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 )כב', ב'(וירא בלק בן ציפור...
ורים אמר הרב לתלמידיו: פרשת 'בלק' זה ראשי  באחד השיע

מוך'. מיד העירו מספר תלמידים כרעך לאהבת ושל ' תתיבו
מוך זה  כ' ובולא  ו' -'אהבת מתחיל בולרב שזה לא מסתדר )

 '(.ק' ולא כ
ענה להם הרב: נכון זה באמת לא מסתדר, אבל מה חשבתם 

'ואהבת לרעך כמוך' זה רק כשמסתדר?  אדרבה, דווקא -ש
אם זה לא מסתדר צריך להשתדל ולהתאמץ להגיע ל'ואהבת 

 מתוק מדבש! לרעך כמוך'.  
***** 

 )כב', ב'(וירא בלק בן ציפור...
 כיצד זכה הרשע הזה לפרשה בתורה על שמו?

 מה:דוחשבנו לומר בס"ד תשובה ע"פ הק
לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ' )דברים כג', ד'(נאמר בתורה 

. 'קידמו אתכם בלחם ובמים אאשר ל ולמה? 'על דבר 'ה'...
ומדוע הם היו צריכים 'לפנק' אותנו? כיוון שמואב יצא 

וכל הצלת לוט מסדום הייתה בזכות אברהם אבינו  ,מלוט
לוקים את ערי הכיכר וישלח את לוט -ויהי בשחת א'שנאמר 

אלא  ,מתוך ההפיכה...' ולא רק שבלק לא הכיר לנו טובה
 .'לקללך. ן בעור..ך את בלעם בי'ואשר שכר על

 האם יש כפיות טובה יותר מזו?
 ומי שהוא )יהודי מלשון תודה(' הכרת הטוב'יסוד היהדות הוא 

 .כפוי טובה פסול מלהצטרף לעם ישראל
 אלא כבוד, על שמו לא משום 'זכה' לפרשה לפי זה בלק

כדי שאנו נלמד  ,שמו מוזכר לגנאי ולדיראון עולם אדרבה,
 מתוק מדבש!  כפוי טובה. אדםשל ממנו את חומרת עונשו 

 
 ובעניין עונש מילתא דבדיחותא

נידון למוות  ביום חורפי ומושלג מאוד מוליך תליין 

מבית הסוהר ליער מרוחק כדי להוציא אותו להורג 

איזה  ר,אני לא יכול יות'בתלייה, בדרך מתלונן הנידון 

אתה מתלונן? אני צריך ' :עונה לו התליין 'קור נורא

 'ור חזרה בקור הזהעוד לחז

***** 
 )כב', ו'(ועתה לכה נא ארה לי את העם הזה...

מובא בבעל הטורים כי בלק למעשה קילל את עצמו כשאמר 
 רלהיזהומכאן צריך האדם  .ופיו הכשילו 'לכה נא ארה לי'

 על עצמו ולא על אחרים. ה לאלא לפתוח את פיו לרעש
מתו יחד כך אנו רואים אצל דתן ואבירם של הגמא נפלאדו

. ומי גרם להם את םבלעה אותעם עדת קורח והאדמה 
  השהרי דתן אמר למש .הפה שלהם עצמם ?המיתה הזו

וכיוון שמשה   'ר כאשר הרגת את המצרי?מהלהרגני אתה או'
שם המפורש והארץ בלעה אותו   תהרג את המצרי ע"י קריא

 ר להם את המיתה בפיו ממש.ובחלדתן 'זכה' ממילא 
 

 :אששלח לי הרב בנציון סנה שליט" פור נחמדובעניין זה סי
       

' במיוחד פתח את פיו נגד חברו והחל לא חכם'יהודי 
  קשות ואילו החברת ונוראי םולקללו במיליאותו ת לגנו

הראשון מגביר את דברי הנאצה ושוב השני לא   ,ולא מגיב
זה לא   ,תגיד'מגיב וכך הלאה. בסוף פונה המקלל ושואל 

להיפך   ?למה שזה יפריע לי' 'מקלל אותך?מפריע לך שאני 
תאר   מתוק, אני אסביר לך' '?מהל' 'זה משמח אותי מאוד

תנה לשמעון ושמעון לא מסכים לקבל לך שראובן נותן מ
אז אצל מי נשארת המתנה? נכון  ,בשום אופן את המתנה

 .'מאוד אצל ראובן
קללות ואני לא  במתנה תה מנסה לתת ליא ,כך גם אתה

 -מאוד  ת? פשוטאותן אז אצל מי הם נשארו בלמוכן לק
 מתוק מדבש! אצלך... והבחור הלך בפחי נפש...

***** 
עשיתי לך כי   ויפתח ה' את פי האתון ותאמר לבלעם מה

 ים )כב', כח'(היכיתני זה שלוש רגל
אתה מבקש לעקור אומה החוגגת   )הקב"ה לבלעם(רמז לו  :רש"י

 שלוש רגלים בשנה?
 מז לו דווקא על שלוש רגלים? מדוע ר :ויש לשאול

: מובא הקדמה )ד"ת לפ"ש(:מתרץ נפלא ה'כתנות אור' 
אמר רב ששת משום רבי אלעזר בן  ' :)מכות כג'(בגמרא 

עזריה: כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרה  
לוהי מסיכה לא תעשה לך וסמיך ליה את חג -דכתיב א

למבזה את ורש"י מדגיש שהכוונה גם  'ות תשמורהמצ
 :? אלא יש  לומר כךאומר זאת י"רשחול המועד. ומדוע 

  ?זרה המדוע המבזה את המועדות כאילו עובד עבוד
חטא העגל נגרם  :לנא(י)כמדומני הגר"א מוהסבירו המפרשים 

' וירא העם כי בושש משה'בשש שעות של היום שנאמר 
תקרי בושש אלא באו שש...  אמר ר' יהושע בן לוי אל

כמו כן מרבית מהאיסורים בטלים בששים. אם  .)שבת פט'(
ים יש לנו חמשה עשר לנבדוק נראה שבכל שלושת הרג

 .(שבעת ימי סוכות + שבעת ימי פסח + יום אחד שבועות)ימים 

( שהם בדיוק  62X94שעות ) 013בחמשה עשר יום יש 
שעות   013ששים פעמים שש שעות. והרעיון הוא שע"י 

בששים את  אנו מבטלים  ,שמחת המועד ודבקות בקב"ה
 עות שגרמו לניתוק מהקב"ה בחטא העגל.שהשש 

לפי זה יוצא שמי שמבזה את המועדות הוא לא מבטל את 
ולכן   .ונמצא שהוא כמי שעובד עבודה זרה ,חטא העגל

 כולל גם את ימי חול המועד.בהכרח זה רש"י מדגיש ש
בלעם רצה לקטרג על   :שאלהלפי זה מתורצת נפלא ה

ו  ולכן רמז ל 'וישת אל המדבר פניו'חטא העגל שנאמר 
 רגלים הקב"ה אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש

רוג טאנו מבטלים את הק בשנה שהרי בשלושת הרגלים
 נפלא ומתוק מדבש!     על חטא העגל.

 
 ובעניין שעון מילתא דבדיחותא

 'ה אני אצלךעוד דק'מה אומר המחוג בשעון לחברו? 
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 תשע"ו פרשת בלק

 86 גיליון -שנה שניה 

 בס"ד

 62.62 – כניסת השבת
 93.92 – יציאת השבת

   96.69 –רבנו תם 
 )אופק חדרה( 

 

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

 יון בשעת התפילהנא לא לעיין בגיל
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 הפרופסור עשה פרצוף 'אווף' אבל בכל זאת קם, הגיע למיטה, 
התדהמה, 'זה לא ייתכן',  העיף מבט במכשיר ועל פניו ניכרה

הוא קרא . מעולם לא ראיתי שינוי כזה במצב כזה של הכבד
תודיעו על 'נתן הנחיות על פעולות לביצוע ואמר  ,למתמחים

 בשלב זה...' השהית הטיסה
אל הפרופסור פונה אליו ושו ,לווכמחייך לפתע נכנס האבא 

 'שמעת על השינוי?'
 .ה'ש שינוי לטובישבטוח  יאנ שמעתי' עונה האב 'אבל לא'
מה שקרה לבן שלך  ' ' שואל הפרופסורמה עשית שם בכותל?'

הכבד היה גמור   ,הוא חסר תקדים ברפואה הבשעתיים האל
 '.אבל במגמת שיפור ניכרת.. ,וכעת הוא מתפקד אמנם חלקית

תסיים מה שאתה צריך לעשות ואני 'בכי ואמר האב פרץ ב
 ליד האבלאחר כרבע שעה התיישב הפרופסור  .'אספר לך

שנה במקסיקו, הורי היו    13-אני נולדתי לפני כ'שהחל לספר: 
עסקתי עם אבי  64מגיל  ,ניים כמו מרבית היהודים באזורוחיל

חשתי התעוררות  62, בגיל במסחר וחיינו ברמת חיים גבוהה
  ,הורי לעלות לארץ וללמוד בישיבהגדולה ליהדות וביקשתי מ

יתוק מהמשפחה, עליתי לארץ לבדי, שמעות הדבר הייתה נמ
בה טובה והתחלתי ללמוד תורה, אבי פתח עסק  ינכנסתי ליש

פציר בי לבוא ולהשתלב בו תוך פיתויים מהיה  תגדול ובחופשו
היא ניתוק מהתורה , אבל אני ידעתי כי משמעות הדבר רבים

קבלה  המערבי וקיבלתי על עצמי  לומוות רוחני. הלכתי לכות
, לפיתויים להיחשףשלא לצאת בלי נדר מהארץ כדי לא 

ים לא ראיתי את התוצאה הייתה שבמשך ארבע וחצי  שנ
זכיתי לשידוך טוב  ביןבין ל ,ישבתי ולמדתי בהתמדה ,משפחתי

 ברכות. ובשבעהגיעה להשתתף בחתונה  משפחתיוכל 
ת האחרון הוא ביקש לדבר בשבע ברכוו ,אבי היה נרגש מאוד

על הזכות שה' זיכה אותו ובשם כל בני המשפחה ביקש   והודה
ב השכנוע להתנתק מהלימוד ולהשתל תניסיונואת סליחתי על 

 בעסק.
תפארת וזכיתי לבנים ובנות ההולכים בדרך  הקמתי בית  ל
עשינו את כל   ,ני חלה בכבדת, לאחרונה בהתורה והמצוו

כשראיתי שכבר אין  ,ההשתדלויות בלימוד ובתפילות עליו
הלכתי הערב  ,נוס והוא חייב לטוס לאנגליה להשתלת כבדמ

אתה נו של עולם, וביר'תי: רמאלקב"ה ו לכותל המערבי  פניתי
קדוש הזה את  במקום ה ,רק בשבילך קיבלתי כאןהרי יודע ש

הקבלה שלא לעזוב את הארץ כדי שלא אתפתה ואתנתק 
 דושה, כל עוד היה הדבר בידי שמרתילימוד תורתך הקחלילה מ

צטרך  להפר את ,  האם ייתכן שאמסירות על קיום ההבטחהב
אני מפקיד הבטחתי משום שבני עומד למות? כעת הדבר בידך ו

 .בני ואת הבטחתיבידך את רוחו של 
 ...שמשהו חייב לקרות ללא ספק בית  החולים בידיעהחזרתי ל

  בהיווכחםהפרופסור והצוות הרפואי התרגשו עד דמעות 
של מסירות נפש ללימוד התורה  כוחהלראות בחוש מהו 

 מצוות. ולקיום
עלו לארץ , של תורה לחיים להתחברזכו האחים  השניםבמהלך 

 וכולם הקימו בתים לתפארת על אדני התורה והיראה.
 

הלקח של פרשת בלק היא הידיעה כי השמירה  !אחים יקרים
כל יהודי בפרט היא   להטובה ביותר של עם ישראל בכלל וש

ובעיקר   מצוותעל ידי קיום  ?ואיך ,ת לקב"הורעל ידי התחב
  - התורה – הקב"ה' ושהרי חז"ל אמר ,ימוד התורהלידי  לע

כשיהודי לומד תורה ומקיים  ,ממילאו הם. אחדוישראל 
, םדבוק ומתאחד עם הקב"ה בחיבור של מצוות  הוא

 .אנו מוגנים ושמורים מכל צרהתנו יא "הוכשהקב
 !!!בת שלום ומבורךש                  !ה' יזכנו אמן

 
   הרב יורם אברג'ל בן רינה זצ"ל :לעילוי נשמתדברי התורה 

 / יוסף אברהם בן ציון ז"ל זאב אופגנג בן ר' יהודה ז"ל

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

 

 

 

 –דקל מלכה /  רפואה שלימה –גיטה בת מנטה  -אמי  להצלחת:הגיליון 

ודש של ולזרע ק -התורם בעילום שמו  לעליה ברוחניות  / הצלחה בעסקיו 

בריאות  –/ ציון מדמוני ומשפ'  למכירת הדירה –קיימא / יעקב ואורי ישראל 

 זיווג הגון –בריאות והצלחה / ליאור בן זיוה  –/ משה פדלון ומשפ'  והצלחה
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 יד'(, )כד' לכה איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים
לוקיהם של אלו -מה לך לעשות, ומה היא העצה? א -לכה איעצך רש"י:

 שונא זימה...  
  העצה? ההייתמנין לרש"י שזו אכן 

אז רש"י עצמו עונה: תדע שבלעם השיא עצה זו להכשילם בזימה  
 )לא', טז'( בדבר בלעםהיו לבני ישראל שהרי נאמר הן הנה 

  :רבי מנחם מנדל מקוצק מתרץ ומדייק מלשון הפסוקהגה"ק 
התשובה היא: 'אשר יעשה העם  ומה היא העצה? 'לכה איעצך'

פוך את העם הזה )ישראל( יהלמצב ש הזה לעמך' אם תגרום
 ואיך? ע"י הזנות בר מינן. ,לעמך

יום המצוות רואים מכאן שכל זמן שעם ישראל דבוק לקב"ה בק
ובעיקר בלימוד התורה, אזי הוא זוכה לשמירה הדוקה ושום 
מזיק לא יכול לפגוע בו. אבל אם חלילה עם ישראל מחקה את 

אזי הוא מאבד את השמירה   ,הגויים במעשיו ומתנתק מהתורה
 מתגברים עליו. אויביומהקב"ה וחס ושלום 

 
ב חיים המעובד מתוך ספרו של הר ובעניין זה להלן סיפור נפלא

ת והוא נשלח הסיפור הוא על הרב יוסף זיא ולדר שליט"א.
 .המשכנו שהיה עד למעש
שנה חלה בנו של הרב יוסף זיאת  62-השכן מספר שלפני כ

במחלת כבד. זו הייתה מחלה קשה וממושכת, כל הטיפולים 
הכבד הגיע למצב של כמעט  ,ללא הועיל ךהאפשריים נעשו, א

ת החולים וחובר למכשיר מיוחד תפקוד. הוא אושפז בבי חוסר
 קודי הכבד והמצב היה בכי רע.פהמראה את ת

המליץ מנהל המחלקה על ביצוע  ,כיוון שהמצב הלך והחמיר
מהירה תוך תיאום  ההייתהשתלת כבד באנגליה, ההתארגנות 

 קבילו באנגליה.ה  בין מנהל המחלקה למלהשתל תור
מאחר  ,13-ן ההיה אביו ב את החולה תללווהיחידי שיכול היה 

 אחרי לידה. ההייתורעייתו 
ות לפני הטיסה אמר הרב לצוות הרפואי כי הוא הולך מספר שע

הוא יצא  ל להתפלל, הרופאים ביקשו ממנו לא להתעכב,לכות
אחיו של החולה   -ל וליד מיטת הבן נשארו שני אנשים לכות

 ,צהוב כולו ,הוא היה חלש מאוד ,מיטתו דהם ישבו לי והשכן,
 קראו תהילים.ו ישבוה לו כח לדבר והם לא הי

נראה לי   ,יר'תראה את המכשלאחר כשעה אומר האח לשכן 
היא הביטה   ,הוא הזעיק את האחות 'שישנה תזוזה קלה לטובה...

 והלכה... 'זה לא משמעותי'במכשיר ואמרה 
קורא שוב ו לומר תהילים ולאחר כרבע שעה הוא הם המשיכ

לא מתאים לי   ,תשמע'ת מרולת שוב ואכהיא מסת ,לאחות
 .'לי כל רבע שעה, אתה לא מבין בזה אשתקר
אני כבר תשמע אחי, 'כרבע שעה הוא רץ למתמחה ואומר  לאחר

הוא מעולם לא הראה סימן כזה, אתם  כשיר,עיים ליד המשבו
  ,אני רואה'המתמחה הסתכל במכשיר ואמר  'חייבים להתייחס

 'לת כבד...נה את העובדה שאחיך צריך השתה לא משאבל ז
  - אני הולך לפרופסור'חלפה עוד רבע שעה ואז הוא קם ואמר 

נעמד ת ונקש בדל ,ון  חדרוולכי הוא רץ 'מנהל המחלקה בעצמו
 בפתח.

כן בהחלט, אני רואה תזוזה  'שאל הפרופסור.  'משהו קריטי?'
 'חיובית במכשיר

 .'ל הצוותעיכול לסמוך , אני מבין אותך אבל אתה תראה'
תראה זה  'מסתכל במכשיר ואומר לחברו  ,יטהמב להוא חזר שו

, אבל אני לצנ'אני מת .רו של הפרופסורדורץ שוב לח 'לא יאומן
 .'חושב שכדאי שתבוא לראות במו עיניך
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