
7:108:279:03
7:268:299:00
7:188:319:04
7:268:299:00
7:098:289:02
7:278:289:01





  
  
  
  
  
  
  



@gmail.com 





  



 

  

 

 ר של בלקהצפו
ידוע שבלק היה קוסם גדול,  .רַוַּיְרא ָּבָלק ֶּבן ִצּפֹו

 כמו שכתב רש"י שהיה אף קוסם גדול מבלעם.
 ידעוני

, מספר על קסמיו של בלק )1בזוהר הקדוש
 הימזהב, פהיה  הראש :ה לו צפור של כשוףתהיש

 הפרבת בכסף, גוומנחשת קלל מע המכסף, כנפי
 .מזהב הכסף, רגלימל הנוצות עדות שונקומזהב, 

, )2'ידוע' ששמוהכניסו לשון של עוף בתוך פיה 
 ומנקרין את הלשון במחט של זהב.

 בן צפור
לא , שמכל המכשפים 'בן צפור'לכן נקרא שמו 

 היה מי שיודע בכישוף זה כמו בלק.
 בעשבלפניה מכשכש וצפור, את לוקח הוא היה 

והיא , על ידי לחשים של כשוף באויר המפריחו
היתה פורחת אל מעבר להרי החושך ושואלת 

 מ'עוזא' את מה שהיא צריכה וחוזרת.
כשהיתה חוזרת הכניסה לכלוב והיה מקטיר 
לפניה קטורת ומשתחוה לפניה, ואז היתה מגלה 

 רצה.מה שאת 
 פחדו של בלק

ראה  כשחזרהצפור, ה תח אשליום אחד 
, והבין פת כנפיהטסה אחריה ושורשלהבת אש 

 .שזה כח הקדושה של ישראל שמבטלת כשפיו
ישראל,  התחיל בלק מדבר אליה לבטל מעלת

'העם' דרך זלזול, והיא משיבה 'ישראל', הוא אומר 
בגלל ריבוים הם מנצחים, והיא  -הוא אומר 'מאד' 

 .הקב"ה עמהם דהיינוא' כי הגדול ִּכי ַרב הּומשיבה '
נסה הוא לבטל גדולתם של פעמים  70וכך 

ַוָּיָגר מֹוָאב השיבה בשבחם, לכן " פורצישראל, וה
 ".אְמאֹד ִּכי ַרב הּו םִמְּפֵני ָהעָ 

 
ל ִּתְפנּו ֶאל ַא : "וזהו הידעוני שכתוב )2. פרשתינו דף קפד, אב )1

 עושיםש (הלכות ע"ז פ"ו ה"ב)כתב הרמב"ם ו, "ָהֹאֹבת ְוֶאל ַהִּיְּדֹעִנים
  .'ידוע' (ברש"י כתב שמין חיה היא) והעוף ששמשל בלשון 

 189גליון   ו“תשע •ָּפָרַׁשת ָּבָלק 



 

 

בשמירת קדושת האדם תלויה  ִכָּסה ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ.ִהֵּנה 
 היא העינים, ומעלת בני ישראל 

שמכסים ושומרים קדושת עיניהם. לעומת בלעם 
.מפלתו היתה בזאת שהוא  – שכתוב בו 

(תפארת שלמה) 
 

בשבח  ה ִּכָּסה ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ.ִהֵּנה ַעם ָיָצא ִמִּמְצַרִים ִהּנֵ 
מקום הטומאה ישראל דבר, אף ש
שהארציות לא  והתאוות, בכל זאת 

  (אגרא דכלה) ֵיָראה יפה בעיניו.
 

שבני  בלק חששָּכל ְסִביבֵֹתינּו. ַהָּקָהל ֶאת ְיַלֲחכּו ַעָּתה 
הסובבות את  ות הטומאהישמידו את כחישראל 

כרת תיזה ל ידי את הפרי, וע הקדושה כקליפה הסובבת
 )צדק מבשר( מואב.

 
 ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעקֹב.... ֵמרֹאׁש ֻצִרים ֶאְרֶאּנּו 

גם ש, ואם תאמר זכות האבות הקדושים
, אבלישמעאל ועשו בני האבות הם, 

 בחיר האבות, יש רק לישראל. –שזכות יעקב 
 (כתב סופר) 

 
הפחותים  אפילו אלואצל בני ישראל ֲעַפר ַיֲעקֹב.ָמָנה ִמי 

 (תשואותוהשפלים כעפר, חשובים לפני השי"ת מאד.
 )לקוטים חן

 
 )386( ל. -ָּדַר ּכֹוָכב ִמַּיֲעקֹב ְוגֹו' אֹוי ִמי ִיְחֶיה ִמֻּׂשמֹו ֵא 

בגימטריא דוד בן ישי, שהוא הכוכב שידרוך מיעקב 
 )אסטראפליו(ר"ש מא וינקום באומות.

 על הלבלהשליט את המח צריך 
ּכֹחוֹ "ל ֲחזַ  ָאְמרוּ  ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבֹו. ְלעָ ל ׁשֶ  ׁשֶ ם ּבִ

ַד ה ָהְיָת  ּיָ ּבוֹ ע ָהֶרגַ ת אֶ ע ׁשֶ בָּ ם זֹועֵ  ׁשֶ ם ִריְואֹוְמ "ה, ַהּקָ
אֹותוֹ ת ַהּתֹוְספוֹ  ּבְ ֵלםר לֹומַ ל ָיכוֹ ה ָהיָ ע ֶרגַ  ׁשֶ  ַאךְ  ,ּכַ

בָּ  ִדְכִתי ֶמֶלךְ ר ְוָאמַ  ֲהָפכוֹ "ה ַהּקָ . "ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבוֹ "ב ּכְ
ֶרךְ  ְלָפֵרׁש  ֵיׁש  ּדֶ ִעקַּ ז, ֶרמֶ  ּבַ א ִהים ָהָאָד ת ֲעבֹוַד ר ּדְ

ִלי ֶכַהּמַֹחת אֶ טְלַהׁשְ ֵ ֲאוֹול עַ ל ְוַהׂשּ ּדֹות ַהּתַ ת ְוַהּמִ
ִכית ָהָרעוֹ  ְמׁשָ ְלטוּ  םְוהֵ ב, ֵמַהלֵּ ם ַהּנִ לֵ ל עַ  ִיׁשְ ֲעשֶׂ י ּכְ ה ַהּמַ

ֲעׂשוּ  ּיַ כֶ ה מַ ק ַר  ׁשֶ ֵ ַהׂשּ ְלעָ ל ֲאבָ ב. ְמַחיֵּ ל ׁשֶ ע ָהָרׁשָ ם ּבִ

ְהיוּ  הָרצָ  ּיִ לֵ  ׁשֶ ֲעשֶׂ י ּכְ  ַהּמֹחַ ל עַ ם ׁשֹוְלִטיב ְוַהלֵּ ה ַהּמַ
יֵּ ם ָהָאָד ת אֶ  ִלְמׁשֹוךְ  ֲאוֹוָתיר ַאחַ  ֵלךְ ׁשֶ ה ָרצָ ן ָלכֵ ו, ּתַ

לֵ ר לֹומַ  בוֹ י ָראׁשֵ  םּכַ בֵ  – חַ 'מֹ ב 'לֵ ד בֵ 'כָּ ת ּתֵ ַהּכָ ּבוֹ ד ׁשֶ  ׁשֶ
לֵ ת אֶ ל ַמְפִעיא הוּ ם ַהּדָ  ֲעשֶׂ י ּכְ יה, ַהּמַ ם ְוהֵ ב ַללֵּ ם ַיְקּדִ

ְלטוּ  בָּ  ַאךְ . ַהּמֹחַ ל עַ  ִיׁשְ י"ה ַהּקָ דוֹ ם אֹוָת ל ִהּצִ ל ׁשֶ  ִמּיָ
ְלעָ  בוֹ י ָראׁשֵ  ֶמֶלךְ ם ָלהֶ ר ְוָאמַ ע ָרׁשָ הָ ם ּבִ ב 'לֵ  חַ 'מֹ ת ּתֵ

ַהּמֹחַ  –ד בֵ 'כָּ  לֹ א הוּ  ׁשֶ לֵ ל עַ ט ִיׁשְ ֲעשֶׂ י ּכְ  ה.ַהּמַ
 ) הרה"ק רבי ישראל מרוז'יןבשם נר ישראל ( 

 םדָ ל אָ שֶׁ ו ִמּדֹוָתית ְמַזֶככֶ ה ַהּבּושָׁ 

"ה  ּבָ ה ָאַמר לֹו ַהּקָ ְתִחּלָ אּור ַמּדּוַע ּבִ ְוָצִריְך ּבֵ
ם",  ְך ָאַמר "קּום ֵלְך ִאּתָ ֶהם" ְוַאַחר ּכָ "ֹלא ֵתֵלְך ִעּמָ

ּנּוי ָרצ ְך ׁשִ ּיָ א ָרצֹון ָהְיָתה ְוִכי ׁשַ "ה. ֶאּלָ ּבָ ֹון ֵאֶצל ַהּקָ
ָהָיה  יָון ׁשֶ ָרֵאל, ַאְך ּכֵ ְלָעם ְיָבֵרְך ֶאת ִיׂשְ ּבִ ֵמֵאת ה' ׁשֶ

ֵהם  ִמּדֹוָתיו ָהָרעֹות, ׁשֶ ַקע ְמֹאד ּבְ ֻ ן ָרָעה ְוֶנֶפׁש ַעיִ ְמׁשּ
ְרָכתֹו ְרָחבָ  חּול ּבִ ּתָ ר ׁשֶ בֹוָהה, ֹלא ָהָיה ֶאְפׁשָ ה ְורּוַח ּגְ

ְפֵני ַעל ִישְׂ  ה ּבִ ְהֶיה לֹו ּבּוׁשָ ּיִ "ה ׁשֶ ּבָ ה ַהּקָ ָרֵאל. ָלֵכן ָעׂשָ
סּוק "לּו ֵיׁש  "י ַעל ַהּפָ ֵרׁש ַרׁשִ ּפֵ מֹו ׁשֶ ֵרי מֹוָאב, ּכְ ׂשָ
ְפֵני  ָבר ֶזה ּבִ לֹו ּדָ דֹוָלה ָהָיה נּות ּגְ ּגְ ָיִדי" ְוגֹו' ׁשֶ ֶחֶרב ּבְ

נּ  ק ִמּמֶ ּלֵ ה ִנְסּתַ ִרים, ּוֵמֲחַמת ַהּבּוׁשָ ָ ּדֹות ַהׂשּ ּו ְקָצת ַהּמִ
ן  ם ּכֵ ִקּיּום ְלִבְרָכתֹו. ּוִבְזכּות ֶזה ּגַ ָרעֹות, ְוָיכֹול ִלְהיֹות

ָלק ָזכָ  ַלח לֹו ּבָ ָ ׁשּ ׁשֶ ה ּכְ ְתִחּלָ ְלָאְך. ָלֵכן ּבִ ה ִלְראֹות ֶאת ַהּמַ
"ה  ּבָ ֹלא ָנַתן לֹו ַהּקָ ִדים, ְך ִנְכּבָ ל ּכָ ּלֹא ָהיּו ּכָ ִרים ׁשֶ ׂשָ

י בִּ  דֹוָלה ָלֶלֶכת, ּכִ ה ּגְ ִרים ֵאּלּו ֹלא ִתְהֶיה ַהּבּוׁשָ ְפֵני ׂשָ
ַלח לֹו  ר ׁשָ ֲאׁשֶ ְך, ַאְך ּכַ ל ּכָ ּכָ

ּה  דֹוָלה יֹוֵתר, ְוָהָיה ּבָ ּלֹו ָהְיָתה ּגְ ה ׁשֶ , ָאז ַהּבּוׁשָ
ּיּוְכלּו בִּ  ר ְמַעט ֶאת ִמּדֹוָתיו ׁשֶ ּבֵ ִביל ְלׁשַ ׁשְ י ּבִ ְרכֹוָתיו ּדַ

ָרֵאל, ָלֵכן ָאַמר לֹו   . ָלחּול ַעל ִיׂשְ

ַוָּיָגר מֹוָאב ִמְּפֵני ָהָעם ְמאֹד ִּכי ַרב הּוא ַוָּיָקץ מֹוָאב ִמְּפֵני 
תמהו המפרשים מפני ירא מואב מבני  .ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

תתגר ישראל, הרי נצטוו "אל תצר את מואב ואל 
מדוע פתח 'מפני  גם יש לדקדקבם מלחמה". 

שיראת ויש לבאר  העם', וסיים 'מפני בני ישראל'.
ה מפני הערב רב שנתגיירו ביציאת תמואב הי

 חיים מאיר פרנקל;  תלמידים שהביאו חומר לגליון:



 

 

ה רק על בני תהית "אל תצר"מצרים, ואזהר
ישראל, ולא על הערב רב אשר לא מזרע ישראל 

אלא שזה תלוי אי אמרינן כל העם בתר  המה.
אם כן הערב רב נחשבים כבני רישא גריר, ד

ישראל, וכמו שאין רשות לישראל להצר להם, כך 
והנה בלק עצמו לא מבני מואב היה,  גם לערב רב.

אלא מנסיכי מדין ובאותו זמן קיבלוהו מלך 
העם עליהם כדפירש"י. ולפי זה אם נאמר שכל 

בתר רישא גרירי, אם כן כל מואב נמשכים אחר 
ולכן ויגר מואב  מלכם ואין איסור להלחם בהם.

מפני 'העם' היינו הערב רב, שאינם בכלל בני 
ישראל ואין עליהם הציווי לא להלחם, ואם 
תאמר שהערב רב טפלים הם לבני ישראל 

כי רב "מהטעם דבתר רישא גרירי, אם כן תקשי 
וא הרב והמלך שלהם שאינו שהוא בלק ה "הוא

ממואב ועמא בתר רישא גרירי ואינם מואבים, 
עצמם, שהרי  "ויקץ מואב מפני בני ישראל"לכן 

לפי זה מדינים הם, ולא נצטוו שלא להלחם 
הנה עם יצא "וזה מה ששלח לבלעם,  במדין.

הנה כסה את עין "אלו הערב רב,  "ממצרים
של ארץ מואב כי הם לא נצטוו שלא  "הארץ

להלחם בנו, ואם תאמר עמא בתר רישא גרירי, 
 - "יושב ממולי"עם ישראל עצמו  "והוא"אם כן 

יש להם טענה לעומתי שאני אינני ממואב, ואם 
 כן ממה נפשך יכולים הם להלחם.

 מטאלטשאווא זי"ערבי משה דוד להרה"ק (באר שבע  
 )[נפטר י"ח תמוז] מנו"כשם ואב"ד אשכנזים בצפת 

ֶאֶפס ָקֵצהּו ִתְרֶאה ְוֻכּלֹו א ר... י ֶאל ָמקֹום ַאֵח ְל ָּנא ִאִּת 
אם רואה כולו  נפקא מינהצריך להבין מאי ה. ִתְרֶא 

 ה. ונראה דהנה אמרו חז"ל שבלעם היואו מקצת
 פותיודע לכוון הרגע שהקב"ה כועס והקשו בתוס

באותו ותירצו ד ,יכול לומר ברגע אחדה מה הי
ה קשה שאם יאמר כלם . והנ'ַּכֵלם'יכול לומר  רגע

אומר כלם  ואם היה ,כוונתועל מי לא נדע 
וצריך לומר שכיון  ,עובר הרגע הלישראל כבר הי

 ם כןשבלעם עומד כנגד ישראל ורואה אותם א
 כשאמר כלם פשוט שהמשמעות על ישראל. ולפי

רצה שבלעם יקלל את כל לא שבלק  ומרלש י הז
 כברשחול הקללה כיון תאז לא יחד, שישראל 

לכן אמר  ,ישראל ה אתנשבע הקב"ה שלא יכל
ז וא "קצהו תראה וכולו לא תראה"בלק לבלעם 

 .חלקאותו חול הקללה רק על אותם תתראה כש
  (אמרי שפר) 

.ָבֵר ֵּבַרְכָּת ְוִהֵּנה ְלַקְחִּתי אְֹיֵבי כוונת בלק היתה ָלקֹב
שיקלל בלעם את מועדיהם של ישראל. ובספר 

קל"ב ימים טובים שאין  מונה 'חסד לאברהם'
אומרים בהם תחנון, דהיינו שבתות, יו"ט, ר"ח, 
 חנוכה ופורים וכו'. ואם תסיר קל"ב משנ"ד ימות

 'בלק"', ישאר רכ"ב. וזהו שאמר בלק שנת חמה
שתקלל את קל"ב ימים טובים,  "איבי לקחתיך

ימים שאינם הרכ"ב  - 'ברך'את  "והנה ברכת"
 (חתם סופר) ם טובים.יימ

אל הרה"ק ר' מאיר'ל פראמישלאנער זצוק"ל נכנס 
פיאותיו מסוסלות -ן' (אְק אברך עם 'שיינע לָ 

לא עוד 'ל] גֶ -[ 'עלשדזה'( וקווצותיו סדורות לו תלתלים
ַוַּיְרא  ), אמר לו הרבי ר' מאיר'ל: היה עוד בשימוש אז...)

קומט מיט אז ער ָּבא ָלק אזוי ווי ער האט געזעהן 
 [לשון בינה]האט ער פארשטאנען ֶּבן שיינע לאקן, 

 (חמדה גנוזה) אז דער איז יענער פויגל... ִצּפֹור 
 מ

בלעם הרשע בדרך הילוכו כשעדיין חשב שיוכל 
לקלל את ישראל, זכה למחץ ברגלו עד שנעשה 

, וחשב שאז אך בסופו של דבר נאלץ לברךחגר. 
ברכתו לא באה מטוב לבו יחזור ירכו על מקומו, אך 

אלא מאונס, ונשאר חגר. בזה הביא רבי מרדכי 
בספרו 'שפתי  למיד ר"י די קוריאל)הכהן מצפת (ת

כהן' מה ששמע לפרש בדרך מליצה מה שאמר 
עכשיו שלקחתי ע עצמי  ִהֵּנה ָבֵר ָלָקְחִּתיבלעם 
אינה  - ְוא ֲאִׁשיֶבָּנה ֶּבֶרדהינו ה ּוֵבֵרלברך 
 ?חוזרת למקומהשבה ו

 {ד} ּפּוְלמּוס ַהְּסִמיָכה
, ַעל ַאף ָּכל ַהְּמִניעֹות ֶׁשִּנָּסה ַהָּׂשָטן ְלַהֲעִרים :ר ַהּקֹוֵדםַּבַּמֲאָמ 

 .ֵּביַרב ַאְרָּבָעה ִמַּתְלִמיָדיו"י ָסַמ ַמֲהִר 

ח, ָעמֹוס ( "ְיׁשֹוְטטּו ְלַבֵּקׁש ֶאת ְּדַבר ה' ְוא ִיְמָצאּו"

ֶּבן יֹוַחי. יב) ָּבת ַׁש ( ָּפסּוק ֶזה ִנְדָרׁש ַעל ְיֵדי ַרִּבי ִׁשְמעֹון

ֶׁשֹּלא ִיְמְצאּו ֲהָלָכה ׳: ַעל ְּתקּוַפת ַהָּגלּות , ב)קלח
ַּגם ַעל ִעְנַין . ׳ְּברּוָרה ּוִמְׁשָנה ְּברּוָרה ְּבָמקֹום ֶאָחד

ָּפסּוק ֶזה ְוִהְתעֹוֵרר ָעֶליָה ִוּכּוַח  ַהְּסִמיָכה ִנְתַקֵּים
  .ָּגדֹול



 

 

 "חָהַרְלּבַ 
ָהָיה ַרֵּבנּו ֵלִוי , ָרֵאלִמְּגדֹוֵלי אֹותֹו ַהּדֹור ְּבֶאֶרץ ִיְׂש 

ְמַלֵּקט , ָחִביב 'הּוא ָהָיה ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי ַיֲעקֹב ן. ֶּבן ָחִביב
 ׳.ַהּכֹוֵתב׳ִעם ֵּפרּוׁש ד ַהַּתְלמּוַאָּגדֹות  - ׳ַעִין ַיֲעקֹב׳ָה 

 ַהֵּגרּוׁש ְּבֵעת  .ַרִּבי ֵלִוי נֹוָלד ְּבִעיר ַזאמֹוָרא ִּבְסָפַרד
 ֶאת. ְוִהִּגיעּו ְלַׂשאלֹוִניִקי, ָאִביו ִמְּסָפַרדִנְמַלט ַיַחד ִעם 

י יֹוֵסף ּוֵמַרִּב ּתֹוָרתֹו ִקֵּבל ֵמָאִביו ַרִּבי ַיֲעקֹב 
ְלַאַחר ְּפִטיַרת ָאִביו ָעָלה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל  .ַטִאיַטאַצאק

ְּכֶׁשִהִּגיַע ְלֶאֶרץ , ְּבַדְרּכֹו ִהְׁשָּתָהה ְּבַכָּמה ְקִהּלֹות
ְּתקּוָפה ְקָצָרה , ִהְתַיֵּׁשב ִּבְצַפת ְלַכָּמה ָׁשִניםִיְׂשָרֵאל 

ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ָעָלה . ֵּביַרב"י ָהָיה ָׁשם ַיַחד ִעם ַמֲהִר 
 .1ִלירּוָׁשַלִים ְוָהָיה ָׁשם רֹאׁש ַהֲחָכִמים

 
ֵּביַרב ְּבַכָּמה "י ָהָיה ַּבר ְּפלּוְגֵתיּה ֶׁשל ַמֲהִר "ח ָהַרְלַּב 

ֵּביַרב "י ַא ִעם ָּכל זֹאת א ִנְמַנע ַמֲהִר , יםְוַכָּמה ִעְנָינִ 
ְּברֹב ַעְנְוָתנּותֹו ִמִּלְׁשלֹוַח לֹו ְּכָתב ְסִמיָכה ְלַאַחר 

 .ֶׁשִּנְסָמ הּוא
: 2"חְוֶזה ְלׁשֹון ֹטֶפס ַהְּסִמיָכה ֶׁשָּׁשְלחּו ָלַרְלַּב 

ָרֵאל ִמֶּׁשַפע ַהֶּׁשֶמן ַהּטֹוב ֶׁשהֹוִרידּו ָעַלי ַחְכֵמי ֶאֶרץ ִיְׂש "
, א ֵמָחְכָמה ְיֵתָרה ֶׁשֵּיׁש ִּבי, ְּבטֹוָבָתם ְוַחְסָּדםיצ"ו 

ן' ֵלִוי כה"ר ִהְסַּכְמִּתי ֲאִני ְוֵהם ִלְסמֹ ֵאת ֶהָחָכם ַהָּׁשֵלם 
ֶׁשְּיֵהא ָסמּו ָלדּון ּוְלהֹורֹות ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל יצ"ו ָחִביב 

ּוַמה ֶׁשָעְלָתה , ֵריְלָכל ִּדיֵני ַהּתֹוָרה ְוַרב ָסמּו ִיְתָק 
: ּוָבא ַעל ֶהָחתּום. "ַהְסָּכָמֵתנּו ָחַתְמִּתי ַעל ָׁשם ֻּכָּלם

 ."ַיֲעקֹב ֵּבי ַרב"
 ַהּפּוְלמּוס

א ָרָצה "ח ִמֶּׁשִהִּגיַע ְּכָתב ַהְּסִמיָכה ְלָהַרְלַּב 
, ְוַאף ָיָצא ִלְלחֹום ִמְלַחְמָּתּה ֶׁשל ּתֹוָרה, ְלַקְּבָלּה

ֶׁשְּלַטֲעָנתֹו ִאי ֶאְפָׁשר , ם ַהְּסִמיָכהְוַלֲחק ַעל ֶעֶצ 
 .ַלֲעׂשֹות זֹאת ַּבְּזַמן ַהֶּזה

, ִּדין ּוְדָבִרים ְוִאְּגרֹות ֲאֻרּכֹות ִנְכְּתבּו ַעל ְיֵדי ַהְּׁשַנִים
ְּבתֹו . ֶזה ּבֹוֶנה ְוֶזה סֹוֵתר, ֶזה ַמְפִרי ְוֶזה ֵמִביא ְרָאָיה

ֶׁשָהָיה רֹוֶצה ִלְפּגֹׁש ֶאת  3ֵּביַרב"י ַהְּדָבִרים ּכֹוֵתב ַמֲהִר 

                                                      
׳ ִּתּקּון ִיָּׂשׂשָכר׳ַּבַעל  ִּבירּוָׁשַלִים ָלַמד ֶאְצלֹו ַרִּבי ִיָּׂשׂשָכר סּוַזאן 11

 .ְוָהָיה ְלַרב ְקַהל ַהַּמֲעָרִבִּיים, ֶׁשִהְתַיֵּׁשב ַאַחר ָּכ ִּבְצַפת
 "ח.קּוְנְטֵרס ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשל ָהַרְלּבַ  -ה קּוְנְטֵרס ַהְּסִמיָכה  2
 .ֵּביַרב"י קּוְנְטֵרס ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַמֲהִר  -ד קּוְנְטֵרס ַהְּסִמיָכה  3
ּוִמָּׁשם , ַּכּמּוָבן ְמקֹור ֻמְסָמ ְּביֹוֵתר ְלָכל ַהּפּוְלמּוס ֲאֶׁשר הּוא 4

 .ִלַּקְטנּו ֶאת רֹוב ַהֹחֶמר ְלַמֲאָמר ֶזה
ְוֵכן ִמּתֹו , ִמְּלׁשֹונֹו ֶׁשִהְקִּדים ֶאת ַחְכֵמי ְצַפת ְלַחְכֵמי ְירּוָׁשַלִים 5

ֶׁשַחְכֵמי ְצַפת ָהיּו  ַהּקּוְנְטֵרס ַעְצמֹו עֹוֶלה ָּברּור ִּכי ֵלית ַמאן ְּדָפִליג
 .ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה רֹוב ִמְנָין ּוִבְנָין ֶׁשל ַחְכֵמי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ֵּביַרב "י ְלַמֲהִר "ח ִמְּלׁשֹונֹות ֵאּלּו רֹוִאים ֶאת ַהֲעָרָכתֹו ֶׁשל ָהַרְלּבַ  6

ַא ֵאין ַהָּדָבר , ָּפִנים ְּבָפִנים ּוְלִהְתַוֵּכַח ִעּמֹו"ח ָהַרְלַּב 
 .ִמְתַיֵּׁשב

 קּוְנְטֵרס ַהְּסִמיָכה
"ת ָעַר ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים ְוִהְדִּפיָסם ְּבׁשּו"ח ָהַרְלַּב 

ֵרס ְסִמיַכת קּוְנְט ׳ְוִנְקָרא , קמז)ִסיָמן (ְּבסֹופֹו "ח ָהַרְלַּב 
 . 4׳ְזֵקִנים

 :ַהּקּוְנְטֵרס ְמֻחָּלק ַלֲחִמָּׁשה ֲחָלִקים
. ַהְקָּדָמה ָּבּה ֵמִביא ֶאת ַמֲעֶׂשה ַהְּסִמיָכה) 1 .א
ְּתׁשּוָבתֹו  )3. ֹטֶפס ְּכָתב ַרָּבֵני ְצַפת ֶׁשָּׁשְלחּו ֵאָליו )2

 :ְוָכ הּוא ּפֹוֵתַח ֶאת ַהּקּוְנְטֵרס"ח. ָהֲערּוָכה ֶׁשל ָהַרְלָּב 
ִחּבּור ָקָצר ַעל ְּדַבר ִוּכּוַח ַמָּׂשא ּוַמָּתן ֶׁשל ֲהָלָכה "

ְלַמֲעֶׂשה ֶׁשָעַבר ֵּבין ַחְכֵמי ְצַפת ִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנן ִּבְמֵהָרה 
ּוֵבין ַחְכֵמי ְירּוָׁשַלִים ִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנן ִּבְמֵהָרה  ,ְּבָיֵמינּו
ת ַמֲעֶׂשה ַעל ִּפי אֹוָתּה , ֶׁשַחְכֵמי ְצַפת ָראּו ַלֲעׂשֹו5ְּבָיֵמינּו

ֶׁשַחְכֵמי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל  "ם ַז"ל...ַההֹוָרָאה ֶׁשָּכַתב ָהַרְמַּב 
ְיכֹוִלים ִלְסמֹ ֲהַגם ֶׁשֵהם ֵאיָנם ְסמּוִכים, ְוָסְמכּו ַלָּגדֹול 

, ְוָׁשְלחּו יצ״וַיֲעקֹב ֵּבי ַרב  כמהר"רֶהָחָכם  ה"הֶׁשָּבֶהם 
ם ִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנן ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ְּכָתב ָלנּו יֹוְׁשֵבי ְירּוָׁשלַ 

 ן'ַיֲעקֹב  בכמהר"רְוַגם ִלי ֲאִני ַהָּצִעיר ֵלִוי  ...ַהְסָּכָמָתם
יֹוֵׁשב ְירּוָׁשַלם ָסְמכּו ֵמרֹב ְׁשֵלמּוָתם  זלה"הָחִביב 

, ְוַעל ְיֵדי ַהָּׁשִליַח ַעְצמֹו ֶׁשֵהִביא ְכָתָבם 6ְוַעְנְוָתנּוָתם
ָׁשְלחּו ִלי , )ֵּביַרב"י ֶאת ַמֲהִר  ֶׁשָּסְמכּוטֶֹפס ַהְּסִמיָכה -(ר ַהִּנְזָּכ 

ָּכתּוב ְּבֵׁשם ֻּכָּלם  "ח)ִלְסֹמ ֶאת ָהַרְלַּב -(ְּכָתב ַהְּסִמיָכה 
 .)ֵּביַרב"י ַמֲהִר -(ְוָחתּום ִמֵּׁשם ֶהָחָכם  ,ְוַהְסָּכָמָתם

רּור ּובֹו ֵּב , ֵּביַרב"י קּוְנְטֵרס ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַמֲהִר  .ב
 .7ַהֲהָלָכה ִּבְדַבר ִחּדּוׁש ַהְּסִמיָכה ִּבְזַמן ַהֶּזה

ְוהּוא ְּתׁשּוָבה "ח, קּוְנְטֵרס ֵׁשִני ֶׁשל ָהַרְלַּב  .ג
 .ֵּביַרב"י ַלּקּוְנְטֵרס ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַמֲהִר 

ְּתׁשּוָבה , ֵּביַרב"י קּוְנְטֵרס ֵׁשִני ֶׁשל ַמֲהִר  .ד
 ."חַלּקּוְנְטֵרס ַהֵּׁשִני ֶׁשל ָהַרְלַּב 

ְּתׁשּוָבה ַלּקּוְנְטֵרס "ח, קּוְנְטֵרס ְׁשִליִׁשי ֶׁשל ָהַרְלַּב  .ה
 .ֵּביַרב"י ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַמֲהִר 

"י ָלֶזה ָהָיה עֹוד קּוְנְטֵרס ְׁשִליִׁשי ֶׁשָּכַתב ַמֲהִר נֹוָסף 
 .8ֵּביַרב ֲאֶׁשר א ָּבא ִּבְדפּוס

ֶהם ּתֹו ְוַעל ַאף ַהְּלׁשֹונֹות ַהֲחִריִפים ֶׁשִהְׁשַּתְּמׁשּו ּבָ , ּוְלַחְכֵמי ְצַפת
ֶהֱעִריכּו ְוהֹוִקירּו , ְּכֵדי ַהִּדין ּוְדָבִרים ְּכַדְרָּכּה ֶׁשל ִמְלֶחֶמת ַהּתֹוָרה

 .ֶזה ֶאת ֶזה
ֹו ֵּביַרב ֶאת קּוְנְטֵרס"י קּוְנְטֵרס ֶזה ִנְכַּתב עֹוד קֶֹדם ֶׁשָרָאה ַמֲהִר  7

ר ֶׁשָּכַתב ֶאת ְלַאַח "ח ְוִהִּגיַע ְלַיד ָהַרְלּבַ "ח, ָהִראׁשֹון ֶׁשל ָהַרְלּבַ 
 .קּוְנְטֵרסֹו

קֹוֵרא ׳ֲעֵלי ִּגְליֹון ֵסֶפר תקס"ט ָּכ ִנְמָצא ָּכתּוב ִּבְכַתב ָיד ִמְּׁשַנת  8
ְצַפתר' ֵׁשם ַהּכֹוֵתב הּוא ׳, ַהּדֹורֹות ְוכֹוֵתב , ַאְבָרָהם ְּפֵלייַאִגי ְׁשִליַח

יר ֶׁשְּבָיָדם ָׁשם ֶׁשְּבַאַחת ִמְּמקֹומֹות ִסּבּובֹו ָׁשַמע ֵמַחְכֵמי ָהִע 
 .קּוְנְטֵרס ֶזה ִּבְכַתב ָיד

  alyayin.tsfas@gmail.com לתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל אפשר לפנות לכתובת



אגדה ובקיאות

פרשת בלק 

בין  המבדילה  אחת  הפסקה  אפילו  מצינו  לא  בלק  פרשת  בכל   
ענין לענין, כפי שאנו מוצאים בכל התורה, לא פתוחה ולא סתומה. 
הגאון  רבו  בשם  זצ"ל  ואלקין  דוד  שמואל  רבי  הגאון  זאת  ביאר 
בעל החפץ חיים זצ"ל לפי המבואר בחז"ל שמטרת ההפסקות הוא 
לתת רווח למשה רבינו להתבונן בין ענין לענין (כמבואר ברש"י 
נסחף  היה  הרשע  ובלעם  היות  אך  הספרי),  בשם  ויקרא  תחילת 
והולך בשטף דברי נבואתו בלי שום התבוננות, גם כשהיו הפסקות, 
הוא לא התבונן ולא רצה לפקוח את עיניו ולראות שהקב"ה לא 
רוצה במעשיו, והמשיך להתאמץ שוב ושוב לקלל ולהכשיל את 
ישראל, לכן כל הפרשה כולה ללא שום הפסק, להראות לנו שגם 
יעצור  לא  אם  רבינו,  כמשה  ונוראים  עצומים  כוחות  בו  שהיו  מי 
ויתבונן בהשגות שקיבל, ומה הם מחייבות אותו, יפסיד הכל ויגיע 

לשפל המדרגה.

(לתתך עליון)

"ארץ בני עמו" (כב, ה)

"וא"ת מפני מה השרה הקב"ה שכינתו על גוי רשע, כדי 
שלא יהיה פתחון פה לאומות לומר אילו היו לנו נביאים 

חזרנו למוטב, העמיד להם נביאים והם פרצו גדר העולם" 
(רש"י)

תורה  קול  ישיבת  משגיח  זצ"ל  אייזמן  גדליה  רבי  הגה"צ  היה 
אומר, נס זה שהקב"ה השרה שכינתו על גוי טמא הינו גדול לאין 
ערוך מהנס שהאתון פתחה את פיה. שכן בין דרגת "חי" ל"מדבר" 
ישנו הבדל דרגה אחד ואילו בין "מדבר" לדרגת נביא, ישנו הבדל 

גדול בהרבה.
אלא שצריך להבין, הלא מעתה יהיה פתחון הפה של האומות 
גדול יותר, למה העמיד להם הקב"ה נביאים שפרצו גדר העולם 
והחטיאום, ולא העמיד להם נביאים כנביאי ישראל שילמדו אותם 

את הדרך הטובה?
ביאר הגאון רבי אליעזר לופיאן זצ"ל ראש ישיבת תורת אמת 
בלונדון שהגויים יטענו שאין בכוחם להוציא נביא שזכה לנבואה 
בכוחות עצמו על ידי שתיקן מידותיו והכשיר עצמו להיות נביא, 
הצעתם היתה שהקב"ה ישפיע רוח נבואה על גוי חכם והוא יחזירם 
למוטב. הראה להם הקב"ה שאדם שלא תיקן מידותיו אפילו יהיה 
לא  שהנבואה  רק  ולא  מושחת  ישאר  להבדיל,  רבנו  כמשה  נביא 

תרומם אותו, היא עוד תעשה אותו לבעל גאוה גדול יותר.

למדנו שעיקר מהותו של האדם וצמיחתו היא רק על ידי תיקון 
מדותיו ואין בזה שום קיצורי דרך, בלי זה אי אפשר לזכות לתורה, 
ז"ל  הגר"א  שאמר  וכמו  האדם,  כל  היא  לתורה  עצמו  הכשרת  כי 

"עיקר האדם הוא שבירת המדות ואם לאו למה לו חיים"
והנחלת  התורה  בלימוד  ברוחניות,  ההצלחה  שכל  זה  יסוד 
ספרי  בכל  השני  כחוט  עובר  טובות,  במידות  תלוי  לדור  התורה 
את  ושאל  זצ"ל  לווינשטיין  יחזקאל  רבי  הגה"צ  סיפר  רבותינו. 
ראש  של  העצומה  הצלחתו  סיבת  לדעתו  מהי  התלמידים,  אחד 
תלמידים.  בהעמדת  זצ"ל  רוזובסקי  שמואל  רבי  הגאון  הישיבה 
גאון  הינו  שמואל  שרבי  משום  היא  שהסיבה  התלמיד  לו  ענה 
גדול בתורה. אמר לו המשגיח שלדעתו לא זו סבת הצלחתו, אלא 

מידותיו האציליות בהם הוא מושלם, זו היא סיבת הצלחתו.
                          (שיחות לספר שמות - ספר הזכרון להגרא"ז 
גורביץ /  העליה)

"לינו פה הלילה והשבתי אתכם דבר אשר ידבר ה' 
אלי" (כב, ח)

"שמא אין כבודו לתתי להלוך אלא עם שרים גדולים מכם" 
(רש"י)

היה זה הגה"צ רבי מרדכי צוקרמן זצ"ל אומר: בלעם היה לקוי 
בבקשת הכבוד, אולם הוא לא הסתפק בלדרוש כבוד, אלא תלה 
מאד,  מצויה  זו  טעות  שמים.  כבוד  על  כביכול  בשמירה  הדבר 
שהאדם מרמה את עצמו שמעשיו אינם מושפעים מנגיעותיו וכל 

דרישתו היא למען כבוד שמים.
איך קורה דבר כזה, הלא הוא עצמו אומר להם שאינו מגיע איתם 
משום שאין זה רצון השי"ת? היה הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל 
ראש ישיבת מיר אומר, שטמון כאן לימוד מזעזע בכוחות הנפש 
לקיימו,  הולך  והוא  השי"ת  ציווי  את  שומע  אכן  הוא  האדם,  של 
אולם הוא מפרש זאת כפי תאוותיו, שהקב"ה רוצה ביקרו וכבודו 
ואינו רוצה שילך עם פחותים אלא עם גדולים וחשובים. זו תכונה 
שנמצאת באדם, שהוא שומע את מה שהוא רוצה ותאב לשמוע 

לפי נטיות ליבו. 
בישיבת סלבודקה שבליטא היו מחלקים ביום שבועות בבוקר 
עוגת גבינה, מאכל יקר ולגמרי לא מצוי בימים ההם. פעם התבטא 
הסבא מסלבודקה זצ"ל לפני בחורי הישיבה, שאיננו יודע אם מה 
עוגת  את  לאכול  כדי  רק  היה  לא  בתהמדה,  הלילה  כל  שלמדו 
היכן  עד  שקט...  בלב  לאוכלה  שיוכלו  כדי  הבוקר,  של  הגבינה 

חינכם לבדוק עצמם אם יש "נגיעה" כל שהיא במעשיהם.

אגישמקע ווארט
                                גליון שס"ב פרשת בלק י' תמוז תשע"ו

ולע"נ הצדקנית נינה מרטין בת מישלין ע"ה | ולע"נ ר' יצחק ב"ר גרשון ז"ל | ולע"נ ר' נח יצחק הלוי ב"ר משה יעקב ז"ל |  ולע"נ הרב יהודה אריה בן רפאל אלתר ז"ל |
ולהצלחת ר' אלחנן שמואל בן ר' נח יצחק ומשפחתו



באותם ימים פגש הגרא"ז מלצר זצ"ל את הסבא ועלו בשיחה 
דבריו הנ"ל של הסבא. שאלו הגרא"ז בפליאה: "תלמידי ישיבתכם 
המצויינים והמסולאים בפז, היתכן לחשדם כולי האי?" ענה הסבא 
מר  על  מסופר  שם  כ:)  קטן  (מועד  בגמ'  ממעשה  זאת  שלמד 
עוקבא שהיה מחמיר בהלכות אבילות, והחמיר להתאבל על בעל 
חמותו, שאין חיוב הלכתי להתאבל עליו. אמר לו רב הונא, הניחא 
את בעית, לאכול אתה רוצה, מה שנותנים לאבלים. ביאר הסבא 
מסעודת  אך  העוה"ז,  מהנהגות  מאוד  פורש  היה  עוקבא  שמר 
מצווה אכל, ואמר לו רב הונא שאולי בשיטה שלו להחמיר בענין 
אבילות מעורבת איזו נטיה דקה של רצון לאכול מסעודת מצווה 
חכם  תלמיד  שאפילו  לנו  הרי  לכך,  מודע  היה  שלא  ובודאי  זו, 

ותנא, צריך לבחון עצמו מנגיעה ולו הקטנה.
(לב מרדכי עמ' סז - שיחות מוסר - לתתך עליון)

"ויקר אלקים אל בלעם" (כג, ד)

"לשון מקרה עראי וגנאי" (רש"י)

בלעם היה במדרגה הגבוהה ביותר אליה הגיע בן אנוש, מדרגה 
עליה נאמר: "לא קם איש בישראל כמשה אבל באומות העולם 
קם ומנו בלעם" (במדבר רבה י"ד ל"ד), למרות זאת, היה הגה"צ 

בפולין  גרודנא  ישיבת  משגיח  הי"ד  זצ"ל  הרכבי  שלמה  רבי 
אומר, חסרון אחד היה בנבואתו, שלא יכול היה להתרומם ממנה 
לדרגה כל שהיא, והוא שכל נבואתו היתה רק במדרגת "מקרה", 
עוד השראת נבואה ועוד השראת נבואה, אבל הכל במקרה, בלי 

קביעות.
על  שנבנית  שהיא  כל  ממדרגה  הגמור  ההיפך  הוא  זה  מצב 
קביעות, כל מצבו של משה הוא קבוע, קביעות בהשראת השכינה, 
קביעות בהשגת הנבואה עד שאמרו רז"ל (שבת פז) "ואתה פה 
עמוד עמדי", מאז שעלה נשאר במדרגתו ולא ירד ממנה. אפילו 
שאר הנביאים שלא זכו למדרגה רמה כזאת, בכל זאת לפי ערכם 
ומדרגתם היו קבועים במדרגתם ולא היה בכל פעם ופעם מקרה 
חדש אליו התכוננו, ולפי מדרגתם היו מוכנים לנבואה, מה שאין 
כן בלעם בכל פעם הוא מקרה נוסף, וזהו הגנאי היותר גדול, כי 

במקרה אין בנין הצלחה בנין, ואילו עליה היא דוקא בקביעות.
כך הוא הכלל בכל חיי האדם, ככל שהינו קבוע יותר בעבודת 
הפשט  שאין  לדעת  תורה  בן  וצריך  יותר,  גדול  הוא  הרי  השי"ת, 
שאם הוא חוזר שוב ושוב על מעשיו הטובים שהוא רק עולה עוד 
הוא  כי  פעם,  מעוד  יותר  הרבה  זה  פעם  כל  רק  פעם,  ועוד  פעם 

משתרש עמוק ועמוק יותר בעולם הנצח.
 - לתפלתו"  מקום  הקובע  "כל  ו:)  (ברכות  רז"ל  אמרו  לכן 

 בעומק הפרשה 
ריתחא דאורייתא 

                  

 "ויודע דעת עליון" (כד, טז)

שם  מבואר  דהנה  בזה,  העירו  נגע]  [ד"ה  ד:  ע"ז  בתוס' 
בסוגיא דכוחו של בלעם היה בכך שהיה יודע לכוין את השעה 
שהקב"ה זועם, ורצה לקלל את ישראל באותה שעה, והקשו 
שרצה  ותירצו  כמימרא,  ברגע  לומר  יכול  היה  מה  בתוס' 
להתחיל לקלל באותה שעה, וכל מה שימשיך לקלל יהא נחשב 
לומר  שרצה  בתוס',  תירצו  [עוד  הזעם,  בשעת  נאמר  כאילו 
כלם, וביערות דבש ח"א דרוש ט' השיג ע"ז כמש"נ למעלה].
והנה כתב המ"א סי' ק"י סק"א בשם הכנסת הגדולה [וכ"ה 
באשכול (ע' נ"ה) מרב האי גאון], שכשהשעה עוברת יתפלל 
הביננו, ובערוך השולחן סק"ה כ' וז"ל, מזה נראה דס"ל דאם 
התחיל בתפילה קודם גמר הזמן של תפילה ונמשכה עד אחר 
הזמן לא מקרי שהתפלל בזמנו, דהא ודאי כונתו שעתה עדיין 
הביננו  שיתפלל  ס"ל  ולכן  נפ"מ,  מאי  דאל"כ  הזמן,  עבר  לא 

ויסיים בתוך הזמן, אבל כל הי"ח ברכות יסיים אחר הזמן.
מתוספות  נראה  ולענ"ד  וז"ל,  ע"ז  השיג  השלחן  ובערוך 
ברכות ז. [ד"ה שאלמלי] דהולכין אחר ההתחלה, ואם התחיל 
לאחר  שמסיימה  אע"פ  בזמנה,  תפילה  מקרי  תפילה  בזמן 
היה  דאילו  ובברכות,  בע"ז  הנ"ל  לתוס'  וכוונתו  עכ"ל,  הזמן, 
מועיל  היה  הזעם  בשעת  ישראל  את  לקלל  מתחיל  בלעם 
לקלל אף כאשר עברה שעת הזעם, וא"כ כמו"כ אם התחיל 
להתפלל בשעת תפילה מועיל לו שעת רצון זו כאילו התפלל 

בזמנה.
ודבריו מחודשים להפליא, דכל דבריו מכוונים רק אם נימא 

דעיקר זמן תפילה ניתקנה לפי שהיא שעת רצון, ובזה שפיר 
שמתחיל  במה  סגי  זעם  לשעת  שאם  העננים,  לדמות  יש 
בתחילת הזמן, כ"ש דמידה טובה מרובה וסגי במה שמתחיל 
בגוף  דין  הוא  תפילה  זמן  בפשוטו  אכן  רצון,  בעת  להתפלל 
התפילה שתהא בזמנה, וזה מתקיים רק אם כל התפילה כולה 

בעצמה היא בזמנה, וכשיטת הכנה"ג והמ"א הנ"ל.
חובת  בעיקר  לחקור  יש  דהנה  בדבריו,  להעיר  יש  עוד 
תפילת שחרית מנחה וערבית, האם כל התפילות שם תפילה 
אחת להן, ועיקר חובת התפילות היא להתפלל ג' פעמים ביום, 
שחרית  תפילת  דשם  נראה  באמת  אך  וצהרים,  ובוקר  ערב 
חלוקים  שמות  ג'  המה  הרי  ערבית  ותפילת  מנחה  ותפילת 
של תפילה, שנצטוינו להתפלל בשחר תפילה ששמה תפילת 
ערבית,  תפילת  ובערב  המנחה,  תפילת  ערב  ולפנות  שחרית, 

וכפי שיבואר.
ולדינא הכריע המ"ב סי' פ"ט סק"ד שצריך לגמור תפילת 
וסי'  סק"ד  שם  במ"א  וכמבואר  התפילה,  זמן  בתוך  שחרית 
קכ"ד סק"ד, וכן הכריע המ"ב בסי' רל"ג סקי"ג לענין תפילת 
עפי"ד  שדן  רל"ג  סי'  להבוטשאטשער  בא"א  ויעוין  המנחה, 
יתחיל  שלא  הרדב"ז  דברי  שהביא  סק"א  תכ"ו  סי'  המג"א 
באמצע  הלבנה  שתתכסה  יודע  אם  לבנה  קידוש  בברכת 
מנח"י  בשו"ת  שהאריך  מה  ויעוין  בכ"ז,  לפלפל  ויש  הברכה, 

ח"ד סי' מ"ח.
                                                               (חבצלת השרון)



המשתדל שתפלתו תגיעהו "למקומו" הראוי לו - "תפילתו" דייקא, 
ונוסף לזה "קובע" - לא במקרה, קביעות מקום לתפלה היא עיקר 

ההצלחה, ועי"ז מגיע למדרגה רמה "אלקי אברהם בעזרו".
                     (מאמרי שלמה חלק א' עמ' לא)

"ושני נעריו עמו" (כב, כב)

"מכאן לאדם חשוב היוצא לדרך יוליך עמו שני אנשים" 
(רש"י)

אותו לימוד מצינו גם לגבי אברהם אבינו, כמבואר ברש"י עה"פ 
(בראשית כב, ג) "וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו ויקח 
ולא  בעצמו  הוא  "ויחבוש   - בנו"  יצחק  ואת  אתו  נעריו  שני  את 
צוה לאחד מעבדיו שהאהבה מקלקלת השורה", "את שני נעריו - 

מכאן שאסור לת"ח לילך יחידי".
שאסור  הרשע  מבלעם  ראיה  להביא  צריך  מדוע  להבין,  צריך 
ולמה  אבינו?  מאברהם  הלימוד  את  לנו  יש  כאשר  יחידי,  לילך 
הדגישה התורה דין זה שאסור לאדם ללכת יחידי דוקא במעשים 

אלו?
ביאר הגאון רבי שלמה ברמן זצ"ל ראש ישיבת פוניבז': מעשה 
של אדם גדול או ההיפך נבחן בשני תנאים. ראשית בעצם המעשה 
אם הוא גדול או להיפך. ועוד, שעושה מעשים אלו כסדר הנהגתו, 
אבל אם אין זו הנהגתו הקבועה, אף שעושה לפעמים מעשה גדול 

עדיין אין זה מורה שהעושה הוא אדם גדול או ההיפך.
אצל  ולהבדיל  אברהם  אצל  להדגיש  התורה  באה  זאת  את 
בלעם. אברהם הלך לעשות את מעשה העקידה, המעשה הגדול 
ביותר, עד שצריך היה לבוא בזה לאהבה מקלקלת השורה, שהרי 
לכאורה זה סותר לכל ההבטחה והקיום של עם ישראל ורק אהבה 
הרגיל  הנהגתו  ממסלול  יצא  לא  זאת  למרות  השורה,  מקלקלת 
כדי  נעריו  שני  את  לקחת  בו  שהיתה  התכונה  למרות  שכח  ולא 
על  מראה  זה  יחידי,  לילך  חשוב  לאדם  שאסור  הדין  את  לקיים 
רשעותו  מעשה  את  כשעשה  בלעם,  אצל  ולהיפך  גדלותו.  עוצם 
שראה  כיון  זאת,  לעשות  צריך  היה  לא  השכל,  מצד  הרי  הגדול, 
שהקב"ה רוצה בטובתן של ישראל, אלא שהשנאה קלקלה אצלו 
את השורה והלך שובב אחר יצרו, ומדגישה התורה את רשעותו 
ושחיתותו שלא יצא ממסלולו הרגיל, אלא התנהג כרגיל שלקח 
את  שביצע  בעת  רוחו  קור  את  רואים  בזה  עמו.  נעריו  שני  את 

העבירה, שזה מראה שזו מהותו.
(ישורון חלק יז עמ' שעג)

"יודע דעת עליון" (כב, ל)

"ואמרת אתנא, וילך בלעם חסיר דעת... דאנא בעירא 
מסאבא... לא יכולת למילט יתי... כל דכן בני דאברהם 
יצחק ויעקב דבזכותהון אתברי עלמא" (תרגום יונתן)

"אילו לא שמענו על שיעור קומתו של בלעם רק מדברי יונתן 
בן עוזיאל" - כותב הגאון רבי יוסף פרבר זצ"ל ראשי ישבת היכל 
בלעם  שאכן  כפשוטם,  הם  שדבריו  סבורים  היינו   - התלמוד 
וכוחם,  ישראל  בני  ומעלת  הקדושים  האבות  מעלת  על  ידע  לא 
רואים  אנו  בה  שלימה  פרשה  לפנינו  אבל  ממש.  של  דעה  חסר 
היה  ולא  מושלמת  היתה  ישראל  במעלת  בלעם  של  שתפיסתו 
בזה חוסר דעה כלל וכלל, הרי בשירתו הראשונה דיבר על יחסו 

השניה  בשירתו  אראנו",  צורם  מראש  "כי  האבות:  מצד  ישראל 
בשירה  ביעקב",  און  הביט  "לא  בישראל:  השם  אחדות  על  דיר 
עליהם  שתשרה  ראויים  שהם  ישראל  גדלות  על  דיבר  שלישית 
שכינה, משום שמנוקים הם אפילו מהיזק ראיה: "מה טובו אהליך 
דוד  בימי  ישראל  של  הרם  עתידם  על  הרביעית  ובשירה  יעקב", 
שבלעם  אומר  הוי  עתה",  ולא  "אשורנו  המשיח:  ובימות  ושלמה 
הכיר במעלת ישראל לאורך ולרוחב עד שהתפלל וביקש: "תמות 

נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו".
שאינו  כאחד  האתון  אליו  התייחסה  איך  ביאור  צריך  זה  לפי 

מכיר במעלת ישרל ועוד כינתה ואתו "חסר דעה"?
אצלו  נשאר  זה  כל  אך  הכל,  והכיר  בלעם  ידע  שאמנם  אלא, 
בידיעה, אבל לא הוציא את ידיעתו לשלב המעשה, ובפועל הלך 

שבי אחר יצרו ותאוותיו.
ברורה.  כה  ובידיעה  בהשגה  שחי  אדם  שיתכן  לרואת  מזעזע 
מחד, "יודע דעת עליון", ומאידך מכיר כל כך במעלתם של ישראל, 
הגדולות  השגותיו  כל  על  מאפילות  הרעות  מידותיו  בפועל  אך 

והוא נשאר שפל, חדל אישים, וחסר דעה לגמרי.
יתבונן כל אדם בעצמו, שמא באיזו בחינה גם הוא שייך להנהגה 

זו, היכן השגותיו, ועד כמה הוא מבצע אותם בפועל.
 (הנאמן - שבט תשי"ב)

 שאלות מענינות בהלכה  

             (בענינים שונים, מבית הגר"ח קנייבסקי)

סגולות לזרע של קיימא

תפילה
ולומדי  ה'  עובדי  זרע  בנים,  לו  שיהיו  להקב"ה  יתפלל   

תורה.
לכאורה למה אין שום בקשה מפורשת על "בנים" בתפילת 

שמו"ע?
כמו  אליך,  פניו  ה'  ישא   כהנים  בברכת  כלול  זה  תשובה: 
ובמכתב  אליהו).  באבני  הגר"א  בסדור  (עיין  הגר"א  שכתב 
אחר: "ותן ברכה על פני האדמה" היינו בנים, ודברכה דהקב"ה 
בנים שנאמר הנה נחלת ה' בנים שכר פרי הבטן (תהלים קכז, 

ג).
ואבי מרן ה"קהילות יעקב" זצ"ל הביא מדברי המדרש רבה 
(ויצא פרשה סח סי' ה) שרואים משם שתפילה מתקבלת יותר 
שהוא  ב"שונם"  וממילא  ונענו,  בעבר  שם  שהתפללו  במקום 
מסוגל   - שנענה  הצדיק  תפלת  שם  שהיתה  השונמית,  מקום 

מקום זה לתפילה על אותו ענין.

לשתות יין בהבדלה במוצאי שבת
שאלה: האם הוא סגולה לזרע של קיימא

הגמ'  פי  על  וזה  ענבים,  מיץ  ולא  יין,  דווקא  כן.  תשובה: 
במוצאי  היין  על  המבדיל  כל  ע"ב)  יח  דף  שבועות  (במסכת 

שבתות הויין לו בנים זכרים. 
(ועיין בספר שערי אמונה פאה פ"א מ"א סוף סק"ג מש"כ 

הגר"ח בזה).
(שמות בארץ)



בין שבילי המוסר  

"וירא את ישראל שוכן לשבטיו" (כד, ב)

שוכן לשבטיו"... (במדבר  ישראל  את  ישראל, "וירא  את  לקלל  בלעם  כשביקש 
כד, ב) ואמר: "מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל" (שם ה) על שראה שאין 
פתחיהם מכוונים זה כנגד זה (רש"י). מענין מה היה אומר על בני ברק. חלון מול 
חלון, סלון מול סלון, בקנין תורה של דיבוק חברים (תנא דבי אליהו זוטא פט"ז). 
טוב, בשביל זה יש תריסים, והמהדרין מוסיפים וילונות. מה תפקידם? ברור: שלא 

יסתכלו לי לתוך הסלון. אני לא אוהב שמסתכלים לי בצלחת.
אז יש לי הפתעה עבורכם. נקרא ברש"י: "ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד 

זה, שלא יציץ לתוך אוהל חברו" (רש"י במדבר כד, ב)
אתם שומעים: לא כדי שלא יסתכלו אלי, אלא כדי שאני לא אסתכל אליהם! כי 
לא מענין אותי מה נעשה אצל הזולת, איני רוצה לדעת מה קורה אצלו. אני חי את 
חיי, יחיה את חייו. איני רוצה למצוא חן בעיניו ולהרשים אותו, ואיני רוצה להשוות 

עצמי אליו ולקנאות בו. 
היה  יכול  לא  בלעם  ואפילו  מבורכים,  חיים  אלו  ולו.  לי  ומה  לו,  אשר  לו  יהי 

לקללם!
והיום, היום חיים תוך השואות לשני ותחרות עם השני, ואם יש לשני מנה רוצה 

אני מאתים. הוא עבר לארבע חדרים ואני מחפש וילה. מולו, כמובן.
לישראל, "כי  עניות  יפה  ליהודאי"  עניותא  אמרו: "יאה  ע"ב)  ט  בגמרא (חגיגה 
ברזא סומקא לסוסיא חורא" כמו רתמא אדומה לסוס לבן. לא מצאו משל אחר, 
בר  לבחור  מגבעת  או  למשל,  לחתן,  פראק  כפו  והתאמה.  ליופי  אחרת  דוגמא 

מצוה.
ואומרים בשם החוזה מלובלין זצ"ל שרעיון עמוק טמון כאן.

אותו  כשמחזירים  החוצה.  אותו  כשמוציאים  סוס,  על  רתמה  שמים  אימתי 
לאורוה פורקים ממנו את הרתמה! אף העניות יפה לישראל בחוץ, "למה תתראו" 
(בראשית מב, א), אל תראו עצמכם שבעים, כדי שלא יתקנאו בכם (תענית י ע"ב). 

"לעולם הוי קבל [במקום חשוך] וקים" (סנהדרין יד ע"ב צב, ע"א)!
והיום, עולם הפוך. חיים על חובות, כדי להתיפות כלפי חוץ!

כשיוסף הציג אחיו לפני פרעה, בחר בחלשים שבהם (רש"י בראשית מז, ב) לא 
ביקש להרשים, להפך. והיום?!

האדים  ופתאום  נחמד.  בחור  דוקא  שיחה.  שמסרתי  לאחר  אותי  הסיע  אברך 
ושמונה  "שבעה  סנן  שכזו!"  "חוצפה  נבהלתי.  קרה"  "מה  מחרידה.  צפירה  וצפר 
עוקף שמונים ושתים!" אתם כבר מבינים באיזו שנה זה היה. לי לקח זמן להיבן 
מה אמר. אז איך היה מסתכל על ה"חזון איש" זצ"ל, שעד סוף ימיו הלך עם הכובע 

של החתונה?!
בליל שבת אנו מקדמים בברכה את המלאכים שלוונו מבית הכנסת (שבת קיט 
ע"ב). שלום עליכם מלאכי השרת, בואכם לשלום וברכוני לשלום, ומיד: צאתכם 

לשלום. למה משלחים ואתם, למה מגרשים אותם, מדוע לא ישארו?
החפץ חיים זצ"ל ענה: שאנו מבקשים מהם שיברכונו. ואם ישארו עמנו, ויעיפו 
מבט סביב, לא בטוח שמה שהם רואים ימצא חן בעיניהם, שהבית שלנו נראה כמו 

בית יהודי. שירצו לברכנו בברכת "מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל"!
פגשתי באחד, לבוש הדר ופניו קודרות.

סוף  סוף  לשאלה!  שמח  כמה  אח,  פניך".  נפלו  "למה  שאלתי,  לך"  קרה  "מה 
מישהו מתענין, דאגה בלב איש ישיחנה.

גומר  בקושי  אני  חדשה?  חליפה  לקנות  כסף  לי  "יש  אמר,  חושב"  אתה  "מה 
את החודש! ומה לא טוב בחליפה הישנה? נכון, קצת דהתה, קצת מרופטת, יצאה 
מהאופנה, אז מה, אי אפשר ללכת איתה? אבל מה, אני בא בין אנשים, אז בשביל 
החברה התאמצתי וקניתי חליפה חדשה. ואני מסתובב כבר שעה, ואף אחד לא בא 

ואמר לי תודה! הרי בשבילם קניתי, ולא מעריכים!"
ונאמר, שזהו שאנו מתודים - גברים כנשים, בת ק' כבת כ', "על חטא שחטאנו 
לפניך בשקור עין" פסוק הוא: "יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון ומשקרות 
כוחלות  שהיו  ע"ב)  ט  יומא  ע"ב  סב  (שבת  בגמרא  ופרשו  טז)  ג,  (ישעיה  עינים" 
עיניהן, ופרש רש"י (ביצה טז ע"א קידושין עג ע"ב) שהיו נותנות כחול סביב עיניהן, 

ליפותן. נו, טוב. ומה החטא שבדבר? מה האיסור?
להדיח  שבא  עין  שקור  על  רק  לא  החטא!  אבות  אבי  כאן  ויש  חטא,  כאן  אין 
לחטא, חלילה, לפעפע כארס של עכנאי. אבל עצם השיקור, ההתיפיפות, הגינדור, 
מה  על  הערכה.  לקושש  חן,  למצוא  לב,  תשומת  למשוך  מה.  עבור  מה,  בשביל 

ולמה, מה עסקך עם אחרים, למה תתחשב בדעתם, האם הם מתחשבים בדעתך. 
חיה את חייך, מלא את מצבריך, גדוש עצמך בתוכן, וההערכה תגיע מאליה!

ויתכן שזהו שאמרו (בבא בתרא יא ע"א): מעשה במונבז המלך שבזבז אוצרותיו 
ואוצרות אבותיו בשנות בצורת ונאספו עליו אחיו ובית אביו ואמרו לו: אבותיך גנזו 
והוסיפו על של אבותם, ואתם מבזבזם? אמר להם: אבותי גנזו למטה, ואני גנזתי 

למעלה. אבותי גנזו לאחרים ואני גנזתי לעצמי.
שאחרים  ולעניננו:  אחריהם.  ליורשיהם  הכונה  בפשטות,  לאחים"?  "גנזו  מהו 

יראו, ויעריכו, ויקנאו...
ורבי ירוחם ממיר זצ"ל אמר: בוא וראה, מה בין הנזיר לבין המצורע. במצורע, הן 
בטומאתו והן בטהרתו, כתוב: "והובא אל הכהן" (ויקרא יג, ב. יג, ט. יד, ב) במהותו 
נגרר הוא, נסחף, מובל. ואצל הנזיר נאמר "יביא אותו" (במדבר ו, יג) פרש רש"י: 

הוא מביא את עצמו. עצמאי הוא, בלתי תלוי! (ויעוין במאמרינו שם).
נבחן את עצמנו, ונראה באיזה מחנה אנו נמצאים. למי מהם אנו משתייכים!

"עין רעה ויצר הרע ושנאת הבריות, מוציאים את האדם מן העולם" (אבות פ"ב 
היורשים  תלמידיו,  ותכונות  מתכונותיו  אחת  הרעה,  העין  בבלעם.  וכולם  מי"א), 
גיהנום בעולם הזה ויורדים לבאר שחת לעולם הבא (אבות פ"ה מי"ט ובתוי"ט). 
וכתב רבנו יונה (אבות פ"ב מי"א) שמי שאינו שמח בחלקו ועוין את הזולת, "אויר 
וידועים  הרעה"  בעינו  בהם  שעיין  הדברים  את  ושורף  ההיא  המחשבה  מן  עולה 
כי  הבריאה,  "מסודות  כי  כא)  סימן  לקוטים  בתרא  (בבא  זצ"ל  איש  החזון  דברי 
הקלה  ומחשבתו  המעשה,  בעולם  נסתרים  גורמים  מניע  הוא  במחשבתו  האדם 
צפה  שרב  וידוע,  מוצקים".  עצמים  של  ולחורבן  להרס  גורמים  לשמש  תוכל 
בקברים שבבית העלמין ואמר שתשעים ותשעה מתוך מאה מתו בעין הרע (בבא 

מציעא קז ע"ב).
ובספר "אורות אילים" מצינו סיפור נורא. שר אחד היה לו בן יחיד כבן עשר. יום 
הנערים.  עם  לשחק  אותו  ושלחה  נאים,  בגדים  והלבישתו  אמו  אותו  סרקה  אחד 
היה השר יושב בלשכתו, ושמע את מצהלות הנערים. נשא עיניו וראה במשחקם, 
היה  בני  אילו  אח,  חשב:  בעיניו.  חן  נשא  יפה  כה  המשחק  והנאה  התמיר  והנער 

כמוהו - 
ולא ידע כי בנו הוא...

לאחר מכן פנה לביתו, לאכול.
שאל את אשתו: הנער היכן הוא?

אמרה לו: משחק עם הנערים.
אמר: קראי לו, ונאכל יחדיו.

יצאה לקרוא לו, וראתה התגודדות מבוהלת. פלסה דרך, וראתה את בנה מוטל 
לארץ, מת, בר מינן...   

עינו הרעה של אביו פגעה בו!
אדם  ונכנס  זצ"ל,  הסטייפלר  לפני  ולמד  ישב  זצ"ל  הורביץ  אברהם  רבי  הגאון 
לשאול שאלה: לא מכבר נכנסו לגור בדירתם החדשה, ואשתו שמה לב לכך שבכל 
כאבי  עם  הביתה  חוזרים  הם  מהם,  ומתפעלת  ילדיהם  את  רואה  שהשכנה  פעם 

ראש וסחרחורות. היא מטילה בהם עין הרע, האם לעבור דירה?!
בחיוכו,  הסטייפלר  הבחין  דירה?  לעבור  זה,  בשביל  וחייך:  אברהם  רבי  שאל 

והקפיד: "אם הגמרא קובעת שעין הרע מזיקה, מציאות קיימת היא!"
הפטיר רבי אברהם: "מי שאינו מקפיד, אין מקפידים עמו" (פסחים קי ע"א)

והסטייפלר אמר: "לא אמרו כן לגבי עין הרע"!
ודומם  ע"ב)  ב  בתרא  בבא  ע"א  קז  מציעא  (בבא  צומח  גם  היא  מזיקה  שהרי 

(פסחים נ ע"ב)!
שאין  ב)  כד,  (במדבר  לשבטיו  שוכן  ישראל  את  כשראה  בלעם  התפעל  כמה 
פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, כדי שלא יציץ לתוך אוהל חבירו (רש"י), שיותר יש 

לאדם להזהר שלא יזיק, משלא יוזק (תוספות בבא קמא כג ע"א)!
העושר  להחצנת  ימינו,  של  והרהבתני  הראותני  החיים  לאורח  מנוגד  זה  כמה 
ולניקור העיניים. ולא מבינים, שיותר משמנקרים עיני הזולת, מנקרים עיני הזולת 

את נכסינו, חלילה!
שנתנו  משום  נשתברו  הראשונים  שהלוחות  אמרו  הרי  מצוה,  בדבר  ואף 
פלאג'י  חיים  רבי  והגאון  לא).  שמות  (תנחומא  הרע  עין  בהם  ושלטה  בפרהסיה 
זצ"ל (לב חיים סימן פח) כתב, ששליח הציבור לא יהיה גם התוקע, "משום סכנת 
כחו גדול". וכתב, שהמעשה היה באיזמיר ששליח  עין הרע, שרבים יתמהו למה 
הצבור היה גם התוקע בראש השנה, ומאותו היום ואילך הלך ונחלש עד שנפטר 

לבית עולמו, ותלו כולם משום עין הרע.
(והגדת)

כל המעונין לקבל מנוי שבועי דרך פקס או מייל נא לשלוח מייל ל GISHMAKEVORT@GMAIL.COM  או ישלח בקשה לת.ד. 18303 מיקוד 91182 ירושלים או להשאיר הודעה בתא הקולי 

שמספרו 151527131458 בצירוף שם כתובת ומספר טלפון ובל"נ נטפל בבקשתכם
וכן כל המעוניין להקדיש העלון לעלוי נשמת או לרפואת וכו' מתבקש לשלוח למייל הנ"ל או להשאיר הודעה בתא הקולי הנ"ל.
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 ליקוטים נפלאים 
 פרשת בלק

 
 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

 

 ) 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, ּכֵַלם 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(

 

 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 ולפי זה
 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
אחרי שברור היה לכולם שברכתו של לבן  פרי (ורק עשו דברינו

לא פעלה ורבקה נפקדה בילדים למעלה מדרך הטבע, הבינו 
 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
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 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 
עינו, שמיהר לשלחם קודם הגעת זמן  בלעם, להודיע צרות

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 
אישים, ופרץ גדרו של עולם, ומה משנה אם נתן 'ארוחת בוקר' 

 ורחיו או לא.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 

אורחים שלנו בלילה בצורה נוראה גם כלפי אנשים. היו לו 
בביתו, ובבוקר מזדרז מיד כשהתעורר משנתו לשלחם מביתו, 
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 

 בהתנהגותו עם הזולת.
 )050-4124438הרב צבי נקר  –מונה שלמה (א
 

 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
 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 

אמר: מצינו בתורה על אתונו של בלעם שדיברה שהציע, 
בלשון בני אדם, וכי אפשר להעלות על הדעה, שחמור ידבר 
בלשון בני אדם? ענה לו הרב: למה לא? אם אדם חכם כמותך 
יכול לדבר בלשון חמורים. אין תימה שחמור יוכל לדבר בלשון 

 בני אדם.
 

 ) 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(
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 )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

 

 )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

 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

 

    " 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
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 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(
 

 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
 חפצוומרוב 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(
 

 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(
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 שבועהפרשת בפירושים מתוך שיעור לקט 
 21:45ב"ב יום חמישי בשעה  4בביהכנ"ס "דברי שיר" רח' זכריה 

 458ספר ון מגלי                                         ו"תשע שנת בלקפרשת 
 (כב, ב) "ַוַּיְרא ָּבָלק ֶּבן ִצּפֹור"

ֹוִתּיֹות ָהא"ב [ַאֶל"ף ֲחַז"ל (ַׁשָּבת קד ע"א) ּדֹוְרִׁשים ֶאת א
ְגֹמל ַּדִּלים ְוכו'] ְואֹוְמִרים  -ַאֵּלף ִּביָנה, ִּגיֶמ"ל ַּדֶל"ת  -ֵּבי"ת 

 ֶׁשָהאֹות ק' ִהיא 'ָקדֹוׁש'.
ֹמה סֹוֵּבל אֹוֵמר  -ְלִפי ֶזה   - "ַׂשְלָמה ֲחָדָׁשה"ְּבִסְפרֹו ַרִּבי ְׁש

ׁש ֵיׁש ְלָפֵרׁש ֶאת ִעְנָיָנּה ֶׁשל ָהאֹות ק' ַהּמֹו ִפיָעה ִּבְׁשמֹות ְׁש
ְּב'ֹקַרח' ָהאֹות ק'  -, ֻחַּקת, ָּבָלק ֹקַרחַהָּפָרִׁשּיֹות ָהְרצּופֹות: 

ַהק' ְּבֶאְמָצָעּה, ּוְב'ָּבָלק'  -מֹוִפיָעה ְּברֹאׁש ַהֵּתָבה, ְּב'ֻחַּקת' 
 ַהק' ָּבָאה ְּבסֹוף ַהֵּתָבה. 

ּוַח ַהֹּקֶדׁש, ְוַרק ְלַאַחר ָהָיה ָקדֹוׁש ִּבְתִחָּלתֹו, ָהְיָתה לֹו רֹקַרח 
 ִמֵּכן ָּבָאה ְיִריָדתֹו. ְלִפיָכ ָהאֹות ק' ָּבָאה ְּברֹאׁש ְׁשמֹו.

ְּתִחָּלָתּה עֹוֶסֶקת ְּבִעְנָיָנם ֶׁשל ַהְּטֵמִאים  -ֻחַּקת ָּפָרַׁשת 
ּוַבְּדָרִכים ְלִהָּטֵהר ִמן ַהֻּטְמָאה, ּוְלַאַחר ֶׁשִּנְטָהִרים ַרָּׁשִאים 

ֹקֶדׁש. ִמָּכאן ָוֵאיָל ַמְמִׁשיָכה ַהָּפָרָׁשה ַלֲעֹסק ֶלֱאֹכל 
 ְּבנֹוְׂשִאים ֲאֵחִרים. ְּכלֹוַמר, ַה'ָקדֹוׁש' ִנְמָצא ָּבֶאְמַצע. 

ָהָיה ָטֵמא, ַא ְלַבּסֹוף ָזָכה ְוָיְצָאה ִמֶּמּנּו רּות ָּבָלק 
. ִמּׁשּום  ָּכ מֹוִפיָעה ַהּמֹוָאִבָּיה, ֶׁשִּמֶּמָּנה ָיָצא ָּדִוד ַהֶּמֶל

 ָהאֹות ק' ְּבסֹוף ְׁשמֹו. 
 

 (כב, ו) יּוָאר" ָּתֹאר ַוֲאֶׁשר ְמֹבָר ְּתָבֵר ֲאֶׁשר ֵאת ָיַדְעִּתי "ִּכי
"  ְּתָבֵר ֲאֶׁשר "ֶאת " ְלׁשֹון –ְמֹבָר  ָעָבר. "ַוֲאֶׁשר "ְמֹבָר
 ָעִתיד. ַמּדּוַע? "יּוָאר" ְלׁשֹון -יּוָאר"  ָּתֹאר
 ַעל ַהְּמֻקָּבִלים, ְּבִסְפרֹו , ִמְּגדֹוֵליְּפַתָּיה ְיהּוָדה יַרּבִ  ֵּבֵאר

 ": ְיהּוָדה ִמְנַחת" ַהּתֹוָרה
 ְלָבֵר ְל ִלְקרֹא ָיֹכְלִּתי ָּדָבר ֶׁשל ְלִבְלָעם: ַלֲאִמּתֹו ָאַמר ָּבָלק
 ֲאִני ֶׁשּיֹוֵדעַ  ִיְׂשָרֵאל, ֶאָּלא ְּבֵני ֶאת ְלַקֵּלל ִּבְמקֹום ַעִּמי ֶאת

 ָּכל ַרב ֹּכֲח ֵאין ְּבֶזה - ִּבְבָרכֹות ֻמְצָלח, ְוִאּלּו ִהְּנ ִּבְקָללֹותׁשֶ 
... ִאם  ֶׁשהּוא ִסיָמן ִהְצִליָחה, ְוַהְּבָרָכה ִמיֶׁשהּו ֵּבַרְכָּת  ְּכָבר ָּכ

" ֹקֶדם ָהָיה ְּכָבר  ַּגם ְוָלֵכן ַאֵחר ִמיֶׁשהּו ְיֵדי ַעל ָלֵכן "ְמֹבָר
 ַאף ִאם ַּגם ּפֹוֲעלֹות ֵהן - ִקְללֹוֶתי ָעָליו, ֲאָבל ָחָלה ִּבְרָכְת
 ֹקֶדם... ִקֵּלל לֹא ֶאָחד
" הּוא ֲאֶׁשר ֶאת ָיַדְעִּתי ֶׁשָאַמר: "ִּכי ֶזהּו "  ְּכָבר ְּתָבֵר "ְמֹבָר

 ָּתֹאר ַוֲאֶׁשר" ַמְצִליָחה. ֲאָבל ִּבְרָכְת ָהְיָתה לֹא ֶּבָעָבר, ַאֶחֶרת
 ָלֵכן. ֹקֶדם ְמֻקָּלל ָהָיה לֹא ִאם יד, ַּגם" ְּבָעִת יּוָאר -

 ִמֶּמּנּו, ָלֵכן ְלִהָּפַרע ְוֶהֱחִליט ָּבָלק ִמִּדְבֵרי ָקׁשֹות ֶנֱעַלב ִּבְלָעם
 ֶאת ְלַקֵּלל לֹו הֹוָרה ּוָבָלק ָּבָלק ֵאֶצל ִּבְלָעם ָּבא ַּכֲאֶׁשר

 -(כג, ח)  ל"-ֵא  ַקֹּבה לֹא ֶאֹּקב ִּבְלָעם: "ַמה לֹו ִיְׂשָרֵאל, ָאַמר
ִקים  לֹא ִקְלָלִתי ְלַקְּלָלם, ֲהלֹא אּוַכל ְוֵאי ֹקֶדם ִקֵּלל לֹא ֱא

 ֶּׁשָאַמְרָּת: ַהְּבָרכֹות ִמַּמה ָהפּו קֹוֶרה ּתֹוִעיל! ְּכלֹוַמר, ֶאְצִלי
ַאֵחר,  ִמיֶׁשהּו ְיֵדי ַעל ֹקֶדם ִנְתָּבְרכּו לֹא ִאם ַּגם ָחלֹות ֶׁשִּלי
 ִקְּלָלם ְּכָבר ֵּכן ִאם ֶאָּלא ְלַקֵּלל ָיכֹול ֵאיִני - ַהְּקָללֹות ְוִאּלּו

 ָלֵכן.  ֹקֶדם ַאֵחר ִמיֶׁשהּו

 ְלָבָלק, ִּכי ָּגדֹול ַצַער ָהָיה ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִּבְלָעם ֵּבֵר ַּכֲאֶׁשר ָלֵכן
ֶׁשָּכתּוב:  ַהְּגבּוָרה, ְּכִפי ִמִּפי ְמֹבָרִכים ְּכָבר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֲהלֹא

 ָּתחּול ִּכי ָסֵפק ֵּכן, ֵאין כב, יב), ְוִאם " (ַּבִּמְדָּברהּוא ָּברּו יּכִ "
 ֲעֵליֶהם. ִּבְלָעם ִּבְרַּכת ַּגם

 
 (כב, יח) "ְמלֹא ֵביתֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב"

 לֹא ִּכי ְּביֹוְדעֹו ָּבָלק, ַא ֶׁשל ּוְזָהבֹו ְּבַכְסּפֹו ְמֹאד ָחַׁשק ִּבְלָעם
 ַהַּמָּצב ִעם ְּבֵרָרה ְּבֵלית ה', ִהְׁשִלים יּפִ  ֶאת ַלֲעבֹור יּוַכל

 ַלֲעׂשֹות יּוַכל לֹא – ְוָכֵהָּנה ָּכֵהָּנה לֹו ִיְּתנּו ִאם ַּגם ִּכי ְוהֹוִדיעַ 
 ַּגם ָוָכֶסף" ִהְׁשַּתֵּמׁש ָזָהב "ַאְלֵפי ֶׁשל ִּבּטּוי ָּדָבר. ְוִהֵּנה, ְּבאֹותֹו

 ְלָכל ָּבז ַגְמֵרי, ְּכֶׁשהּואלְ  ׁשֹוֶנה ע"ה ְּבֶהְקֵׁשר ַהֶּמֶל ָּדִוד
 ֶׁשל ַהִּנְצִחי ַהַּתֲענּוג מּול ָּבעֹוָלם, ֶאל ַהַּקָּיִמים ַהֶּכֶסף אֹוְצרֹות
ָקיו ּתֹוַרת ִלּמּוד  ֶׁשָאַמר ְּבֻחָּקיו, ְּכמֹו ְוִהְׁשַּתֲעְׁשעּות ֱא

 ָוָכֶסף". ָזָהב ֵמַאְלֵפי ִּפי ּתֹוַרת ִלי קיט, עב) "טֹוב (ְּתִהִּלים
 ַהְּזכּות ֶאת יֹוֵתר ְלַהֲעִרי ְמֻסָּגל יֹוֵתר, הּוא ָּגדֹול ֶׁשָאָדם ְּכָכל

 לֹא ָוָכֶסף ָזָהב ַאְלֵפי ִּכי ה', ְוָלחּוׁש ּתֹוַרת ִלּמּוד ֶׁשל ַהְּגדֹוָלה
 ָלּה. ִיְׁשוּו ְולֹא ִיְּדמּו
 ֶׁשל יםַהְּקרֹובִ  ִמַּתְלִמיָדיו , ֶאָחדַׁשְדִמי ָהַרב ִסֵּפר ֶזה ְּבִעְנָין

 ַׁשְין ָהַרָּבִנית לֹו ֶׁשִּסְּפָרה ַזַצ"ל, ַמֲעֶׂשה הגרח"פ ַׁשְינֶּבְרג
 ַׁשְינֶּבְרג: ָהַרב ֶׁשל , ִּגיָסתֹוֶׁשתחי'
 ֲאֻרּכֹות ְוִהְסּתֹוֵדד ַׁשְינֶּבְרג ָהַרב ְלֵביָתם ִנְכַנס ַהָּיִמים ְּבַאַחד

 ִּכי ַּבְעָלּה ָלּה ִסֵּפר ָצאַזַצ"ל. ְּכֶׁשּיָ  ַׁשְין ֹמֶׁשה ַרִּביַּבְעָלּה,  ִעם
 – ְמיֶֻחֶדת ַּבָּקָׁשה ִמֶּמּנּו אֹור" ִּבֵּקׁש "ּתֹוָרה ְיִׁשיַבת רֹאׁש
 ְוהּוא ְלמֹוְסדֹוָתיו ְּכָסִפים ְלַגֵּיס ָלֵצאת הּוא ּוֻמְכָרח ֱהיֹות
 ְמַבֵּקׁש ּתֹוָרה, הּוא ִּבּטּול לֹו ְלִהָּגֵרם ָעלּול ֶזה ְיֵדי ַׁשַעל חֹוֵׁשׁש
 ִיְׁשֶהה ֶׁשּבֹו יֹום ְּבָכל ְזַמן ְמַעט ֲעבּורֹו ְלַהְקִּדיׁש ֶׁשּיֹוִאיל ִמֶּמּנּו

 ִלְזכּותֹו. ִיְלַמד ְּבחּו"ל ּובֹו
 ֲחִצי לֹו' ָלֵתת' ִלי ֶׁשֵּיׁש – ֹמֶׁשה ַרִּבי ִהְמִׁשי – לֹו ֵהְׁשַבִּתי
 ֲחִצי ּתֹוִמ  ָׁשָעה ַהָּבָאה: ֶרַבע ַהֲחלּוָקה ִּפי ַעל ְּביֹום ָׁשָעה
 ֵמֲארּוַחת ָׁשָעה ִאְׁשִּתי, ְוֶרַבע ִעם ֶׁשִּלי ַהֹּבֶקר ֲארּוַחת ְׁשַעת
 ְוָעַזב ְמֻרֶּצה ָהָיה ַׁשְינֶּבְרג ֶׁשָּלנּו... ָהַרב ַהְמֻׁשֶּתֶפת ָהֶעֶרב
 ַהַּבִית. ֶאת ְּבִסּפּוק
מֹו. עֹולָ  ְלֵבית ַׁשְין ֹמֶׁשה ַרִּבי ִנְקָרא ָחְלפּו, ְוִהֵּנה ָׁשִנים

 ַהִּנְפָטר, ִנְּגָׁשה ְּבֵבית ֲאֵבִלים ְלִנחּום ַהָּגדֹול ַהִּגיס ְּכֶׁשִהִּגיעַ 
 ַּבַעל' ַמר ַּבָּקָׁשָתּה: "ֲהלֹא ֶאת ְלָפָניו ְוָׁשְטָחה ָהַאְלָמָנה ֵאָליו
 ָידּוַע, ָנא ְזַמן ְּבֶמֶׁש יֹוִמית ָׁשָעה ֲחִצי ַעל ַהָּמנֹוחַ  ְלַבְעִלי' חֹוב
 ַהָּיִמים ְּבִׁשְבַעת ֲעבּורֹו ְוַיְקִּדיׁש ִּכְגמּולֹו ַרֵּבנּו לֹו יבָיִׁש  ְוָנא
 ִלְזכּותֹו". ְּביֹום ִלּמּוד ָׁשָעה ֲחִצי ַהָּקֵרב ַהָּׁשָנה רֹאׁש ֶׁשַעד
 ַהִּטיׁשּו ְנַיר ַּכִּסיד, ְּכמֹו ְוֶהֱחִויר דּוִמָּיה ֶנֱאַלם ַׁשְינֶּבְרג ָהַרב
 ַּכָּמה ּוְלַאַחר – ַׁשְין ָהַרָּבִנית ִסְּפָרה – ֶׁשְּבָיִדי ַהֶּזה ַהָּלָבן
 ֵמעֹוָלם... לֹא ַהֶּזה ַּכָּדָבר ָהָיה ְוָאַמר: לֹא ִהְתאֹוֵׁשׁש ַּדּקֹות
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 EXSTRA לֹו ֵיׁש ַהִאם ָׁשַאְלִּתי , ַרק'ְזַמן ִמֶּמּנּו ִהְלֵויִתי'
TIMEָׁשָעה ִציחֲ  לֹו ֶׁשֵּיׁש ִלי ָעָנה עֹוֵדף, ְוהּוא , ְּכלֹוַמר: ְזַמן 

 ְּביֹום.
 ...XSTRA TIME ִלי ֵאין – ֲעֻמקֹות ִהְתַנֵּצל – ֲאִני

 ְּבִדְמעֹוֶתיָה, ּוְלַמְרֵאה ַלֲעֹצר ִהְצִליָחה לֹא ָהֲאֵבָלה ָהַרָּבִנית
 ְוָאַמר: "ַמְסִּכים, אּוַכל ְּבַעְצמֹו ָהַרב ׁשּוב ִהְתַּכֵּנס ָּפֶניהָ 

 ֶׁשְּלָפֵנינּו ַּבָּׁשבּועַ  יֹום ְלָכל ַּדּקֹות ָחֵמׁש ַהֵּׁשם ְּבֶעְזַרת ְלַהְקִּדיׁש
 ִמְליֹון ָׁשֶוה ֶזה – ְּבקֹול ִהְכִריז – ַהָּׁשָנה, ּוְדִעי רֹאׁש ַעד

 ּדֹוָלר!"...
 ַמְחְׁשבֹון ְמֻרָּצה, ָנְטָלה ְּכֶׁשִהיא ִלְמקֹוָמּה ַׁשְין ָהַרָּבִנית ָׁשָבה

 ָׁשוֹות ִלּמּוד ַּדּקֹות ְוָחֵמׁש ְׁשלֹוִׁשים ְוִחְּׁשָבה: ִאם ְלָיֶדיהָ 
 ְּכֶעְׂשִרים ָׁשֶוה ִלּמּוד ַּדַקת ֶׁשָּכל ּדֹוָלר, יֹוֵצא ִמִּמְליֹון ְלַמְעָלה
 ּדֹוָלר... ֶאֶלף ּוְׁשמֹוֶנה
 ְוִהְכִריָזה: "ְּדעּו ַוֲחָתֶניהָ  ָּבֶניהָ  ֶאל ְּבִהְתַרְּגׁשּות ֵעיֶניהָ  ֵהִריָמה

 ֵמֶעְׂשִרים ְלַמְעָלה ָׁשָוה ֶׁשָּלֶכם דִלּמּו ַּדַקת ָּכל ָלֶכם, ִּכי
 ַׁשְינֶּבְרג!...". ָהַרב ִלי הֹוָרה ְּבֵפרּוׁש ּדֹוָלר... ָּכ ֶאֶלף ּוְׁשמֹוֶנה
 ְּדַבר ְלַתֵּקן ַהָּגדֹול, ִּבֵּקׁש ִּגיָסּה ִעם ִנְפְּגָׁשה ֶׁשָּבּה ַהָּבָאה ַּבַּפַעם

 ּדֹוָלר, ֶאָּלא ִמְליֹון ֶוהׁשָ  ַהִּלּמּוד ָמה, ְוָאַמר: "ֶּבֱאֶמת, ֵאין
 ָוָכֶסף!...". ָזָהב ֵמַאְלֵפי ִּפי ּתֹוַרת ִלי יֹוֵתר... טֹוב ַהְרֵּבה

 
 (כג, י) "ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעֹקב ּוִמְסָּפר ֶאת ֹרַבע ִיְׂשָרֵאל"

ֵאין ֶחְׁשּבֹון ַּבִּמְצוֹות ֶׁשֵהם  -ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעֹקב : ַרִׁש"
  .ָעָפרְמַקְּיִמין ּבֶ 

ִמְצוֹות ַרּבֹות ְמַקְּיִמים ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאְמָצעּות ָעָפר, ְלָמָׁשל: ֵאֶפר 
ָּפָרה ֲאֻדָּמה, סֹוָטה, ְקבּוַרת ַהִּמיָלה ַּבחֹול, לֹא ַּתֲחֹרׁש ְּבׁשֹור 

 ּוַבֲחמֹור, ִּכּסּוי ַהָּדם, ְקבּוָרה ְועֹוד. 
ֵהם אֹוָתם ֵאּלּו  ְמֻקָּבל, ִּכי ַהּסֹוֲחִרים ַהּטֹוִבים ְּביֹוֵתר

-ַהְיכֹוִלים ַלֲהֹפ ֶזֶבל ְלָזָהב, ְוִהֵּנה, ִּביֵדי ַעם ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש ֵאין
ְסֹפר ִהְזַּדְּמנֻּיֹות ַלֲעׂשֹות זֹאת, ְוִלְזּכֹות ַעל ְיֵדי ֶאְמָצִעים 

ְּבעֹוָלמֹות ֶׁשל ֵנַצח,  -מּוָעִטים ֶׁשל ָעָפר ַהִּנְלָקִחים ֵמַאְׁשָּפתֹות 
ֶיֶלד ַהַּמְׁשִלי ֶאת ָהַאְׁשָּפה ְלַבָּקַׁשת ָאִביו, ְוָכ  ְּכאֹותֹו

ְּבֶאְמָצעּות ֶזֶבל, ִּכְפׁשּוטֹו, ְמַקֵּים ִמְצַות ִּכּבּוד הֹוִרים, ֶׁשֶעְרָּכּה 
 לֹא ְיֹׁשַער ְולֹא ְיֹתַאר.

ָעַמד, ֵאפֹוא, ִּבְלָעם ְוָאַמר: ִמי ָיכֹול ְלַהְכִריַע ֲאָנִׁשים, ֲאֶׁשר 
 ְוָעָפר עֹוִׂשים ִמְצוֹות?! ֵמחֹול

ַרִּבי ִאיֶסר ַזְלָמן ַזַצ"ל ְּבֵׁשם ּדֹודֹו ָהַרב ַׁש ְּבִעְנָין ֶזה ִסֵּפר 
ֶׁשַּפַעם ָנְסָעה  "ִׁשּמּוָׁשּה ֶׁשל ּתֹוָרהַזַצ"ל ַּבֵּסֶפר "ֶמְלֶצר 

 ָּבַרֶּכֶבת. ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים"ְקבּוַצת ֲאָנִׁשים ְּבַיַחד ִעם 
ים ָנֲהגּו ָנִׁשים ְיהּוִדּיֹות ֲעִנּיֹות ַלֲעלֹות ָלַרֶּכֶבת ְּבאֹוָתם ָיִמ 

ְוִלְמֹּכר ָּבְטִנים ְּבזֹול. ַאַחת ִמן ַהּמֹוְכרֹות ַהָּללּו ִנְּגָׁשה ֶאל 

ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ִלְמֹּכר לֹו ָּבְטִנים, ּוְלִׂשְמָחָתּה ָקָנה ִמֶּמָּנה. 
ַּבְּקִנָּיה ֶׁשָעָׂשה ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ַּכֲאֶׁשר ִהְבִחינּו ַאְנֵׁשי ַהְּקבּוָצה 

 ִמֲהרּו ִלְקנֹות ַּגם ֵּכן.
 –ָאַמר ָלֶהם ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים": ַהְיַדְעֶּתם ֵאי עֹוִׂשים ֶמִׁשי? 

לֹוְקִחים ְׂשָערֹות ַּדּקֹות ֶׁשל ֶמִׁשי ּוִמֶּמּנּו אֹוְרִגים ַּבד ֶמִׁשי, 
ַׂשֲערֹות ֶמִׁשי ִמַּבד ֶמִׁשי... אּוָלם ַוַּדאי ֶׁשּלֹא ִנָּתן ַלֲעׂשֹות 

, ִמי ֶׁשָּקָנה ָּבְטִנים ֵמאֹוָתּה ִאָּׁשה ְּבַמָּטָרה ְלַהּנֹות  ַּכּיֹוֵצא ְּבָכ
ֶאת ָהִאָּׁשה ָהֲעִנָּיה ַהּזֹו, ּדֹוָמה ְלִמי ֶׁשָּלַקח ְׂשָערֹות ְוָעָׂשה ֵמֵהן 

ּנֹות ֶאת ַעְצמֹו, ַּבד ֶמִׁשי, ַא ִמי ֶׁשָּקָנה ָּבְטִנים ַעל ְמָנת ְלהַ 
ִהְפִסיד ֶאת ַהִּמְצָוה, ַוֲהֵריהּו ְּכאֹותֹו ָאָדם ֶׁשָּלַקח ָּבד ֶמִׁשי ַעל 

 ְמָנת ַלֲעׂשֹות ִמֶּמּנּו ַׂשֲערֹות ֶמִׁשי...
 

ָקיו "ה'  (כג, כא) ּבֹו" ֶמֶל ּוְתרּוַעת ִעּמֹו ֱא
ים ִמָּבָלק ֶאל " אֹוֵמר ֶׁשְּזַמן ְׁשִליַחת ַהְּׁשִליִח ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹותַה"

ּוְכֶׁשִהִּגיַע ִּבְלָעם ְלַקֵּלל ֶאת , ִּבְלָעם ָהָיה ְּבסֹוף ֹחֶדׁש ֱאלּול
ֱאלּול. ָלֵכן ָּכתּוב ֶׁשִּבְלָעם ִמֵהר ּבְ ִיְׂשָרֵאל, ָהָיה ֶזה ְּבכ"ט 

ַּבֹּבֶקר ָלֵצאת ְלַדְרּכֹו ִּכי ָרָצה ְלַהְסִּפיק ֶאת רֹאׁש ַהָּׁשָנה... 
 א' ר"ה... -ִלי"  ָאָרה"ְלָכה ָנא  :ַּבִּמִּלים ָּדָבר ֶזה ָרמּוז

 ִלְתֹּפס' ֶאת רֹאׁש ַהָּׁשָנה?!'ּוַמּדּוַע ָּכל ָּכ ָרָצה ִּבְלָעם 
 ,ִּבְלָעם ָעָׂשה ֶחְׁשּבֹון ֶׁשרֹאׁש ַהָּׁשָנה הּוא יֹום טֹוב ִמְּבִחיָנתֹו

פֹוא ִּבְלָעם ֶׁשֵּכן ְּביֹום ֶזה ַהָּׂשָטן ְמַקְטֵרג ַעל ִיְׂשָרֵאל. ָּבא ֵא 
ְוָרָצה ְלַקְּלָלם ְּבֵעת ֶׁשַהָּׂשָטן ְמַקְטֵרג, ַא ִיְׂשָרֵאל ָּתְקעּו 

ֵאי אּוַכל  :ַּבּׁשֹוָפר ְוָסְתמּו ֶאת ִּפיו ֶׁשל ַהָּׂשָטן. ָאַמר ִּבְלָעם
ָקיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶל ּבֹו"הְלַקְּלָלם ִאם " ֲהלֹא ְּתִקיַעת , ' ֱא

  !ָּלֶהם מֹוַנַעת ִמֶּמִּני ְלַקְּלָלםַהּׁשֹוָפר ׁשֶ 
 
ַוּיֹאֶמר ָּבָלק  ...ְמָבְרֶכי ָברּו ְוֹאְרֶרי ָארּור. ַוִּיַחר ַאף ָּבָלק"

ׁש  ֶאל ִּבְלָעם, ָלֹקב ֹאְיַבי ְקָראִתי ְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת ָבֵר ֶזה ָׁש
 )יא-(כד, ט "ְּפָעִמים, ְוַעָּתה ְּבַרח ְל ֶאל ְמקֹוֶמ

 ָּתמּוַּה ְמֹאד: 
ַמה ַהַּתִּקיפּות ַהּזֹאת ֶׁשְּמַגֶּלה ִּפְתאֹום ָּבָלק ְּכַלֵּפי ִּבְלָעם, ַעד 
ֶׁשהּוא ְמַסְּלקֹו ֵמַעל ָּפָניו? ַוֲהֵרי ַּגם ַעד ֹּכה ָעַמד ָּבָלק ְוִהְתּבֹוֵנן 

ִּתין ְולּו ְּבַמֲאַמָּציו ֶׁשל ִּבְלָעם ְלַקֵּלל ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ּוַמּדּוַע לֹא ַיְמ 
עֹוד ַּפַעם ַאַחת, ְּכֵדי ָלֵתת ְלִבְלָעם ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות ְלהֹוִכיַח 

 ֶאת ַעְצמֹו?
, "ְמאֹור ֵעיַנִים"ְוָכַתב ַעל ָּכ ַרִּבי ֵמִאיר ֶוְרָּג'ִני ְּבִסְפרֹו 

ֶׁשַהִּסָּבה ְלָכ ִהיא, ִמְּפֵני ֶׁשַּבְּקָלָלה ָהַאֲחרֹוָנה ָחַסם ִּבְלָעם 
ְמָבְרֶכי "ֶאְפָׁשרּות ְלַקֵּלל עֹוד ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ְּבָאְמרֹו: ֶאת הָ 

, ְּכלֹוַמר ִמי ֶׁשְּיַקֵּלל ֶאת ִיְׂשָרֵאל הּוא "ָברּו ְוֹאְרֶרי ָארּור
ַעְצמֹו ְמֻקָּלל. ִאם ֵּכן, ֵהִבין ָּבָלק, ָּכל ָהִעְנָין ָאבּוד ַעְכָׁשו, ִּכי 

ְּלָלם, ֲהֵרי ֵמַאַחר ֶׁשֲאַנְחנּו ָׁשַלְחנּו ַּגם ִאם ַיְצִליַח ִּבְלָעם ְלַק 
אֹותֹו ְלַקֵּלל, ִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ֲארּוִרים. ְוִאם ָּכ ָאַמר ָּבָלק 

"ְלִבְלָעם:   ."ְּבַרח ְל ֶאל ְמקֹוֶמ
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  ""בלקבלק""פרשת פרשת  
  .מעשה בקוסם ובצופה פיקח]. כא, כב[" ואך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה"

מודיעו בלעם שלא יוכל לומר אלא , שיבוא לקלל את ישראל, בפרשתנו שולח בלק מלך מואב אחר בלעם בן בעור
. וסופק כפיים כשהוא מברך במקום לקלל, למרות זאת בלק מקבל פניו ומחכה למצוא פיו. בפיו' את אשר ישים ה
ולקוות , להתעלם מהצהרות שאינן לרוחו. אבל זה טבע האדם. הלא הוזהר מראש, על מה הכעס. מגרשו לארצו
  ...לטוב מבחינתו

ולתדהמת , )כי התורה אסרה מעשי קסמים ואחיזת עיניים, בפני נכרים(שהופיע בפני קהלו " קוסם" על מסופר
  !"היתה שם מחיצה נסתרת, אה: "אחד שליגלג" פיקח"היה שם . שפנים מכובעו הריקכולם הוציא שלושה 

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

ומסר את שעון , חייך הלה, "בבקשה". "?אוכל לקבל את שעונך: "פנה אל הפיקח ואמר, קצרה רוחו של הקוסם
הוא הרי . ענה הפיקח, "ודאי". "?אני יכול להכות עליו בפטיש, עכשיו: "ושאל, הקוסם צרר אותו במטפחת. הזהב

המטפחת ". בטח. "אותו לא ירמו, פיקח צחקה" ?אני יכול לרמוס אותו ברגליים, וכעת. "יודע שהמטפחת ריקה
 בנשימה –" אני פותח את המטפחת! ועכשיו שימו לב: "ואמר לקהל, הרימה, הקוסם דרך עליה, הושמה על הארץ

שהוא נתן לי ", אמר, "כולם עדים... " ובתוכה התגלו שברי השעון–עצורה עקב הקהל אחר המטפחת הנפתחת 
  "...רשות להכות ולרמוס

הפרחים הנפלאים , נשמותינו, הילדים שלנו. הרבה יותר משעון זהב, יש לנו אוצר יקר? כלפי מה הדברים אמורים
. כי יהיה טוב? מדוע. יש הורים שמוסרים אותם לחינוך חילוני, ואז. עומדים לפרוח לתפארת, המלאים טל ילדות

נכון , ז נכון שהם מצהירים שהם מחנכים לכפירהא. כי זה קרוב לבית. כי יש להם מבנה יפה. כי כולם הולכים לשם
אבל אלו דיבורים . מנתקים כל זיק אמונה, נכון שבזים לכל קודש. שהם מצהירים שהם רומסים כל קדוש ויקר

ונתנו לו רשות להכות , שידעו שהם מסרו את שעון הזהב לקוסם, הורים אלו. לא יכול להיות שזה כל כך גרוע. בלבד
  ).מעיין השבוע! (רסיסים... ושלא יתפלאו אם יקבלו.  ורומסוהוא מכה, ולרמוס

  .טובהין  ע].ב, כד[ "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים"
 .)י"רש( עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה האמורים למעלה - מידותיו' ביקש להכניס בהם עין רעה הרי יש לך ג

הייתה , "עין טובה"ותחילת המשנה היא ה". מתלמידיו של אברהם אבינו, ונפש שפלה,  ורוח נמוכה,עין טובה"
רר על הוא היה מרבה לעו. מגור) 'פני מנחם'בעל ה(מנחם אלתר -ר רבי פינחס"מושגורה ממרא זו בפיו של האד
  .ואהבת ישראל, כלפי הזולת' עין טובה'החשיבות המיוחדת של מידת ה

מוטיב זה חזר ונשנה בכל ". לנהוג זה עם זה בעין טובה"הייתה שגורה ההכרזה ,  בחגים ובמועדים,מדרשו-בבית
 את נעקור" – גם במכתבו האחרון לחסידיו כתב ברוח דומה. ואף קיבל ביטוי מודגש באיגרותיו לחסידיו, הליכותיו

  ".שמים-יראתבדרכי נועם ו, נתחזק בתורה, נרבה במידת חסד וטוב, שנאת ישראל אשר בתוכנו
תור ארוך של .  בירושליםר"בבית מדרשו של האדמו, שעה קלה לפני אמירת הסליחות ברוב עם, ק"היה זה מוצש

מומחה , ר"בין העומדים בתור היה גם הד. לזכות בברכתו, השתרך מפתח חדרו' עמך בית ישראל'חסידים ו
ערב , מבקש אני ברכה. "ר פנימה"נכנס הד, ובהגיע תור. ר"ומי שטיפל בקביעות בעיני האדמו, לרפואת עיניים

  .אמר, "המתכנס פעם בשנה באירופה, צאתי לכינוס עולמי של רופאי עיניים
, מספרים על חידושים ותגליות, בכינוס זה מחליפים הרופאים דעות" .התעניין הרבי, "?ומה מטרת הכינוס"

האם אין חשש ", ר"פנה אליו האדמו, "לי-  נאאמור" .ענה הרופא". ומעשירים זה את זה בתחום רפואת העיניים
יימנע מלחשוף אותה , ומצא חידושים וסודות בתורת הרפואה, דרך כלשהי בתחום הרפואי- שרופא שהגיע לפריצת
הרופא התפעל מהשאלה וברר  ".?כדי לשמור את כל התהילה לעצמו ולהעשיר את קופתו, לפני עמיתיו הרופאים

בקש ", הוסיף מיד ואמר, "כאשר תגיע לאותו כינוס. "ר לא המתין לתשובה"אדמואך ה. את מילותיו קודם שיענה
כל , כי כשם שאנו, מורי ורבי מירושלים ביקשני לומר לכולכם :את רשות הדיבור ואמור לחבריך הרופאים כך

כך . ובודואגים כי תהיה להם עין טובה לראות ט, נו של מטופליחותרים לשיפור הראייה הפיזית, המתכנסים כאן
עלינו להתעלות מעל שיקולים . מהבחינה המוסרית ובתחום עבודתנו' עין טובה' של חובה עלינו לאמץ בקרבנו גישה

-לטובת כל בני, ולעשות ככל שביכולתנו כדי לקדם את רפואת העיניים בעולם, רווחיים וכלכליים, אישיים צרים
  ". גם סודות ותגליות נסתרותולגלות. ולגלות עין טובה כלפי כל מכרינו למקצוע, האדם

  .הודה לו ויצא מחדרו, ולאחר ששמע מפיו דברי פרידה וברכה, הפנימם, ר"הרופא הקשיב לבקשת האדמו
, ר מירושלים הקשיב לדוברים"הד. מאות רופאי עיניים מכל העולם גדשו את אולם הוועידות המרכזי של הכינוס

  .ר"לרגע אחד לא שכח את בקשת האדמואך , רשם לעצמו אמירות חשובות לצד הערות משלו
הוא חש דריכות . ר מירושלים לשאת את נאומו"ואחריה עתיד היה הד, בצהרי היום הוכרזה הפסקה קצרה

  .ר ניגש אל דוכן הנאומים"והד, בגמר ההפסקה הזמין המנחה את הרופא מישראל. והתרגשות

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"יהשלמה אחיה בן הלן , ו" חביבה בת מוזלי הי,ו"הימהרנגיז בת טאוס , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



אלה הערות על כמה -ואף רשמתי לעצמי אי. מכובדיםהקשבתי בעניין רב לדוברים ה. "פתח ואמר, "עמיתיי הרופאים"
רב חשוב , ידי רבי-תבקשתי למסור לכם עלשנלהעברת מסר חשוב , ואולם הפעם אבקש לנצל את הופעתי לפניכם, מדבריהם

הכל היו מסוקרנים לשמוע מה לרב זקן מירושלים . השתררה באולם דממה מוחלטת, למשמע הצהרתו זו ".וזקן מירושלים
' עין טובה'הרבי מירושלים ביקשני להעמיד במרכז דבריי את החשיבות העליונה של " .ס העולמי לרפואת עינייםולכינו

תחרות היא דבר טוב , ובכן. מי כמונו יודעים כמה קשה היא התחרות השוררת בתחום עיסוקנו. במשמעות העמוקה שבה
  .כל עוד אין היא באה על חשבון החולים, ומפרה

עלינו להניח הצידה כל רגש טבעי של תחרות וכל שיקול כלכלי או ,  עשויים להשפיע לרעה על המטופליםאך כאשר הדברים
והבהיר כמה . ר הוסיף להבהיר את דבריו ולהמחישם בדוגמאות הלקוחות מעולמם של המשתתפים בכינוס"הד". יוקרתי

כי ניכר היה , פי השקט והמבטים-על. אחד למשנהועין טובה כלפי רופא , ובעבודתם בתחום זה בפרט, חשובה בכינוס זה בכלל
  .לא איחרה להגיע, הוכחה חותכת לכך. דבריו עושים רושם רב על השומעים

, "חברים. "בצעדים מדודים ניגש הלה אל הדוכן. מיד אחריו הוזמן לשאת דברים פרופסור יוגוסלבי נודע לרפואת עיניים
שיעילותה נבדקה והוכחה מעל כל , באמתחתי תגלית רפואית חדשהיש . בראשית דבריי אבקש להתוודות לפניכם", אמר
איני צריך להסביר . לא התכוונתי לדבר עליה כאן ולחשוף אותה לפניכם, למען האמת. בבדיקות שקיימתי במרפאתי, ספק

 עוררו דבריו החכמים של הרב הזקן מירושלים. שיניתי את החלטתי, אך בעקבות דבריו של קודמי מישראל ...לכם מדוע
 להתחיל מריפוי עצמי של עיני ולפיו ריפוי עיני המטופל חייב, בליבי תחושה של הזדהות עם הרעיון העמוק שמאחוריהם

- מוזמן לפנות אליי אחרי, מי שיבקש לשמוע פרטים נוספים. על תגליתי, בקווים כלכליים, משום כך אספר לכם כעת. פלהמט
  ".באופן אישי, כן

. השפיעה על האווירה בכינוס, ר מירושלים"שבאה בעקבות נאומו המקורי של הד, רופא היוגוסלביהופעתו המרשימה של ה
מה גם שבכינוס זה התגלו תגליות רבות אשר לא . וגרם קידוש שם שמיים" רב הזקן והחשוב מירושלים"עורר כבוד עמוק ל

  .)נצוצות( כ אצל המטופל"ואח, העבודה על עין טובה תחילה אצל המטפלוהעיקר העיקר ... התגלו מעולם
  .ויקח רומח ]. ז,כה ["וירא פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ויקם מתוך העדה ויקח רומח בידוו"

למאי נפקא , "ויקח רומח בידו" של ההתורה את העובדא מדוע הדגישה "ר מטולנא שליט"באחת ממשאותיו שאל האדמו
זה , יש קנאי שהולך עם הרומח ביד ומחפש את מי להרוג, ללמדנו שישנם שני סוגי קנאיםבאה התורה הקדושה , אלא ?מינא

הקנאי האמיתי הוא אחד שהולך לתורתו ועבודתו הרוחנית ולפתע רואה מעשה . זה רוצח בלבוש קנאי, לא הקנאי האמיתי
ולכן הדגישה התורה . העוולאז הוא רץ מיד לקחת רומח כדי לתקן את , שמזעזע את אמות הסיפים של עולמו הרוחני

  ...הקדושה שפינחס היה מהסוג השני
הוא נכנס אל . שם צריך היה להישאר עד אחרי שבת. חסיד קרלין הגיע לווינה,  הבאסיפורהרחבה לרעיון זה ניתן למצוא ב

קשה תמה הרבי למשמע ב .ובקש את רשותו של הצדיק להתפלל בבית מדרשו, ל"ק רבי ישראל מטשורטקוב זצוק"הרה
אם לא כדי שהיהודים יתפללו , לשם מה יש לנו בית מדרש? למה צריך לבקש רשות כדי להתפלל בבית המדרש. "מוזרה זו

. יודע אני שאצלכם רגילים להתפלל בשקט ובנחת. דרכנו להתפלל ברגש ובקול זעקה. חסיד קרלין אני: "הסביר האורח. "?בו
, אם אכן תרצה להתפלל עמנו. אין זו דרכנו בתפלה, אכן: "נענה הרבי ".פלהרענה לכם לת לא תפיהאם צעקותי, לכן שואל אני

  ".אבקש ממך להתפלל כמנהג המקום
עד . בשבת הגיע לתפלה. החליט, "לא אסער ולא אצעק, אתאפק בכל כחי. "חשב לו האורח וקבל עליו את דברי הרבי

חי והוא שאג -ללבו רגש לא,  נעלמה ממנו הבטחתו,שכח עולם ומלואו - אולם כשהגיע לשם, הצליח להתפלל בשקט" נשמת"ל
  "...ורוח ונשמה שנפחת באפנו... אברים שפלגת בנו... עד הנה. "במלא גרונו

ועורר סערה בבית המדרש של הצדיק , הבין האורח שעבר על התנאי המפורש שהתנה עמו הרבי מטשורטקוב – לאחר התפלה
ומרוב , רצה להסביר שלא שלט ברוחו. יע צער ולבקש סליחה ומחילהלהב, נכנס אליו כדי להתנצל. בתפילתו הבוערת

  .התלהבות שכח את הבטחתו
הרי לפני . "התבלבל החסיד .שאל – "?למה יהודי שמתפלל בהתלהבות צריך להתנצל על כך. "שוב תמה הרבי למשמע הבקשה

  !"ועברתי על התנאי, התפללבתנאי זה קבלתי רשות ל. שבת אמר לי הרבי כי הוא אינו מסכים שאתפלל בקול רם
לא זה מה . קולות מזומנים איני סובל. לפני שבת באת כדי להודיע מראש שאתה עומד לצעוק? אינך מבין: חייך הרבי ואמר

  "!נו כך נאה וכך יאה – התלהבות דקדושה עד שפרץ מקרבך הזעקות הללווהתלהבת אבל כשבאת להתפלל . ה רוצה"שהקב
היה בעולם צדיק שהיה : כך היהמעשה שהיה ו"... כשהלב בוער צועקים", היהודיםכפי שאמרה הרבנית מסטרליסק לאחד 

ראו , אמרו שבשעה שעמד בתפילה. שהיה יותר גדול ממלאך – "השרף"בלשון החסידים הוא נקרא . מכונה השרף מסטרליסק
  !.איזו התלהבות, איזו דביקות – בקול רעש גדול, והיה מתפלל בצעקות – שבוער אש מעליו

והנה לקראת הימים האחרונים לשהותו אצל הרבי . שקטים ומאופקים בטבעם – חד בא לביתו יהודי תושב גרמניהיום א
  ".אבל דבר אחד אני לא מבין. הכל בסדר" ."?איך אתה מרגיש כאן: שאלה אותו הרבנית

אמרה לו  ".קטשיגיד את התפילה בש? מדוע הרבי צועק ורוקע ברגליו ומתלהב באמצע התפילה" ."?מה אתה לא מבין"
וגם אצלי הלב , גם לי בוער: "אמר היהודי ".הוא מוכרח לצעוק. ת"לבו שורף באש להשי. מפני שהלב שלו בוער: "הרבנית
"  סימן שהלב שלך קר,אם אתה לא צועק. מוכרחים לצעוק, אם הלב בוער, לא" ".אני מתפלל בשקט. ואיני צועק, רותח

  ".ואני לא צועק, הלב בוער! לא רבנית" .השיבה הרבנית
ועזבה את , הרבנית שמעה לדבריו בנחת. והוא חושב ואומר שהלב כן בוער, היא אומרת שהלב לא בוער, לויכוח כזה אין סוף

, רבנית: "ק אחרי הבדלה ניגש לרבנית"במוצש. היהודי לקח את כל כספו והפקידו בידי הרבנית. היה זה ערב שבת .המקום
  !"הכסף שלי" . שאלה"?איזה כסף: "תה מאד פיקחיתהרבנית שהיי ".את הכסף בבקשה

  ?"אולי התבלבלת" ...!"ציםנאל תעשי קו, רבנית, רבעצן" ."יש לך טעות,  אולי...אולי"
יש שם גם , מונח בו כל כספי, וכי את יודעת מה יש שם בנרתיק שהנחתי בידיך! אל תמתחי את העצבים שלי, רבנית, רבנית"

  "?ה במה אקנהנסעתי ליריד לקנות סחור. הלוואות
  !!".?רבנית מה את עושה לי" החל לצעוק "!!!רבנית". "?אולי נתת לאדם אחר"

  ?מה אתה צועק. בשקט, יהודי תדבר בנימוס' ר, תסלח לי: אמרה לו הרבנית
רק . קח את הכסף אבל דע לך אם הלב בוער כן צועקים? אתה צועק, הלב שלך בוער, אה" ..".הלב שלי בוער? מה אני צועק"

  .)נצוצות(..." או בדברים בטלים, בוער ביראת שמים, אם הוא לוהט בתפילה. פה הלב בוערתלוי אי
  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"זבת כשוור  קודסיה נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע
  , ל"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

 .נפטרי עם ישראלכל נ "ולע, ל"נ אירן בת מורוריד ז"לע, ל" זמרים בת חנומקהנ "לע, ל" זראובן בן דולתנ "לע, ל" זבן אסתריונה נ "לע, ל"נ ציון סלים בן ננה ז"לע

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון



 
 
 
 
 

 
  !כשרונות אדירים בעלעילוי עצום היה היה בעיירה אופקים  -"דרך כוכב" 

 

אופקים עיירה אחד מילדי הקהילה ב -היה זה לפני עשרות שנים 
עלעל בעלון תורני, באחד המדורים מצא את השאלה הבאה: 

מצאנו פסוק בתורה, שבו מופיעה האות ל' חמש עשרה היכן '
חשקה נפשו של הילד  '.פעמים. בין הפותרים נכונה תערך הגרלה

 לנסות את מזלו.
 

 ,הןיעדיין לא היו מצויות תוכנות חיפוש למינ -באותם שנים 
שהיום הן נחלת הכלל, ומחשבים בכלל היו נדירים ויקרי 

כי במכשיר הפלאי  ,המציאות. אבל שמועה שמע אותו ילד
 . ששמו "מחשב" ניתן לקבל במהירות פתרון לכל חידה

 

פקים הדרומית הרחוקה? סיפרו לו והיכן ניתן להשיג מחשב בא
יש אחד כזה, המחשבה על הפרס שאולי יעלה  שבבית הרב

 בגורלו הביאה את רגליו במהירות אל ביתו של המרא דאתרא...
 

לד לרב פינקוס "רציתי לשאול את המחשב שאלה" אמר הי
 . ..שפתח את הדלת

 

שאין אפשרות  ואמר לילד ,הרב חייך למשמע נוסח הבקשה
לשאול את המחשב שאלות, אבל בכל זאת התעניין לדעת איזו 

היטב  .שאלה חמורה עשוי המחשב לפתור לבן שיחו הצעיר
שרצה לדעת היכן הפסוק  ,הבחין בעיניו הלהוטות של הילד

 מרובה הלמדים בתורה.
 

נוותנותו וטוב לבו, לא פטר אותו רבי שמשון תיכף לשלום בע
אלא השעין ראשו על משקוף הדלת שלצידו, כשהוא שוקע 
 במחשבה ומפעיל אגב כך את "תוכנת החיפוש" האנושית שלו...

 

עד שהכריז הרב פינקוס באוזני הילד  שלושים שניות חלפו!!!
פרק  ,הפסוק נמצא בפרשת בלק - המרוצה: "יש לי פתרון לחידה

 יש"כ להרה"ג ש"פ) -("השמש בגבורתו" ח"ב                             "כ"ב פסוק ל"ז!
 

ויאמר בלק אל בלעם הלא שלח שלחתי אליך לקרא לך למה לא "
 (כ"ב ל"ז)                                                  ".הלכת אלי האמנם לא אוכל כבדך

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 : שגגה נפלה במה שכתבתי בעלון פרשת חקת תיקון טעות
 החזו"א בגמרא לא לו מרן אודות כתיבת ההערה של 

 

מסכת זבחים בהשאלה  לחזו"אשהביא רבי דוד פרנקל  וכך צריך לומר:
 . מגיסו, הרה"ח רבי יחזקאל שיף, שהיה בשנה ראשונה וקיבל ש"ס חדש

 

 םחשוביהשוכן כבוד בבית בעליו בלוי מרוב שימוש, ציין כי הש"ס הזה א
                         ")("נר הערת מרן כתובה בכתב דק מאד בצבע כחול. .בבני ברק שליט"א

   
האם מותר להתחיל גדולה, מחלוקת  ...?חידה, איזו הלכה למדים מבלעם

 .'זמן תפילה'לפני שיעבור  מהתפילת שמו"ע, כאשר לא יספיק לסיי
 , ערוה"ש ק"י ה', ארחות רבנו ח"ג)'ח"א קכ"א מהיהודי הק ארץ צבי ,רב פעלים ח"בשו"ת (משנ"ב פ"ט ה', א"א רל"ב, 

 
 
 
 
 
 
 
 .אתה למד מה היה בלבו -בלעם  - ר יוחנן מברכתו של אותו רשע"א'

לא תשרה ש... ו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות יביקש לומר שלא יה
  .לא יהא להם זיתים וכרמים ... לא תהא מלכותן נמשכת ...שכינה עליהם 

 

חוץ מבתי כנסיות ומבתי  ,כולם חזרו לקללה ,אמר רבי אבא בר כהנאועוד 
 (סנהדרין קה:)                                      '!שלא יפסקו מישראל לעולם ,מדרשות

 
 

 מדרשות בתי בתי כנסיות ובמפני מה דווקא יש להבין 
 ?של בלעם לא נתקיימה מחשבתו

 

 הגה"ק מבילגוריא ביאר זאת על פי דברי זקנו, מוהר"ר יהושע מבעלז
 

 ,בהגדה של פסח אנו אומרים "והיא שעמדה לאבותינו ולנו
 .אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו ... והקב"ה מצילנו מידם" שלא

 

רוצים  כאשר אומות העולם - מבעלז הושעביאר האדמו"ר רבי י
סכנה גדולה וצריכים בני ישראל לזכויות רבות  זולהרע לישראל 

אך כאשר הקב"ה נותן במחשבת האומות שלא  .כדי להנצל
י ישראל אלא ירצו לכלות ולהשמיד את בנ ,יסתפקו במועט

, דבר זה עצמו היא הטובה והישועה, שהרי כבר הבורא לגמרי
 .הבטיח ש"לא מאסתים ולא געלתים לכלותם"

 

שאומות העולם אינם עצמו דבר זה  -וזהו פירוש "והיא שעמדה" 
 ,מסתפקים במועט, אלא עומדים לכלותנו היא שעמדה לנו

 שהקב"ה מצילנו מידם!
 

היינו ה הוא גם בברכת בלעם. הז כענין ,ביאר הגה"ק מבילגוריא
לבסוף, ואילו  ות בלעם להרע לבני ישראל הזיקושמחשב

 .המחשבה שלא יהיו לישראל בתי כנסיות ומדרשות לא הזיקה
כיון שענין זה הוא בכלל "לכלותם", כי בלא התורה אין קיום לעם 

 תנו אומה אלא בתורתה'.מ'אין או -ישראל 
 

ר את הסביבזה יש ל יט"אהאדמו"ר מבעלז שלוביאר המשיך 
בלק  עמי זכר נא מה יעץ" :ה של השבתהנביא מיכה בהפטרדברי 

 ."למען דעת צדקות ה' ...ומה ענה אותו בלעם מלך מואב, 
 שהוא מהפסוקים שהם קשיי הבנה. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ...לכה נא ארה לי הנה מצינו שבלק שלח לבלעם " ,ויש לומר
נכה בו, לחסר מהם מעט".  - אולי אוכל נכה בו ואגרשנו מן הארץ

 מן העולם". - אולי אוכל להלחם בו וגרשתיוואילו בלעם אמר "
 

על פי האמור יובן הענין היטב. ה' נתן במחשבת בלעם להוסיף 
זו ש"לכלותם", כדי  -העולם מלבקש לגרשם  על רשעת בלק,

 ,"זכר מה יעץ בלק"תהיה הסיבה לישועה. וזה שאמר הנביא 
 ."למען צדקות ה'"שלא רצה לכלותם מן העולם, ומה ענה בלעם 

שנתן בלב בלעם  ,ה' עשה עם ישראלשצדקה את המזה תבין 
    ("פעמי יעקב" שבט תשע"ד)                                         שירצה לכלותם!

 בכל עניני העלון
 וזנבליטרתנאל נ

03-5791486 
gmail.com@ner4499 
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 (כ"ד ה') "מה טובו אוהליך יעקב".
 

בבנין משותף. את הקירות עשה מאבני ראובן בנה על הגג 
מבודדים מחום, קור ורעש. כעבור  ,איטונג, שהם בלוקים יקרים

זמן בנה גם שכנו על הגג, ורוצה להשתמש בקירות המשותפים 
 לצורך סוכתו.

 

מוכן להשתתף עימו, אבל רק בדמי בלוקים רגילים, כי  השכן
טוען כיוון לסוכה לא זקוק לבלוקים יקרים שכאלו. ואילו ראובן 

 . "ם, שלם לי "דמי איטונגהמשתמש בלמעשה שאתה 
 

כתב ב"מנחת צבי": מה שפסק השו"ע שצריך המשתמש בכותל 
ו בשווה, זה כשבנה כפי מנהג המדינה, אבל איתחברו להשתתף 

 פטור מלהשתתף עמו. מחומרים יקרים יותר, כותלאת ה בנהכש
 

פנימיים די לפיכך בנידוננו שמנהג המדינה הוא כי לקירות 
בבלוקים רגילים, ואם היו השכנים בונים יחד, היו בונים את הקיר 
המשותף מבלוקים רגילים, על כן ישלם השכן השני חצי מדמי 

 קנ"ז י')ועיין חו"מ ("מנחת צבי" שכנים ה'                                   בלוקים רגילים.

  
התנגדות מעשה באדם שהחליט לבנות סוכה מרווחת חרף 
 השכנים תחתיו, שטענו שהסוכה תחשיך את דירתם. 

 

אחד השכנים ביקש לקוראו לדין תורה, שאל את שכנו האם 
יצטרף אליו בעתירה ובתשלום דמי האגרה להגשת הקובלנה. 

השיב שברצונו להוועץ במרן הרב שך. מרן שמע את הלה 
 ?"להצטרף לתביעה "מדוע לא :הטענות ושאלו

 

ורת יש במשפחתנו. פעם נגרמה עוולה לסבי ענה: "משום שמס
באומרו, הרי המשנה  ,עליו השלום ולא רצה לתבוע לדין תורה
יהיו בעיני הדיינים  ,מורה שכאשר בעלי הדין עומדים לדין

כרשעים, ואינו רוצה להיות כרשע אפילו שעה אחת!" בטוח 
 מרן יתפעל מהנימוק הנפלא... כי  היה

 

ארצייט של סבך ום הייבענהו הרב שך: "את הסיפור הזה תספר 
ואילו עתה תצטרף לעתירה, שאם לא כן יפצה השכן מלמעלה  -

 ("קנין תורה")את שכנך, ואתה תחשב כמי שויתר על זכויותיו"...         

  
, בנו של הגאון הגה"צ ר' ישראל שיינקרמיקירי ירושלים היה 

 . ש רב פעלים לתורה וחסדהצדיק רבי שמואל הלל, אי
 

אף שברוב השנים חיינו בעניות "שרה:  תהרבני, סיפרה אשתו
ובדחקות, היתה תקופה שהמצב השתפר ואבא הצליח להשיג 

 מקרר לביתנו. דבר שהיה די נדיר באותם ימים. 
 

הם לדאוג ש .עד אז היינו צריכים ללכת לקנות בלוקים של קרח
יתקלקלו. היתה זו הקלה גדולה לא יפשירו ושהמאכלים לא 

נראה כדבר המובן מאליו, אי  פריז'דר. היום לבית עם ילדים
אבל אז היו אלו ימים אחרים. כמעט לא היו  ,אפשר בלעדיו

 אנשים בשכונתנו שהיה בביתם מקרר.
 

כמו  והרגיש השכניםהבית שלנו היה פתוח לכל.  ,ברוך ה'
ממש  ,שיש מקרר אנשים מן השכונה נכנסו וראוכאשר . משפחה

במקרר  טשמחו "או יופי, ודאי נוכל גם כן להשתמש מע
 שלכם"... אנחנו כמובן ענינו "בוודאי ובוודאי, בשמחה רבה". 

 

ואז התחילו להגיע. נשים באו עם בשר כדי לאחסנו בפריז'ר. 
עופות מן האיטליז.  שלאמהות שלחו את ילדיהם עם סלים 

גם מבקשים שנזכור להוציא היו  תפעמים רבוהביאו דברי חלב. 
 את הבשר שלהם מן ההקפאה בכדי שיפשיר...

 

הבית היה מתלכלך מן הסלים שנזלו ומן הבשר שהופשר. מיום 
ליום התרבו המשתמשים במקרר שלנו. עד שלא היה מקום 

  הוא שימש רק את תושבי השכונה...  ,פשוט מאד ,למוצרים שלנו
 

 .אבא קרן מאושר ,פתאוםאתם חושבים שהצטערנו על כך? מה 
 :הוא היה אומר לי: "אהה, ברוך ה', כזה חסד!" ומוסיף ואומר

"אשתי היקרה, ילדי היקרים, אנחנו ברוך ה' הסתדרנו עד עכשיו 
מצויין וכך נוכל להסתדר הלאה, אבל כמה אנו צריכים לשמוח 
שהקב"ה נתן לנו אפשרות שנוכל לעשות חסד כזה, להקל מעט 

 (קונטרס זכרון "חכמת לב")                      "י שלהם!על משפחות מהקוש

 
 ,גנס בחן ילדים בחומש במדבר הגאון ר' ישראלכאשר היה זה 

'. שפי'וביקש התלמידים אל  פנה ...רעש והתלהבותהיה תה יבכ
 ("נר לשולחן שבת")         ים קוראי העלון, האם הוא נענה?... חושבמה ו

                                        (כ"ג י') ".צדיקיםנתאווה בלעם למיתתם של  - מות ישריםת נפשי ותמ"
 

 האיש שמת מות ישרים
 

 רעלציאן על פטירת יוסף זיס זצ"ל
 

דע שהיה איש אחד בעיר שטוטגרט, במדינת וירטמברג שעלה '
וגדל בשרירות לבו וגאוותו, התפרסם בעושרו וחכמתו ונקרא 

 . היה יועץ גדול אצל הדוכס קרל אלכסנדר. 'היהודי זיס'
 

כשמת האדון הדוכס, מיד באותו הלילה נעצר זיס בצו המלכות 
 בשומרים.והושם בכבלי ברזל במבצר הגדול אסברג, מוקף 

 

קורות חייו של זיס ידועים זה מכבר בכל העולם, כמו גם פועלו 
כנגד ה' יתברך ונגד בני אדם. אך מכיון שהגיע זמן משפטו 

מוכרחים אנו להודיע בכל עדת ישראל,  ,ופטירתו מן העולם הזה
 םהאיש הקדוש, יוסף זיס בן יששכר זיסקינד אופנהייאודות 

ה', ונתנו נשמתו בגן עדן עם זצ"ל, שנשמתו יצאה על קידוש 
שאר צדיקים ובעלי תשובה. בזכות שנפטר באמונה שלימה 

 ונתחרט בלב תמים על עוונותיו, אין לנו להרהר אחריו.
  

מראש השנה שנת  ,ראשית, כאשר היה יוסף זיס במבצר אסברג
 עד יום המשפט חי רק על לחם צר ומים לחץ.  1737תצ"ח 

 

בתענית, ורק לעת ערב אכל דבר מה. שנית, מדי יום ויום התענה 
בכל שבוע צם יומיים או שלשה ימים שלמים. בפסח חי רק על 
מצה, מים ולפת. ואת הטעם לכל זה גילה הצדיק הגמור קודם 

 פטירתו כיצד התנהג בתוך בית הסוהר, זה ממש בלתי יאומן.
 

תחת משמר  הובל לשטוטגרט ,לבסוף, ביום רביעי ט' בשבט
 ..ם כידונים שלופים ורובים טעונים.מלחמה ע של מאתיים בעלי

עם רב ליווה אותו. זיס הושם בבית האדונים בכיכר השוק, איפה 
שנהוג לכלוא את העבריינים עם שמירה של עשרים אנשים. רק 
ההובלה עד שהגיע לחדר הכלא דרך העיר היתה כעין מיתה 

 ראשונה. ובאותו היום לא ביקש אכילה ושתיה חוץ מתה...
 

ום שישי, ערב שבת קודש בשלח הודיעו לו את גזר דין המיתה. בי
מיד באו אליו כמרים שניסו להפוך אמונתו. הקדוש זיס נפל על 
ברכיו ובידים מורמות אמר בזו הלשון ובחשיבות גדולה: "מה 
שאתם אולי חושבים לדרוש ממני, את זאת אני מבקש שתחסכו 

י זמן רב להתפייס ממני, שובו אל ביתכם. ומכיוון שלא נותר ל
 עם אלוקי ברוך הוא וברוך שמו אל תפריעו עוד את מנוחתי!"

 

ביום ראשון ביקש וקיבל סידור ועוד ספרים. היה זה סידור 
 היה "תיקון חצות" עם וידוי הגדול. בוהתפילה של רבי מיכלס, 

 

רבי מרדכי שלוס ראש הקהל, לאחר התפילה ביקש לראות את 
 ושאר ישראלים. בקשתו זו ניתנה בידי המלכות ירום הודה. 

 

כאשר רבי מרדכי שלוס בא, נפל יוסף זיס על צוואריו, בכה וצעק 
תיכף ומיד אמר שהזמן קצר מכדי לעסוק בדברים  .מאד מאד

בעלמא, אלא יש לחשוב על הקב"ה ולהתחרט על עוונות שעשה. 
 זה אסור לי לומר. -ות אחר כך דיברו השניים ביחיד

 

בהן צדק, אין לי מספיק נוצות ודיו לתאר פטירתו מהעולם. מה 
 משום צער גדול... זמן רב לא היה קדוש כזיס! זהגם שקשה לי 

 

עדים לצוואתו היו המזכיר ואנשים אחרים וגם אני ורבי מרדכי 
שלוס וקצינים, כולם היו נוכחים בחדר וחתמו את שמותיהם. 

 וודו של זיס. הטעם לכך כי מכל רכושו העצום נותרויהי זה לכב
רק שלשת אלפים רייכסטלר, מתוכם נתן משהו לכמרים, אך את 

ושידליקו עליו  ,הרוב נתן לכבוד קהילת רבנים עבור לימוד תורה
 נר תמיד במשך השנה. גם הוא לא שכח את אמו, אחיו וגיסו.

 

קהילות  וביקש מרבי מרדכי שלוס שאחר מיתתו יכתוב זה לכל
קדושות, לא לקרוא את נשמתו הטהורה לגנאי, או להזכירה 
בדבר רשע חס ושלום, אלא להודיע קבל עם כי מת על קדושת 

 ה', ושתמיד פחד מהריגות נוספות של בני ישראל.
 

 ואחת ו על כל אחתטפסלגרדום היו חמישים ושנים מדרגות, וב
ים יצאה 'ה' הוא האלוקים', על כל פנזיס: הצדיק יוסף אמר 

 .'ה' אחדה' אלוקינו  שמע ישראלבקול רם 'נשמתו כשקרא 
 

לסיכום, מי יוכל לספר שבחו? הקדוש זיס הורה קודם מותו 
 ...לכתוב על דבר מיתתו בתפוצות ישראל ולהזהיר מפני היהירות

                       'אמן! ,ה' יתברך ישמור על ישראל בחיים עד ביאת הגואל
 

היה מן המשפחות המיוחסות והעשירות בין יהודי גרמניה, אך הוא אופנהיימר זיס 
כיון  ,וירטמברג דוכסותכל  הדוכס מינהו ליועץ, לנהל אתהתרחק מן הדת לגמרי. 

בימי מאסרו שב בתשובה שלימה. שהיה עשיר וחכם, בעל כשרון ויכולות נדירות. 
'לא הייתי מתנצר אף לו נתמניתי  -הובטחה לו חנינה אם יתנצר, אך הוא סירב 

גופתו נותרה  .מעל רבבת צופים נכחו בעת שהוצא להורג לקיסר על ידי כך!'
 כדי להזהיר מפני האיום היהודי ,ברזל מיוחד צבוע אדום לראווה במשך שנים בכלוב

 !קרל אויגן להביאו לקבורהדוכס הרק לאחר שש שנים התיר ... על הנוצרים



 

 
 םםשבת שלוו

 
 

  
 

  דבר העורך
 ְלַקֵּלל ְּכֵדי ִּבְלָעם ֶאת ְלַהְזִמין ָּבִאים מֹוָאב ֶמֶל ָּבָלק ְּכֶׁשְּׁשלּוֵחי

ַוַּיַען ִּבְלָעם ַוֹּיאֶמר ֶאל " :, יח)כב( ִּבְלָעם ָלֶהם אֹוֵמר, ִיְׂשָרֵאל ֶאת
א ֵביתֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב   ".ַעְבֵדי ָבָלק ִאם ִיֶּתן ִלי ָבָלק ְמ

א: "י"ַרִׁש ּובְ   ְרָחָבה ֶׁשַּנְפׁשוֹ  ָלַמְדנּו -" ְוָזָהב ֶּכֶסף ֵביתוֹ  ְמ
 ְוָזָהב ֶּכֶסף ָּכל ִלי ִלֵּתן לוֹ  ָראּוי, ָאַמר, ֲאֵחִרים ָממֹון ּוְמַחֵּמד

ּוְׁשלָׁשה ְדָבִרים ֲאֵחִרים,  ...: ")יט, ה ָאבֹות( ל"ֲחזַ  ְואֹוְמִרים. ֶׁשּלוֹ 
ָהָרָׁשע. ַעִין טֹוָבה, ְורּוַח ְנמּוָכה, ְוֶנֶפׁש  ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ִּבְלָעם

ְׁשָפָלה, ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו. ַעִין ָרָעה, ְורּוַח ְּגבֹוָהה, 
  , ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ִּבְלָעם ָהָרָׁשע.ְוֶנֶפׁש ְרָחָבה

: ָאַמר הּואׁשֶ  ַּבִּמִּלים? ִּבְלָעם ֶׁשל ַחְמָּדנּותוֹ  ַעל ָלְמדּו ֵמֵהיָכן
א ֵביתֹו ֶּכֶסף ְוָזָהבִאם ִיֶּתן ִלי ָבָלק ִאם ִיֶּתן ִלי ָבָלק "  ִמי". ְמ

? ָּבָלק ֶׁשל ֵּביתוֹ  ֹעֶׁשר ֶאת ִהְזִּכיר ִמי? ְוָזָהב ֶּכֶסף ַעל ִאּתוֹ  ִּדֵּבר
 הּוא ,ַמֶּׁשהּו ְורֹוֶצה מֹוִקיר, ַמֲעִרי ְּכֶׁשָאָדם ַהְּדָבִרים ְּפֵני ֵהם ָּכ

א י"ּפִ עַ , ַאֶׁשֲחֵברֹו ִּדֵּבר אֹו ָרַמז ַעל ָּכ ְמַדְמֵיןאוֹ  חֹוֵׁשב  ֶׁש
  .ְמֹפָרׁש ְּבֹאֶפן את הדבר ִהְזִּכיר

 ברַ לָ  ַהַּמֲעִׂשּיֹות ְּבֵסֶפר ַהּמּוָבא ַהִּסּפּור י״ַעּפִ  ּתּוַבן ל״ֲחזַ  ַמְסָקַנת
ֹמה ַהֶּמֶל ֶאל :ָּגאֹון ִנִּסים  יִריםֲעִׁש  ֲאָנִׁשים ְׁשלֹוָׁשה ִהִּגיעּו ְׁש

 ְוָיָצאנּו סֹוֲחִרים ְׁשלֹוָׁשה ֲאַנְחנּו: ״ֶׁשָּבֶהם ַהָּגדֹול ִסֵּפר. ְלִמְׁשָּפט
 ַהַּׁשָּבת ְּבֶעֶרב. ְּבַאְמַּתְחֵּתנּו ָּגדֹול ֶּכֶסף ְּכֶׁשְּסכּום ְלִמְסָחר ַיַחד

 ְוָחַפְרנּו, ַּכְסֵּפנּו ֶאת ְלַהְטִמין ָּבטּוחַ  ָמקֹום ִחַּפְׂשנּו ָהַאֲחרֹוָנה
 ֶאָחד ֶׁשַאף ָּבַדְקנּו, ִהְתָאַרְחנּו ֶׁשּבוֹ  ַהָּמלֹון ֵּבית ַּבֲחַצר ּבֹור ְּבַיַחד
 ַהַּׁשָּבת ְּבֵצאת. ָממֹוֵננּו ָּכל ֶאת ַּבּבֹור ְוֶהְחֵּבאנּו רֹוֶאה ֵאינוֹ 

 ֵמִאָּתנּו ֶאָחד ָּכל, ַּבֵּׁשִני ֶאָחד חֹוְׁשִדים ֻּכָּלנּו. ַהֹּכל ְוֶנְעַלםָחַזְרנּו
 ֲאדֹוִני ָאָּנא. ֵעצֹות אֹוְבֵדי ַוֲאַנְחנּו, ַהֶּכֶסף ֶאת ָּגַנב ֶׁשַהֵּׁשִני טּוחַ ּבָ 

, ַהֶּמֶל ָאַמר״, ֶזה ַעל ַלְחֹׁשב ָצִרי ֲאִני! ״ַלֲעָבֶדי ֲעֹזר ַהֶּמֶל
 צּועּו: "ֵמֶהם ִּבֵּקׁש, ְלָמֳחָרת ְּכֶׁשִּנְכְנסּו .ְלָמֳחָרת ַלֲחֹזר ּוִבְקָׁשם

, ָלזוֹ  ֶזה ִיָּנְׂשאּו ְּכֶׁשִּיְגְּדלּו ִּכי ָלזוֹ  ֶזה ִנְׁשְּבעּו ְוַנֲעָרה ַנַער ;״הֵעצָ  ִלי
 ִנְפְרדּו ְלָיִמים. ַהֵּׁשִני ְרׁשּות ְּבִלי ְלַאֵחר ִיָּנְׂשאּו א ּוְלעֹוָלם
 ִלְפֵני. ִהְתָאְרסּו ְוֵהם ָּבחּור ּוָפְגָׁשה ָּגְדָלה ַהַּנֲעָרה. ַּדְרֵכיֶהם

 ָּכ ַעל ִסְּפָרה ִהיא, ֶׁשִּנְׁשְּבָעה ַּבְּׁשבּוָעה ַהַּנֲעָרה ִנְזְּכָרה הַהֲחֻתּנָ 
 ֲארּוָסתוֹ  ִעם ְּבַיַחד ְוָיָצא ָּגדֹול ֶּכֶסף ְסכּום ָלַקח ּוִמָּיד, ַלֲארּוָסּה
. ַהֶּכֶסף ְּתמּוַרת ְׁשבּוָעתוֹ  ַעל ְלַוֵּתר ַהַּנַער ֶאת ְלַׁשְכֵנעַ  ְּבַמָּטָרה

א, ַאִּבירּות ַהַּנַער ִּגָּלה ,ָהַרָּבה ְלִׂשְמָחָתם  ַאף ֶאָּלא ,ִוֵּתר ַרק ְו
 ׁשֹוֵדד ָּבֶהם ָּפַגע ,ֲחָזָרה ַּבֶּדֶר. לוֹ  ֶׁשֻהַּצע ֵמַהֶּכֶסף ָלַקַחת ֵסַרב

 ַלּׁשֹוֵדד ִסְּפָרה ֵלב קֹוֵרעַ  ִּבְבִכי ַהַּנֲעָרה. ַּכְסָּפם ֶאת ִלְגֹזל ּוִבֵּקׁש
 ָיכֹול ֶׁשָהָיה ָּבחּור אֹותוֹ  ַוֲהֵרי: ְוָאְמָרה, ֶּכֶסףהַ  ֶׁשל ִסּפּורוֹ  ֶאת

 ֶׁשַהֶּכֶסף ַאָּתה. ֵלב ַאִּבירּות ְוִגָּלה ֵסַרב, ִּבְזכּות ַהֶּכֶסף ֶאת ְלַקֵּבל
א ַאִּבירּות ְלַגּלֹות ְל ֶׁשָראּוי ְּבַוַּדאי, ְּכָלל ֶׁשְּל ֵאינוֹ  ַהֶּזה  ְו

א ְׁשַּתְכַנעהִ  ַהּׁשֹוֵדד... אֹותוֹ  ָלַקַחת  ִאְמרּו ְוַעָּתה .ְּפרּוָטה ָלַקח ְו
ֹמה ַהֶּמֶל ָּפָנה, ַאֶּתם ִלי ֶׁשת ְׁש  ִמֵּביֵניֶהם ִמי, ַהּסֹוֲחִרים ִלְׁש

 ֵיׁש ְלַדְעִּתי: ָהִראׁשֹון ַהּסֹוֵחר ָאַמר? ַמֲעָׂשיו ַעל ְלַהֲעָרָכה ָראּוי
 ַנַער ְלאֹותוֹ  ִמַּכְסּפוֹ  ָלֵתת ֶׁשִהְסִּכים, ָהָארּוס ֶאת ְלַהֲעִרי
 ַהּסֹוֵחר ָאַמר .ִמְּׁשבּוָעתוֹ  ֲארּוָסתוֹ  ֶאת ְלַׁשְחֵרר ְּכֵדי ַאְלמֹוִני
 ּוָמַחל ְׁשבּוָעתוֹ  ַעל ֶׁשִּוֵּתר ַהַּנַער ֶאת ַּדְוָקא ַמֲעִריֲאִני: ַהֵּׁשִני
  .ְּבֹיֶׁשר וֹ ּב ִלְזּכֹות ָיכֹול ֶׁשָהָיה ַלְמרֹות, לוֹ  ֶׁשִהִּציעּו ַהֶּכֶסף ַעל

א ֵלב ֹר ֶׁשִּגָּלה ַעל ,ַהּׁשֹוֵדד ֶאת ַמֲעִרי ַוֲאִני: ַהְּׁשִליִׁשי ָאַמר  ְו
ֹמה ִהְצִּביעַ  ִמָּיד. ַּכְסָּפם ֶאת ָׁשַדד  ַאָּתה: ַהְּׁשִליִׁשי ַעל ַהֶּמֶל ְׁש
 ְּב הָהיָ  ִאם! ֵּתבֹוׁש ְוֶאל ָהֱאֶמת ַעל ְּבַבָּקָׁשה הֹוֶדה! ַהַּגָּנב הּוא
 ֶׁשַּגם ַּכִּנְרֶאה, ֶׁשּלוֹ  ֶׁשֵאינוֹ  ֶּכֶסף ַעל ֶׁשִּוֵּתר ְלִמי ַהֲעָרָכה ֶׁשל ַצד
 ָאֵכן ִּכי ְוהֹוָדה ָּפָניו ַעל ָהִאיׁש ָנַפל. ׁשֹוֵדד ְלאֹותוֹ  ִּדְמיֹון ֵיׁש ְּב

 ֹמהֶׁשְּׁש ְּכִפי ...ֲחֵבָריו ֶׁשל ָממֹוָנם ֶאת ְוָלַקח ַּבִּפּתּוי ָעַמד א
 ָמְצאּו ָּכ, ֶהֱעִריץ ֶׁשהּוא ַהְּדמּות ְלִפי ַהַּגָּנב ֶאת ָמָצא ַהֶּמֶל

 נּוַכל ָּכ, ֶׁשֶהֱעִרי ַהְּדָבִרים ְלִפי ִּבְלָעם ֶׁשל ַחְמָּדנּותוֹ  ֶאתל "זַ חֲ 
 ַהְּׁשִאיפֹות ּוָמה ֲאַנְחנּו ִמי ְלַגּלֹות ַעְצֵמנּו ְּבתֹו ֲאַנְחנּו ַּגם

 ...ַמֲעִריִכים ֶּׁשֲאַנְחנּו ַמה ֶזה ֲאַנְחנּו ִּכי, ֶׁשָּלנּו תָהֲאִמִּתּיוֹ 

 
 

 
 

 
 

 

 

ָלק     תוכן ענייני הפרשה - ּבָ
 ְועֹוג ִסיחֹון ֶאת ֶׁשִּנְּצחּו, ִיְׂשָרֵאל ֵמַעם ְמַפֵחד מֹוָאב ֶמֶל ָּבָלק .א

  .ְלַקְּלָלם ֹורְּבע ֶּבן ְלִבְלָעם ְוקֹוֵרא ,ִלְגבּולוֹ  ָסמּו ָּכֵעת ְוׁשֹוְכִנים

א לוֹ  אֹוֵמר ה"ְוַהָּקּבָ , ְרׁשּות ְמַבֵּקׁש ִּבְלָעם .ב א ְיַקְּלֵלם ֶׁש  ְוֶׁש
ה'  ִהְרָׁשה, ֵׁשִנית ְלִבְלָעם ָבָלק ְׁשִליֵחי ּוְכֶׁשָּקְראּו, ְיָבְרֵכם
 .כ)-, חכב(' ה ִּדְבֵרי ְּכִפי ְוַרק ַא ּוְלַדֵּבר ְלמֹוָאב ָלֶלֶכת ְלִבְלָעם

. ֵמַהֶּדֶר ּוְמַׁשֶּנה ַמְלָא רֹוֶאה, רֹוֵכב ִּבְלָעם ֶׁשָעֶליהָ  ֹוןָהָאת .ג
 ָהָאתֹון ֵּבין ִׂשיחַ -ּדּו, אֹותוֹ  מֹוִכיָחה ְוָהָאתֹון ָבּה ַמֶּכה ִּבְלָעם
 ֶאתָרָאה הּוא ְוַגם ִבְלָעם ֵעיַני' ִנְפְקחּו' ִמֵּכן ְלַאַחר .ְלִבְלָעם
 .לה)-, כאכב( ֹיאַמרה' ׁשֶ  ֶאת ְוַרק ַא ידְלַהּגִ  בוֹ  ֶׁשִהְתָרה ַהַּמְלָא

 .מא)-, לוכב( ִּבְלָעם ִעם ָּבָלק ִמְפַּגׁש .ד

 ָקְרָּבנֹות 14-וְ  ִמְזְּבחֹות 7 ְּבִנַּית ַעל ְמקֹומֹות 3-ּבִ  מֹוֶרה ִּבְלָעם .ה
 ֶאָחד ְּבָכל ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְלַקֵּלל ּוְמַנֶּסה )ָקְרָּבנֹות 42(סה"כ ' ַלה

 ּכֹוֵעס ָּבָלק, ִלְבָרָכה ַהְּקָלָלה ֶאת הֹוֵפ"ה ְוַהָּקּבָ . ֵמַהְּמקֹומֹות
 ִיְׂשָרֵאל ְּגֻדַּלת ַעל ִמְתַנֵּבא ִּבְלָעם ְוָאז, ִּבְלָעם ֶׁשל ִּבְרכֹוָתיו ַעל

 ְוָיבֹוא ָהעֹוָלם ָּכל ֶאת )ֶלָעִתיד( ִיְכְּבׁשּו ְוֶׁשִּיְׂשָרֵאל, ָלבֹוא ֶלָעִתיד
 .)הכ-כד, א: ל-(כג, א ָמִׁשיחַ 

 ִיְׂשָרֵאל ַעם ֶאת ְלַהֲחִטיא, ְלָבָלק ַמִּציעַ  ְלַקֵּלל ִּבְמקֹום ִּבְלָעם .ו
 ִיְׂשָרֵאל ַעם ֶאת ְלַהֲחִטיא ּוַמְצִליחַ , 'ְּפעֹורל עַ 'בַ לְ  ְלִהָּצֵמד
 .)ד-(כה, א ֲעָריֹות ּוְבִגּלּוי ָזָרה ַּבֲעבֹוָדה

 ֶעְׂשִרים ֵמִתים ָּבּה ,ָּבָעם ַמֵּגָפה ּפֹוֶרֶצת, ִמָּכ ְּכתֹוָצָאה .ז
 ְנִׂשיא ֶאת הֹוֵרג ,ַהֹּכֵהן ֶאְלָעָזר ֶּבן ִּפיְנָחס. ִאיׁש ֶאֶלף ְוַאְרָּבָעה

 ְוַהַּמֵּגָפה ,מֹוָאב ֶמֶל ָּבָלק ֶׁשל ִּבּתוֹ  ִעם ַיַחד ִׁשְמעֹון ֵׁשֶבט
 ט).-ה (כה, ֶנֱעָצָרה

 

 
 

 

ן ִצּפֹור" ָלק ּבֶ ְרא ּבָ  )ב, כב(" ַוּיַ
ְוִכי , ֵּכיַצד ָעְלָתה ַעל ִלּבֹו ֶׁשל ָּבָלק ָּכֹזאת ,ַּדַעתֵיׁש ִלֵּתן ֶאת הַ 

א ָהיּוא  א ָרָאה ֶאת , ָרָאה ֶאת ָּכל קֹוְדָמיו ֶׁשִּנְכְרתּו ְּכ ְוִכי 
ְוִׁשְבָעַתִים ִּתְגַּדל ַהְּתִמיָהה  ?ָעָׂשה ְלִיְׂשָרֵאל 'הָּכל ַהִּנִּסים ֲאֶׁשר 

א  )ִמּיֹוֲעֵצי ַפְרֹעה(ָכם ָּגדֹול ַּכָּידּוַע ָהא ֵּכיַצד ִּבְלָעם ֶׁשָהָיה חָ 
א ָּפַחד ָלבֹוא ְלַקֵּלל ֶאת ִיְׂשָרֵאלחַ  ֶאָּלא ִאם ִנְתּבֹוֵנן  ?ת ְו

ִכָּסה ֶאת ִהֵּנה  ִהֵּנה ַעם ָיָצא ִמִּמְצַרִים: "ִּבְדָבָריו ֶׁשל ָּבָלק ֶנֱאַמר
, ב ֶׁשָעָלה ִעם ִיְׂשָרֵאלְמֻכָּוִנים ְּדָבָריו ָהיּו ָלֵעֶרב רַ  ",ֵעין ָהָאֶרץ

"ִהֵּנה ִכָּסה ֶאת ֵעין  -ְוָהיּו ַרִּבים ִמִּיְׂשָרֵאל ", םעַ "ְוזֹו ַהַּכָּוָנה 
א ָחַׁשב ָּכ ְוָאַמר ֵּכיָון ֶׁשִּנְדְּבקּו "ֲאָבל ַהָּקּבָ ", ָהָאֶרץ ה 

 ]ַבת ַחִּיים''ַאהֲ [                                .ַּגם ָּברּו הּוא, ְּבִיְׂשָרֵאל

 
 

ִהי ָעָליו רּוחַ " ָבָטיו ַוּתְ ָרֵאל ׁשֵֹכן ִלׁשְ ְרא ֶאת ִיׂשְ  ַוּיַ
 "יםקִ ֱאלֹ 

א ְּבֹאֶפן ְמֻסָּדר ֵׁשֶבט ֶׁשָּכל ְּבֹאֶפן ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנְסְּדרּוע"י   ֶׁש
 ֶזה ְיֵדי ַעל, ְמֻכָּוִנים ִּפְתֵחיֶהם ֶׁשֵאין ְּכלֹוַמר ,ֲחֵברוֹ  ְּבֹאֶהל ִיְסַּתֵּכל
 ֶּׁשִּדְקֵּדק ַמה ְוהּוא, ָלּה ֶמְרָּכָבה ְוַנֲעׂשּו ְׁשִכיָנה ֲעֵליֶהם ָׁשְכָנה
ִקים רּוחַ  ָעָליו ַוְּתִהי" לֹוַמר  ']יםּיִ חַ ר הַ אוֹ ['                        ".ֱא

 בס"ד

 שע"ות תמוז ו'         בן גורג'יה זצוק"ל העלון מוקדש לע"נ מרן הרב עובדיה יוסף       שנה  ו' 265עלון מס' 

 ב' וםערך בינש 390 שיעורתוכן נעסוק ב בעלון
 ,19:00, בשעה 8השומר  ברחובברמת השרון 

 המרא בנשיאות", יקצורו"ברינה  במדרשת
ָלק   שליט"א. אדלשטיין יעקב רבי הגאון דאתרא  ּבָ



 

 

ָבֵרְך ְמֹבָרךְ " ר ּתְ י ֵאת ֲאׁשֶ י ָיַדְעּתִ  ו) (כב, "ּכִ
 ?ה ֹּכַח ְלָבֵרַהִאם ְלִבְלָעם ָאֵכן ָהיָ      

 ִּבְלָעם ֶאת ָׂשָכר ָלָּמה" ְמֹבָר ְּתָבֵר ֲאֶׁשר" ִּכי ָּבָלק ֶׁשָּיַדע ֵמַאַחר
א, ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְלַקֵּלל  מֹוָאב ֶאת ֶׁשְּיָבֵר ְלָׂשְכרוֹ  לוֹ  ָהָיה נֹוחַ  ַוֲה
 ִיְׂשָרֵאל ֵאיׂשֹונְ  ַּכָּוַנת ֶׁשִעַּקר ְרָאָיה ִמָּכאן? ַּבִּמְלָחָמה ֶׁשְּיַנַּצח

 ֶנֶגד ֲחָמָתם ְוָכל, ְלִיְׂשָרֵאל ְלָהַרע ֶאָּלא, ַעָּמם ְלטֹוַבת א ִהיא
 ּוֵמֹרב, ִיְׂשָרֵאל ִמִּׂשְנַאת ֶאָּלא ,ַעָּמם ֵמַאֲהַבת ָּבָאה ֵאיָנּה ,ִיְׂשָרֵאל
 ַעָּמם ַעל ְקָלָלה ּוְמִביִאים ַהּׁשּוָרה ְמַקְלְקִלים ֵהם ִׂשְנָאה
 .ְוַאְרָצם

 , ל"ַזצַ  ִמַּפִּׁשיְסָחא ּבּוִנים ִׂשְמָחה ִרִּבי ַהַּצִּדיק ָׁשַאל - ְלָהִבין ׁשיֵ 
 ֶאת ְלַכֵּון ָיַדע ִּכי, ְלַקֵּלל ְוַרק ַא ָהָיה ִּבְלָעם ֶׁשל ֹּכחוֹ  ָּכל ֲהֵרי

 ַּגם ֹּכחַ  ַהֶּזה ָהָרָׁשע ָׁשַאב ִמַּנִין אּוָלם, ּכֹוֵעס ה"ַהָּקּבָ  ֶׁשּבוֹ  ָהֶרַגע
 ל:ׁשָ "י מָ ַעּפִ  ֹזאת ָהַרב ֵּבֵאר? ְלָברֵ 

 ַחּיֹות ָלצּוד ְּכֵדי ָעבֹות ְלַיַער ַּפַעם ָיְצָאה ֲאָנִׁשים ְקבּוַצת
ֵמָרחֹוק,  ַהּנֹוֵכל ָרָאה. ַּגֲאָוה ּוַבַעל ַרַּמאי ֶאָחד נֹוֵכל ָהָיה ּוְבתֹוָכם

 ָמקֹום ֶאל יׁשָהאִ  ִנַּגׁש. ָמִים ְוׁשֹוֶתה ַהַּנַחל ְלַיד ׁשּוָעל עֹוֵמד ִּכי
 ֶאל ִנַּגׁש ִאּתוֹ  ֶאָחד ָקֶנה ְלַעְצמוֹ  ָּכַרת ְוֵׁשם סּוף ְקֵני ּבוֹ  ֶׁשְּגֵדִלים
 ֲאֶׁשר ַהֶּזה ַהָּקֶנה ִעם ִּכי ַמֲאִמיִנים ַאֶּתם ַהִאם: ְוָׁשַאל ֲחֵבָריו
, ןִיָּתכֵ  א ָּכֶזה ָּדָבר?... ַהֶּזה ַהּׁשּוָעל ֶאת ַלֲהֹרג ֲאִני ָיכֹול ,ְּבָיִדי
 .?..ׁשּוָעל ַלֲהֹרג ֶׁשָּיכֹול סּוף ְקֵנה ַעל ָׁשַמע ִמי ,ָהֲאָנִׁשים ָצֲחקּו
 ,ָזָהב ִּדיְנֵרי ֵמָאה ִלי ִּתְּתנּו ִאם! ַהַּדַעת ַעל ִמְתַקֵּבל ַהָּדָבר ֵאין
 ִהְסִּכימּו. ַהֶּזה ַלָּדָבר ְמֻסָּגל ֲאִני ִּכי ָלֶכם ַאְרֶאה ,ַהּנֹוֵכל ָאַמר

 ֶאת ְוַלֲהֹרג ָלצּוד ַיְצִליחַ  ִאם ,ִּדיָנִרים ֵמָאה לוֹ  ָלֵתת ֲחֵבָריו
 ַעְצמוֹ  ְוָעָׂשה ַהּסּוף ְקֵנה ֶאת ַהּנֹוֵכל ִּכֵּון. ֶׁשְּבָידוֹ  ַּבָּקֶנה ַהּׁשּוָעל
 ִליִרָּיה ַהּדֹוֶמה קֹול ִהְׁשִמיעַ  ַהָּנכֹון ּוָבֶרַגע, ַהַּמָּטָרה ֶאל ִּכְמַכֵּון

 ...ּוֵמת ּוָעלַהּׁש ָנַפל ָּבֶרַגע ּובוֹ 
 ְוִהְתִחילּו ֶזה ִמַּמֲעֶׂשה ְמֹאד ִהְתָּפֲעלּו ָידוֹ  ַעל ֶׁשָעְמדּו ֲחֵבָריו
 ְמיּוָחדֹות ְּתכּונֹות ַּבַעל ֶׁשהּוא ,ּבוֹ  ְלַהֲאִמין ּוְבָתִמים ֶּבֱאֶמת
 א ֵהם ֲאָבל .ֵמָרחֹוק ׁשּוָעל ֹגַלֲהר  ָרצּוץּסּוף  ָקֶנה ִעם ַהְמֻסָּגל

 ּוְבָיָדם ֲאֵחִרים ַצָּיִדים ָעְמדּו ַהַּיַער ֶׁשל ַהֵּׁשִני ַהַּצד ןמִ  ִּכי, ָראּו
... ְוֵהִמיתּוהּו ַּבּׁשּוָעל ְוָירּו ִּכְּונּו ֲאֶׁשר ֵהָּמה ְוֵהם ֲאִמִּתים רֹוִבים

 ָרָאה, ְמֹאד ְרחֹוָקה ְרִאָּיה לוֹ  ֶׁשָהְיָתה, ַהֶּזה ֶהָערּום ַהּנֹוֵכל ַרק
 ָרָאה ְוַכֲאֶׁשר, ַהּׁשּוָעל ֶאת ָלצּוד ִמְתַּכְּוִניםּו ִמְתּכֹוְנִנים אֹוָתם

 ֶאת הּוא ָנַתן ,ַהַּצָּיִדים ֶׁשל ַהַּכֶּוֶנת ַעל ְּכָבר ִנְמָצא ֶׁשַהּׁשּוָעל
 . ֲאִמִּתי ְּברֹוֶבה יֹוֶרה הּוא ְּכִאּלּו ַהְּצָעָקה

 ִאְצַטְגִנין הָהיָ  ָהָרָׁשע ִּבְלָעם ,ָהַרִּבי ִסֵּים ,ַהִּנְמָׁשל ַּגם הּוא ֵּכן
 ָהָיה ְוַכֲאֶׁשר, ֶּבָעִתיד ְּפלֹוִני ִאיׁש ִעם ִּיְקֶרה ַמה ַהּיֹוֵדעַ  ,ָּגדֹול
, לוֹ  ְלָהִאיר עֹוֵמד ַמָּזלוֹ  ַאֵחר אוֹ  ֶזה ֶׁשִאיׁש ְּבִאְצַטְגִנינּותוֹ  רֹוֶאה
 ירָעִׁש  ֶׁשִּתְהֶיה אֹוְת ֶׁשֲאָבֵר ִּבְרצֹוְנם : "אִ לוֹ  ְוָאַמר ֵאָליו ָּבא

 ֶׁשִּבְרָכִתי ָּבטּוחַ  ְוִתְהֶיה ִנְכָּבד ֶּכֶסף ְסכּום ְלָיִדי ְׁשֹקל ָּגדֹול
 הֹוִציאּו, ִמְתַקֶּיֶמת" ִּבְרָכתוֹ "ׁשֶ  םיַהּגֹויִ  ָראּו ְוַכֲאֶׁשר". ִּתְתַקֵּים

 ָהְיָתה ִּבְלָעם ִּבְרַּכת ֶּבֱאֶמת ֲאָבל". ְמֹבָר ְּתָבֵר ֲאֶׁשר": ֵׁשם ָעָליו
א, ֹּתֶכן ִמָּכל ֵריָקה  ...ֵמַעְצמוֹ  ְלָבֵר ֹּכחַ  ׁשּום לוֹ  ָהָיה ְו

 
 

ְדָך ְמֹאד" ד ֲאַכּבֶ י ַכּבֵ  יז) כב," (...ּכִ

ל ָאְמרּו ָּכל ַהּבֹוֵרַח ִמן ַהְּגֻדָּלה, "ֲחזַ , ָּדִוד ִמּטֹוְלָנאר' ָׁשֲאלּו ֶאת 
: ַח ִמן ַהָּכבֹוד ֶׁשָאַמרַוֲהֵרי ִּבְלָעם ָהָיה ּבֹורֵ , ְּגֻדָּלה ְמַחֶּזֶרת ַאֲחָריו

א אּוַכל ַלֲעב  " א ֵביתֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב  ר ֶאת ִּפי ִֹאם ִיֶּתן ִלי ָבָלק ְמ
ְוִהֵּנה ְמָנֲע : "ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, ָלָּמה ָּבַרח ַהָּכבֹוד ִמֶּמּנּו, א"כ " ה'

 "?ִמָּכבֹודה' 
ַהָּכבֹוד רֹוֵדף , ן ַהָּכבֹודִמי ֶׁשּבֹוֵרַח ֶּבֱאֶמת מִ : ָּדִוד ְוָאַמרר' ָעָנה 

ָאז , ֲאָבל ִמי ֶׁשּבֹוֵרַח ִמן ַהָּכבֹוד ַרק ְלַמְרִאית ַעִין: ַאֲחָריו ֶּבֱאֶמת
 ]'תֹוָרה ִעּטּוֵרי'[            .ַּגם ַהָּכבֹוד רֹוֵדף ַאֲחָריו ַרק ְלַמְרִאית ַעִין

ְצַרִים"  )ה, כב(" ִהּנֵה ַעם ָיָצא ִמּמִ
א ָידּוַע הּוא ", ָיָצא"ַּגם אֹוְמרֹו ", ִהֵּנה"ֹוְמרֹו ָצִרי ָלַדַעת א ְוִכי 

ְוִיְתָּבֵאר ָהִעְנָין ַעל ִּפי ִּדְבֵריֶהם  ?ְלָכל ָהעֹוָלם ֶׁשָּיְצאּו ִיְׂשָרֵאל
ְׁשלֹוָׁשה יֹוֲעִצים ָהיּו ְלַפְרֹעה ְּכֶׁשָאַמר ַעל  )ה יא.טָ סוֹ (ל ֶׁשָאְמרּו "זַ 

ְוהּוא ֲאֶׁשר , ְוֶאָחד ֵמֶהם הּוא ִּבְלָעם, ָמה לוֹ ִיְׂשָרֵאל ָהָבה ִּנְתַחּכְ 
ּוִבְכָׁשָפיו ֶהֱעִמיד ִּכּׁשּוף ְלַבל יּוַכל ֶעֶבד ִלְבֹרַח , ָיַעץ ֲעֵליֶהם ָרָעה

א ֵיֵצא ַעם  ,)ְמִכיְלָּתא ִיְתרוֹ (ִמִּמְצַרִים  ְוָהָיה ֻמְבָטח ִּכי ְלעֹוָלם 
, ֹוַמר לֹו ִהֵּנה ַעם ָיָצא ִמִּמְצַרִיםְוָלֶזה ָׁשַלח ל, ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים

ְוֶאְפָׁשר ִּכי ִּבְלָעם ָהָיה , ֵּפרּוׁש ֵהֶפ ַהָּידּוַע ּוָבֵטל ֹּכַח ַהְּכָׁשִפים
א ֵיְצאּו ִיְׂשָרֵאל ִמָּׁשם עֹוָלִמית ְוָלֶזה ָאַמר , ַמְבִטיַח ֶאת ָּבָלק ֶׁש

  ]ַחִּיים''אֹור הַ [                     ."ִהֵּנה ָיָצא"לֹו 
 

 
ְלָעם יםקִ ֱאלֹ  ַוּיֹאֶמר" ֶהם לֹא ָתֹאר  ֶאל ּבִ לֹא ֵתֵלְך ִעּמָ

י ָברּוְך הּוא   (כב, יב) "ֶאת ָהָעם ּכִ
 סיפור עם מוסר השכל ?על מה הצורך בברכה

 ֲאַקְּלֵלם ֵּכן ִאם :]ִּבְלָעם[ לוֹ  ָאַמר -" ִעָּמֶהם ֵתֵל א: ""יּוְבַרׁשִ  
 ִאם :]ִּבְלָעם[ לוֹ  ָאַמר, ָהָעם ֶאת ָתֹאר א [ה':] לוֹ  ָאַמר, ִּבְמקֹוִמי

, הּוא ָברּו ִּכי ְלִבְרָכְת ְצִריִכים ֵאיָנם [ה':] לוֹ  ָאַמר, ֲאָבְרֵכם ֵּכן
א ִמּדּוְבֵׁש א ְלִצְרָעה אֹוְמִרים ָמָׁשל  .כ, י) ַרָּבה ַּבִּמְדָּבר( ֵמעּוְקֵצ ְו

 ֲאִני ִּכי אֹותוֹ  ְלַקֵּלל תּוַכל א ִּכי ַהַּטַעם -" הּוא ָברּו ִּכי"
 .)ֶעְזָרא ִאְּבן( ֵּבַרְכִּתיו

 ,ְּבנֹוְבַהְרּדֹוק ְּכֶׁשָהִייִתי: לֶ "ַזצַ  ָּגִליְנְסִקי ַיֲעֹקב ִרִּבי ַהַּמִּגיד ִסֵּפר
: ָּכ, ִּבְלָעם ֶׁשל ִעְנָינוֹ  ֶאתזי"ע  ִמּנֹוְבַהְרּדֹוק ַהָּסָבא ַמְסִּביר ָהָיה
 ַלְיָלה ִּבְׁשַעת ַהִּמְדָרׁש ֵּבית ֶאת ֶׁשִּנָּקה ,ֶנֱאָמן ַׁשָּמׁש ַעםּפַ  ָהָיה

 ֶׁשל ַהַּגָּנב ִּכי ִהְבִחין, ְלֶפַתע, ְוִהֵּנה. ֲחצֹות ְלַאַחר, ְמאּוֶחֶרת
 .ּבוֹ  ִהְבִחין א ַהַּגָּנב. ַהְּכֶנֶסת ְלֵבית ְּבֶׁשֶקט ְּבֶׁשֶקטִנְכָנס  ָהִעיר

 ְּבִעְקבֹוָתיו ְלַהִּביט ַהֻּׁשְלָחנֹות ַאַחד ִמַּתַחת ִמָּיד ףִהְתּכֹופֵ  ַהַּׁשָּמׁש
 רֹוֶאה ְוָאז!... ּוְלָתִמיד ַאַחתם", חַ -ל"עַ  ִּבְגֵנָבתוֹ  אֹותוֹ  ְוִלְתֹּפס
 ַהָּפֹרֶכת ֶאת ְמַנֵּׁשק, ַהֹּקֶדׁש ַלֲארֹון ִנָּגׁש ַהַּגָּנב ְוִהֵּנה, ַהַּׁשָּמׁש
 ָּקָרה ַמה, ָּכאן ּקֹוֶרה ַמה ֵהִבין א ׁשַהַּׁשּמָ !!! ִלְבּכֹות ּוַמְתִחיל

 חֹוֶלה ֶיֶלד ַּבַּבִית ִהִּניחַ  ַהַּגָּנב אּוַלי, ַהֹּקֶדׁש ַלֲארֹון ֶׁשִהִּגיעַ  ַלַּגָּנב
 . ַאֵחר ַמֶּׁשהּו ָקָרה ְוֶׁשֶּמא
 הְוִהּנֵ , ַיְׁשִמיעַ  ַּבָּקׁשֹות ֵאּלּו ְּבִפיו ַמה עַ ִֹלְׁשמ  ְּבַסְבָלנּות ִהְמִּתין
 רּוחַ  ִלי ֵּתן! עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונוֹ ! עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונוֹ : "ׁשֹוֵמעַ  הּוא

 ֲארֹון ֶאת ֶׁשָעַזב ַאֲחֵרי ...עַ ִֹלְׁשמ  ִהְצִליחַ  א הּוא יֹוֵתר! "ַהֹּקֶדׁש
 ְוָדַלק ֵמַהַּמֲחבֹוא ָיָצא, ְלִהְתַאֵּפק ַהַּׁשָּמׁש ָהָיה ָיכֹול א, ַהֹּקֶדׁש
, ָּכאן ִנְמָצא א ֶאָחד ַאף, ְיהּוִדי: ר' ַּבֲחֵׁשָכה ֵאָליו הָּפנָ , ַאֲחָריו

 ָמה, ִלי ַּתְסִּביר, ָאָּנא, ֶׁשִהְתַּפַּלְלּתָ  ָׁשַמְעִּתי, ְוַאָּתה ֲאִני ַרק
 ִהְׁשַּתַּגְעּתָ  ַהִאם, ָהֱאֶמת ֶאת ִלי ֹּתאַמר? ְּבַבָּקׁשֹוֶתי ִהְתַּכַּוְנּתָ 

?... ַהַּגָּנב ְיִדיֵדנּו ְל ָרהּקָ  ַמה?... ְל ָרהֲחסֵ  ַהֹּקֶדׁש רּוחַ  ַרק ְוִכי
 ַמה יֹוֵדעַ  ָכמֹו ִמי. ֵמִבין א ַאָּתה ָמה! ַאי: ַּגָּנב אֹותוֹ  לוֹ  ָעָנה
 ֲאִני, ּוְמֻסָּגר ָסגּור ְלַבִית ִלְפֹרץ ָקֶׁשה ַּכָּמה, ָקֶׁשה ָחְרִּפי ַלְיָלה ֶּזה

 ֶרַגע ֵמאֹותוֹ  ,ִּבְפִנים ְּכָבר ֲאִניׁשֶ  ְוַעד, ַעְצִמי ֶאת מּוֵסר ַמָּמׁש
 ַּבחֹוִרים ִחּפּוׂש, ָקֶׁשה ָּכ ָּכל ַהִּדיָרה ַּבַעל ֶׁשל ָהַאְרָנק ִחּפּוׂש

 ּבֹוְדִדים ֲאָנִׁשים ַרק ִּכי ַעד ,ְוֵאיָמה ַּפַחד ִמּתֹו ּוַבְּסָדִקים
 רּוחַ  ִלי ָהְיָתה ְוִאּלּו... ּוֶמַתח ַּפַחד. ָּכֶזה ְּבַפַחד ַלֲעֹמד ְמֻסָּגִלים
 ֵאֶליהָ  ָיָׁשר ּופֹוֶנה ,ַהַּכֶּסֶפת ְטמּוָנה ֵהיָכן יֹוֵדעַ  ָהִייִתי ֲהֵרי ,ַהֹּקֶדׁש
 ...ֹראִׁשי ַעל ַהחֹוֵלף ַהַּצַער ָּכל ֶאת ְוחֹוֵס
 הּוא, ִּבְלָעם ָּדָבר אֹותוֹ : ְוָאַמר ִמּנֹוְבַהְרּדֹוק ַהַּסָּבא ִסֵּים ְוָאז
 ְּדָבָריו ֶאת לוֹ  ָׂשם"ה ֶׁשַהָּקּבָ  זֹוֶכה הּוא"ה, ַהָּקּבָ  ִעם ְלַדֵּבר זֹוֶכה
 עֹוֶׂשה הּוא ַמה ֲאָבל! ַהֹּקֶדׁש ְלרּוחַ  ִלְנִביאּות זֹוֶכה הּוא, ְּבִפיו
 ְּדָרִכים ִמיֵני ְּבָכל ֶּכֶסף ְלַהְרִויחַ  ְמַנֶּסה! ְמַקֵּלל? ֶזה ִעם

 הּוא, ָעָליו ֶׁשָּׁשְרָתה ּוָאהַהְּנב ֶאת ְלַנֵּצל ּוִבְמקֹום, ְוַעְרמּוִמּיּות
 ְלִהְתַּפֵּלל ֶׁשהֹוֵל ַּגָּנב ְּכאֹותוֹ , ֲעָדִׁשים ִּבְנִזיד ּומֹוְכָרּה הֹוֵל

 ַהֹּקֶדׁש רּוחַ  לוֹ  ִּתְהֶיה ְוִאם!... ַהֹּקֶדׁש רּוחַ  לוֹ  ֶׁשִּיְהֶיה"ה ְלַהָּקּבָ 
 ְצִריִכים ָאנּו ֵּכלַהְׂש  מּוַסר ְוַכָּמה! ְׁשֻטּיֹות, ָבּה ַיֲעֶׂשה הּוא ַמה

 טֹוב ֵמאֹותוֹ  ַמֶּׁשהּו ְוִלְלֹמד ּכֹוחֹוֵתינּו ֶאת ְלַנֵּצל ,ִמָּכ ִלְלֹמד
א... ָעֵלינּו ַמְׁשִּפיעַ  ה"ֶׁשַהָּקּבָ   ָזָכה ֶׁשְּכָבר ִּבְלָעם ְּבַדְרֵכי ָלֶלֶכת ְו

 .ַהָּנכֹון ַלִּכּוּון אֹוָתּה ָלַקַחת ָיַדע א ֲאָבל, ִמְלַמְעָלה ְלַהְׁשָרָאה



 

 

ית ּגֹוִים ֲעָמֵלק ְוַאֲחִריתֹו ֲעֵדי אֵֹבד"  (כד, כ)" ֵראׁשִ
 ַאַחת ַּפַעם :ל"זצ ְׁשַבְדרֹון ָׁשלֹום ִרִּביי ֵמיָׁשִרים ַהַּמִּגיד ִסֵּפר
 ַקְלָמנֹוִביץ ַאְבָרָהם ִרִּבי ַהָּגאֹון, ל"זצ ִמְּסלֹובֹוְדָקה ַהָּסָבא ָיְׁשבּו
 ְלָיִמים - רׁשֶ  ַאְיִזיק ִרִּבי ְוַהָּגאֹון, ּב"ְּבַאְרהַ  ִמיר ְיִׁשיַבת ֹראׁש
, ַּבחּוִרים ַּכָּמה ַיַחד ְוִעָּמם, ְבַרק ִּבְבֵני ְסלֹובֹוְדָקה ְיִׁשיַבת ֹראׁש

 ִלְלֹמד ַלְּיהּוִדים ֵיׁש ַהִאם, ַהְּׁשֵאָלה ִּבְדַבר ֵּביֵניֶהם ְוׂשֹוֲחחּו
 ֶאָחד ָהָיה, ַּבָּמקֹום ֶׁשּנֹוְכחּו ִריםַהַּבחּו ֵּבין .ַהָּנְכִרים ִמן ַמֶּׁשהּו

 ֵיׁש ֶׁשְּבַוַּדאי, ְּבָאְמרוֹ  ַּבִּׂשיָחה ְוִהְתָעֵרב, ְּבֶבְרִלין ְמגּוָריו ֶׁשְּמקֹום
 ַּדְרֵכי ְלָמָׁשל ְּכמוֹ , טֹוב ָּדָבר ָּבֶהם ִנְמָצא ִאם ַהָּנְכִרים ִמן ִלְלֹמד

  .ְרִליןּבֶ  ֶׁשל ַּבֶחְבָרה ַהְמֻקָּבלֹות ַהִּנימּוס
 ִנְלָהִבים ִּבְדָבִרים ל"ַזצַ  ִמְּסלֹובֹוְדָקה ַהָּסָבא ָּפַתח, ְלָכ ִּבְתגּוָבה

 ִּלְלֹמד ַמה ַלְּיהּוִדים ֶׁשֵאין ְּבהֹוִסיפוֹ , ִיְׂשָרֵאל ְקֻדַּׁשת ַמֲעַלת ַעל
 .ֶאָחד ָּדָבר ְולּו, ַהָּנְכִרים ִמן

 ָאַמר ִמֶּבְרִלין ָּבחּור אֹותוֹ וְ , ַהַּתְלִמיִדים ִהְתַּפְּזרּו ֵכן ַאֲחֵרי 
 ִּפי ַעל ֶׁשַאף, ְּבַדְעּתוֹ  ִנְׁשַאר ִּכי ,ִעּמוֹ  ֶׁשָּיָצא ַאֵחר ְלָבחּור

 ֵיׁש ָמקֹום ִמָּכל ,ִלְמֹאד ַעד ְּגדֹוָלה ִהיא ִיְׂשָרֵאל ְקֻדַּׁשת ֶׁשַּמֲעַלת
 .ֶּבְרִלין ַאְנֵׁשי ֶׁשל ִמִּנימּוֵסיֶהם ִלְלֹמד ָמקֹום

 ַהָּבחּור ִּדְבֵרי ֶאת ֶׁשָּׁשַמע ַהָּבחּור. ָׁשִנים ְוָנְקפּו ִמיםיָ  ָעְברּו 
 ּוְבֹבֶקר, ְּגדֹוָלה ְיִׁשיָבה ֹראׁש ָׁשם ְוַנֲעָׂשה "ּבְלַאְרהַ  ִהִּגיעַ , ִמֶּבְרִלין

 ַהָּסָבא ֵאֶצל ִסּפּור אֹותוֹ  ְלַאַחר ָׁשָנה ְּכֶעְׂשִרים - ֶאָחד יֹום
 ֶאת לֹוַמר ִנְכַנס ְיִׁשיָבה ֹראׁש אֹותוֹ ׁשֶ  ִלְפֵני - ִמְּסלֹובֹוְדָקה

 ָּדָבר ִּכי ְּבֶׁשֶקט לוֹ  ְוַׂשח ְיהּוִדי ֵאָליו ִנַּגׁש, ַּתְלִמיָדיו ִּבְפֵני ִׁשעּורוֹ 
 .ַּדּקֹות ִמְסַּפר ַּבֲעבּורוֹ  ְיַפֶּנה ִאם ּתֹוָדה לוֹ  יֹוִקיר ּוְמֹאד, ֵאָליו לוֹ 

 לוֹ  ִצְּפָתה ְוָכאן, ְלֶחְדרוֹ  ִעּמוֹ  ַנסְוִנכְ  ַהְיִׁשיָבה ֹראׁש ְלָכ ִהְסִּכים
 הּוא ִאם אֹותוֹ  ְוָׁשַאל ְׁשמוֹ  ֶאת ִּגָּלה ָהאֹוֵרחַ  ַּכֲאֶׁשר ,ַהְפָּתָעה
 ּוִמְתָּבֵרר, ִּבְסלֹובֹוְדָקה ַיַחד ָלְמדּו ֶׁשָּבּה ֵמַהְּתקּוָפה זֹוְכֵרהּו
 ִּלְלֹמד ַמה ֶׁשֵּיׁש ִהְתַּבָּטא ֶׁשִּבְזַמּנוֹ  ,ַהָּבחּור אֹותוֹ  ֶזה ֶׁשָהָיה
, ִיְׂשָרֵאל ְקֻדַּׁשת ַמֲעַלת אֹודֹות ַעל ִּדֵּבר ֶׁשַהָּסָבא ְּבעֹוד, םיֵמַהּגֹויִ 
 ֵיׁש ,ֵכן ּפ"ֶׁשַאעַ  ,ְּבַדְעּתוֹ  ִנְׁשַאר ְוהּוא, ֵמַהָּנְכִרים ִּלְלֹמד ַמה ֶׁשֵאין
 ֶאת ָהאֹוֵרחַ  ַׁשטּפָ , ְוִהֵּנה .ֶּבְרִלין ֶׁשל םיַהּגֹויִ  ִמִּנימּוֵסי ִּלְלֹמד ַמה

. ָיד ְקטּועַ  ֶׁשהּוא ִמָּיד ִהְבִחין ַהְיִׁשיָבה ְוֹראׁש ֲחִליָפתוֹ  ְמִעיל
 ֶּבְרִלין ֵמַאְנֵׁשי" ִקֵּבל" ֹזאת ֶאת ִּכי, ָהִאיׁש לוֹ  ִסֵּפר ֹזאת ְּבַהְבִחינוֹ 
 ִריםֲאחֵ  ָעְמדּו ְּכֶׁשִּמְּסִביָבם ָקׁשֹות בוֹ  ִהְתַעְּללּו ֲאֶׁשר, ַהְמנָֻּמִסים

 ַעל. ֶׁשָּסַבל ִיּסּוִרים ֵמֹרב ֶׁשּלוֹ  ַהְּכֵאב ַזֲעקֹות ְלִמְׁשַמע ְוָצֲחקּו
 .ְׁשָמם ִיַּמח ֶּבְרִלין ַאְנֵׁשי ְּבִנימּוֵסי ֶּפֶרק ָלַמְדִּתי - ָאַמר - ְּבָׂשִרי
 ַּכֲאֶׁשר", אֹוֵבד ֲעֵדי ְוַאֲחִריתוֹ  ֲעָמֵלק ּגֹוִיים ֵראִׁשית: "ָאַמר, ָאֵכן
, ַאֲחִריָתם ֲאָבל, ִּכְמֻנָּמִסים ִנְרִאים ֵהם ֶׁשַּבְּתִחָּלה ,ִהיא ָנהַהַּכּוָ 

 ְוֶאת", אֹוֵבד ֲעֵדי" ֶׁשֵהם רֹוִאים ,ֵהיֵטב אֹוָתם ּבֹוְדִקים ַּכֲאֶׁשר
 ֶאת ָרָאה ל"ַזצַ  ֶׁשַהָּסָבא ַמה, ְּבָׂשִרי ַעל ִלְלֹמד ָעַלי ָהָיה ֹזאת

  .ִמְּתִחָּלָתם ְּכָבר ַאֲחִריָתם
 ִלְפֵני ָׁשִנים ַהְרֵּבה ִּכי, ַהְיִׁשיָבה ֹראׁש אֹותוֹ  לוֹ  ִסֵּפר ָּכ לעַ 

"ל צַ זַ  ֶאְּפְׁשֵטְיין ָמְרְּדַכי ֹמֶׁשה ִרִּבי ַהָּגאֹון ִּבֵּקר ,ָהֲאיָֻּמה ַהּׁשֹוָאה
 ֶאת ְוִנֵּׁשק ֶׁשִּלֵּטף ֶּגְרָמִני ָיַׁשב ַהַּפְרֵּדִסים ֶׁשְּבַאַחד ְוָרָאה, ְּבֶבְרִלין

: ַהָּלׁשֹון ְּבֶזה ְלַתְלִמיָדיו ְוָאַמר ָמְרְּדַכי ֹמֶׁשה ִרִּבי ָעַמד .ְלּבוֹ ּכַ 
 ֶׁשְּמַנְּׁשִקים ֶׁשאֹוָתם ֹבַנְחׁש  ֶׁשַּבל" ִיָּׁשקּון ֲעָגִלים ָאָדם זֹוְבֵחי"

 ַעל ְמַרֲחִמים ֶׁשֵהם ִמְּפֵני ֹזאת עֹוִׂשים ְוַהְּכָלִבים ָהֲעָגִלים ֶאת
 ". ָאָדם זֹוְבֵחי" ִיְהיּו עֹוד - ֵאֶּלה ֲאָנִׁשים יּכִ , ַחִּיים ַּבֲעֵלי

 ַהָּׁשִנים ִּבְמרּוַצת ֲאָבל, אֹותוֹ  ֵהִבינּוא , ֵאֶּלה ְּדָבִרים ְּבָאְמרוֹ 
 ַהִּנְרִאים ְמנָֻּמִסים ֶׁשאֹוָתם ,ִּבְדָבָריו ָצַדק ַּכָּמה ַעד ָראּו

 ַּבּצּורֹות ְיהּוִדים ִמְליֹוֵני ְבחּוֶׁשּזָ  ֵהם, ַחִּיים ַּבֲעֵלי ְּכַלֵּפי ְּכַרֲחָמִנים
א ְּביֹוֵתר ֹתָהַאְכָזִרּיו    ָהֱאנֹוׁשּות ְּבתֹוְלדֹות ְּכמֹוָתן ִנְׁשְמעּו ֶׁש
 ]ְוַיֵּגְד ָאִבי ְׁשַאל[                             .ִלְּצָלן ַרֲחָמָנא

א לֹא ִישְׁ " ָ ָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנׂשּ ב ַעד ֶהן ָעם ּכְ ּכַ
ה ּתֶ   (כג, כד)" יֹאַכל ֶטֶרף ְוַדם ֲחָלִלים ִיׁשְ

ִמי ַעם  ": ֵהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ְוגֹו'": רי"א) ָּבָלק( ַּבֹּזַהר ָּכתּוב
ִּגּבֹור ְּכִיְׂשָרֵאל. ְּבָׁשָעה ֶׁשֵהִאיר ַהֹּבֶקר, ָקם ּוִמְתַגֵּבר ָּכַאְרֵיה 

ים ּוְבַכָּמה ִּתְׁשָּבחֹות. עֹוְסִקים ַלֲעבֹוַדת ִרּבֹונֹו, ְּבַכָּמה ִׁשיִר 
 ":א ִיְׁשַּכב ַעד ֹיאַכל ֶטֶרף" .ַּבּתֹוָרה ָּכל ַהּיֹום, ּוַבַּלְיָלה

ַעל ִמָּטתֹו, ְמַקֵּדׁש ַהֵּׁשם ָהֶעְליֹון,  ִלְׁשַּכבֶׁשְּכֶׁשָאָדם רֹוֶצה 
ְּׁשִרים ין ִמְתקַ ּוְלַמָּטה. ַּכָּמה ַּבֲעֵלי דִ ּוַמְמִלי אֹותֹו ְלַמְעָלה 

, ִּבְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל. ִלְפֵניֶהם ְּבָׁשָעה ֶׁשּפֹוְתִחים ִּפיֶהם ַעל ִמָּטָתם
ִׁשים ַרֲחִמים ִלְפֵני ַהֶּמֶל ַהָּקדֹוׁש ְּבַכָּמה ְּפסּוִקים ֶׁשל ּוְמַבקְ 

, ֵּפרּוׁשֹו, ָעִתיד "ֶהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום"ַאָּבא ָאַמר,  ִרִּביַרֲחִמים. 
ֹוָכִבים, ְּכַאְרֵיה ִּגּבֹור ְוָחָזק ם ַעל ָּכל ָהַעִּמים עֹוְבֵדי כּוַעם ֶזה ָלק

ְרָּפם, ַעל טַ  ִלְׁשַּכבַעְצמֹו ֲעֵליֶהם. ַּדְרָּכם ֶׁשל ָּכל ָהֲאָריֹות  ְוַיְׁשִלי
א ִיְׁשַּכב ַעד ֹיאַכל ֶטֶרף. ֲאָבל עַ   ם ֶזה 

ָקְרָּבנֹות ְועֹולֹות,  יבְלַהְקִר  :"ֶהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום"ֵּפרּוׁש ַאֵחר, 
, ַעל ַהִּמְזֵּבַח. ְוָלַמְדנּו, ְּבָׁשָעה ֶׁשַהָּקְרָּבן ִנְׂשָרף ַעל  ִלְפֵני ַהֶּמֶל
ַהִּמְזֵּבַח, ָראּו ָׁשם צּוָרה ֶׁשל ַאְרֵיה ֶאָחד רֹוֵבץ ַעל ַהָּקְרָּבן ַההּוא 

ְליֹון ָהָיה, ְוָראּו ַמְלָא עֶ  אּוִריֵאלַאָּבא,  ִרִּביְואֹוֵכל אֹותֹו. ְוָאַמר 
אֹותֹו ְּבצּוָרה ֶׁשל ַאְרֵיה ָחָזק רֹוֵבץ ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְואֹוֵכל ֶאת 
, ָהיּו רֹוִאים צּוָרה  א ָהיּו ַזָּכִאים ָּכל ָּכ ַהָּקְרָּבנֹות. ּוְכֶׁשִּיְׂשָרֵאל 
ֶׁשל ֶּכֶלב ֶאָחד ָחצּוף רֹוֵבץ ָעָליו. ָאז ָהיּו יֹוְדִעים ִיְׂשָרֵאל 

ֵאּלּו  ":ַעד ֹיאַכל ֶטֶרף ִיְׁשַּכבא " .ְצִריִכים ְּתׁשּוָבה ְוֵהם ָׁשִביםׁשֶ 
, "ְוַדם ֲחָלִלים ִיְׁשֶּתה"ֵהם ַהָּקְרָּבנֹות ֶׁשל ַהַּלְיָלה, ְּכגֹון עֹולֹות. 

ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא עֹוֶׂשה ַהִּמְלָחמֹות ֶׁשָּלֶהם ִעם ׂשֹוְנֵאיֶהם. 
א "א ִיְׁשַּכב"ַמר, ֶאְלָעָזר ָא ִרִּבי ּוֵמִׁשיב, ֶאָּלא  ?ִיְׁשַּכב. ַמהּו 

ֲאדֹונֹו, ֵאינֹו ׁשֹוֵכב ַעל  ְּבִמְצַות, ְּכֶׁשָאָדם הֹוֵל ְוַלְיָלהְּבָכל ַלְיָלה 
קכ''ה ֵמֵאּלּו ַהִּמיִנים ָהָרִעים ַהּׁשֹוִרים ֹו ַעד ֶׁשהֹוֵרג ֶאֶלף וְ ִמָּטת
 צא) ְּתִהִּלים( ד ְׂשֹמאל, ֶׁשָּכתּובֶלף ֵהם ִמּצַ ַאָּבא ָאַמר, אֶ  ִרִּביִעּמֹו. 

ֲחִסיִדים  ַיְעְלזּו" :צא) ְּתִהִּלים( . ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר"ֶאֶלף ּדְ ל ִמּצִ ִֹיּפ "
. רֹוְממֹות ֵאל ִּבְגרֹוָנם ְוגֹו' ַלֲעׂשֹות "ְּבָכבֹוד ְיַרְּננּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם

א ִיְׁשַּכב ַעד ֹיאַכל ֶטֶרף. ְוֶזהּו ַלֲעׂשֹות ְנָקָמה ְוגֹו'. ֶזה ֶׁשֶּנֱאַמר, 
 ָּבֶהם ִמְׁשָּפט ְוגֹו'. 

ׁש ְּפָעִמים ֶׁשהּוא ִהָּכה ֶאת ֲאתֹונֹו  ִרִּביָאַמר  ִחְזִקָּיה, ְּכֶנֶגד ָׁש
ׁש ְּפָעִמים.   ִרִּביְוִהְטִעין אֹוָתּה ִּבְכָׁשָפיו, ִנְתָּבְרכּו ִיְׂשָרֵאל ָׁש

ׁש ְּפָעִמים ְגּדִחָּיא ָאַמר, ְּכנֶ  ֹו ִנְתָּבְרכּו ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשַּיֲעלּו ִיְׂשָרֵאל ָׁש
 ַּבָּׁשָנה ְלֵהָראֹות ִלְפֵני ַהֶּמֶל ַהָּקדֹוׁש.

 

 
 

ָרֵאל" ֹנֶתיָך ִיׂשְ ּכְ  ה)(כד,  "ַמה ּטֹבּו ֹאָהֶליָך ַיֲעקֹב ִמׁשְ
עֹוָלם ַהֶּזה ָרָאה ִּבְלָעם ֶׁשעֹוִׂשים ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִמְחָיָתם ּבָ 

 .ְּכֹאֶהל ֶׁשֵאין ֶזה ָמקֹום ֶקַבע ֶׁשל ְמגּוִרים ,ֲעַראי
 ,ל"ַעל אֹוֵרַח ֶׁשִהִּגיַע ְלֵביתֹו ֶׁשל ֶהָחֵפץ ַחִּיים מחוְמֻסָּפר 

 .ִהְתּבֹוֵנן ְסִביבֹו ְוִהְבִחין ַּבַּפְׁשטּות ֶׁשְּמַאְפֶיֶנת ֶאת ַהָּבִית
 .ל" ְּבָאְזנֹו ֶׁשל ֶה'ָחֵפץ ַחִּיים' ַזצַ ִהִּביַע ָהאֹוֵרַח ְּתִמיָהתֹו ַעל ּכָ 

 "?!ֶׁשְּל ְוִכי ֵהיָכן ָרִהיֶטי: "ֵהִׁשיב לֹו ֶהָחֵפץ ַחִּיים ִּבְתִמיָהה
ָאְמָנם ֲאִני ָּגר ְּבֶאֶרץ ְרחֹוָקה ְוָכאן ֲאִני : ֵהִׁשיב לֹו ָהאֹוֵרחַ 

ַא , ְכֵרִחי ִּבְלַבדהּוט הֶ יִמְתּגֹוֵרר ְזַמִּנית ַּבָּמלֹון ְוֵיׁש ִלי ַרק ִר 
 .ְּבֵביִתי ָּבָאֶרץ ָהְרחֹוָקה ֵיׁש ִלי ָרִהיִטים ַרִּבים ּוְמפֹוָאִרים

ָּבעֹוָלם , ַּגם ֲאִני נֹוֵהג ָּכמֹו, ָאֵכן: ַנֲעָנה ֶהָחֵפץ ַחִּיים ְוָאַמר לוֹ 
ּוְמקֹום ְמגּוַרי ָּבעֹוָלם . ֲאִני ַמְרִּגיׁש ֶאת ַעְצִמי עֹוֵבר ֹאַרח ,ַהֶּזה

א ָרִאיִתי ְלָנכֹון ְלַמֵּלא ֶאת  ,ַהָּבא ָׁשם ֶאְקַּבע ֶאת ֵּביִתי ַעל ֵּכן 
הּוא ִלְרֹּכׁש  ,ָּכל ַמה ֶׁשֲאִני ִמְׁשַּתֵּדל ָּכל ָיַמי. ֵּביִתי ְּבִריהּוט ְמֹפָאר

ְּכֵדי ְלִהָּכֵנס ַלְּטַרְקִלין  ,ִיְתָּבַר 'הַרק אֹוְצרֹות ֶנַצח ַּבֲעבֹוַדת 
 .ם ַהָּבאֶׁשהּוא עֹולָ 



 

 

ָבֵרְך ְמֹבָרךְ " ר ּתְ י ֵאת ֲאׁשֶ י ָיַדְעּתִ  ו) (כב, "ּכִ
אְּבֹאַרחִהְתַּפֵּתחַ ַא, ְלַגְמֵריִׁשְגָרִתיְּכיֹוםֵהֵחליֹוםאֹותוֹ 
 ִּבּתוֹ , ֶעְׂשֵרה ֵׁשׁש ַּבת ַנֲעָרה ָאז, ְּגרֹוְסַמן ִרְבָקה ַחָּיה. ָצפּוי

, ָהֵעֶמק ִמְגַּדל ֶׁשל ַרָּבּה, ְּגרֹוְסַמן ִודּדָ  ִיְצָחק ָהַרב ֶׁשל ַהְּבכֹוָרה
 ִׁשְטִחי ְּבַמָּבט. ְנפּוָחה ֵמֵעיֶניהָ  ְוַאַחת ַהֵּסֶפר ִמֵּבית ְלֵביָתּה ָׁשָבה
 ַּדֶּלֶקת ֶׁשּזוֹ  ָחְׁשבּו ַההֹוִרים. ִלְדָאָגה ִסָּבה ִנְרֵאית ָהְיָתהא

 ְלַדֵּמם ֵהֵחָּלה ְוַאף, חַ ְלִהְתַנּפֵ  הֹוִסיָפה ֶׁשָהַעִין ֶאָּלא. חֹוֶלֶפת
 ֵעיַנִים רֹוְפֵאי ֶאל ִמֲהרּו ַהּמּוְדָאִגים ַההֹוִרים. ֻמְגָלה ּוְלַפֵּתחַ 

 אֹוָתם ְוִהְפנּו, ַהְּבָעָיה ֶאת ְלַאְבֵחן ָיְדעּו א ֵאֶּלה ַא, ְמקֹוִמִּיים
 ְרפּוִאיהָ  ְוַלֶּמְרָּכז ָאִביב ְלֵתל ִנְׁשְלחּו ִמָּׁשם. ְּבֵחיָפה ָלרֹוְפִאים

 ַהַּתֲעמּוָלה ְלרֹוֵפא ֵמרֹוֵפא ַא, ִּבירּוָׁשַלִים ָּכֶרם-יןעֵ  ֲהַדָּסה
 ְלַפְעֵנחַ  ָיַדע א ַהּמּוְמִחים ִמן ִאיׁש. ְּבֵעיָנּה נֹוְתָרה ָהְרפּוִאית

 . ַהְּבָעָיה ֶאת
 ְּבָעַית ֶׁשּזוֹ  ָטַען ַהֵּׁשִני. ָּבַעִין ַהְּבָעָיה ֶׁשְּמקֹור ִׁשיֵער ֶאָחד רֹוֵפא
 ֳחָדִׁשים ִׁשְבָעה ְּבֶמֶׁש. ַאֶּלְרִּגָּיה ֶׁשּזוֹ  ֶהֱעִרי ַהְּׁשִליִׁשי. עֹור

 . ִהַּדְרֵּדר ָהַעִין ּוַמַּצב, ַעִּזים ִמְּכֵאִבים ַהַּנֲעָרהָסְבָלה
 ֶאת ָחַלק ְוָׁשם, ַהְּבִרית ְלַאְרצֹות ְּגרֹוְסַמן ָהַרב ָטס ֶאָחד יֹום

' פֶ ֹרו ּפְ  ֶאל ִלְפנֹות ְלָפָניו ִהְמִליץ ַהָּלה. יִדיָדיומִ  ֶאָחד ִעם ָצָרתוֹ 
 ֵעיַנִים ִלְרפּוַאת מּוְמֶחה, ִמְצוֹות ׁשֹוֵמר ְיהּוִדי, טלַ ּבְ נְ רֶ ֹאו  ַאְלֶּבְרט

 ָהַעִין ֶאת ִלְראֹות ְּבִלי ְלַסֵּיעַ  ָיכֹול ֵאיֶנִּני. "עֹוָלִמי ֵׁשם ַּבַעל
 . ַהִּמְקֶרה ֶאת ְּכֶׁשָּׁשַמע ַהְּפרֹוֶפסֹור ֵהִׁשיב", ַהְּפגּוָעה

 ּוְכָבר, ִּבּתוֹ  ַּבֲעבּור ִטיָסה ַּכְרִטיס ִמָּיד ִהְזִמין ְּגרֹוְסַמן ָהַרב
 ַּבָּקָׁשָתּה. ַהְּבִרית ְלַאְרצֹות ַהַּנֲעָרה ִהִּגיָעה ַּבֹּבֶקרְלָמֳחָרת

 ָהַרִּבי ֶאת ִלְראֹות רֹוָצה ֲאִני: "ָהְיָתה ֵמָאִביהָ  ָהִראׁשֹוָנה
 ". ׁשיטְ אוִ ּבָ ּוּלמִ 

 ְוָכ, ְּבִעְנָיָנּה ְּבָרָכה ַּבָּקַׁשת ֶּבָעָבר ָלַרִּבי ָּכַתב ְּכָבר ְּגרֹוְסַמן ָהַרב
 ְניּו ֶׁשָּבִעיר ִּבְברּוְקִלין ָהַרִּבי ֶׁשל ִמְדָרׁשוֹ  ְלֵבית ּוִבּתוֹ  ָהָאב ִהִּגיעּו
 . ַׁשֲחִרית ְּתִפַּלת ִלְקַראת, יֹוְרק
 ִמְּׁשֵני ְלבֹואוֹ  ַמְמִּתיִנים ָהיּו ָהַרִּבי ֶאת ִלְראֹות ׁשּוֶׁשִּבקְ  ַרִּבים
, ָׁשם ָעְמדּו ּוִבּתוֹ  ְּגרֹוְסַמן ָהַרב ַּגם. ַלִּבְנָין ַהְּכִניָסה ְׁשִביל ִצֵּדי

. ַהִּבְנָין ְלֵעֶבר ִלְצֹעד ְוֵהֵחל ַהְּמכֹוִנית ִמן ָיָצא ָהַרִּבי ַּכֲאֶׁשר
 ָהַרִּבי ִעם ְלׂשֹוֵחחַ  ְלַנּסֹות ְּגרֹוְסַמן בָהרַ  ֶהְחִליט ֶרַגע ְּבאֹותוֹ 
. ַהֶּדֶר ְּבֶאְמַצע ְוִהְתַיֵּצב ֵמַהּׁשּוָרה ָיָצא הּוא. ִּבְרָכתוֹ  ֶאת ּוְלַבֵּקׁש
 ְּגרֹוְסַמן ָהַרב ָקָרא", ַרִּבי. "מּולוֹ  ְוֶנֱעָצר, ּוָבא ָקֵרב ָהַרִּבי ְוִהֵּנה

 ָלּה ֵיׁש, ִּבִּתי זוֹ : "ְלָידוֹ  ֶׁשָעְמָדה וֹ ִּבּת ַעל ְוֶהֱחָוה ְּבִהְתַרְּגׁשּות
 ָהַרִּבי". ְׁשֵלָמה ִלְרפּוָאה ָהַרִּבי ְלִבְרַּכת ְזקּוָקה ְוִהיא, ָּבַעִין ְּבָעָיה
: ְּגרֹוְסַמן ָלַרב ִמָּיד ְוָאַמר ַהְּפגּוָעה ָּבַעִין ְׁשִנָּיה ְלַׁשְבִריר ִהִּביט

. ְׁשֵלָמה ְרפּוָאה ִמָּיד ָלּה ְהֶיהְותִ , ַהְּמזּוָזה ֶאת ִמָּיד ִלְבֹּדק"
 ".טֹוִבים ּוְלַמֲעִׂשים ַלֻחָּפה, ַלּתֹוָרה ְלַגְּדָלּה ְוֶׁשִּתְזֶּכה

 ְלֶטֶלפֹון ִמֵהר ֶרַגע ְּבאֹותוֹ . ִהְתַרְּגׁשּות ָאחּוז ָהָיה ְּגרֹוְסַמן ָהַרב
 ִּבֵּקׁש! "ַּבִיתּבַ  ַהְּמזּוזֹות ֶאת ִמָּיד ִּבְדקּו. "ֵּביתוֹ  ֶאל ְוִחֵּיג ִצּבּוִרי
 . ֵביתוֹ  ִמְּבֵני
 ִלְבִדיָקה ִנְמְסרּו ְוַהְּמזּוזֹות ָהְבַהל מּוְמֶחה ם"ְסתָ  סֹוֵפר

 ַהַּתְגִלית ֶאת ִלְתֹּפס ְּכֵדי ַרב ְּבַמֲאָמץ ֹצֶר ָהָיה א. ְמֻדְקֶּדֶקת
 . ַהַּמְרִעיָׁשה

 ֵּבין ְלטֹוָטפֹות ְוָהיּו" ֶׁשַּבָּפסּוק, 'ֵעיֶני' ַהִּמָּלה ַהְּמזּוזֹות ְּבַאַחת
 ְמזּוָזה ִנְקְּבָעה ַּבָּמקֹום ּבוֹ . ְלַגְמֵרי ְמחּוָקה ָהְיָתה", ֵעיֶני

 .ְמֻהֶּדֶרת
 ֶׁשל ַּבִּמְנָין ַׁשֲחִרית ְּתִפַּלת ְּגרֹוְסַמן ָהַרב ִהְתַּפֵּלל ַהֶּזה ַּבְּזַמן
 ְּבִהְתַרְּגׁשּוָתּה ְוִהְבִחין ִּבּתוֹ  ֶאת ָּפַגׁש ְלִהְתַּפֵּלל ְּכֶׁשִּסֵּים. ָהַרִּבי
? "ָּקָרה ַמה. "אֹותוֹ  ָׁשֲאָלה? "ֶׁשִּלי ָהַעִין םעִ  המָ , ַאָּבא. "ָהַרָּבה
 ִמְלְמָלה", קֹוָרה ֶׁשַּמֶּׁשהּו ַמְרִּגיָׁשה ֲאִני. "ְּגרֹוְסַמן ָהַרב ָּתַמּה

 ָּפְנָתה ּוִמָּׁשם ,ָּכְלֶׁשהּו ְּבִׁשּנּוי ִהְבִחין א ְּגרֹוְסַמןָהַרב. ַהַּנֲעָרה
 . ַהְמֻמֶּׁשֶכת ֵמַהִּטיָסה ְמַעטָלנּוחַ  ַהַּנֲעָרה

 . ְמֹאד ָיְרָדה ַהְּנִפיחּות ִּכי ִּגְּלָתה ִמְּׁשָנָתּה ְּכֶׁשִהְתעֹוְרָרה
! ֵעיָניו ְלֶנֶגד ִמְתחֹוֵלל ַהֶּפֶלא. ַנְפׁשוֹ  ֶאת ָיַדע א ְּגרֹוְסַמן ָהַרב
 ֵנֵל. "אֹוֶרְנְּבַלט' ַהְּפרֹופֶ  ֶאל ָלֶלֶכת ָּׁשָעההַ  ִהִּגיָעה ָּכ ְּבתֹו

 . ְלִבּתוֹ  ָאַמר", ָלרֹוֵפא
 ָּכל ּובוֹ , ִּבּתוֹ  ֶׁשל ָהְרפּוִאי ַהִּתיק ֶאת ָלרֹוֵפא ִהִּציג ְּגרֹוְסַמן ָהַרב

 ַּבִּצּלּוִמים ִהִּביט ַהְּפרֹוֶפסֹור. ָלּה ֶׁשַּנֲעׂשּו ְוַהְּבִדיקֹות ַהִּצּלּוִמים
 ְלֶנֶגד ַעְכָׁשו ֶׁשָרָאה ַהִּמְמָצִאים. ִהְׁשּתֹוְממּותוֹ  ֶאת ְוִהִּביעַ , ַעִיןּובָ 

 . ַהָּגדּוׁש ַהִּתיק ֶאת ָּתֲאמּו א ֵעיָניו
", ֵנס ֶזה. "ָהַאֲחרֹונֹות ַהָּׁשעֹות ְּבקֹורֹות אֹותוֹ  ִׁשֵּתף ְּגרֹוְסַמן ָהַרב
 . ַהְּפרֹוֶפסֹור ֵהִגיב

 ִהְׁשַּתֵּתף ֶאָחד ֶעֶרב. ְליֹום ִמּיֹום ִהְׁשַּתְּפָרה ִיןָהעַ . ָחְלפּו ְׁשבּוַעִים
 ִמּלּוָּבאִויְטׁש ָהַרִּבי ֶׁשִּקֵּים ַהְּגדֹוָלה ַּבִהְתַוֲעדּות ְּגרֹוְסַמן ָהַרב
 . ִמְדָרׁשוֹ  ְּבַבִית
 ִּבְדֵבקּות ָׁשר ַהָּקָהל ַּכֲאֶׁשר, ַהּתֹוָרה ִּדְבֵרי ֵּבין ַהְפָסָקה ְּבַמֲהַל

 ֶּבן ָּדִוד ִיְצָחק ְׁשִמי. "ָהַרִּבי ֶאל ְּגרֹוְסַמן ָהַרב ִנַּגׁש, ְנָׁשָמה ֵניִנּגּו
", ןמֵ ָא". "ֶׁשַאְצִליחַ , "ָהַרִּבי ִּבְרַּכת ֶאת ּוִבֵּקׁש ָאַמר", לעְר ּפֶ  איטָ אִ 

. ..?"ְּבֵסֶדר ַהֹּכל ַהַּבת ִעם: "ָׁשַאל ְׁשִהּיֹות ּוְבִלי, ָהַרִּבי ֵהִׁשיב
 ְׁשָמּה ֶאת ְוִהְזִּכיר, ַהְמֻאָּׁשר ָהָאב ֵהִׁשיב! "טֹוב ֵתריוֹ  ַהְרֵּבה"

 ְמיָֻּתר. ָהַרִּבי ֵאֵחל !"טֹוב יֹוֵתר עֹוד ֶׁשִּיְהֶיה. "ִלְבָרָכה, ִאָּמּה ְוֵׁשם
 . ֹּתם ַעד ִהְתַמְּמָׁשה ֶׁשַהְּבָרָכה ְלַצֵּין

 ָלִעיר רֹוְסַמןּגְ  ָהַרב ָהְזַמן ֶאָחד יֹום. ָחְלפּו ָׁשִנים ֶעְׂשֵרה ְׁשמֹוֶנה
 . ַהְּיהּוִדית ַהְּקִהָּלה ְּכאֹוֵרחַ , ַהְּבִרית ֶׁשְּבַאְרצֹות ְרִזי'גֶ  ְניּו

, ַהִּמְתַּפְּלִלים ֶאָחד ּבוֹ  ִהְבִחין, ַהְּכֶנֶסת לבית־ ְּכֶׁשִּנְכַנס, ְּבַׁשָּבת
 זֹוְלגֹות יוּוֵמֵעינָ  ְּבִהְתַרְּגׁשּות ְמַנְּׁשקוֹ , ְלֶעְברוֹ  ְוָרץ ִמְּמקֹומוֹ  ִנַּתק

א ָּבִאיׁש ִהְתּבֹוֵנן ְּגרֹוְסַמן ָהַרב. ְּדָמעֹות  ֲאִני. "ְלַזהֹותוֹ  ִהְצִליחַ  ְו
 ֶׁשָרִאיִתי הּוא ֲאִני, "ַהִּנְרָּגׁש ַהְּיהּוִדי ָאַמר", אֹוֶרְנְּבַלט ְּפרֹוֶפסֹור

. ְלִבְּת ִמּלּוָּבאִויְטש ָהַרִּבי ִּבְרַּכת ֶׁשחֹוְלָלה ַהֵּנס ֶאת ֵעיַני ְּבמוֹ 
 ! "ֱאלֹוקּות ֶׁשֵּיׁש ְּבמּוָחׁש ָרִאיִתי

 ]'ַלָּמָס ִמַּבַעד' ַּבָּתְכִנית ְּגרֹוְסַמן ָהַרב ֶׁשל ֵעדּותוֹ  ִּפי ַעל[

 
 

 התורה   בברכת   
 ברינה             רון    

 

 [משלי טז, א] "ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון"        
 

 לע"נ מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק                               
 סרח בת שמחה ויוסף-לע"נ מרת אימי: שרה            
 לע"נ חמי : מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף        

 : יהודה בן טובה נפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחה :לע"נ               
 : לע"נ משה אהרון בן מאיר יצחק           חיים בן אסתר :נ"לע               
 יעקב בן סאלם -ומרים : לע"נ דוד אבא בן אריה לע"נ: צבי               
 רחמים בן חאורו אברהם -: לע"נ לע"נ: בנימין בן שולמית                
 יפה נדרה בת נעימה-מינה בת מרדכי שמואל : לע"נ -הרבנית  :לע"נ                

 כתון בת חביבה -מרים : לע"נ בת בלור רחל-מרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ                
 רחל בת חנה -נזימה בת טובה : לע"נ -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ                
  "נ אורה (שמעה) בת יוסף: לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

 זהבה ועקנין בת אטו: אריה (לאון) בן מלכה : להצלחה  
 : מתנאל בן איריס. זיווג הגון  

        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומותלהקדשות  ,להזמנות
 Ronbarina@gmail.com:או במייל

 47209.מ השרון רמת 8 השומר' רח: כתובת

 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים
 47209רמת השרון מ. 8: רח' השומר ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 לרפואת: 
 מו"ר הרה"ג יעקב בן מרים    

                הרב מאיר בן כמסאנה : יהודה בן אסתר
 יעקב ישראל בן גלית : אורטל בת גלית

  :חיים בן אסתרדוד בן שרה : פאולה בת דינה
     מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   

 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ
  בי בת חביבה בן חמופיאברהם בן אנט : 

 רחל בת נוארה: נורית בת רחל: זהבה בת הודיה 

 
 לזרע של קימא:

 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים
 אהרן בן צילה: נפתלי שלמה בן לאה

 שושנה רייזל בת מינה
 : שולמית בת שרה ענת בת סוניה

 בן זכר)(: חן בת דלילה שמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה בן שלומיתיובל 
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 יעל ברכה בת אביגיל

 מרגש -סיפור לשבת 
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 בס"ד
 
 
 
 

                                                                                     
 "התבוננות ולקחה" - בלקפרשת 

"ויאמר בלעם אל מלאך ה' חטאתי כי  על הפסוק בפרשתינו
לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי בדרך ועתה אם רע בעיניך 

(כד, לד) כתב בספר "אור דניאל" כי כאשר ראה  י"אשובה ל
בלעם את התנהגותה התמוהה של אתונו היה עליו לפשפש 
במעשיו, להתעורר ממעשה האתון ולהבין מה הקדוש ברוך 
הוא רוצה ממנו. אם היה מתבונן היה מבין את רעת מעשיו 
ועל כן אמר בלעם "חטאתי" וזאת "כי לא ידעתי", היינו, 

 ליבי להתבונן. שלא נתתי את 
ויש להבין, מה בעצם היה חטאו של בלעם? הרי את המלאך 
הוא לא ראה והאתון לוחצת עליו ומכאיבה לו? האם ניתן 
להאשים אותו במשהו שנהג בו שלא כשורה? בלעם מתרץ 
את סיבת חטאו "לא ידעתי!" האתון שהובילה אותו וסייעה 

מהשביל  לו כל השנים במסירות, בנאמנות, מעולם לא ירדה
ואף פעם לא נלחצה אל הגדר. רק פעם אחת דרכה לבלעם 
על רגלו, והוא עדיין לא מבין כי משהו מסתתר מאחורי 
זה...?! כך שואל רבי מרדכי אזרחי שליט"א בספרו "ברכת 
מרדכי" ומבאר, שבלעם תולה את האשמה ב... אתון! "לו 
 יש חרב בידי כי עתה הרגתיך" (כב, כט), במקום לתלות את

מזה אנו יכולים התנהגותה ביד המכוונת אותה מלמעלה. 
ללמוד מוסר השכל ענק: יש מי שעומד מאחורי כל 
ההתרחשויות שעוברות עליך, עליך רק לפקוח את עיניך 
ולראות, ולצערנו, אנו מחפשים את הפתרון בדרך ההגיון 

הנה, האתון המוליכה אותו  במקום בדרך "התשובה".
ה לפתע היא פותחת את פיה, תמיד בדרך הישרה, ועת

ואומרת לו "מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלוש רגלים" (כב, 
אפילו  –כנגד טבעה  –כח)? ובלעם, שרואה אתון מדברת 

אינו שם לב לכך ובשגיונותיו מאשים הוא את האתון ואומר 
לה "לו יש חרב בידי כי עתה הרגתיך". רק כשמתגלה 

טאתי כי לא ידעתי". המלאך הוא נאלץ לומר: עד כאן! "ח
בלעם נענש על שלא הבין את האיתות מן השמים, ולא 
עשה את המתבקש משינוי גדר הטבע לעצור להתבונן! 
לבדוק מה קורה כאן! שהרי אין זה טבעי שכך יתרחש 

 לאדם!
חוסר התבוננות הוא אחד הגורמים העיקריים לחטאיו של 

ואנו האדם. הקדוש ברוך הוא מזמן לנו אירועים חריגים 
מתייחסים אליהם כאל דרך הטבע, כדרכו של עולם, ואין 
אנו מבינים שהקדוש ברוך הוא מבקש לומר לך: אדם, 
עצור! התבונן! יש תמרור לפניך! יש ואנשים אכן מתקרבים 
לקדוש ברוך הוא כאשר הם נפגשים באירועים מרגשים 
הגורמים להם להבין ולחשוב שאכן יש בורא עולם. בספר 

יעקב הוא חבלן בח" מובאת לכך דוגמא מוחשית: "עלינו לש
משטרה בצפון הארץ. במסגרת תפקידו הוא נקרא לטפל 
באירועים שיש בהם חשד לחפץ חשוד. הרובוט המשטרתי 
מסייע לו בתפקידו החשוב ומאות רבות של אירועים עבר 
עימו. יעקב לא היה שומר תורה עד לאירוע מסוים שמיד 

ועורר בכך את תשומת הלב של  לאחריו החל להניח תפילין
אנשי הביטחון עימהם הוא פועל יחדיו מזה שנים רבות. 
כיוון שמיודענו זה נחשב לאדם משכיל, הבינו רעיו וידידיו 
שמעשה זה של התקרבות לאלוקים לא בא לעולם סתם כך, 
ללא מחשבה תחילה, ורבים גילו עניין בסיפורו האישי. 

ך שנות השירות ומעשה שהיה כך היה: כאמור, במש
הממושכות שלו בתפקידי חבלה במשטרה ובצבא, הזדמן 
ליעקב לפוצץ מאות חבילות חשודות במרכזי הערים 

 –הוא מספר  –ובפאתי הישובים בצפון הארץ. "והנה" 
"נתקלתי כל העת בתופעה מאוד מאוד מוזרה. כל פעם 
כאשר הוזעקתי לפוצץ תיק חשוד, הרי לאחר שהרובוט 

ש", התברר שאם היו בתיק זה תפילין עשה את ש"התבק
או ספרי קודש, החפצים הללו לא נפגעו מהפיצוץ. הם 
נשארו שלמים. תמיד! אי אפשר היה להסביר את פשר 

 התופעה הזו תמיד, ממש תמיד, ניצלו חפצי הקודש ויצאו
 
 

מתוך ההפיכה ללא פגע, כאילו לא היו בתוך החפץ החשוד 
ותו, משום מה, אל שפוצץ". כל זה עדיין לא הביא א

המסקנה הבלתי נמנעת שיש יד מכוונת לבריאה. היום הוא 
לא כל כך מבין את זה, ותמה על עצמו כיצד לא עוררו אותו 
האירועים הללו להתקרב לאלוקי ישראל, אבל זו היתה 
המציאות. אירוע בטחוני שהתרחש באחד מישובי הצפון 

בלן הוזעק הסמוכים לגבול לבנון, הכריע את הכף. יעקב הח
לנטרל תיק חשוד, שהיה הפעם חשוד במיוחד. הוא הגיע עם 
רכבו והכין את הציוד המיועד להפצצת התיק, ולאחר 
פינויים של כל האנשים מסביב ביצע את הפיצוץ. בתוך זמן 
קצר התברר שהחפץ, כמו (בכמעט) כל המקרים, היה תיק 

דהוא, ולא היה בו חומר נפץ. יעקב נשם -פרטי של מאן
רווחה, ולאחר שבדק את תכולת התיק התכונן לחזור ל

למפקדה שלו. ברגע האחרון הוא מזהה בתוך התיק ספר 
תנ"ך, והנה הפעם, בניגוד לכל המקרים בעבר, הספר היה 
שרוף לחלוטין מקצה לקצה עד שכמעט לא ניתן היה לזהות 
את הפסוקים שבו. יעקב נותר כמסומר למקומו. הלא דבר 

לא נתקל מעודו. מה קרה הפעם שספר  הוא! במחזה שכזה
התנ"ך נשרף? יעקב ניגש אל הספר, הופכו מצד אל צד, 
אולם בגלל הפחם השחור שאפף אותו מכל עבר, אי אפשר 
היה להבחין במאומה. החבלן המפורסם התכונן להמשיך 
בדרכו במחשבה שמדובר ב"מקרה", אבל ברגע האחרון הוא 

הכריכה האחורית של מבחין בכיתוב קטן שהיה מוטבע על 
הספר. כל כך קטן היה הכיתוב עד שכמעט לא ניתן היה 
להבחין בו. רק מי שאימץ את עיניו ראה שמדובר בספר 
תנ"ך של... "הברית החדשה" מטעם הנוצרים. ליבו החסיר 
עתה שתי פעימות. עכשיו הוא כבר הבין הכל. ידע שיש 

רב  בורא לעולם. לאחר שעה קלה הגיע החבלן לביתו של
באיזור הצפון, וביקש שיזמין עבורו תפילין. למחרת, 

 בתפילת שחרית, עיטר בהן את ראשו וזרועו.
בספר "בנועם שיח" כתב כי הראיה, השמיעה ושימת הלב 

ר שָ אינם בבחינת תחביב, אלא אומנות הן. כשם שהַק 
המבצעית אשר מאזין לתשדורות מפקדו, נדרש לסנן את 

עות, כך נדרש האדם להתבונן בליל הקולות ולהתמקד בהוד
באירועי החיים הקרובים והרחוקים, התדירים ושאינם 
תדירים ולהסיק מהם מסקנות. אחד מארבעים ושמונה 
קנייני התורה הוא "שמיעת האוזן" (אבות פרק ו). זו גם 

שנקרא אבר השמיעה  –מסבירים בעלי המוסר  –הסיבה 
כי על ידי אוזני  בשם 'אוזן', כמו שנקרא יד הכלי בשם 'אוזן'.

הכלי, כל הכלי ניטל ומטולטל. אף האדם כך; על ידי חוש 
מתעורר בו הרצון לעשות איזה דבר הנשמע! לכך  –השמע 

הנביא ישעיה בהוכיחו את דבר ה' לעם ישראל אומר להם 
"שמעו ותחי  –ואז מובטחים אנו  –"הטו אוזנכם ולכו אלי" 

יעה מובא בספרים נפשכם" (ישעיה נה, ג). בעניין מעלת השמ
מעשה בעיר גדולה באחת ממדינות אירופה, שהיה משל יפה. 

להם תזמורת פילהרמונית עם קבוצה גדולה של נגנים 
ששמם יצא למרחוק והיו מוזמנים לנגן בכל רחבי העולם. 
והנה באחת מהנסיעות בהם הוזמנו להופעה באחד 
 מהאולמות הגדולים ביותר שבניו יורק, יצאה קבוצה גדולה

של נגנים באוניה. בדרכם לשם, החלה סערה גדולה בלב ים, 
והאוניה נבקעה לשניים וכל הנוסעים ונגני התזמורת עם 
כליהם צללו כעופרת במים אדירים. איש לא נותר בחיים, 
חוץ מהכנר של התזמורת, שהיה בעל כושר גופני גבוה, 
והצליח בשארית כוחותיו להגיע לאי בודד עם הכינור שעל 

ישב הכנר לנוח, וראה שהגיע לאי בודד רחוק ממקום  גבו.
ישוב, ובאי מסתובבים עופות וחיות ממינים שונים. לקראת 
הלילה, הכין לעצמו פינה לשינה, אולם היה ערני, שמא 
יתקפו אותו חיות רעות. והנה בחצות הלילה, רואה הכנר 
מולו שתי עיניים נוצצות, ובמבט חודר רואה הכנר כי מולו 

 נמר מסוכן רעב שעומד לטרפו. לא ידע הכנר מהעומד 
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לעשות, ובצר לו לקח את הכינור והחל מנגן מנגינות עצובות 
בטרם יעלה למרומים, אך ראה איזה פלא, לשמע הנגינות 
השקטות נשאר הנמר עומד על מקומו, ולאחר כמה דקות 
עזב והלך. שמח הכנר והחל לנשק את כינורו שהצילו 

ילה השני, בחצות הלילה אריה גדול ממוות. כך היה בל
שהריח שיש אדם באיזור ובא לטרפו. בצר לו חזר הכנר על 
מעשהו מאמש, ואט אט עזב את המקום לשמחתו של 
הכנר. וכך בכל לילה, כשבאה חיה רעה לטרפו, ניגן הכנר 
את מנגינותיו והחיות פרשו לדרכם. והנה לאחר שבועיים, 

לא התרגש הכנר, וכדרכו  לילה אחד הגיע דוב גדול לטרפו,
בקודש עמד וניגן מנגינות שקטות, אך לרוע מזלו, הפעם 
הדוב התקדם לעברו, ולאחר דקות מספר נשאר רק 
הכינור... שתי ציפורים שעמדו על העץ אמרו זו לזו "ידענו 

כן, אדם  כי כשיגיע הדוב החרש, הכינור כבר לא יעזור!"...
מצוינות, מטובי יכול לשמוע את כל הדרשות הטובות וה

המרצים ומגידי המישרים... וכשהאוזניים אטומות, כשאין 
הריהו כחירש, ולא יעזור לו  –את הלב והרצון לשמוע 

מאומה. אבל איך אפשר לשמוע את קול ה', בעולם כמו 
שלנו, שכל כך הרבה קולות אחרים וזרים נשמעים בו? איך 

עולם אפשר לשמוע את קול ה' ברעש הגדול והעצום שיש ב
ורצון לשמוע. האדם שומע  –הזה? הסוד הוא: התבוננות 

את מה שהוא רוצה לשמוע! מי שרוצה להתקרב לה' ומבקש 
לשמוע את קולו, מובטח לו שישמע גם ישמע, אבל מי שלבו 
מושך אותו אל הרע ואל השלילה, 'יצליח' לשמוע את כל 

רק לא את קולו של הקדוש ברוך הוא.  –הקולות האחרים 
ג'ק עמד, ור הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו היטב. הסיפ

נרגש וחסר סבלנות, בין מאות הממתינים באולם קבלת 
הפנים של שדה התעופה בניו יורק. רוב האנשים באולם 
המתינו לחבר או לבן משפחה שטס לפני כמה ימים או 
-שבועות, אבל ג'ק חיכה למישהו שהוא לא ראה כבר חמש

לפני חמש עשרה שנים, למד ג'ק  עשרה שנים תמימות.
בבית הספר התיכון עם נער בשם רוג'ר. הם היו באותה 
תקופה חברים טובים ביותר, וכמעט לא נפרדו לרגע. 
כשסיימו את בית הספר, המשיך ג'ק ללמוד באוניברסיטה 
בניו יורק ולאחר מכן פנה לעסקים, ואילו רוג'ר עבר 

בקהילה  למדינת טקסס, שם נשא אישה מקומית, וחי
קטנה שחבריה עובדים את האדמה, חיים בפשטות, 
ומחנכים את ילדיהם להסתפק במועט. בחמש עשרה 
השנים שעברו, הספיק ג'ק לפתוח מסעדה באחד הרחובות 
הראשיים של ניו יורק. המסעדה הצליחה והייתה יוקרתית 
ביותר, וכך הפך ג'ק לאדם אמיד. הקשר בינו לבין רוג'ר 

ה כל כך הדוק כמו בימי התיכון, אבל מדי כמובן כבר לא הי
כמה חודשים הם דיברו בטלפון והתעדכנו מה קורה זה אצל 

ג'ק היה ניו יורקי  -זה. למרות ההבדל הגדול ביניהם 
 -טיפוסי, ואילו רוג'ר טקסני שחי בפשטות ובצניעות 

החברות ביניהם לא נעלמה. מזה זמן רב הפציר ג'ק ברוג'ר 
יו יורק, ואפילו הציע לשלוח לו כרטיס לבוא ולבקר אותו בנ

טיסה. הוא אמר שהוא רוצה לטייל אתו בכל המקומות 
שבהם גדלו בילדותם, בבית הספר ובשכונה, אך בסתר ליבו 
ג'ק השתוקק שחבר נעוריו יראה את עושרו ואת הצלחתו. 
זמן רב סירב רוג'ר להצעה, אך לבסוף נכנע להפצרות 

נחיתתו של רוג'ר, עזב ג'ק והודיע שיגיע לביקור. לקראת 
את המסעדה, למרות שזו הייתה שעת הלחץ, והגיע לקבל 
באופן אישי את חברו משכבר הימים. הוא נדחק בין 
הממתינים הרבים וציפה בחוסר סבלנות. הנה, עוד רגע 
יראה את חברו הוותיק, שאותו לא ראה כבר חמש עשרה 

נוסעים שנים. אחרי עוד כמה דקות, הגיח רוג'ר לאולם ה
הנכנסים, כשהוא חובש כובע בוקרים עשוי עור, ופניו 
שזופות וצרובות שמש. ג'ק רץ לעברו והשניים התחבקו 
בהתרגשות. 'כמה השתנית מאז התיכון', אמרו האחד לשני 
ופרצו בצחוק. 'טוב, הנהג שלי מחכה לנו', אמר ג'ק. 'אני 
כבר 'מת' להראות לך את הבית שלי ואת המסעדה. אתה 

ח תיהנה. אני מתאר לעצמי שבטקסס אין לכם הרבה בטו
 דברים כאלו...'

רוג'ר לא נראה כל כך נלהב. הוא הביט בתנועה הסואנת על 
הכביש המהיר משדה התעופה למרכז מנהטן במבט 
ביקורתי. 'בשביל מה צריך כל כך הרבה מכוניות?' אמר, 

 'תראה כמה רעש וכמה עשן.' כשהגיעו למרכז העיר, גבר
 
 

ר הנחת של רוג'ר. על המדרכה לידם צעדו עשרות חוס
אנשים ממהרים, כשכל אחד מדבר בטלפון הנייד שלו. 
מכוניות צפרו בקולי קולות, ואמבולנס חלף ביעף ביללה 
מחרישת אזנים. 'איך אפשר לחיות כך, מוקף ביער של 
בנייני בטון, זכוכית ופלדה, בלי טיפה של טבע חי ונושם?' 

ג'ק הניף את ידו בביטול. זה אף פעם לא  שאל את חברו, אבל
 הפריע לו...

לפתע עצר רוג'ר את הליכתו, והושיט יד לעצור גם את ג'ק. 
 'אתה שומע?' שאל והטה את אזנו.

'שומע מה?' שאל ג'ק. 'את הצרצר. יש פה צרצר,' אמר 
רוג'ר. 'צרצר?' צחק ג'ק, 'איך אפשר לשמוע צרצר ברעש 

מר רוג'ר והתכופף להיטיב הגדול הזה?' 'אני שומע,' א
לשמוע. הוא התקרב בזהירות לעציץ גרניום שפרח ברחבה 
שלפני בניין משרדים, הושיט את ידו אל בין הענפים, ושלף 
מתוכו צרצר. 'אתה רוצה לומר לי ששמעת את הצרצר הקטן 
הזה בתוך כל הרעש הגדול מסביב?' התפלא ג'ק. 'לא זכור 

 ובה במיוחד...'לי מילדותנו שהייתה לך שמיעה ט
'למה שמיעה מיוחדת?' השיב רוג'ר. 'יש לי שמיעה רגילה 
ביותר. האם אתה שומע את צפצוף הציפור מעלינו?' ג'ק 
נענע את ראשו בפליאה. 'יש בכלל ציפורים במנהטן?' שאל. 
'בוודאי שיש', אמר רוג'ר, והצביע על הציפורים שהתעופפו 

צופים שלהן.' 'אני בין שני עמודי חשמל, 'אני שומע את הצפ
לא חושב שאפשר לשמוע רעשים כה חלשים ברעש הגדול 

 של ניו יורק,' אמר ג'ק.
'אתה חושב כך?' חייך רוג'ר, 'אז בוא נעשה ניסוי קטן.' הוא 
הוציא מכיסו כמה מטבעות קטנים והשליך אותם ארצה. 
המטבעות התפזרו בצלצול עִדין על המדרכה. כל העוברים 

עצרו ובדקו את כיסיהם, לראות  והשבים שהיו לידם
שהכסף לא נפל מהם. 'ראית איך כולם שמעו פתאום את 
הרעש החלש של המטבעות?' אמר רוג'ר. 'כל אחד שומע את 
מה שהוא רוצה לשמוע, ואת מה שקרוב לליבו. את הצרצר 
או את הציפור אינכם שומעים בניו יורק, כי הם לא קרובים 

תכם. אבל צליל הכי חלש ללבכם. הם בכלל לא מעניינים א
יגרום לאנשים לעצור מיד ולחפש, כי הכסף נמצא  -של כסף 

בראש מעייניהם. זה מה שמדבר אליהם פה, בניו יורק, וזה 
 מה שמעניין אותם.'

החיים שלנו מלאים ב'רעשי רקע'. לפעמים אתה צריך לעצור 
את הכול, לבודד את רעשי הרקע שמפריעים לך למהלך 

וק את מסלול החיים שלך, והאם ההחלטות החיים, ואז לבד
שלך מגיעות ממקום אמיתי וישר שיוביל אותך קדימה, או 
שהם מונעים משיקולים אחרים שעלולים להסיט אותך 
מהדרך הנכונה. עליך לדעת מתי 'לעצור בצד' לבדיקה עצמית 
 ואיזון, בדרך לקבלת ההחלטות בדברים החשובים לך בחיים.

ע של דברי חיזוק והתעוררות, מאמרי הנה אנחנו מוצפים בשפ
מוסר והדרכה, רעיונות יפים על פרשיות השבוע. אבל העיסוק 
בדברים אלה איננו בהכרח ערובה לשיפור רוחני שלנו, שכן 
אפשר לקרוא וללמוד הכל, אך באיזשהו מקום זה עובר 
לידינו ולא נוגע בנו. כל כך הרבה דברי מוסר ויראה 

ק בגלל שאין רצון כל כך להשתפר, מתבזבזים ולא מנוצלים ר
רצון המהווה את הקרקע שמצמיחה את השיפור. הדברים 
אמורים כלפי התעוררות מדברי מוסר, אך גם כלפי מאורעות 
האדם. כידוע, כל המאורעות, הנעימים יותר ובעיקר הנעימים 
פחות, נועדו לעורר אותנו לפשפש במעשינו ולשוב אל הקדוש 

, מי שבאמת רוצה ומשתוקק לשוב אל ברוך הוא. אך גם כאן
 הקדוש ברוך הוא די לו ברמז קל כדי להתעורר ולהבין. 

בספר "אבן ספיר" כתב כי מרבית מהחוזרים בתשובה החלו 
את דרכם החדשה לאחר עמל ויגיעה, בחיפוש אחר האמונה, 
ובחיפוש אחר פשר למטרת החיים. ישנם אשר נוכחו לראות 

חר שחשו על בשרם החי את את האור והאמת שביהדות, א
השקר והחושך שבכל שאר הדתות והאמונות. וכן ישנם כאלה 
שתהליך החזרה בתשובה היה אורך אצלם זמן מועט, לאור 
נסים גלויים היוצאים מגדר הטבע, אשר דרכם ראו את 
השגחת הבורא ומציאותו. הפלא הוא, שידועים לנו עובדות 

ההשגחה בעיניהם  רבות אודות אנשים שנוכחו לראות את יד
לאור הארה והתגלות, נסים ונפלאות, המסירים כל צל של 

המעידים כאלף עדים כי לא יתכן  –ספק ופקפוק באמונה 
שהתרחשויות אלו היו במקרה על פי הטבע, שבוודאי כל אדם 

 מאמין ואף כופרים רבים היו שואבים מיד התעלות מרבית
 
 



ומתעוררים לתחיה ואומרים הקדוש ברוך הוא הוא 
האלוקים ואין עוד מלבדו. והנה למרות הכל, אינם מסיקים 
מסקנות מהנסים והנפלאות! ונשאלת אם כך השאלה: מה 
הסיבה לתופעה פרדוקסלית זו, שמסוגלים שני אנשים 
לראות את אותו הנס והמופת, ובכל זאת האחד יתפעל 

שה, והשני ישאר אדיש, ממשיך וישאב מכך רוחניות וקדו
כמי שלא ראה  –ללכת בשרירות לבו ולכפור בהשגחה 

מאומה? מדוע במציאות נסים גלויים אין בכוחם להשפיע על 
ההמון, כי אם על יחידי סגולה בודדים? ובעצם צריך להבין: 
מהו ההבדל המרכזי בין אותם יחידי סגולה ששינו כיוון, 

על מנת ליישב בכפירתם?  לבין אותם אלה שנשארו אדישים
את התמיהות הנזכרות, צריך להניח כי "נסים גלויים אינם 
יוצרים ובונים את האדם, אלא האדם בונה ועושה את 
עצמו"! האדם צריך לבנות את אשיותו בכוחות עצמו, ולא 
להסתמך על גילויים חיצוניים בלבד, שכן כשישנם 

וישמור התגלויות מבחוץ אין הכרח שהאדם יחזיק מעמד 
על התעלותו. מה שאין כן כשבונה ויוצר הוא עצמו בכוחותיו 
שלו, הרי בעמל זה זוכה האדם לקנות מדרגות נעלות, 
חכמה ובינה לעד. במילים אחרות: אדם ללא שאיפה 
להתעלות במעלות התורה, לעולם לא יוכל להיות למדן, אף 
אם יהיה לו את הרב הגדול ביותר. כיוצא בכך, אדם שאינו 

כין את לבו לראות את האמת לא יעזרו לו המוכיחים מ
הטובים ביותר, והנסים והאותות המופלאים ואף הייסורים 

לשנות את השקפותיו ודעותיו, וכפי  –החזקים ביותר 
שביטא זאת רבינו יונה בלשונו הנפלאה בספרו "שערי 

 –תשובה" (שער ב' אות כו) "אם האדם לא יעורר את עצמו 
 וסרים". מה יועילוהו המ

הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המוביל אותנו לתובנה 
שלמרות שכולם שומעים במהלך חייהם בעקבות אירוע כזה 
או אחר את 'בת קול' היוצאת כל יום מהר חורב והקוראת 
לכל אדם באשר הוא לעצור! להתבונן! להפיק לקח  ולהשיג 
מסקנות נכונות. אמנם, מעטים הם אלו אשר שומעים את 

ה קריאה פנימית אשר מובילה אותם בסופו של תהליך אות
 אל דרך האמת היחידה... 

שמי אבנר ואני יליד חיפה. ליתר דיוק הנני מוצר מובהק של  
השמנא והסלתא של העיר, בן לזוג הורים אקדמאיים בעלי 
מעמד חשוב, אשר שמם הולך לפניהם. כבן יחיד שבעתי 

שרה וכמובן שגילו בי תפנוקים, העטירו עלי חוגים, שיעורי הע
תכונות של ילד מחונן שיש להשקיע בו. בכיתה י' סיימתי את 
כל מבחני הבגרות בציונים מעולים וכאן נכנס הצבא לתמונה. 
שמי השתרבב לאחת ממחלקות המודיעין הסודיות, העוסקות 
בעניינים שהשתיקה מאד מאד יפה להן. אז בואו וננסה לשתוק 

את אגלה לכם כי מחלקה זו עוסקת ואל תשאלו יותר מדי, אך ז
בסוג של הצפנות מיוחדות וקודים נסתרים, אשר הן שילוב של 
אותות מורס ועוד כל מיני ורסיות ושיטות שכאן לא הזמן 
והמקום לחושפן. למותר לציין, שמי שנכנס למחלקה כזו, 
הסיווג המודיעיני שלו הוא בשמים, המידע שהוא נחשף אליו 

כהכנה לקורס מן הסוג הזה, מלמדים הוא מבהיל ומטלטל. 
אותנו לשתוק. שתיקה היא בכלל דבר יפה, טוב לשותק וטוב 
לעולם. חשוב לציין, שהפיתוחים הנעשים במחלקה החשאית, 
נועדו בעיקר כדי לסייע לצוותי ריגול וכוחות חשאיים בכל 
מיני פינות בעולם, לשמור עמנו על קשר מבלי שמישהו יעלה 

צר ביננו לבינם, יש אלמנט של ריגול, של בדעתו שבקשר הנו
הסתרה וכיוצא בזה. אל תשאלו אותי איך למה וכמה, אבל 

מטר בתוך  30הושיבו אותי בבונקר מבצעי,  16.5בגיל 
האדמה, והכינו אותי לקראת המפגש עם מנהל המחלקה. 
מאחר והם בדקו היטב את יכולותיי בתחומים נוספים, הוחלט 

ותי לרשות הפיתוח המודיעיני מחד, איפה שהוחלט להצמיד א
ומאידך לימדוני כל מיני הצפנות חדשניות, על מנת שאנסה 

, אשר לא 60, 50לשכללן. מסביבי ישבו אנשים מלומדים בני 
התביישו להתייעץ עם התיכוניסט הירוק, שעוד אין לו אפילו 
חתימת שפם. ההורים שלי היו מאד גאים בעובדה שבנם 

מגוייס, אבל המדינה וצה"ל כור ההיתוך  התיכוניסט אומנם לא
הציוני, כבר משתמשים בשירותיו המופלגים וכישרונותיו 

 המפתיעים. נו, סוף כל סוף הגאון שלהם הולך כנראה להיות
 
 

חוקר מספר אחד של תחום חשאי שמאד מאד נחוץ למדינה. 
בבית חילוני לחלוטין  –כפי שהבנתם  –הנה כי כן, גדלתי 
ית הם נר לרגליו. אבא סיפר לי על אביו שההשכלה האקדמ

ניצול שואה שמת בגיל צעיר, ושמר קצת מסורת. אמא באה 
מארה"ב דור שני או שלישי למתירנות של העולם המערבי החף 

, לא היתה לי שום 26מאמונה, כך שעד שיחרורי מצה"ל בגיל 
הכרות עם בורא עולם, או מישהו מנציגיו. נדבר על כך בהמשך. 

אני מתגייס באופן רשמי לחיל המודיעין, למרות  18בגיל 
שבמשך שנה וחצי שהיתי שם ונכנסתי לעובי הקורה, אותה 
קורה חשאית הטמונה עמוק עמוק מאין רואים, וכבר הבנתם 
מדוע. את דרגות הקצונה קיבלתי במתנה, ממש כך. לצבא לא 
השתלם לשלוח אותי לקורס קצינים, לרוץ על גבעות ולירות 

מיושנים. למה? כי כל דקה של עבודה במחלקת מחקר ברובים 
ופיתוח, וכל שעה של שמירת קשר עלום עם תאים מודיעיניים 
בכל מיני פינות בגלובוס, היו שוות לצבא מליונים. כן כן, הייתה 
לנו סוג של גאוות יחידה שאין כמעט לאף יחידה בצה"ל. כל מי 

ור, אשר שידע במה מדובר הבין שמדובר בצוות מבריק, שמ
דברים שהוא יודע אפילו ראש הממשלה והרמטכ"ל בקושי 
יודעים. האמת היא שמאחר ולמדנו לשתוק, הסתובבנו לרוב עם 
בגדי אזרח, או עם מדי צה"ל ירוקים, ולא עשינו רושם על איש. 
כששאלו אותנו היכן אתם משרתים ענינו "במודיעין". זה 

ל העלום הזה, ואף הספיק, כי ישנן גם רמות פחות מסווגות בחי
אחד לא העלה בדעתו שאני איזה אגרויסע בעל תפקיד חשוב. 
אחרי ארבע שנים כשהגיע מועד השחרור שלי, הגיע למשרדי 
קצין מודיעין ראשי, בדרגת אלוף והזמין עבורנו שני כוסות 
קפה. "אתה בטח מבין למה אני כאן?" הוא שאל. לאמיתו של 

הרגשתי מיאוס מן הצבא  אחרי שנת שרות קבע, 22דבר בגיל 
והמודיעין, ורציתי חופש. שאפתי לנשום אוויר חופשי יותר, לא 
חנוק, לא הדוק, לא כזה שמחזיק אותך במין מתח תמידי. לא 
עניתי לקצין המודיעין, ולפתע הטלפון צילצל. על הקו היה 
הרמטכ"ל בכבודו ובעצמו. "מה נשמע אבנר?" הוא שאל, 

על צווארי. הצמרת הצבאית לא והרגשתי איך החבל מתהדק 
מוכנה לשחרר אותי. ניסיתי להשמיע ציוץ מחאה קטן, 
והרמטכ"ל נזף בי "טיפשון, מה אתה חושב שנוותר עליך? אני 
לא צריך לספר לך כמה אחריות רובצת על הכתפיים שלך..." 

. "תחתום לעוד ארבע שנים. להתראות" הורה 22ואני רק בן 
פרש את החוזה לפני. היססתי. שוב הרמטכ"ל, וקצין המודיעין 

צילצל הטלפון, שר הבטחון על הקו. זהו, הם תלו אותי לגמרי. 
"אני שמח שהחלטת לשרת את העם והמדינה עוד ארבע שנים 
נוספות. תודה לך אבנר" התפייט שר הבטחון וניתק. חתמתי על 
החוזה חנוק, שחוק, זרוק. עברו עלי עוד ארבע שנים משמימות, 

ם מחקריים, פיתוחיים, עם הרחבת מעגלים ושיטות עם הישגי
וכו'. הצבא אומנם שינה פניו, והפעם בניגוד לפעם הקודמת 
עמדתי כמו סכר איתן וסירבתי לפיתויים. רציתי לברוח מן 
האדמה, מן המחילות, מן האנטנות והמחשבים. רציתי חופש. 
 כקצין בכיר בחיל מודיעין, היה לצידי נהג צמוד בשרות סדיר.
חודש לפני שיחרורי הצמידו לי נהג חדש, בחור עם כיפה לבנה 
ועליה רשום נ.נח.נחמ וכל השאר. גיחכתי, אבל לא עשיתי מזה 
עניין. בעוד ארבעה שבועות אני משתחרר מהצבא, וגם ממנו. 
לילה חורפי אחד אנו יוצאים מן הבסיס. שנינו שותקים. ברקע 

ל בניירות שלפני. מוסיקה חסידית של איציק הנהג. אני מעלע
אחרי קילומטר נסיעה מדווח איציק "המפקד, אנחנו בפקק 
רציני. יש פה שילוב של תאונת דרכים והפסקת חשמל. לפי 
הרדיו ייקח שעה עד שעתיים לצאת מכאן. המשטרה 
והאמבולנסים חסמו את הכבישים. בקיצור מה עושים?". 

פה "ממתינים" אני משיב לו. "המפקד" איציק הנהג לא מר
מטר יש בית כנסת, יש עכשיו הרצאה של רב חשוב,  50"בעוד 

אם תסכים אחנה כאן ברחוב הצדדי ואלך לשמוע קצת דברי 
תורה". תקעתי בו מבט קפוא. "וואלה המפקד, תפסיק עם הפוזה 
של הרציני" מחייך איציק "החיים זה לא רק מודיעין, יש הרבה 

יש רבי שמעון בר לפני המודיעין, יש קדוש ברוך הוא, תורה, 
 יוחאי, משה רבנו, יש רבי נחמן... היידה תשתחרר מן הקיפאון

 
 



המדיני, מן הסיווג הצבאי, ובוא תשמע כמה מילים של תורה".  
אני מפשיר קלות מן הקיפאון המדיני והוא מוסיף לטפטף עלי: 
"יש בעל בית על העולם, זה לא קצין המודיעין ולא הרמטכ"ל, 

ם של אמונה". בחורצ'יק מתוק. שבה אותי בוא צ'מע כמה מילי
בקיסמו. "או.קי. תחנה בצד". המפקד ונהגו צועדים לאיטם 
לבית הכנסת השכונתי בעיר גדולה. המקום מלא מפה אל פה. 
זו הפעם הראשונה בחיי שאני עורך מפגש חזיתי עם התורה 
ומייצגיה. על התיבה ניצב רב צעיר, כבן גילי, עם בטחון עצמי 

יניים יוקדות, כריזמה כובשת ויכולת דמגוגית מן עצום, ע
הטובות שנתקלתי בהם. "בקיצור ידידיי ואהובי, בכל יום 
יוצאת בת קול מהר חורב ואומרת ואפילו צועקת "אוי להם 
לבריות מעלבונה של תורה. בכל יום!!! אבל מי שומע 
אותה!? למי איכפת? מי זז מן הצעקה שלה?" אומר הרב. מה 

מה ענין הר חורב לעסק? ובכלל מי שומע את  זו בת קול?
אותה בת קול? אני מטיל ספק גדול ברב ובדבריו. אבל הרב 
ממשיך "שומע אותה רק מי שיש לו לב!! שומע אותה רק מי 
שלמד לשמוע אותה, ומי שרוצה לשמוע אותה. יש בעולם 
מליוני יהודים חרשים. חרשים באוזניים, חרשים בלב. אף אחד 

תם להבחין בצלילי בת הקול מהר חורב, בין בליל לא לימד או
הקולות הצעקות המנגינות הרעשים והרחשים שיש בעולם. 
אבל מי ששומע אותה בהמיית ליבו, במסתריו, בפנימיות 
הנשמה שלו, קם ועושה מעשה פשוט רץ ללמוד תורה". יצאנו 
אל החושך. אני בהרהורי. איציק שותק. אני יורד מן הג'יפ, 

כך אני משתחרר מן הצבא -"תודה". כמה ימים אחראומר לו 
קצין במיל'. מסתובב שנה בעולם. חוזר ארצה שבע מטיולים 
ומחפש עבודה. מדפדף בעתונים מקצועיים ולפתע צדה את 
עיני מודעה באנגלית. "דרושים מומחים להצפנות וקודים 
חשאיים לעבודה מיוחדת". מרים טלפון. הפקידה מודיעה לי 

רביעי הקרוב בשעה שתיים בצהריים". רביעי  "תגיע ביום
 –אולי  –בשעה שתיים. קצין במיל', עתיר נסיון, הולך לפתוח 

קריירה אזרחית בחברה חדשה. יש לי מה למכור, נסיוני בצבא 
. הדלת נפתחת. מסדרון צר 16הוא אדיר. עולה במעלית לקומה 

 . חשבתי20אנשים, משמאל עוד  20 -וארוך, מימין ישובים כ
שאני היחידי שמגיע לראיון. כולם ממתינים לראיון עם המנהל. 
מברור שאני עורך מתגלה שכולם הוזמנו לשעה שתיים. ריבונו 
של עולם אני מתפלץ, המנהל כנראה נפל על הראש, מי מסוגל 

איש בשעה. התיישבתי ופתחתי את היומן האישי  40לראיין 
דיברו,  שלי. מסביבי קראו עתונים, שיחקו בפלאפונים,

ציחקקו. לפתע נשמעה מוסיקת רקע עדינה, פסנתר, עם כינור, 
עם חליל, עם תוף עדין ונבל. אנשים זקפו ראשם וחיפשו את 
מקור המוסיקה. הרמקולים כנראה הוטמנו מאין רואה. 

המוסיקה מצאה חן בעיני, ההרמוניה, הצלילים החדים. אחרי 
והתחלתי  שלוש דקות של האזנה קפצתי מכסאי כנשוך נחש,

לרוץ לאורך המסדרון. "תנו לי להיכנס" דפקתי על הדלת 
הפלדה הכהה. "הלו אדוני, מדוע אתה מתפרץ למשרד? הגענו 
לכאן לפניך. יש פה תור" צעקו עלי מכל עבר. "חוצפה, תמתין 
כמו כולם... רק חמור קופץ בראש...". שתקתי והמשכתי לדפוק 

ורה לי המנהל, טיפוס על הדלת. היא נפתחה. "היכנס בבקשה" ה
דקות יצאנו שנינו  10אמריקני גבה קומה. אחרי שיחה בת 

החוצה.  "אדונים נכבדים" פנה המנהל לממתינים הזעופים 
"אתם משוחררים. צר לי, בימים הקרובים תקבלו מכתב שיסביר 
לכם הכל". ברשותכם אקריא לכם חלק ממכתבו של מנהל חברת 

ני מתנצל בפניכם, אבל הראיון ההצפנות והקודים הנסתרים: "הנ
אליו הוזמתם הפך למיותר. בשלב מסויים כאשר המתנתם 
במסדרון, הושמעה לאוזניכם במשך דקות ארוכות מוסיקה 
נעימה. שם, בין ובתוך הצלילים הוצפן קוד סודי, שרק אוזן 
רגישה ולב מבין יכלו לשמוע. היחיד ששמע זאת קפץ רץ לעברי 

דלתי... הוא התקבל לעבודה. עמכם כאיילה שלוחה, ודפק על 
הסליחה". המנהל לא סיפר להם שהקוד המוצפן במוסיקה היה 
המשפט המינורי הבא: "תתעורר ישנוני, תתעורר, ורוץ". הנה כי 
כן, הסיפור עדיין לא נגמר. במשך שעה ארוכה ישבנו ושוחחנו. 
חתמתי בסופו של יום על חוזה מכובד, ונפרדתי מן המנהל 

. ירדתי במעלית ויצאתי החוצה לרחוב, מסמן בלחיצת יד
למונית. לפתע עצר לידי ג'יפ צבאי ומי הנהג? איציק!! עוד לא 
הספקתי להוציא מילה מן הפה ואיציק שואג לעברי "המפקד, 
אל תשכח בכל יום יוצאת בת קול מהר חורב, וצועקת, אוי להם 
לבריות מעלבונה של תורה! זוכר המפקד? רק מי שאיכפת לו 
ושיש לו אוזניים טובות ולב רגיש שומע ת'בת קול". קפאתי על 
מקומי. המילים העכשוויות של איציק, שנשמעו באותה הרצאה 
מפיו של הרב לפני כשנה, חדרו לתוכי כמו חיצים לוהטים ופגעו 
בלב עשוי קרח שהחל להפשיר אט אט. הרגע, לפני כמה דקות, 

וצפן בין הצלילים הייתי היחיד שהצליח להאזין לאותו קוד מ
והקולות שבמוסיקת הרקע. "אוי להם לבריות, אוי להם 
מעלבונה של תורה". נכנסתי לג'יפ ואיציק טפח על שכמי "שמח 
לראות אותך המפקד, בפעם האחרונה שנפגשנו שמענו הרצאה 
ביחד, בא לך אולי לשמוע עוד אחת?". הסכמתי. הפעם הבנתי 

רה, שמושיטה לי יד שגם איציק הוא בת קול. בת קול ברו
להתעורר, להתקדם, לצאת ממצולות המודיעין החסוי, להיכנס 

 ולהתיישב מול הר חורב, וללמוד.
שנים, ואני מזמן לא בצבא  18כן קוראים יקרים, חלפו מאז 

קבע, ולא באף חברת הצפנות ופיתוחי קודים. אני כיום מפצח 
 סוגיות סבוכות בכולל, וחרד לעלבונה של תורה...!

 

 אחים יקרים!
מחמת חוסר התבוננות ושימת לב עלול האדם לקפח את מטרתו בחיים ולרדת לבאר שחת וליפול בקלות במצודות היצר 
הרע. אדם, יכול לראות אותות ומופתים ותופעות שונות המחייבות להפיק לקחים ומסקנות, ובכל זאת להישאר אדיש 

ך שחסרה לו לאדם את שימת הלב וההתבוננות אשר יכוונו עבורו ולא להתפעל מהם כלל. והסיבה היא כאמור נעוצה בכ
 והשבות אל לבבך".  –את חוש הראות לגלות עניין ממה שראה בבחינת "וידעת היום 

 התבוננות אחת עם לקח אמיתי יכולה לישר את האדם ולנתבו לדרך האמת והישרה במסילה העולה בית ה'.
 בברכת התורה
 הרב יואל ארזי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 052-3939551אברהם מלכה  -עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים במהרה בימינו אמן.  לתרומות 
 
 

, ויטו בן חנה,טוהר חיה בת איילהבל בן ציפורה, יצחק ל   לרפואת:
 שלמה (שלומי) בן יעל, איתן חיים בן אורטל, מיטל בת פרחיה

 אסתרינה בת זולה, הרב יאשיהו יוסף בן זהרי, רפאל בן אסתר,
 ענבל בת סימי, גלית בת רחל,  חנה בת רבקה, ג'ינה בת בובה.

 בה.אברהם בן אסתר. דרור בן מזל. השמט אתי בת כוכ

 

 רפאל (רפי) בן שלבייה, טוני בת חירייה,  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 עפרה בת שרה,   ציון בן אברהם,  שושנה שמעה בת סעדה. 

 רפאל בן לאה,  שלום בן לאומה, יהודה בן אסתר, אפרים בן זו'רה,
אריה בן טוניעדי בן חנה, חיים בן מיסה, תמר בת סעדה, ג'נט בת לונה,

 קלמנט עמוס בן אסתרינה, , ליליאן בת חנה. , ת חנהאליס ב
ל ל

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש
 טוני בת כרייה ז"ל ומשה בן כוכבה ז"ל

עם שאר נשמות  חדיהי רצון שזכות הצדקה, התורה וזיכוי הרבים יעמדו להם כמליצי יושר י
אמן ישראל
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בלק  •  91ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

 (כב, ל)  
 

נפסק, שראוי לכל ירא (או"ח א, ב) ב"שולחן ערוך"  שאלו בישיבה:
שמים להיות מצד ודואג על החורבן, וכי מי שאינו ירא שמים אינו 

  צריך להתאבל על החורבן? 
  אך מה יעשה, ואין זה חסר לו... –ותרצו: ודאי שהוא חיב 

ובענין זה, מסופר שכפרי אחד שב מדרשת "שבת הגדול" בעירה 
לו ובניסן הסמוכה. פנה לאשתו, מודאג: "הרב אומר שבניסן נגא

זה יבוא המשיח ויעלנו לארץ ישראל! ומה ודש העתידין להגאל, הח
יהיה על הבקתה שבנינו בזעת אפינו, מה יהיה על הפרות והתרנגולים 

  וגנת הירק. את הכל נאלץ להשאיר מאחרינו?!"
"קטן אמונה אתה", נזפה בו אשתו. "הקב"ה כבר הצילנו מצרות כה 

  !"רבות, ודאי יצלינו גם מצרה זו
נה טעמו: ילא נעים לשמוע תוכחה, ודאי שלא מפי האשה. מיד ש

"יודעת את, אולי אין זו צרה כה גדולה! הלא הקוזקים פושטים 
  לאחרונה וחומסים מכל הבא ליד. שתי פרות טבחו ותרנגולים החרימו"!"

מה שנכון, נכון. אולי בכל זאת כדאי שהמשיח יבוא, ונעקור למקום 
  בטוח יותר?!

חשבה, ומצאה מוצא: "אתה יודע מה? נבקש מהקב"ה שכאשר יביא 
את המשיח, יעלה את הקוזקים לארץ ישראל, ואנו נשאר פה באין 

  מפריע"... 
ועכשיו נשאלות כאן שתי שאלות: הראשונה, מה זה שייך לפרשת 

  בלק. מלבד העובדה שהיא נקראת תמיד בראשית שלשת שבועות על החורבן?
וע זה כך. מדוע אין מענינינו בגאולה. אוי לנו והשאלה השניה, מד

מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה, כאשר אחת השאלות בו היא: 
  (שבת ל"א.)"צפית לישועה" 

דת ישראל בוינה. ושמעתי מאדם שהשתתף בכנסיה הגדולה של אג
ה"חפץ חיים" זצ"ל היה לעת זקנותו המופלגת, ישב על כסא וקהל 

ע אמרותיו. בנחישות מרפק לעצמו דרך, רב התגודד סביבו, לשמו
ושמע משפט אחד בטרם הכריעו הלחץ ונפלט: "בכל יום, בכל 
תפילת עמידה, אנו עומדים ומבקשים: את צמח דוד עבדך מהרה 

   –תצמיח וקרנו תרום בישועתך, כי לישועתך קוינו כל היום 
   –האומנם 'לישועתך קוינו'?! 

  האומנם 'כל היום?!"... 
  ששמע, וסיפק לו חומר למחשבה למכביר...זה מה 

  –והתשובה לשאלה הראשונה תנתן בתשובה לשאלה השניה 
, שלבים שונים יש בבריאה. דומם, צומח, חי, ומעליהם האדם: כידוע

"מדבר". פעם אחת ויחידה בכל ימי עולם נתנה לבעל חיים היכולת 
מה לדבר. לאתונו של בלעם. סוף סוף יכולה היא לומר לאדוניה 

  דעתה עליו, יכולה היא לשוחח עמו כשוה אל שוה. 
מה היה ראוי שתאמר? שתי מלים: "רד ממני!" באיזו זכות אתה 

אולי נתחלף?! כרע על ארבע,   –משתרר עלי, חובש ורותם ורוכב 
  ההרגשה... ואטעימך 

    –ומה אמרה? "הלא אנכי אתונך", למה אתה מכה?! 

   יף... ומדוע? כי חמור נשאר חמור.תרתום, תרכב, אבל ברחמים, אל תצל
מבוקשינו, שלא יתעללו בנו, שלא נסבול יותר מדאי  כל -וכמונו 

מצרות הגלות. שהקוזאקים לא יחמסו את תרנגולותינו. במקום לבקש 
שתבוא הגאולה, ויאיר האור, ויושפע השפע, ותבוא הרוחה, ויורעף 

  קב גלינסקי זצ"ל)(והגדת להגה"צ רבי יעהעושר, רוחני וגשמי כאחד!   

 
 (כד, ג)  

המפרשים דנים כיצד לבאר את "שתום העין" לפי שאין לו אח 
 –" אונקלוס מתרגם ". (ראה רש"י, ותוס' נדה ל: ועוד)במקרא 

  רואה היטב!
מתוך ביאורו של הגה"ק רבי ישראל בעש"ט זי"ע עולים דברי 

שהקב"ה השרה שכינתו על (כב, ה) המפרשים בקנה אחד. רש"י מביא 
גוי רשע כדי שלא יהא פתחון פה לאומות לומר אילו היו לנו נביאים 

  היינו חוזרים למוטב.
והנה, כדי לזכות לדרגת נבואה צריכים קדושה יתירה. לפי שיש 

שה חושים גשמיים, וכמגדם חמשה חושים רוחניים. לאדם חמי
למשל, כנגד חוש הראייה הגשמי ישנו "ולבי   "הרבה חכמה

(קהלת א, טז) שהוא החוש הרוחני של ראייה. כנגד חוש הריח 
ביראת השם" (ישעי' יא, ג) וכן הלאה. כאשר  הגשמי יש את "

ה על חושיו אדם מקדש את חושיו הגשמיים, הולכת ושורה הקדוש
  הרוחניים עד שהוא זוכה לנבואה.

ולפי"ז קשה ביותר: 
 !?(כמבואר בסנהדרין קה. ועוד).  

מיישב הבעש"ט: "מה עשה הקב"ה? סימהו, וסתם לו אחת מעיניו, 
ולא היה יכול לחטוא בזה העין... ועל ידי כן חלה הקדושה והנבואה 
עליו, על ידי זה העין שלא חטאה". ולכן תירגם אונקלוס את שתום 
העין "דשפיר חזי". כיון שרק בזכות העין העיוורת, זכה לראות 

  בראיה רוחנית. (בעש"ט עה"ת בשם 'קהלת יצחק')
 

 (כד, כג)  
ים כה, (תהילמדרש פליאה: 

יא) 
  והוא פלאי!

מטו משמיה דהגאון מהרי"ץ דושינסקיא זצ"ל, שביאר זאת במתק 
שפתיו: בגמרא ב"ק (עה.) נחלקו רב ושמואל בדין  

 לרב פטור לשמואל חייב. והנה, כאשר אנו עושים ,
עבירות שעשינו תשובה הרי אנו "מודים בקנס", אלא שדא עקא שה

יצרו מלאכים רעים המשמשים כ"עדים" על מעשינו. היוצא שאנו 
  תלויים ועומדים במח' הנ"ל לענין מודה בקנס ואח"כ באו עדים.

משמואל". אוי! מי  –ועל כך אומר המדרש "אוי מי יחיה משומו אל 
יכול לחיות לפי שיטת שמואל שמודה בקנס חייב. אמנם, הרי ההלכה 
נקבעה כרב שפטור, מסיים המדרש: "הדא הוא דכתיב וסלחת לעוני 

  (מתוך מוסף ש"ק יתד נאמן)  !".כי 

  

  לאיזה אדם שמו ַחָכה בפיו?                              
  "ויבכו את אהרן שלושים יום כל בית ישראל", אם היה רוצח בשוגג היה צריך לשמוח כי משתחרר במות הכהן הגדול. תשובה לחידה משבוע שעבר: 

  

 מאוצרות הפרשה 

 בפר"שחידה      



 סיפור השבוע   
  בדורנו –"דבר ה' בפיו"   -  "הלא את אשר ישים ה' בפי אתו אשמר לדבר"                      

פעם סיפר לי רבי מיכל יהודה לפקוביץ זצ"ל עובדות וסיפורים אודות גדולי ישראל בדור שעבר, ובתוך שח רבי שלמה לוונשטיין שליט"א, 
  דבריו אמר לי כי לחפץ חיים היה רוח הקודש. 

  רבי חיים קניבסקי שליט"א". –יודע, אבל 'דבר ה' בפיו' יש  אני לא –ענה לי: "רוח הקודש  שאלתיו: "האם גם בדורנו יש מישהו כזה?"

הרב צבי יברוב סיפר לי אודות בטוי מעשי שניכר אצל רבי חיים שליט"א בענין זה: באחד הימים הגיע אל הרב יברוב טוען רבני, ובפיו 
  בקשה שיאמר לו מה עליו לקבל על עצמו, כדי להודות לה' על נס שארע לו.

סיפר כי הוא לומד בכולל בבני ברק חצי יום, ובשעות הבוקר הוא עוסק לפרנסתו. באותו יום בשעות הבוקר טיפל בתיק  אותו טוען רבני
השיב הטוען  –גירושין של עורך דין בתל אביב, וכשסימו שאל אותו עורך הדין היכן החנה את הרכב שלו. "היום החניתי אותו רחוק" 

"ההליכה טובה לי לבריאות..." איש  –השיב לו  –הציע עורך הדין בנדיבות. "אין צורך"  –אליו"  הרבני. "בא, עלה לרכב שלי ואקח אותך
שיחו ניסה להתוכח שוב, אך בסופו של דבר הלך ברגל. חלפה רק דקה מאז שנפרד מאותו עורך דין, ולפתע החריש את אזניו קול פיצוץ 

  ולכדה, ומיד כשהתניע אותה התפוצצה המכונית והוא נרצח במקום...עוד רגע ומתברר כי מכוניתו של אותו עורך דין מ –אדיר 

  "הרי שסופי היה כמותו... לכן אני חש שאני רוצה להתחזק במשהו". –נרעד הטוען הרבני  –"אילו הייתי משתנכנע לעלות לרכב ההוא" 

וא אומר לאנשים לגדל זקן, ואצלי הענין הזה הרב יברוב הציע לו להכנס איתו לרבי חיים קניבסקי, אבל הטוען הרבני נרתע: שמעתי שה
  אעשה כל דבר שיאמר לי, מלבד גידול זקן... את זה ממש לא אוכל לעשות... –לא בא בחשבון, אני אומר לך מראש 

הרי לא הלכו השנים לביתו של הגר"ח, ומיד לאחר שסיים הטוען הרבני לספר את הסיפור אמר לו רבי חיים: "נו, ומה אומר לך, לגדל זקן? 
  (ומתוק האור)      תשמע לי... אלא מה? תוסיף בלימוד...". ושני השואלים עמדו נרעשים למול גילוי רוח הקודש הזה...

  שו"ת ממרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א

לשמשו וחוזרים  היוצא לדרך יוליך עמו שני אנשים פרש"י מכאן לאדם חשוב ) כב- כב( ושני נעריו עמו" : "והוא רכב על אתונו
   שצריכים לעשות כן, הרי יתכן שבלעם נהג כן מפני שהיה בעל גאוה? ומשמשים זה את זה. ולכאו' צ"ב מנ"ל 

.למה התורה מספרת זה :   

 ,בגמ' נזיר כ"ג ב' איתא אמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה :
  זכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק הרשע זכה וייצא ממנו רות. וצ"ע הא הוי לקנטר ואינו רק שלא לשמה, דהא רצה לקללן?שב

.(פניני שיח) : הקרבן הקריב לשם שמים, רק כיון בזה שיוכל לקלל  

א דאיגרתא וכו'", הא קיי"ל : בפרשת קנאות פנחס יל"ע מכמה אנפי האחד, כיצד הורה משה לפנחס לפגוע בהם, בדבריו "קריינ
(סנהדרין פ"ב, רמב"ם פי"ב מהל' איסורי ביאה ה"ה) שאם בא הקנאי ליטול רשות מבי"ד להורגו אין מורין לו לפגוע בהם, ומה טעם הורה לו 

דאיגרא איהו משה כן. ועוד צ"ע כיון שנזכר משה בהלכה, מה טעם לא עשה הוא בצמו את מעשה הקנאות מיד, הלא אינו "דין" ש"קריינא 
  ליהוי פרוונקא". ובעיקר מה שהורה פנחס הלכה למשה, יל"ע, מה טעם אינו בכלל "המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה?

 פנחס שאל ולא הורה, ומשה לא הורה לפנחס לעשות רק השיב לו שנכון הדין שאמר וזה חייב לומר לו שידע ההלכה, וכיון שרוצה :
רפו ידי משה ולמה רפו ידיו כדי שיבא פנחס פ"כ כ"ד)  (במדברליו. ומה שמשה בעצמו לא עשה כבר אמרו חז"ל סימן שהוא קנאי ומוטל ע

  (עיון הפרשה) .ויטול את הראוי לו שמשה נתעצל ולא ידע איש את קבורתו עיי"ש

 נעשו בערב שבת בין השמשות, ואחד מהם עשרה ניסים (אבות פ"ה מ"ו) : שמעתי בשמו של הג"ר משה סולובייצ'יק זצ"ל שאמר על הא דתנן
  "פי האתון", ולמה לא אמרו בזה שהיו שני ניסים, א' שהיתה יכולה לדבר, ב' שדיברה לענין, אלא ע"כ מי שאינו מדבר לענין לא דיבר כלום?

יש דבר שלא בכולן  –כו' : פ"א אמר מגיד אחד דרשה, ואמר אחד השומעים כי עתה נתיישב לו הפסוק בקהלת (פ"ג), עת לטעת ועת ו
לא נוטע ולא הורס, ומה יש באמצע בין עת לדבר לעת לחשות, הרי או שהוא מדבר או שותק? אך בדרשת המגיד נתיישב, דהנה ולא זה,  זה

  (דרך שיחה)דיבר המגיד, דיבר ודיבר, ולא אמר כלום, זהו לא לדבר ולא לחשות 

 מצוות ללבוש טלית וכו'. מה הכונה "לחטוף" את המצוות?"הן עם כלביא יקום" וברש"י: לחטוף את ה  

 ,אף שיש זמן גם אח"כ, מ"מ משכימין לנץ, וזה נקרא "לחטוף". סיפר רבינו: פעם ישב אצלי אדמו"ר אחד והגיע זמן מנחה גדולה :
ים מיד... ובאמת, וכי לא צריך לפחד, ואמרתי שמוכרח אני להפסיק ולילך להתפלל, ואמר לי: אתם תמיד מפחדים שתמותו, לכן אתם מתפלל

  (שם)  הרי בגמרא נדרים (י.) אמרו שלא יאמר לה' חטאת, (והוא משום שמא ימות אחר שיאמר תיבת לה').

?אם צער בע"ח אסור מה"ת (עי' ב"מ ל"ב) באיזה פסוק נאמר :  

 (מעשה איש)   (ומצאתי שכ"כ הרמב"ם ב"מורה נבוכים).לים" "מה עשיתי לך כי הכתני זה שלש רג: שאלתי לחזו"א ואמר לי: מפרשת בלק  

  

  מה זה? תוסיף חמישים יוצא אחת עשרה. עשר ועוד עשר זה לא עשרים.       
   נ"י מאיר מאינ ש הזוכה:. ב. החבל היה קשור באמצע הדר החבל לא היה מחוברא. : תשובה לחידה משבוע שעבר

  

  ריין להולדת הבן הנכד - רוטנשטייןמשפחות         משפחת אליאב לנשואי הבן  :מרכז העיר

   משפחת פריד לאירוסי הבת  : משפחת קוביוף לנשואי הבת    גני הדר

  
 

לשלו ניתן  לשמחות  דעות  והו לחידות  נות  שלישי פתרו יום  עד   037608833בפקס: ח 

 חידה שבועית      
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 נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי ש"ע  "חזקיה דרכי"  ח"וגמ ערב כולל י"ע ל"יו

 050-4120812:ותרומות לפרטים ם-י 5711 .ד.ת             ל"זצ ואסתר

אפשר לסייע בהפצת העלון המודפס  
ניתן להקדיש  , עותקים 7000-ב

וכן  , ]₪ 100[ש ''נ או רפו''לע
,  לחודש₪   400בהחזקת אברך בסך 

 אפשר גם בחד פעמי
           0504120812 

 גליון
330 

 ל"ז ומיכל אליהו     בן ומאיר   ,ואסתר נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי נ"לע
 

ל"זומיכלאליהו     בןומאיר   ,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

 מוות וחיים ביד הלשון קודש לשבת סיפור
 
 
 

 ,דודי( גיסו לבין אבי בין שהתגלו ודברים בדין מתחיל הסיפור
 שבו תורה בדין המשיך ,כספיבויכוח החל הסכסוך .)אמי אח

 מצידו אבי .המשפחה כל את שקרע לסכסוך ועבר ,אבי ניצח
 חרפותיו על השיב ולא עולבים ואינם מהנעלבים להיות בחר
 כמעט שבוע ובכל ,לרגע נרגע לא האחרון זה אולם ,גיסו של
 להזיק נסיונות ואפילו אבי כנגד והשמצות ביטויים מצידו היו
 .לו
 שכל גדולה ביטוח בסוכנות עבודתו למקום אבי הגיע אחד יום

 בו מביטים העובדים שכל רואה והוא ,לקהילה שייכים עובדיה
  את לכבוש ,בהצלחה לא מתאמצים וחלקם מוזר במבט
 שלו המחשב מסך שעל וגילה שלו לעמדה ניגש אבי .צחוקם
.ביותרומבזיםמשפיליםונאצהבזיוןדבריובומכתבמודבק
 לדרך ,לאפו התייחס ,אבי של נלעג פיזי בתיאור החל המכתב
 בצורה אישיותו את לתאר החל מכןולאחר ,המשונה הליכתו
 סיפורי מוסיף כשהוא ,ממנה למעלה שאין ומשפילה מבזה
 רציחה מלאכת היתה זו ,ובקיצור נבראו ולא היו שלא בדים
 .ממש של

 עד העובדים מבכיר - המכתב את קראו שכולם לציין מיותר
 הכניסו ,אותו קיפל .המכתב את לקרוא סיים אבי .בהם הזוטר
 .כמובן חוץ כלפי .דבר אירע לא כאילו לעבוד והחל .לכיסו
 ,בפראות דופק לבו ,מגופו אוזל דמו איך חש פנימה בתוכו
 .הרצפה על אבי צנח מכןלאחר שעה .להתעלפות קרוב והוא
 .קל לב התקף עבר כי אובחן ושם החולים לבית פונה הוא
 הזכיר לא איש .לעבודתו שב ,ימים כמה כעבור שוחרר הוא
 ,אנו .כולנו נפש גם וכך סערה פנימה נפשו אך ,המכתב את

 הוצאת על הדוד את לתבוע לפחות או ,להגיב ביקשנו ילדיו
 הוא וכי דבר לעשות מתכוון אינו כי לנו הודיע אבי אך ,דיבה
 הוא כי אמר אבי .בנידוןמאומה לפעול שלא עלינו גוזר

 עוד מה ,כך לעשות לו שקשה ניכר היה אך ,לסלוח משתדל
 בעליל סלחה שלא מי .סליחה לבקש אפילו טרח לא שגיסו
 קשות נפגעה אימי .אימי היתה מאד קשה הענין את ולקחה

 שנסיונות אותה הכעיס במיוחד .בבעלה הנוראה מהפגיעה
 'לא'ב נענו מאבי מחילה לבקש לאחיה לגרום משפחה בני של

 .רבתי
 הוא' :באומרו הענין על התבטא שלנו הקהילה מרבני אחד

 מאלה פחותים דברים על ,באש משחק )הפוגע כלומר(
 בהלבנת מדובר כאן ,בחייהם ואפילו בגופם לוקים אנשים
 של מדויק ציטוט זהו .'ממש כרציחה שהיא למהדרין פנים
  נסע הפוגע הדוד של בנו ,דודי בן .חלפה שנה חצי .דבריו

 פושעים של שקבוצה מסתבר.עסקים לצורך רחוקה למדינה
 

  ולא כספו כל את שדדו וכשהגיע ,בכחש אותו סובבו ונוכלים
  .מדינה באותה להיעצר לו וגרמו אותו הפלילו אלא בלבד זו

  וכדי .כולו בעולם הנוראיים כאחד הנודע מעצר בבית מדובר
  לא .צוות כלל אין כלא באותו כי לדעת יש ,האוזן את לשבר
  לשם שמגיע ומי .סוהרים לא ואפילו תחזוקה אנשי לא ,מנהל
  רוצחים עומדים שמולו מפני אחד חודש לשרוד מצליח לא

  בעיה שום להם ואין להפסיד מה להם שאין אדם וחיות
 .לרצוח
  הם האסירים .'גבר דאלים כל' ?הכלא מתנהל זאת בכל איך

  .והמשמעת הסדר ועל הארוחות על אחראים המנהלים
  .נפשו כאוות להסתובב יכול אחד כל .סגורים אינם התאים
  שמי ברור.ביותר מצומצם במבנה שם נמצאים ואלפים
  חזקים שיותר כמה מסביבו לאגד ושמצליח פיזית חזק שיותר

  הפקר שטח ישנו ?האספקה מגיעה וכיצד .בכלא שולט -
  .הכלא חומת את המקיפה חיצונית חומה ,הכלא בתוך

  ההפקר לשטח אספקה שבוע מדי מכניסים הכלא שלטונות
  מטעם והאחראי ,הפנימית בחומה שער פותחים ואז

  אנשיו עם נכנס ,הזרוע בכח עצמו את שמינה ,האסירים
  .הארוחות על אחראי הוא ואילך ומכאן האוכל את וסוחב
  לכל נותנים הם ,האוכל למרבית לעצמם שדאגו ואחרי

  כסף שום שאין מכיון .תשלום בעד ,ובמשורה מעט האחרים
 אנשי אצל להפקיד המשפחה קרובי צריכים ,האסירים בידי

  יזכהשיקירם כדי ניכרים סכומים הכלא שליטי של אמונם
  הזה לכלא.נפשו את להחיות פירורים כמה ויקבל 'הגנה'ל

  לשק כניסתו עם הפך שכמובן טובים בן יהודי ,דודי בן נכנס
  אותו סוחטת קבוצה כל כאשר ,האסירים כל של החבטות

  השפלות עבר הוא .חייו על מפורש באיום משפחתו ואת
  הסתובב שלא רגע היה לא ,יום יום חלקו מנת שהיו נוראות

  ,בו ויטפל לכאביו שישעה רופא ואין שבורה רגל או יד עם
  בכאבים מדדה ,בחבלים השבורות גפיו את קושר היה הוא

 .דלוחים מים וכוס לאוכל ומתחנן איומים
  שיפעלו ומתחנן מצבו על לב קורעי מכתבים כותב היה הוא

  שיהודים מקום לכל הגיע הנורא הסיפור ואכן לשחרורו
  אך ,שבויים לפדיון רבים כספים ונאספו בו מתגוררים
  הדם צמאי ולאסירים דינו לעורכי דרכם עשו הללו הכספים

  לכך בתמורה כסף דרשו ועוד אותו והרעיבו בו שהתעללו
  מיקוח לקלף הפך הוא מהרה ועד .לגמרי אותו יהרגו שלא
  רכוש'כ בו רצתה קבוצה שכל מפני השונות הקבוצות בין

  בליעל בני בחסדי התלויה נרדפת לחיה הפך דודי בן .'שלה
  שערו ,קילוגרם ארבעים למשקל ירד הוא .ידם על ונסחטת
  מהן אחת שכל שונות במחלות חלה והוא ,לגמרי הלבין
 קהילה ובני רבנים פנו ,הזמן אותו ובכל .חייו את סיכנה
 פגיעה פגע בו מגיסו מחילה לבקש שיש לו ואמרו לאביו

 תמימות שנים חמש עברו .בסירובו התמיד האב אך נמרצת
ניתן למצוא מידי שבוע את העלון   

 גליונות לפי השבוע" לדעת"באתר 
  ,אירן בת סוזן אליס ,מזל בן אליהו :נ"לע העלון
 מרסדס מת ומרים ויחזקאל שמחה בת חנה

 התורה חכמי נשיאאשת נ"לע
 נינה'ג יפה בת כהן יעל הרבנית

 ד"בס



 המשך סיפור לשבת קודש

בהמלצת  ) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
 א''ש מחפוד שליט''הגר

0775446726 
גילה  '' חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

לשמחות  אולם מפואר הושלם ' א
',  ואירועים שבתות חתן בריתות וכו

 :שמואל, לפרטים, כמאה מקומות ישיבה
0502100123 

-------------------------------------- 

,  ל''נ סעיד חיים בן מונירה ז''העלון לע
 ל''מרדכי בן אמלי ז

ורויטל בת  , שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר
 ניסן מוריס בן אשרס וכל משפחתם, צוהלה

מיכאל מארלי בן  . זהבה בת רחל דן בן רוניה, דליה בת סביחה, שמעון בן עליזה: ש''לרפו
יהודה שלום בן תהילה שרה  , נרקיס בת דליה, חיה עדי מרים בת שולמית רחל. אסתר
,  ובריאות משפחת לוי: להצלחה ופרנסה, כל הישועות ליחזקאל מאיר בן שפיקה. מרסלה

ש  ''להצלחת התורם בעילו. שלום בן עבדל, צביקה בן גאולה, אריה יהודה בן חנה מלכה
 ש''ברהוג

 .אלכסנדר בן חיה, אורלי בת ילנה. בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה
 036766049: טל 22:30 - 21:00: ה-א: שדכנית

  22:45 - 22:00בשעה ' ד', ג', בימים א" חסדי דוד"שידוכי 
052-7179846 

 ניתן לפרסם ספרים בתוכנת אוצר החכמה ועוד 

.המשפחה בני מצד ודאגה מוות אימת ,סבל של
 למועד נדחה דיון כל !החל לא משפטו אפילו הזו התקופה בכל
 .השלישי העולם מדינת ,בקיצור .פרוטוקולים נרשמו לא ,חדש
 את במתכוון מאריכה המדינה שאולי התלוצץ דינו מעורכי אחד

 של המעורער למצב תורם הוריו שאוספים הכסף כי משפטו
 ...המדינה
 ,אחד יום .כולם את שזעזע אירוע התרחש שנים חמש כעבור
 על הובל האחרון וברגע מוות פצעי נפצע ,נמרצות הוכה הוא
 להסתיים היה שיכול מקובל לא צעד ,ההפקר לשטח מגיניו ידי

 הצופים השומרים אך .אחרים מקרים אלפי כמו במותו
 לבית נשלח הוא .אותו לאסוף החליטו לכלא מחוץ במגדלים

 להיות הוסיף שזה אף מצבו את לייצב הצליחו ושם חולים
 עבר מה לתאר קשה .ממנו להיפרד כדי הוזעקו הוריו .אנוש

  הוא הנס ולמרבה קטן לא זמן שם נשארו הם ,עליהם
 .התאושש
 המילים .'מחיי מותי טוב' :היו מפיו שהוציא הראשונות המלים
  איכשהו שחזר עדשם נשארו הם ,הוריו את לגמרי שברו הללו

 הם כשחזרו .המעצר לבית חי אך כלי שבר ,והוחזר לאיתנו
 .לחלוטין נשברו הם שחה קומתם .אנשים אותם היו לא כבר

  שגיסו הקהילה מרבטלפון אבי קיבל חדשים שלושה כעבור
  ואימי שאבי כמובן .מחילה ממנו ולבקש לביתו לבוא מבקש
 .מיידי באופן הסכימו
 את שיבקשו בציפיה המתינו הם הזה הזמן בכל למעשה
  לי וסיפר אלי התקשר אבי .למחול רצו מאד בליבם כי .מחילתם
  מכינה ואימי בצהריים אליהם לבוא מתכוונים הם כי בשמחה
  והכי טובה הכי בצורה יעבור העניין שכל כדי טובה ארוחה

 .מכובדת
 הודעת מאז שעה חצי עברה לא .מדהים משהו קרה ,כעת

  מעורכי הגיעה משמחת וידיעה מחילה לבקש שלהם הנכונות
 רועד אלי התקשר אבי !משתחרר הוא מחר :דודי בן של הדין
 'הגיעה הישועה וכבר מחילה לבקש הסכימו רק ?ראית' :כולו
 משמים מהסימן וגם השתחרר שהאחיין מאושר היה הוא

  מחילתו לבקש כוונה שהיתה וברגע צערו את ראה ה"שהקב
 הצהריים שעת ?מה אבל .משוחרר והאיש התפילות כל נענו

  לשלוש ,לשתיים המתינו הורי .מגיעים אינם והם הגיעה
 הגיס' כי להם אמר וזה הקהילה לרב התקשרו ואז ולארבע
 רב .'מחילה לבקש לו שקשה ואמר האחרון ברגע התחרט
  שהגיעה המשמחת שההודעה לו שנראה הוסיף הקהילה
 הרב .מחילה לבקש מהרצון בהם לחזור להם גרמה לבן בקשר
 השמים עד מאושרים כעת הם אך לבם על לדבר ניסה כי סיפר
 .מחילה לבקש צורך כל רואים ולא
 את שמעתי .שבעתיים ופגוע מאוכזב כולו אלי התקשר אבי

 אדם על עצובה בדיחה לי הזכיר זה .כולי ונזעמתי הסיפור
  פנה הוא .חשובה פגישה לו והיתה שעה במשך חניה שחיפש

 ברגע ,חניה ימצא אם לצדקה שקלים אלף והבטיח ה"לקב
 מטר מרחקחניה מפנה רכב רואה הוא מפיו יצאו שהדברים

 צורך אין ,ע"רבש' ואומר השמים לכיון שוב פונה הוא .ממנו
 

 את סיפרתי שלא כמובן אבל '...הסתדרתי ,בצדקה
  ביום .אותו יצחיק שזה חשבתי לא .שלי לאבא הבדיחה
  הבית את והכינו שחרורו על להודעה התכוננו הם שלמחרת
  ללא כמובן( מהקהילה חצי עם מפוארת שחרור לסעודת

  הזה והרגע .לקרות יכול זה רגע שבכל להם אמרו .)..הורי
  מכן ולאחר ושבוע ויומיים שלם ויום ושעתיים שעה נמשך
 .שנה חצי לעוד הדיון את דחה המשפט בית
 בנם את דמיינו כבר .אותם שפקד השבר את לתאר קשה
  כמו( מלכים סעודת הכינו כבר ,ולחיקם משפחתו לחיק חוזר

  המשבר ,שוב נגוזה תקוותם וכעת .)..להם הכינו שהורי
 .הקשה במצבו בנם את מלראות יותר אפילו קשה היה הזה
  רב שוב התקשר מכן לאחר שבועיים .כליל התייאשו הם

  'מחילה לבקש לבוא ורוצים ורצוצים שבורים הם' .הקהילה
  ביקשו שהם מה וזה שליח אני .תסכימו לא אם אבין' .אמר

  לב טובי אנשים .הם כאלה .לב בחפץ הסכימו הורי .'לעשות
  בו לבוא אותם הזמינו הם .עקשות ללא טובות מדות בעלי
  מכינה אימי בעוד ,לי וסיפר אלי אבי התקשר שוב .ביום

  ברכיו על ירד הדוד .באו הם הפעם .דשנה צהריים ארוחת
  יחד סעדו ואבי הוא .שליש בדמעות ובכה מחילה לבקש
  את לגזרים יחד קרעו מעניין בטקס ובסופה צהריים ארוחת
  מן ועבר ומבוטל בטל הכל כי לאות ,הגיס שכתב המכתב
 .העולם

  ,דודי של לפלאפון מתקשר הדין ועורך שעה חצי עוברתלא
  ציפה דודי ?'לשבת יכול אתה' :לו ואמר הורי בבית עדיין

  כעת קיבלתי .שעה בעוד משוחרר בנך' .נוראה לבשורה
  אני .רציני לי נראה זה הפעם .במהירות שאגיע הודעה
  .המיוחל הטלפון הגיע ואז שעה המתינו הם .'לשם בדרך

  שעתיים ,הורי ובבית .'איתו תדבר .לכלא מחוץ ,לצידי בנך'
  המשוחרר בנו עם האב דיבר ,המחילה בקשת לאחר

  וסיפר כולו נרגש אלי התקשר אבי .הביתה בדרך ,לחלוטין
  ימים כמה לאחר .הזה נתפס והבלתי הנפלא הדבר את לי

  בעקבות השמחה חגיגות את לתאר קשה .דודי בן הגיע
  הבלתי הסיפור לפה מפה נלחש מכל יותר אך ,המאורע

 .התעכבה הסליחה עוד כל שהתעכב השחרור של יאומן
  וסיפרתי ,פרטים בשינוי אותו וכתבתי אמיתי הוא הסיפור

  האדם בני את לעורר כדי שבו הנעימות אי למרות אותו
  של הנחוצה ולתועלת ,פנים-הלבנת של החמור לעוון

  רבונו :הלשון שמירת על בתפילה ואסיים .המחילה בקשת
  היום שתזכני ,וחנון רחום קל ,מלפניך רצון יהי ,עולם של

  ,ומקבלתם ורכילות הרע מלשון ולשוני פי לשמור ,יום ובכל
  כלל על מלדבר שכן וכל ,יחידי איש על מלדבר ואזהר
 .מהם חלק על או ישראל

 )ולדר חיים(
 )קורח, ב"ח ואדברההאמנתי (

 
  כח לנו תנו אנא ,היקר הקוראים לציבור פונים אנחנו
  דרכי" והעלון ח"הגמ 'כולל'ה החזקת להמשך ויכולת
  הללו למטרות קודש יהיו שההכנסות משתדלים אנו ."חזקיה

 !עליון מפי תבורכו .'וכדו נקיון ,מזכירות הוצאות לנו ואין
  בת זילפה זהבה ,מילה'ג בת מרגלית לרפואת להתפלל נא

  ,שלום בת שרה ,חוה בת שושנה ,יצחק בן שלמה ,שושנה
 מזל בת ומרים אסתר בן בנימין ,מרים בת שושנה

 שושנה בת לטליה הגון ולזווג להצלחה .לוי משפחת להצלחת

ללל

ה  ''ורגיה זצוקללה'ג רבנו עובדיה יוסף בן ג''ע רשכבה''נ מרן ג''לע
 ל''הרב יעקב יוסף בן מרגלית זצוק

  .עזיזה בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי נ''לע וכן
  צלח ,רחל בת נורי ציפורה ,רביבו סעדה בן משה .דבורה בן אליהו

  בן יאיר ,שרה בת מיכל ,מנחם הרב בן משה הרב .מועלם שמחה בן
  ,סמדר בן שי משה ,שמחה בן משה ,והר'ג בת אילוז פרחה צביה
  פריחה פאני ,צביה בן יאיר ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה בן שמעון

  בן הרב ,מרים בן דניאל ,הלן בן מאיר ,טליה בן רותם .מסעודה בת
  ובנימין ריחנה בת צדיקה ,גהר בת כוכב ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון
 ריחנה בן

תפילת רבים לא חוזרת   
 : ריקם

נא להתפלל על זוגות שלא  
זכו לזרע של קיימא כעשרים  

יחזקאל בן מהין  : שנה
, ט בת שרהַכְרְּכמיורעייתו 

,  מנשה בן טובה ורעייתו
יצחק  , הרצל בן כתון ורעייתו

בן תמר ורעייתו דוד בן 
שושנה כמסנה ודליה שרה  

 .בת שפיקה
 ירון מנשה בן פנינה ורעייתו

 שאנן בן פנינה ואסי נחמן עידו בן ניצה שגי נ"לע
 ד"בס

















E. 
Ka

ha
na

 בס"ד


