בסופו בלשון תמיהה האם 

 הקב"ה אמר לא יעשה?! ודיבר ולא יקימנה?!
הסביר המאיר( הובא בגיליון )הגאון ר' מאיר ביקייאם זצ"ל 

כל דיבור  ברכות ז', א'()בגמרא : מובא הקדמה: אחרת
ה לטובה אפילו על תנאי לא חזר בו... שיצא מהקב"
דיבר לרעה הקב"ה  כאשרמקור( )אשמח לקבל מאידך נאמר 

 ועשו תשובה הקב"ה הופך לטובה כמו שהיה בנינווה.
הקב"ה אינו  'ל ויכזב-לא איש א'סוק: וכך מתפרש הפ

 כאשר 'ובן אדם ויתנחם' אםאבל  .ומהבטחותיחוזר בו 
אז  ,ובה ומתנחם על מעשיו הרעיםשעושה ת אדם

בו גם הקב"ה חוזר  )בניחותא( 'ההוא אמר ולא יעשה'
 מתוק מדבש!        מהרעה שביקש לעשות.

***** 
 שראל )כג', כא'(יל בא הביט און ביעקב ולא ראה עמל
 ?'מהו סוד קיומם הכלכלי של בני התורה'

לא הביט און ': )בלשון הזהב שלו( 'קדושת יום טוב'אומר ה
כי לא ראה 'מחמת )קללה( הכוונה שאין בהם און  'ביעקב

הגשמי בענייני הפרנסה וכל זה על עמל  –' עמל בישראל
לוקיו עמו' שהם עמלים בה' ובתורתו ונפטרו -ה' א'ידי ש

 מתוק מדבש! ה מהקללה של בזעת אפך תאכל לחם. בז
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והנהג המסיע נכנסו למסיבה  מוסטפה 'רח להגיעטשכבודו 
. ציבוריושבים רבנים ואישי  כשלצדםבשולחן הכבוד  והושבו
הוזמן  מסויםבשלב ו נמשכה נישאו דברי תורה השמחה

הוא  וד כהן אביו של הרב החדש.לשאת דברים הרב ד
הרשו לי  ,יקרים'אורחים וכן הנואמים ואמר: דל אניגש 

אושפזה  עים שנהכם בסיפור אישי: לפני ארבאתלשתף 
אני סעדתי אותה ביום ובלילה  ,וליםחבבית האשתי 

 .יתבהייתי חוזר לטפל בילדיי שהיו ב
תחנת בית החולים לאוחרת יצאתי ממבשעת לילה 

להפתעתי  ,היה זה לילה גשום וסוער במיוחד ,האוטובוס
עם הגעתי הבחנתי באוטובוס האחרון שעוזב את 

ור וניסיתי לעצור , עמדתי בתחנה רטוב ורועד מקהתחנה
 לי. לא עצראיש ועברו רבות מכוניות  יטרמפ... לצער

כי לאחר שבדקתי  ,ציע לי טרמפעצר לידי רכב וה לפתע
כיסא האחורי תי בעוד נוסעים נכנסתי וישב אתואין 

הודיתי לו  ,עד לכניסה לביתיבאדיבותו והוא הסיע אותי 
 שעשה עמי.הגדול תו על החסד וובירכתי א

מיד עם כניסתי הביתה הרחתי ריח של משהו שרוף, 
נכנסתי לבדוק בחדרים ואז הייתי בהלם... תנור החימום 

האש אחזה  ,רובחדר של הבן הקטן החל לבע דלוקשהיה 
 האחיםיתר  ,והתקרבה למיטת התינוק הישןבשמיכה 

בלי לחשוב  ,ישנו בחדרים הסמוכים ולא חשו בשריפה
 ים וכיביתי את הדליקה.מלי דיותר מידיי מילאתי 

הייתי מגיע  אילומה היה קורה ולדמיין קשה לחשוב 
 ...ותרי מאוחרדקה אחת 

התינוק שניצל מן השריפה באותו לילה  אורחים יקרים,
הוא עומד והערב  ...רהתולימוד הב הלגדל והתע

 .כרב היישוב להתמנות
י ושלח לי את תאו זיכהאני מלא תודה להשם יתברך ש

 הביתהבאותו לילה קר נהג  שהסיע אותי ו אות
הלא הוא רב עכאן הנמצא  אדםאותו  !חברים יקרים

אני כל כך שמח  ,מוסטפהברוך הבא פה ג'לאל. טמוס
החסד  תאיני שוכח אתדע לך ש ,להגיעשהואלת בטובך 

להציל את  יתובזכות היותך שליח טוב זכ עמישגמלת 
  .חיי בני שהערב הזה מוכתר כרב היישוב

 ששלח יתברךותודה רבה להשם  מוסטפהתודה רבה 
 ...'אותך אלי

 
דים כיוון שהתכונה אחים יקרים! אנו נקראים יהו

ן הרת הטוב היא ההודיה והכ אותנו שמאפיינת תהיסודי
 הילכל אדם שגמל עמנו טובה והן להשם יתברך שמח

 אותנו ובחר בנו להיות לו לעם סגולה
ה טובה מלמדת אותנו עד כמשהיה כפוי פרשת בלק 

 .לאבינו שבשמיםו לחברנוירי טובה עלינו להיות מכ
 

 !ם ומבורךשבת שלו    ! ה' יזכנו אמן

 

  הגיליון להצלחת:

הצלחה  –דקל מלכה /  והצלחה לברכה –ונתן בן אסתר ירפואה שלימה /  –גיטה בת מנטה  -אמי 

למכירת  –יעקב ואורי ישראל /  לברכה והצלחה  -עילום שמו וב"ב בגשמיות וברוחניות/ התורם ב

  ג הגון לזיוו –ליאור בן זיוה / לכל הישועות  –הדירה / זיוה בת סלימה 

  לברכה והצלחה –אהרון בן שושנה 

 ...הכרת הטוב –רעיון וסיפור לפרשה  

 B@Hadera.muni.il-Baruch מייל:   3137617-305להקדשה: 
 )נתיב(

  :לעילוי נשמתדברי התורה 

 רחמים חכם בן כתון וחיימג'אן ז"ל  

 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל / רחל )רשל( בת נעימה ז"ל 

 כב', ב'() וירא בלק בן ציפור...
 בתורה? י מה זכה בלק שתיקרא פרשה על שמומפנ

וחשבנו לומר בס"ד ע"פ הקדמה: התורה הקדושה ציוותה 
ואבי בקהל ה' גם דור לא יבוא עמוני ומ' '()דברים כג', ד

 'עד עולם 'קהל הבעשירי לא יבוא להם 
ובמים  םתכם בלחאדמו 'על דבר אשר לא קימדוע? זאת ו

 'ממצרים םתכאבדרך בצ
 אומדוע הם ל ?תנווו אידמקלא שעמים  היו עוד הרי לאב

 ?ראליש םלע סמלהיכננאסרו 
ולוט הרי ניצל  ,ע לוטרמז ואמואב ה :תשובה היאה

 יויה'אברהם אביו שנאמר  מהפיכת סדום ועמורה בזכות
ויזכור אלוקים את  רכיכהרי עת אלוקים -בשחת א

 '...ישלח את לוט מתוך ההפיכהם והראב
להיות הכרת הטוב כלפי בני אברהם  למואב הייתה צריכה

ולא רק שהוא לא להיטיב עמם, הוא היה צריך מצד זה ו
 לקללך' יך את בלעם בן בעורלעשה כן אלא 'ואשר שכר ע

ולכן אומרת התורה  'הכרת הטוב'יסוד היהדות כולה הוא 
לא תוכלו תם כפויי טובה כיוון שא הקדושה למואב ועמון
 .לבוא בקהל ה' לעולם

הוא  ,בלק לא זכה שנקראה פרשה על שמו אלא להיפך
 נזכר לדיראון עולם כדי שאנו נלמד ממנו להיות מכירי

 שר ודם והן להשם יתברך.טובה הן לב
 

 סיפור נפלא: הובעניין ז
שליח רכוב על אופנוע הגיע למאהל בדואים שליד העיר 

 ?'ג'לאל מוסטפהערד בדרום הארץ ושאל 'מי זה 
אחד ל שישב באההביאו אותו לאחד מנכבדי המ הילדים

 האוהלים ועישן נרגילה.
וביקש  הח אות, הוא פתהשליח הגיש לבדואי מעטפה

 .לתרגם לו את הכתוב באיגרת שבתוכה
מנת כבוד לטקס הכתרת הרב החדש של זזו הש רהתבר

 'גבעול'היישוב 
 שאל הבדואישל היהודים?  מה לי ולרב החדש

נה ע 'אביו של הרב החדש ביקש להזמינך באופן אישי'
לפנות  'הוא אמר שהוא ישמח מאוד אם תוכלהשליח 

 .'בנומזמנך ולבוא להשתתף בשמחת המינוי של 
בערב המיועד הסיע אחד מצעירי השבט הבדואי את 

כבר מרחוק  'גבעול'ג'לאל ליישוב היהודי הסמוך  מוסטפה
, החגיגיים הם ראו את האורות הצבעוניים ואת השלטים

נו יה לרגע בהת מוסטפהו למרחוק, מער נשקולות הזמ
אך כאשר הם  ן?לכא לבואהאם היה עליו  ולבין עצמ
מבוגר ואמר לו  אליו יהודי ניגשום האירוע קמלהתקרבו 

 לכבוד הוא לנו  ,מוסטפהברוך הבא מר 'בהתרגשות 
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