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 פרשת בלק
 אבל', ק האות את הפרשה בשם מהן אחת בכל יש ובלק, חקת קרח בפרשיות

אמר בזה הרה"ק רבי . בסוף' בלק'וב, באמצע' חקת'ב, בתחילה' הק' קרח' בפרשת
, )א, קה שבת ראה', (קדושה' על רומזת' ק האות כי משה מראזוואדב זי"ע, הענין

 האות לכן", קדושים כולם העדה כל כי" באמרו מחלוקתו את שהתחיל קרח ולכן,
 את המטהרת אדומה פרה בענין היא חקת פרשת. הפרשה שם בראשית היא' ק

 ממואב מדובר בלק ובפרשת. באמצע היא' ק אות לכן טהורים ומטמאת הטמאים
 רות המואביה אמה של מלכות, ולכן הק' הוא בסוף... ממנו יצאה שלבסוף

 (החכמה מאין)
ע דמצאנו בתורה ”מפרמישלאן זי ק רבי מאיר”הקשה הרה וירא בלק בן צפור.

 'וירא בלק'בפרשת וירא,  'וירא אליו השם' 'וירא' פרשיות שפותחים בתיבת ’ב 'הק
 .ת בלקבפרש

רא פרשת וירא, וכאן פרשת בלק? האם משום שכבר יש פרשה נקשם מדוע 
  כי הלכה בידוע ",ערליכער גוי"ל שבלק שהיה 'לכן? וביאר רבי מאירקודם וירא
ולא כל הגויים מקיימים הלכה זאת בגלוי, ומדברים אחד בפה  עשיו שונא ליעקבש

ו ליעקב. לכן את שנאת עשי 'בסתר ובגלוי' גוי כשר שקיים ואחד בלב, רק בלק היה
 שמו, פרשת בלק. מגיע לו שתקרא הפרשה על

 ל שמכיון שנצטוינו מצות הזכירה”ר מגור הבית ישראל זצוק”וכתב האדמו
היום יום פלוני "הימים שבמנין   , לכן כשמזכירים'מה יעץ עליך בלק עמי זכר נא'

לא היו  'פרשת וירא' אילו היה נקראו ,זאת , מקיימים מצות זכירהפרשת בלק"
לקיים בכל פעם מצות  'בלק' זאת, לכן קוראים לפרשה זוכרים מצות זכירה

 )י רייזמן"הגרמ(             הזכירה.
 את השור כלחך סביבתינו כל את הקהל ילחכו עתה מדין זקני אל מואב ויאמר

 (כב, ד) ההוא בעת למואב מלך צפור בן ובלק השדה ירק
 שלא נצטוו ישראל הלא מישראל מואב יראת היתה מה הקשו המפרשים

 ימסרו ישראל אהבת שלמען היתה דיראתו, תירץ ן"דהרמב אפס. עמם להלחם
 על ארצם שנטהר כמו אחרת אומה מיד ארצם את יקחו וישראל אחרת אומה ביד
 כך ואחר שכובשים אחרת אומה שיש היה יראתם כן ואם. שם עיין ועוג סיחון ידי

 ויהא האומות של עלייה הוא ישראל וכבישות אחרת האומה את ישראל יכבשו
 מאמר דידוע אכילה בענין בזה כיוצא ומצינו. אחרים כבישות ידי על עליה לארצם
 ושיתעלה, חי צומח בדומם שיש נצוצות להעלת ישראל דאכילת ל"ז רבותינו
 דהיינו שחי דעים תמים מפעלות כן גלל, כך כל שכיח אינו למדבר חי צומח הדומם
 בחי שיש צומח הדומם ומתעלה החי אוכל ומדבר צומח, דומם יאכלהבהמה
 דהיינו, אמצעי ידי על נמצא. להעלות עת בכל שכיח בקל למדבר דמחי למדבר,

 מתעלה החי בתוך צומח דומם שבאו ידי שעל, צומח לדומם עלייה יש החי,
 יתעלה מואב את אחר שיכבוש אמצעי ידי על ל"הנ כן וכמו. החי כשאוכל במדבר
 ושלא, סביבותינו כל את הקהל ילחכו עתה וזהו. אחר מיד ישראל שיכבשו ארצם
 את תצור לא) ט ,ב דברים( שנאמר אותם לכבוש לישראל אפשר אי הלא תקשי
 השור כלחוך שיהיה הוא שיראתו, השדה ירק את השור כלחוך פירוש לזה, מואב
. חי דהוא השור דהיינו, אחר ידי על עלייה לו יהא שהירק שהכוונה השדה ירק את
 מואב ארץ שיתעלה בכאן יראתו כן כמו, אחר ידי על הוא העלייה דהתם וכמו

 אחרת אומה ביד שימסרו אחר ידי על עלייתם והוא ארצם ישראל שיכבשו
 ישראל שיכבשו זו בעלייה רצו לא ובלק ומואב ההוא מאומה יכבוש וישראל
 (קדושת לוי)                    :ארצם

 (כב, ה) ',וכו בעור בן בלעם אל מלאכים וישלח
' יהי שלא כדי. רשע גוי על שכינתו ה"הקב השרה מה מפני ל"זי"רש הקשה

 נביאים להם העמיד. למוטב חזרנו נביאים לנו' הי אילו לומר לאומות פה פתחון
 להם' יהי עתה אדרבה מפרשיסחא בונים ר"הר והקשה. עולם גדר פרצו והם

 והחזירם ה"מרע הוא אמת נביא לישראל העמיד מה מפני שיאמרו פה פתחון
 למוטב.

' שהי. עינים מכאב להתרפאות ברלין לעיר אחת פעם כשבא. מעשה ז"ע וסיפר
 הלז האיש לו ואמר הרופאים על אותו ושאל. בשוק אחד באיש ופגע. ל"ר לו

 "דאקטער ווינדער" ונקרא קלה בשעה לרפאות שיכול אחד רופא פהשנמצא
 הישראלי איש דרך להיות צריך באמת הנ"ל ואמר: ק"הרה נענה (רופא פלאי),

 פ"ע נוהג שהעולם רק רחמים, עליו שיבקש הדור צדיק אל שילך ל"ר חולה כשהוא
פלאי כזה, שלא בדרך  רופא אצל ללכת ולכן צריך ללכת לרופא. אמנם, .הטבע דרך

 מתורצת' יהי ועתה. מקאזניץ ל"ז הקדוש המגיד אל לילך לי עדיף היה הטבע,
 שעשה והמופתים להאותות מאמינים היו לא שהאומות זאת כי. ל"הנ הקושיא

 מחמת ולא. הטבע פ"וע. ו"ח מקרה פ"ע שהכל שאומרים מחמת הוא. ה"מרע
 שלא הכל יעשה והוא הרשע בלעם ה"הקב להם העמיד ולכן. אלקים איש שהוא

 להם' יהי לא ומעתה האומות בו מאמינים היו זאת ובכל. כידוע הטבע דרך פ"ע
 האמנתם ולא הרשע בבלעם האמנתם מה מפני להם יאמר ה"הקב כי פה פתחון
 טוב בו האמנתם כ"ואעפ הטבע דרך פ"ע שלא כ"ג עשה הרשע בלעם כי ה"במרע

 (שיח שרפי קודש)     ה."במרע להאמין לכם' הי
 אשר את ידעתי כי וכו' ממני הוא עצום כי הזה העם את לי ארה נא לכה ועתה

 (כב, ו) יואר תאר ואשר מברך תברך
יש להבין בפסוק זה א. למה ביקש בלק מבלעם שיבא לקלל את ישראל ולא 
בקש ברכה לעצמו. ב. למה שינה את לשונו לומר "את אשר תברך מבורך ואשר 
תאר יואר" היה צריך לומר ואשר תאור "מואר" כמו "מבורך", או יאמר אשר תברך 

 "יבורך" כמו "יואר".
ב"כלי יקר"), וכתב "כי לעולם ברכת  מתרץ על זה ב"אור החיים הק'" (וכן הוא

בלעם כברכת חמור", שבלעם לא היה לו שום כח לברך. רק לקלל יכול מצד היותו 
רע עין, ומצד מה שהיה יודע לכוון לרגע של זעם. ומי שבא אצלו לבקש ברכה, 
היה בלעם מסתכל במזלו שהרי היה גם קוסם, ובאם רואה שלפי מזלו עתיד הוא 

ת עושר, והמתברך חשב שנתעשר מחמת ברכתו של בלעם. להתעשר ברכו ברכ
 וזה גם מה שעשה לבלק כשברכו למלוך, שראה במזלו כך.

ובזה מיושב היטב, כיון שבלק הרי היה קוסם יותר מבלעם, וידע שבלעם 
"מברך" רק לפי מזלו של אדם, לכן לא בקשו שיבא לברכו אלא שיבא לקלל, כיוון 

וכשמו כן הוא לשון של "בלע" וחורבן. וזהו אומרו  שכוחו של בלעם הוא רק בלקלל
"מבורך"  –"ואני ידעתי" שאני בלק מכיר את כוחותיך ש"את אשר תברך מבורך" 

"אשר תאור יואר" "יואר"  –לשון עבר שהוא כבר מבורך עומד מפני מזלו ורק את 
 (אור החיים הק' וכלי יקר)             לשון עתיד שבאמת כוחך הוא לקלל בלבד. –

 (כב, כז) במקל האתון את ויך בלעם אף ויחר 
 במדרש, קיללו ולא האתון את שהכה מה א,"שליט הגר"ח קנייבסקי אמר

 וכנראה. ישראל את גם לקלל בכוחו היה לא האתון את מקלל היה שאם אמרו
 גיחזי כי, הועיל לא אלישע של מקלו כך ומשום. כוחו את מאבד היה זו שבדרך

 . כוחו פקע א"פ שעשה וכיון מת כלב והחיה בדרך זאת נסה
 שיקנה לו ואמר, הטוב הכרת לאחד להשיב רצה ל"זצ בנעט מרדכי ר"הג
 אם לראות הגרלה בביתו עשה הקונה. וקנה הלה הלך. יזכה הוא וכי הגרלה כרטיס
 בטענה ובא. זכה לא, כ"אח בהגרלה שהיתה שלו. הכרטיס יצא ואכן, יזכה באמת

 שעשה מה הלה וסיפר, זכה שלא יתכן לא כי לו אמר מרדכי' ר, בנעט מרדכי' לר
 אני! בידים הפסדת כן אם ב"רמ לו אמר, הצליח וכי בביתו ההגרלה את שניסה

 (דרך שיחה)    .יצא ובאמת שלך המספר שיצא התפללתי
 (כב, לד). לקראתי נצב אתה כי ידעתי לא כי חטאתי ה' מלאך אל בלעם ויאמר

ואחרי שראה את המלאך עומד וחרבו איך הגיב בלעם אחרי שהאתון דברה, 
 שלופה?

 "חטאתי כי לא ידעתי כי אתה נצב לקראתי"...
היה פעם גנב שבשעה שלוש לפנות בוקר טפס על צנורות הביוב, כדי להגיע 
ולהכנס לדירה בחשכת הלילה. חלפה שם ניידת משטרה, והוא נתפס. העמידוהו 
למשפט, השופט נותן לו תוכחה ומוסר [הם, הרי מושלמים, ויכולים לתת מוסר 

 ל מעשיך?"בסיום דבריו שואל אותו השופט: "האם אתה מתחרט עלאחרים...] 
 ודאי, אם הייתי יודע שחולפת שם ניידת, לא הייתי עושה את זה"... -

כך נראה היה בלעם בשעה שהמלאך התגלה לפניו והוא אמר : חטאתי כי לא 
 (יחי ראובן)      ידעתי"... 

 מאוצרות המגידים  
 (כב, כח) כי הכיתני זה שלש רגלים

קש לעקור אומה החוגגת שלש רמזה לו, אתה מב -וברש"י: 'זה שלש רגלים 
 רגלים בשנה'.

על שלושת הרגלים נאמר 'מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב'. ויש להבין מה 
פירושו של שבח זה של ה'נעלים'? ובמדרש (שיר השירים רבה, פרשה ז' פסקה ג') 
שואל: 'א"ר יודן, אפילו הדיוט מקלס בלשון זה, גנאי הוא לו, ואת אומר מה יפו 

 פעמיך'?

היינו, המדרש מתקשה להלום את פירושו של השבח בו התעטר עם ישראל, ד
שכביכול המנעלים שלו יפים בשלושת רגליו? היכן שמענו שמעניקים שבח שכזה 

 לבני אדם?

והנה, שמענו מפי ת"ח מפורסם המתגורר בשכונת רמת שלמה בירושלים, 
ך זצ"ל, ולקח פירוש נחמד מאוד לדברי הפסוק, ששמע מפי מרן הגרש"ז אויערב

 מוסרי הגון בצידו.

  g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 

  ז˙˘ע" בל˜פר˘˙  
 כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©
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 הכל מופקר ועומד

גם מרן זצ"ל אמר שמעולם לא הבין כיצד הפסוק משבח את נעליהם של עם 
 ישראל, עד שעלה בליבו ההסבר דלהלן. וכן הסביר הגרש"ז:

 העליה לרגל התחלקה לשני חלקים. האחד עם נעליים והשני בלי נעליים...

הנעליים היה מפתח יציאתו מביתו, עד שהגיע הקטע שבו הלך היהודי עם 
לשערי הר הבית, שם חלץ את מנעליו. והנה, בקטע הראשון, שבו היה עם 
הנעליים, התייסר היהודי על שעזב את מעונו על כל הממון שהיה בו, עם כל 
השדות והעצים, הפרות והתרנגולות, ועכשיו הכל מופקר ועומד, והשכנים הרעים 

 לו את הכל. שלו עלולים לגנוב

ונכון, הוסיף הגרש"ז, שהשם יתברך כתב בתורתו (שמות, פרק ל"ד פסוק כ') 
'ולא יחמד איש את ארצך בעלתך לראות את פני ה' אלקיך שלש פעמים בשנה', 
אבל אחרי הכל ליבו של היהודי לא היה שקט עליו כל כך. אולי אולי יגרמו חטאיו 

 וכו'...

הבית ללא שומרים. צריך לזכור שבימים ובאמת, לא פשוט הדבר לעזוב את 
ההם לא היו אמצעי שמירה משוכללים כבימינו, ואדם שנטש את ביתו, ועלה 

 לירושלים, הפקיר בכך את כל רכושו וממונו.

נקל לתאר את מסכת התלבטויותיו של היהודי הזה, שהלך כברת דרך, ונעצר, 
בטיח לי שאף אחד ורצה לחזור לביתו, אבל התחזק בנפשו ואמר שאם הקב"ה ה

אמשיך ואלך, והכל יהיה בסדר. ושוב הלך כמה קילומטרים,  -לא יחמוד את ביתי 
 ושוב תקפוהו דאגותיו, ושוב התחזק והתחזק, עד שהגיע סוף סוף לירושלים.

הקטע השני, הפחות דאוג, של העלייה לרגל, היה כאשר הגיע היהודי להר 
ה לצד השכינה ששרתה בבית הבית, שם חלץ את מנעליו. כאן הוא כבר שה

 המקדש, ושכח מכל הדאגות והטרדות שאפפו אותו בדרך.

והיה אם שוב עלתה לרגע מחשבת הממון במוחו, הוא הצליח להסיר ולדחות 
אותה כלאחר יד, שהרי מה ערכו של עוד פרדס וכרם, של עוד פרה וכבש, למול 

 ההנאה וההתעלות הרוחנית שהיו לו בבית המקדש!

 שואלים אותנו...אם היו 

והנה, אמר הגרש"ז, אם היו שואלים אותנו איזה שלב בעלייה לרגל חשוב יותר 
לפני ה' יתברך; האם השלב הראשון שבו הלך עם המנעלים שלו, והיה טרוד 
 ומודאג על ממונו, או הקטע השני כשהגיע כבר לבית המקדש, והיה ללא מנעליו?

בר העולם אל בית המקדש, יקבל לכאורה היינו אומרים שהשלב בו הגיעו כ
עדיפות ראשונה במעלה אצל הקב"ה, שהרי אז ההתעלות היתה בשיאה, והאדם 

 היה דבוק בקונו בצורה נפלאה!

אבל מה לעשות, ממשיך הגרש"ז ואומר, שהשי"ת בעצמו העיד ואמר 'מה יפו 
פעמייך בנעלים'! אני מעריך יותר את קטע הדרך שבו הלכתם לבית המקדש, 

יכם ברגליכם, והיו לכם ייסורים בענין הממון, ובכל אופן לא התייחסתם כשנעל
לטענותיו של היצר הרע שניסה לפתותכם לחזור הביתה, אלא המשכתם ללכת 
 לבית המקדש, וסמכתם עליי שאשמור על הממון שלכם, כפי שהבטחתי בתורתי.

יה כי כאשר הגעתם כבר לבית המקדש, ושכינתי שרתה עליכם, הנסיון לא ה
 כל כך גדול, והיה באפשרותכם להתגבר על דאגת הממון בצורה הרבה יותר קלה.

רואים מכאן, אמר ראש ישיבת 'קול תורה', לאיזו דרגה אדם יכול להגיע דווקא 
 בגלל היסורים! עד שהשם יתברך מעיד עליו 'מה יפו פעמייך בנעלים'!

יים. דווקא כאשר ומכאן ייקח כל אדם חיזוק ועידוד למול מה שעובר עליו בח
היסורים תוקפים אותך, ומסבבים את כל כולך, דווקא אז הינך חביב לפני אלוקיך 

 יותר ויותר מהתקופה שבה היית מצוי בשלווה.

אם היו בני התורה הצעירים משימים את הדברים הללו על ליבם, ויודעים כמה 
יהם, אין חשובים ומוערכים הם בעיני הקב"ה דווקא בעם שה'משברים' באים על

ספק שהיתה ניתנת בידם אפשרות להתגבר על המועקות, ודווקא הירידה הגדולה 
 היתה מביאה בעקבותיה עלייה של ממש!

 (ברכי נפשי)

 

 (כג, כא) לא הביט און ביעקב

הורים עושים לפעמים טעויות בחינוך ילדיהם, שההשפעות השליליות שלהן 
אחת מהן, שהושמעה בשיחה של  עלולות להיות קשות במיוחד. נעמוד כאן על

 הרה"ג רבי נחום דיאמנט, ויש לה השלכות רבות.

סיפר לי ת"ח גדול אחד, אמר הגר"נ דיאמנט, שבמוצאי שבת התכוננו הוא 
ואשתו לאכול סעודת מלווה מלכה. כיון שלת"ח זה יש ילדים רבים, בלעה"ר, הרי 

ך לשוטפם. בני שלאחר השבת נערם מספר רב של כלי אוכל במטבח, והיה צרי
 הבית אכן שטפו את כל הכלים, והניחו אותם על עגלת תה שעמדה במטבח.

והנה, הוא מספר, אשתי נכנסת למטבח כדי ליטול ידיים ל'מלווה מלכה', 
ומבלי משים נתקלת בעגלת התה, ומזיזה אותה ממקומה. העגלה קורסת, וכל 

ל על הרצפה, ונשברו. נפלו בקול רעש גדו -עד האחרון שבהם -הכלים שהיו בה 
 לא נשאר בהם עד אחד.

הת"ח ממשיך לספר שבתגובה אינסטינקטיבית אמרו הוא ואשתו, בקול אחד, 
'כפרת עוונות'... אחר כך הוסיפו גם את ההצהרה ש'הכל משמים', ו'הכל נגזר עלינו 
כבר בערב ראש השנה', ובכך תם מעמד ריסוק הכלים... אף אחד לא צעק על 

 לא התרגז. הכל עבר בשלום. השני, אף אחד

בני הזוג הבינו בדעתם שדבר כזה יכול לקרות לכל אחד, וממילא אין כל סיבה 
לעשות מזה ענין. נכון שההפסד הכספי הוא גדול מאוד, אבל אין מה לעשות... 

הרי אמרנו: זה הרי יכול לקרות לכל אחד. גם במשפחות הכי טובות מתרחשים 
 אירועים שכאלה.

יסוף כל השברים, שחלקם ניתזו למרחוק, ישבנו אני ואשתי מיד לאחר א
 לאכול 'מלוה מלכה'.

 צעקות רמות

רדי. נתאר לעצמנו מצב בתוך כדי הסעודה, נתנו לפתע את דעתנו לענין אבסו
הבית נתקלה בעגלת התה, אלא אחד הבנים הקטנים היה חולף  שבו לא עקרת

 במקום, ומבלי משים נתקל בעגלה וכל הכלים נשברים.

הרי הכל מבינים שהאירוע לא היה נגמר במלים 'כפרת עוונות', או 'הכל 
משמים'. הבן הזה היה 'חוטף' מאתנו צעקות וגערות רמות במיוחד! היינו מטיפים 

ו מפני שהוא לא נזהר די הצורך, ואם היה מביט טוב יותר לו על כך שהכלים נשבר
 במה שנעשה סביבו, הכלים לא היו נשברים.

במשך שעה ארוכה היינו אנחנו, ההורים, מטפים לו מוסר על חוסר הזהירות 
שלו, וללא ספק שהיינו מביאים לכך 'ראיות' רבות מהעבר, ומזכירים לו עוונות 

בשבוע שעבר, וגם לפני שבועיים ושלושה, הוא ראשונים, ודואגים שייזכר שגם 
 לא גילה זהירות מספקת, ולכן קרה כך וכך.

סביר להניח שדבר זה היה מתרחש כמעט בכל בית, והצעקות על הבן הקטן 
 היו בלתי נמנעות. לא כן?

ויבוא השואל וישאל: כיצד אנחנו יכולים לתבוע מילדנו זה, את מה שאין 
ם הילד הקטן צריך להיות יותר זהיר מאמא שלו, אנחנו תובעים מעצמנו?! הא

שנתקלה בעגלה ושברה את הכלים?! מה ההגיון בכך שאנחנו מוכנים לצעוק על 
 מסתפקים ב'כפרת עוונות'?! האין זו עוולה הזועקת לשמי שמים?! -הבן, ולגבינו 

אין זאת אלא שאנחנו דורשים מילדינו דברים שאין בכוחם לעשות! כל אבא 
ים שהילד שלהם יגלם את דמות ה'פרפקט' (מושלמות), וכל עוד הוא ואמא רוצ

אינו ממלא רצוננו זה, 'מותר' לנו לצעוק עליו, ולכלות בו את זעמנו, גם אם כאשר 
 אנחנו נכשל בדבר ההוא, לא תהיינה לנו שום טענות על עצמנו!

 נזק חינוכי

ם שתי לא פעם קורה שבליל שבת שולחת האמא את בנה מהסלון למטבח, ע
צלחות ריקות. הבן נתקל בדבר מה, מועד ונופל, ויחד עימו את הצלחות, הנשברות 

 לרסיסים.

גם כאן האמא תפתח את פיה בצעקות נגד הבן, ותאשים אותו בחוסר זהירות 
מוחלט, וכו' וכו', בעוד שאם היא עצמה תיתקל באותו דבר, ותשבור את הצלחות, 

 עשה מזה עסק, כי הרי 'זה קורה לכל אחד'.יעבור האירוע בשתיקה, ואף אחד לא י

יתירה מזאת. אם הילד שנפל ושבר את שתי הצלחות לא היה הבן שלנו, אלא 
בנו של אחד מאורחינו שהגיעו להתאכסן בביתנו, הרי ברור שגם במקרה זה לא 
נצעק עליו ולא נגער בו ולו במילה אחת, אלא ננסה לנחם אותו במלים 'לא נורא, 

 אחד...'זה קורה לכל 
ורק כאשר הילד שלנו הוא זה ששבר את הכלים, נצא גם אנחנו מכלינו, ונצעק 

 עליו, על לא עוול בכפו.

הדרישה שלנו למושלמות, המתייחסת רק אל הילדים, עלולה לגרום לנזק 
חינוכי רב, שכן הילדים עצמם רואים שהטענות שאנחנו משמיעים כלפיהם, אינן 

 רלוונטיות כלפינו עצמנו.

 רכי נפשי)(ב
 

 בכיותיו של גנב ליד ארון הקדש

 רבי יעקב גלינסקי זצ"ל

"אמר רבה בר רב הונא אמר רב הונא, ואמרי לה אמר רב הונא א"ר אלעזר, מן 
בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו. מן  -התורה ומן הנביאים ומן הכתובים 

הנביאים, דכתיב אני ה' התורה, דכתיב לא תלך עמהם, וכתיב קום לך אתם. מן 
אלקיך מלמדך להועיל מדרכך בדרך (זו) תלך; מן הכתובים דכתיב אם ללצים הוא 

 יליץ ולענוים יתן חן" (מסכת מכות דף י)

"בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו" נדרש מן התורה, מן הנביאים ומן 
" מביא הכתובים, ומבלעם. המדרש בפרשת שמיני על הפסוק "ויין ושכר אל תשת

 סיפור (ובאסתר רבה פ"ה):

שיכור אחד אהב לשתות יין, כל כך היה תאב ליין עד כי מכר את החפצים 
בבית, כדי שיהיה לו כסף לשתות יין. הילדים שלו כעסו מאד. למה, מדוע? הם 
חששו שהוא יותיר אותם ללא ירושה... (הבנים אוהבים את אבא שלהם, אבל את 

ם ראו כי אין עם מי לדבר, אבא מוכר את עצמו וחפציו עצמם אוהבים יותר) טוב, ה
הניחוהו  -למען היין, מה עשו? בשעה שישן נטלו אותו במיטתו, כך עם המיטה 

אם יראה את בית  -בבית קברות. "שישאר שם". אולי עשו כך מסיבה נוספת 
 הקברות, יתבונן קצת במצבו העגום "יזכיר לו יום המיתה".

 ו כלום, כן בית קברות, לא בית קברות, העיקר כוס יין.הוא לא ידע מהחיים של

למחרת בבוקר, הגיעו לכיוון העיר סוחרי בגדים, אוכל, משקאות, הם הביאו 
את סחורתם למכירה בעיר. לפני הכניסה לעיר יצאו תושבים והזהירו אותם "חיילי 
המכס מסתובבים בעיר, מה שנתפס לא כחוק מחרימים בשביל המלך" הם נבהלו 
כיון שהיתה להם "סחורה שחורה" היכן יברחו? להיכן ילכו? החליטו הסוחרים 
להניח את הסחורה בבית העלמין עד יעבור זעם (יכנסו לעיר יבחנו את 
האפשרויות העומדים לרשותם, ישובו ויטלו את הסחורה) בין הסוחרים היה רוכל 

ת בצידי בית אחד שנשא שתי חביות גדולות, הוא מיהר בבהלה והניח את החביו
 העלמין. במקרה, ליד מיטתו של הזקן.



 

 ג 

הזקן התעורר הרים את ראשו וראה חבית יין גדולה וברז גדול בצידה. שכב 
היישר לפיו. שתה  -בחזרה על המיטה, פתח את הברז ופתח את פיו, והיין נכנס 

 תענוג! מעשה מובא במדרש. -ונרדם. התעורר. שתה עוד ויש עוד. 

הסוחר עדיין לא שב לקחת את החביות, הן נחו שם ליד חלפו שלושה ימים 
השיכור, ומאידך גיסא, הילדים של השותה אמרו לעצמם "בואו נראה מה קורה 
עם אבא שלנו". נכנסו לבית העלמין, התקרבו בהססנות והנה ראו את אבא שוכר 

אנו וברז יין ממש ליד פיו... אמרו לו "אבא, עד כדי כך ה' לא עוזב אותך, נוכחים 
להבין כי מהשמים מסייעים למלא את רצונותיך, א"כ גם אנו לא נמנע ממך", מיד 

כל יום אחד הילדים היה קונה לו יין ובא  -החליטו לקבוע תורנויות של ימים 
 להשקותו. כך קיבל את היין בלי לאבד נכסים ובדרך כבוד מילדיו.

 וכי חז"ל מספרים לנו סתם סיפור?!

עד היכן מגיע "בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו" הם באים להדגים לנו 
קח, רוצה יין שרף קח לך, כמה שאתה רוצה. נכון, כי גם כאשר נותנים  -רוצה יין 

לו, הרי מתקופה לתקופה מנסים לעוררו שולחים מהשמים "אדום" כלומר תמרור: 
דאי "עצור" לאן אתה הולך? מה איתך? מאותתים לו בתקוה אולי יחשוב כי לא כ

להמשיך עם היין ושאר מטעמים, אך אם אינו מבין, ממשיכים "להוליך אותו" כן, 
 עוד יין. -כן, לתת לו כתאוות לבו 

פשוט מאד, זה מה שהיה בלעם. "בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו" 
חז"ל אומרים "ולא קם בישראל עוד נביא כמשה" בישראל לא קם אבל באומות 

ביא כמשה (שלא יאמרו אומות העולם, לישראל נתת נביא קם, מי? בלעם, שהיה נ
גדול כל כך, לכן לא חטאו כמותנו, אם היה לנו נביא כזה היה חל שיפור ניכר 

השתמש בה לתאוותיו,  -במעשינו. לכן נתנו לו נבואה). מה עשה בלעם בנבואה 
להשיג עוד כסף ושטויות. העמידו לו בדרך אפשרות לשוב מדרכו הרעה, כמו 

תוב בפרשתנו בחנו אותו מהשמים להיכן רצונו נוטה, על ידי שהעמידו כמה הכ
"בדרך  -עיכובים בדרך, אבל ללא הועיל, ואז אמר לו הקב"ה "לך עם האנשים" 

שאדם רוצה לילך מוליכים אותו..." והוא הלך! לקח את כל המעלות שהיו בו 
 והשתמש בהן לרעה, לקלל את ישראל.

יבאיש יביע שמן רוקח" מבאר אחד מגדולי בפסוק כתוב "זבובי מות 
החסידים, אם על השולחן ישנם זבובים מתים מתרחקים מהם פסיעה שניים או 
שלושה, כבר לא רואים לא מרגישים, אבל אם זבובי מות נפלו בשמן רוקח, אזי 

מאה מטר. כי הזבובים נוטלים את הכח הריחני הנודף  -השמן מעלה עובש וצחנה 
הנזק גדול שבעתיים. (אם אדם מתגאה,  -משתמשים בו לרעה  של השמן וכאילו

ושוכח כי את כל מה שיש בו מקבל מתנה מהקב"ה, ומתנהג כחפץ ליבו, בכך, נוטל 
 את כוחותיו ומעלותיו להזיק לעצמו או לסביבה).

 נישק את הפרוכת והחל לבכות

ת בנובהרדוק היו מסבירים את בלעם כך. היה פעם שמש נאמן שניקה את בי
המדרש בשעת לילה מאוחרת, לאחר חצות. והנה לפתע, הבחין כי הגנב של העיר 
נכנס בשקט לבית הכנסת. הגנב לא הבחין בו. השמש התכופף מיד מתחת אחד 

 השולחנות (להביט בעקבותיו ולתפוס אותו בגנבתו, אחת ולתמיד).

 ניגש הגנב לארון הקדש, נישק את הפרוכת והחל לבכות, (אתם יודעים כי
בשנים קדמוניות היו נשים צדקניות נכנסות בלילה ומתפללות ליד ארון הקודש 
בבכיות, היו שפתחו את הארון וביקשו לקרוע דלתות שמים בדמעותיהן). השמש 
לא הבין מה קורה כאן מה קרה לגנב שהגיע לארון הקודש, אולי הגנב הניח בבית 

מה בפיו אלו בקשות ילד חולה ושמא קרה משהו אחר. המתין בסבלנות לשמע 
ישמיע, והנה הוא שומע: רבונו של עולם, רבונו של עולם תן לי רוח הקודש!" יותר 

 לא הצליח לשמוע...

אחרי שעזב את ארון הקדש, לא יכול היה השמש להתאפק, יצא מהמחבוא 
ודילג אחריו, פנה אליו בחשיכה: "ר' יהודי, אף אחד לא נמצא כאן, רק אני ואתה, 

לת אנא, תסביר לי, מה התכוונת בבקשותיך? תאמר לי את שמעתי שהתפל
האמת, האם השתגעת וכי רק רוח הקדש חסרה לך?!... [עד רוח הקדש ישנן כל 
כך הרבה דרגות בעבודת ה' כפי שהתנא רבי פנחס בן יאיר מונה בבריתא שלו: 

עד רוח הקודש], מה קרה לך ידידנו  -תורה זהירות, זריזות, פרישות, טהרה 
 ב?!...".הגנ

"אי, מה אתה לא מבין. מי כמוך ידוע מה זה לילה חורפי קשה, כמה קשה 
להידחק לבית סגור ומסוגר, אני ממש מוסר את עצמי ועד שאני כבר בפנים, 
מאותו רגע חיפוש הארנק כל כך קשה, חיפוש בחורים ובסדקים מתוך פחד ואימה 

ד ומתח. אילו היה לי רוח עד כי רק אנשים בודדים מסוגלים לעמוד בפחד כזה. פח
פונה ישר אליה וחוסך את כל הצער  -הקדש הרי הייתי יודע היכן טמונה הכספת 

 החולף על ראשי"...
 חסרה לו לגנב הזה רוח הקודש, ואם תהיה לו מה הוא יעשה בה?...

כך בלעם פונה להקב"ה מדבר עם הקב"ה וכו' כדי להרוג, על מנת להרוג 
תן לי נבואה ורוח הקודש בשביל להרויח כסף. הבטיחו  -ם רבונו של עול -יהודים, 

לי הרבה כסף. אנו מהרהרים לעצמנו כי זו טענה רק על בלעם, אומר הדובנער 
-מגיד, ומציין כי חז"ל מגלים "אין לך אדם שאין לו שעה" כל אדם מקבל בשמים 

אשרי  -מנה של סיעתא דשמיא, אם הוא מנצל אותה כראוי הוא תופס אותה 
חלקו, אבל אם הוא משתמש בהצלחותיו אלו לשטויות, מפסיד. אל תהיה כבלעם! 

 אומר הדובנער מגיד.

*** 

בדורנו, מחד גיסא יש צרות ויסורים, ומאידך גיסא קיימת סיעתא דשמיא 
דור דעה. זו מתנה מהקב"ה. לכן יש לדעת עוד,  -מרובה, אפשרויות רבות במיוחד 
יודע כמה יתבעו מאיתנו, על שנתנו את כל המוח  כי ה' לא נותן מתנות בחינם ומי

 והכשרונות לשטויות, להבלי הזמן.

 בין ישראל לעמים

אני מסיים בענין אחר. כי בלעם הרשע לימד אותנו עד כמה רב ההבדל בין 
 נביאי ישראל לנביאי האומות.

 -אנו חושבים כי יש ללמוד משהו מהגויים מחכמיהם, מגדוליהם ונביאיהם 
הג יפה מהאנגלים התנהגות מסוימת מהאיטלקים וכדו'. טעות! מה לרכוש מנ

שיש לגויים מעט, הוא מה שהם חטפו לעצמם מעם ישראל...!! יסוד היסודות 
חומים. כי התורה טומנת בקרבה דרך חיים בכל השטחים ובכל הת -שלכם יהיה 

 שר לפתור כל בעיה שהיא בחיי האדם.פאמי לא יודע כי מכח התורה 
מרים כי במצרים נפדו בזכות הצדקה ובזכות מה ששמרו על המסורת חז"ל או

"שלא שינו שמם לבושם ולשונם", גם כאשר היו עבדים, שבורי רוח והמצרים 
שלטו בהם בכח, לא שכחו את ערכם ולכן מיאנו להתערב בהם. (בטוחים היו 

ר הינו זמני בלבד, והגאולה תבוא), הכי -היהודים שהמצב הזה וכל הדומה לו 
בערכם! והבינו כי אם נביא של אומות העולם נראה כך בבושתו, סתם גוי כיצד 

 מה לנו ולהם. מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ! - - -הוא? 

 (להגיד)     וכך תבוא הגאולה.

 

 רבי שבתי יודלביץ זצ"ל -  סומא באחת מעיניו

שאמר ומספר עינו נקורה ומוצאת לחוץ... ורבותינו אמרו לפי  -ם העין ו"שת
את רובע ישראל, שהקב"ה יושב ומנה רביעיותיהן של ישראל מתי תבא טפה 
שנולד הצדיק ממנה, אמר בלבו מי שהוא קדוש ומשרתיו קדושים יסתכל בדברים 
הללו, ועל דבר זה נסמת עינו של בלעם. ויש מפרשים שתום העין פתוח העין, כמו 

ר שתום העינים, למדנו שסומא שתרגם אונקלוס, ועל שאמר שתום העין, ולא אמ
 באחת מעיניו היה"

רבותי, לפני שנים רבות נסעתי פעם בטקסי. הנהג ספר לי כי לפני כמה 
 לירות. טוב. 50,000שבועות, העלה נוסע אלמוני שהרוויח במפעל הפיס 

כחלוף שבוע הוא לקח בטקסי את ש.י. עגנון. עגנון קיבל אז פרס נובל, יותר 
 לירות. 50,000-מ

"שאלתי את עגנון" ספר הנהג: "פרופסור עגנון, מה ההבדל בינן לבין הנוסע 
 הקודם שלקחתי אותו במונית והרויח סכום דומה לשלך?

. לא יותר. אצלי 50,000הפרופסור צחק: "שטויות, אצלו זה מתחיל ונגמר ב
זו רק סוכריה אחת, סכום זה הינו רק ההתחלה. הספרים שלי יודפסו  50,000

ימכרו במליונים. השם שלי שווה. וזה, תבין, הכח של שירה (שי עגנון היה מעתה, ו
 משורר שלהם).

 כסף וכבוד, כבוד וכסף... ושוב, כסף וכבוד.

רבותי, כעת נראה. שיבואו אלף משוררים כמו עגנון, ויעשו פסוק אחד של 
שיר בלעם: "לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ד' אלקיו עימו ותרועת 

 לך בו" גם אלף כמו עגנון לא יכולים ליצור משהו עמוק יפה וקדוש כזה!מ

ניסוח זה, סגנון כזה, שירה שיצא מפיו של משה רבינו ונכתבה בתורה! "ה' 
אלוקיו עמו ותרועת מלך בו". ומאז, פסוק זה נלמד מפיהם של הנביאים, התנאים, 

, בלעם, הביא שירה האמוראים, איזו נעימות, איזה לב, קדושה טמונה כאן! הוא
גדולה לעולם, היו לו כוחות טמירים! מי יכול להיות תחליף לבלעם שמילותיו 
נכתבו בתורה, איזו קדושה, נורא ואיום: "כנחלים נטיו כגנות עלי נהר כאהלים נטע 

 ה' כארזים עלי מים... שכב רבץ כארי וכלביא מי יקימנו..."

' אלוקיו עימו ותרועת מלך בו" "לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ה
על ידי גאונים  -חלק זה של בלעם, מלים אלו נאמרות בראש השנה אלפי שנים 

וחכמים, ראשונים ואחרונים. בראש השנה! מילים של לב, נחלי דמעות נשפכו 
במשפט זה. ומי ביטא אותן? איזה בן אנוש הורידן משמי מרום לכדור הארץ? 

 בלעם.

א יורד מדיוטא עליונה עד ל... דיוטא תחתונה. עומד לו והנה אחר כל זאת, הו
רציתי לתת לך כבוד וכסף חמישים  -בלעם עם בלק ובוכים: "אמרתי כבד אכבדך" 

אלף לירות... הנה אתה מסכן אומלל, אומר בלק לבלעם, אוי מסכן לא הצלחת 
אם היה  להשיג כבוד, "הנה מנעך ה' מכבוד"... מה כבוד? איזה כבוד? וכי זה כבוד?!

משתף פעולה עם בלק ואומר קללות עם ישראל "ינעל א'בוק יאלה" ועוד כהנה 
 וכהנה, הם היו שמחים.

 על הכבוד הזה הם הצטערו. שיא הכבוד... ואח"כ כסף.

תנו לך שירת בלעם, אין לך כבוד גדול מזה! אתה מתחרה בנבואה עם נשוטה! 
תי קללות ערביות להרוג משה רבנו, וזה כלום אצלך, הכבוד שלך, הן אותן ש

 ולהרוויח דולרים... וכי זה כבוד?!

 עד כמה אדם עיוור ולא רואה מה נותנים לו.

 עיור

בחז"ל מוזכרים ב' פירושים.  -כתוב אצל בלעם "נאום הגבר שתום העין" 
פירוש אחד, כי ראה רק בעין אחת והשניה עיוורת. פירוש שני: פתוח העין שראה 

דף ס"ט). שני פירושים הפכיים. ואכן מקשים, כיצד  טוב בנבואה (עבודה זרה
או שלא ראה או שראה טוב בנבואה. התירוץ  -יכולים לחיות יחד שני הפשטים 

 הוא כך.

מעשה באחד מהגסטאפו ימ"ש, שהוליך יהודים לכבשן, רח"ל. לאותו גוי 
היתה עין אחת מזכוכית, אבל כיון שעשו אותה בגרמניה, אף אחד לא הכיר בה. 

 יכלו להבחין בינה לבין העין הטובה. לא
כאשר הוליך את היהודים לכבשונות, ה' יקום דמם. לחשו לו חבריו הארורים, 

 והצביעו על יהודי:

 "הנה, זה רב של היהודים, החכם ביותר מכל היהודים הנמצאים כאן".



 

ד 

 הוא עצר את השיירה פנה ליהודי ושאל:

יש לי עין מזכוכית, קשה להבחין  "אף אחד מהחיילים שלי לא יודע עד היום כי
 בה, אם אתה חכם, תגיד לי אתה איזו עין מזכוכית?".

 החכם היהודי הי"ד הסתכל רגע קצר והצביע, קלע למטרה: "זו העין מזכוכית".

 שאל אותו הגרמני ימ"ש: "כיצד הבחנת?".

השיב לו היהודי תשובה ניצחת: "לעין זו אין מבט אנטישמי... הבנתי שהיא 
 ית.זכוכ

ועתה, נשאלת השאלה, איך בלעם בן בעור הטמא, בעיניים טמאות שכאלו, 
 ראה נבואה?

ה' הוציא לו עין אחת, ובזו העין העיוורת  -אומר הבעל שם טוב הק' -התשובה, 
ראה נבואה... ובכך אפשר להשלים את שני הפירושים גם יחד: בעין אחת בה היה 

ת הרי היה טמא ומטומא ולא ראה בה עיור, בה ראה היטב נבואה, (ובעין הגשמי
 (להגיד)        נבואה).

 

 חמור נשאר חמור

זכורני, ששאלו בישיבה: ב"שלחן ערוך" (או"ח א, ב) נפסק, שראוי לכל ירא 
שמים להיות מצר ודואג ודואג על החורבן. וכי מי שאינו ירא שמים אינו צריך 

  –להתאבל על החורבן? 

 –ותרצו: ודאי שהוא חייב 

 אך מה יעשה, ואין זה חסר לו...
ובענין זה, מסופר שכפרי אחד שב מדרשת "שבת הגדול" בעיירה הסמוכה. 
פנה לאשתו, מודאג: "הרב אומר שבחודש ניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל, 
החודש הזה יבוא המשיח ויעלנו לארץ ישראל! ומה יהיה על הבקתה שבנינו 

והתרנגולים וגינת הירק. את הכל ניאלץ להשאיר בזיעת אפינו, מה יהיה על הפרות 
 מאחרינו?!"

"קטן אמונה אתה", נזפה בו אשתו. "הקדוש ברוך הוא כבר הצילנו מצרות כה 
 רבות, וודאי יצילנו גם מצרה זו!"

לא נעים לשמוע תוכחה, ודאי שלא מפי האשה. מיד שינה טעמו: "יודעת את, 
פושטים לאחרונה וחומסים מכל הבא  אולי אין זו צרה כה גדולה! הלא הקוזקים

 ליד. שתי פרות טבחו, ותרנגולים החרימו!"

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

חשבה, ומצאה מוצא: "אתה יודע מה? נבקש מהקדוש ברוך הוא שכאשר 
 ה באין מפריע"...יביא את המשיח, יעלה את הקוזקים לארץ ישראל, ואנו נישאר פ

 ועכשיו נשאל כאן שתי שאלות.

הראשונה, מה זה שייך לפרשת בלק. מלבד העובדה שהיא נקראת תמיד 
 בראשית שלושת שבועות האבל על החורבן.

והשאלה השניה, מדוע זה כך. מדוע אין מעיינינו בגאולה. אוי לנו מיום הדין 
 פית לישועה" (שבת לא.).אוי לנו מיום התוכחה, כאשר אחת השאלות בו היא: "צ

שמעתי מאדם שהשתתף בכנסיה הגדולה של אגודת ישראל בוינה. החפץ 
חיים זצ"ל היה לעת זקנותו המופלגת, ישב על כסא וקהל רב התגודד סביבו, 
לשמוע אמרותיו. בנחישות מרפק לעצמו דרך, ושמע משפט אחד בטרם הכריעו 

עומדים ומבקשים: את צמח דוד  הלחץ ונפלט: "בכל יום, בכל תפילת העמידה אנו
  –עבדך מהרה תצמיח וקרנו תרים בישועתך, כי לישועתך קיוינו כל היום 

 האומנם 'לישועתך קיוינו'?!

 האומנם 'כל היום?!"...

 זה מה שהוא שמע, וסיפק לו חומר למחשבה למכביר...

 –והתשובה לשאלה הראשונה תנתן בתשובה לשאלה השניה 

ש בבריאה. דומם, צומח, חי, ומעליהם האדם: "מדבר". כידוע, שלבים שונים י
פעם אחת ויחידה בכל ימי עולם ניתנה לבעל חיים היכולת לדבר. לאתונו של 

יכולה היא לומר לאדוניה מה דעתה עליו, יכולה היא לשוחח עמו  בלעם. סוף סוף
 כשוה אל שוה.

 מה היה ראוי שתאמר? שתי מילים: "רד ממני!"
  –שתרר עלי, חובש ורותם ורוכב באיזו זכות אתה מ

 אולי נתחלף?!

 תכרע על ארבע, ואטעימך את ההרגשה...

 ומה אמרה? 

 –"הלא אנכי אתונך", למה אתה מכה?! 

תרתום, תרכב, אבל ברחמים, אל תצליף...
 ומדוע? כי חמור נשאר חמור.

 –ומספרים 

הזקופים, הצאר הרוסי סקר מסדר של קוזאקים. עבר בין שדרת החיילים 
חנוטים במדיהם המרהיבים ומצליבים חרבותיהם מעל ראשו. עבר תחת חופת 
הלהבים, ולפתע הנחית אחד הקוזאקים את חרבו על ראש הקיסר, לשספו 
באבחה. על אתר התעשת חייל הנצב מולו והסיט את חרבו. חיי הצאר נצלו 

 ממוות. מיד לפתו את המתנקש וגררוהו משם, סופו נחרץ.

ה שליטה עצמית למופת. המשיך בדרכו עד לאוהל הפיקוד, ושלח הצאר גיל
 לקרא לחייל שהצילו.

 "מי אתה", שאל.

 הצדיע: "טוראי ולדימיר, מלכי".

 "הצלת את חיי מלכך".

 הצדיע: "זו חובתי וזכות עבורי, מלכי".

"הצאר חייב לך הכרת תודה, והצאר אינו אוהב להיות חייב. אמור מה 
 מבוקשך".

"מלכי, מפקד הבסיס מתאנה ללי ומתעלל בי. שולל חופשות ומטיל הצדיע: 
 מטלות וגוזר עונשים בעלילות שווא. יצוה שיפסיק להתנכל לי!"

 "כן אעשה, אתה משוחרר!"

 הצדיע, ויצא.
הצאר הביט לעבר מפקד הבסיס, שמצא לנכון להתנצל. קטע את דבריו: "זכור 

 –את שני הוראותי 

כלויות כלפיו מהיום והלאה. אין להענישו, יעשה האחת, להפסיק את כל ההתנ
 מה שיעשה!

 והשניה, שלא להעלותו בדרגה! טוראי ישאר, עד לשחרורו מהשירות".

 תמה המפקד, ושאל: "מדוע, מלכי?" העלאה בדרגה מתבקשת כאן!

 –והצאר ענה: "כי איני חפץ בקצינים שוטים 

 הרי יכול היה לבקש להתמנות למפקד הבסיס"...

 טו מצומצם, מבט של טוראי. כל מבוקשו, שלא יתעללו בו. אך מב

 –כאתונו של בלעם 

 –וכמונו 

כל מבוקשינו, שלא יתעללו בנו, שלא נסבול יותר מדאי מצרות הגלות. 
שהקוזאקים לא יחמסו את תרנגולותינו. במקום לבקש שתבא הגאולה, ויאיר 

 וגשמי כאחד! האור, ויושפע השפע, ותבא הרווחה, ויורעף העושר, רוחני

 )(והגדת
 (כד, ב) וישא בלעם את עיניו 

ביקש להכניס בהם עין רעה, והרי יש לך שלש  –וברש"י: "וישא את עיניו 
 מידותיו עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה".

 –מתלמידיו של אברהם אבינו, עין רעה  –כך שנינו באבות (ה, יט): "עין טובה 
 מתלמידיו של בלעם הרשע".

יכול לשכוח ביום שהתקיימה חנוכת הבית בישיבת "בית הלל" בבני ברק, אינני 
לבנין ישיבת "בית מאיר", כבדו את  באותו יום ממש התקיימה הנחת אבן הפינה

 הרב מפוניבז' זצ"ל לנאום.
וקרא בקול גדול: "תאמינו לי, כאשר הוא נעמד ליד מקום הנחת אבן הפינה 

אני שמח עוד  –שר אחרים בונים ישיבות אני רואה שנבנות ישיבות נוספות, כא
יותר מאשר כשאני בונה לבד. ואם תשאלו מה פתאום יותר, הרי "ואהבת לרעך 
כמוך", ומדוע אני שמח יותר? אסביר לכם: בישיבה שלי יש לי שמחה אבל גם עול 

ובלי עול של כבד של חובות. ומאידך, כאשר אחרים בונים, השמחה שלי גדולה 
האמינו לי כי אני שמח יותר מבעת  –שמח לי בלב... גלייבט מיר החובות, כל כך 

 בנית הישיבה שלי!"
 לרב מפוניבז'. –זו דוגמא של "עין טובה"! ואפשר להאמין לו 

  (יחי ראובן)

 בדרך הדרוש  

 (כד, כג). אוי מי יחיה משמו אל
, בלעם שאמר הזה הפסוק על ל"ז י"האר בכתבי איתא

 דיצא מאחר לתיקון יבוא שקרח שראה מה עצמו את שציער
 ציער לכן, תיקון ראה לא עצמו על אבל, הרמתי שמואל ממנו
". אל משמו" תיבות בשתי שמואל דנרמז לך הרי. עצמו את

 נאמר אנו אף. באורחותיו נלך בהקדמותיו לנו דהאיר ומאחר
 לדעת דמשמע" משמואל יחיה מי אוי" בלעם דקאמר מה בו

 דאיתא מה ונקדים. ביאור צריך זה ודבר, עצמו ציער שמואל
 הוא התשובה דעיקר, רב בי לכל ידוע והוא מאמרות בעשרה
 דהוא הטעם) ג א דין חיקור( מאמרות העשרה וכתב, הוידוי
אלאלאוקמיאיןוזה. פטורהואבקנסומודה, בקנסמודה
 מטעם הוידוי מועיל אינו דשמואל אליבא אבל, דרב אליבא
 משוטטים המה' ה עיני פסוק על בזהר דאיתא. בקנס דמודה

 ורואין העולם בכל משוטטין מלאכין דאית ,הארץ בכל

 המה, האדם את דן העליון דין וכשבית, אדם בני מעשה
 בני מעשה על עדות דיש נמצא, אדם בני מעשה ויגידון יעידון
 באו כך ואחר בקנס מודה) א, עה ק"ב( בגמרא ואיתא. אדם
 מועיל דהוידוי נמצא. חייב אמר ושמואל פטור אמר רב עדים
 כקטן הוא כשמתוודה חטא האדם אם ואפילו, רב לדעת
 בקנס מודה דאמר שמואל לדעת אבל, חטא בלי דמי שנולד
 מיתה וחייב, הוידוי לו מועיל אינו, חייב עדים באו כך ואחר
 בשלמא", משמואל יחיה מי אוי" בלעם שאמר וזהו חטא. אם

 אינו לשמואל אבל שחטא פי על אף בוידוי תקוה יש רב לדעת
 אם, יחטא ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין ואדם, מועיל

.חטאבלילחיותיוכלמיכן
 (פניני הרמ"ע מפאנו)

 
 

 (כד, כג) .אוי מי יחיה משמו אל
 הדבר ואין הקיצין כל כלו רב "אמר (צז, ב) בגמ' סנהדרין

 לאבל דיו אמר ושמואל טובים ומעשים בתשובה אלא תלוי
 עושין ישראל אם אומר אליעזר רבי כתנאי באבלו שיעמוד
 אם יהושע רבי ליה אמר נגאלין אין לאו ואם נגאלין תשובה

 מעמיד הוא ברוך הקדוש אלא נגאלין אין תשובה עושין אין
 תשובה עושין וישראל כהמן קשות שגזרותיו מלך להן

למוטב" דהיינו שרב ס"ל כר"א ושמואל ס"ל כר"י  ומחזירן
וזה מה שאמר בלעם "אוי  שמעמיד עליהם מלך רשע כהמן.

מי יחיה משמואל" שלשיטת שמואל מעמיד עליהם מלך 
רשע כהמן.

 )לימים נוראים  -בי תורה מכתב כ' מכת –(שפע חיים 
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 לעי"נ הרה"צ 
  בנימין ביינושבן ר'  פנחס

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 

"וילכו זקני מואב וזקני מדין וקסמים בידם" 
 ז)  ,(כב

כך לשונו של רש"י הטעון ביאור: "קסם זה נטלו בידם זקני 
יש בו ממש.  -בלעם בפעם הזאת  עמנומדין: אמרו, אם יבוא 

 ועלת.אין בו ת -ואם ידחה אותנו 
 לפיכך כאשר אמר להם לינו פה הלילה, אמרו: אין בו תקוה.".

שרש"י בלשונו החדה היטיב לדייק כחוט  המווילנמבאר הגאון 
 השערה את מהלך הדברים:

ללא  עמהמשה רבינו כשרצה לדבר עם השכינה, היה מדבר 
הכנה, אבל היה צריך להתעכב מעט, כמו שאמר משה לטמאים 

ר להקרבת קרבן פסח "עמדו (המתינו לנפש שבאו לשאלו בקש
 קמעא) ואשמעה מה יצווה ה".

בפעם הזאת, בלא  עמנוזה מה שהתכוונו זקני מדין: "אם יבוא 
שהיות, אז נדע שיש בו ממש, כי הוא גדול אפילו יותר ממשה 

 רבינו והוא יוכל לו.
ואם ידחנו כמו משה, אין בו תועלת שכן הוא שקול בדיוק 

 ר עליו בקלות, אבל תקוה עדיין יש.כמשה ולא יוכל לגבו
לפיכך, כאשר אמר לינו פה הלילה, כלומר התעכבו פה זמן רב, 

 אז אמרו: אין בו תקוה היות ודרגתו פחותה מדרגת משה.!.
 

ף וזהב לא "אם יתן לי בלק מלא ביתו כס
 אוכל לעבר את פי ה'" (כב, יח)

בתקיפות. אין הוא מתחשב עם  –דיבורו של השרף מקוצק 
עצמו ואינו מתחשב עם אחרים. הוא אינו מסוגל לשקר בנפשו, 

 להעמיד פנים.
חריפותו מהאמת יונקת. אמת לוהטת שאפפה את כל ישותו, 
האומרת קדושה וטהרה. אנשים מפחדים מהאמת. בורחים 
ממנה ונפגעים מחשופיה, אבל השרף אינו נרתע. יברחו להם 
בעלי מורך, עם השקים שהם מטפחים בלבם. מייעצים לו 
אנשים כי ירכך את חריפותו כלפי זרים, ילבש גלימה רכה יותר, 
אבל אין הוא רוצה לשמוע להם. אומר וכי בדרכי בלעם אלך? 

ו כסף : "אם יתן לי בלק מלא ביתתחלקלקולבלעם היה לשון 
וזהב לא אוכל לעבר את פי ה'". ואילו יעקב אבינו אמר: הבה 
את אשתי כי מלאו ימי, מקשה רש"י: והלא קל שבקלים אינו 

 אומר כך? אלא להוליד תולדות אמר כך.
והקושיה של רש"י גם אחרי תירוצו במקומה עומדת, אם 
מתכוון להעמיד תולדות מה לו וללשון הזו? אלא המשיך השרף 

 ליד תולדות אמר כך"."להו –
להעמיד יורשים שילכו בדרכיו, שלא יסלסלו בדיבורם ולא 
יעמידו פנים ולא יטפחו שקרים או אבק שקרים בלבם, ישמיעו 

  (מורשת אבות)את האמת שבליבם בפני כל... 

 "ויחר אף ה' כי הולך הוא" (כב, כב)
ע״פ מה שכתוב לעיל שרבי יהושע בן לוי רצה לקלל שכנו ולקח 
תרנגול והסתכל בו מתי נהיית כרבולתו לבנה, כי אז הקב״ה 
כועס ונרדם ומזה הבין שאין ה' חפץ בכך, גם בלעם לקח 
תרנגול וניסה לראות הסימן ולידע לפי זה מתי ה' כועס, 

לילך וכשהגיע הרגע הזה הרגיש שמתחיל להירדם לכן התחיל 
וזה ״ויחר אף ה' כי הולך הוא״  םיירדהלוך ושוב בכדי שלא 

 בשביל לא להירדם.
 

"ויפתח ה' את פי האתון ותאמר לבלעם מה 
 זה שלוש רגלים" (כב, כח)  יהיכיתנעשיתי כי 

רמז לו: "אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש רגלים 
  .בשנה" (רש"י)

יימים ישראל? נשאלת השאלה, וכי רק את שלושת הרגלים מק
למה רמז לו דווקא על מצוה זו, שאותה מקיימים אלו שהוא 

 מבקש לעקור?
אך ביאור נפלא מובא בשם האדמו"ר ממישקולץ שליט"א, 
שפירש כך: דהנה מובא בגמרא (פסחים ח:) "שלוחי מצווה 
אינם ניזוקין לא בהליכתן ולא בחזירתן", מנלן? "משלוש 

וב בתורה ולא יחמוד איש את רגלים". כיוון שבשלוש רגלים, כת
ארצך בעלותך לראות את פני ה' אלוקיך שלוש פעמים בשנה" 

כשעולה  קיינזולומדת מכך הגמרא שרכושו של האדם לא 
 . קיינזלרגל, וקל וחומר שהאדם עצמו לא 

והרי עם ישראל עוסקים כל היום במצוות, או שהם הולכים 
') או שהם למצווה (תפילה, לימוד התורה, עשיית חסד וכו

 חוזרים ממצווה, והם בגדר "שלוחי מצווה" שאינם ניזוקין. 
ובלעם רצה לקלל ולהזיק לעם ישראל. אז פתח ה' את פי 
האתון, ואמרה לבלעם: "למה הכיתני זה שלוש רגלים" הרי 
משלוש הרגלים אנו לומדים שעם ישראל אינם ניזוקין, ואיך 

ון שעם ישראל אתה רוצה להזיק לעם ישראל? לא תצליח! כיו
הם שלוחי מצווה ואינם ניזוקים, שזה אנו לומדים מ"שלוש 

 רגלים"... 
 (פנינים) 

 

 "ויפתח ד׳ את פי האתון" (כב, כח) 
וכבר משלו המושלים משל לאחד שדואג ובונה בנינים לריק. 
והנה היה שכן אחד שרצה להלוות איזה קרדום לחפור בה, 

תאום עולה לו במחשבתו לי, אולי כן, ופ הילוווחשב ההוא לא 
מה פתאום שילווה והרי ההוא אדם אכזרי קצת, לא מתאים לו, 
אבל למה לא, אני לא עשיתי לו כלום, אבל הוא לא יתן, וככה 
מחשבות רוצות בקרבו, עד שניגש לדלת ביתו של השכן 
ודופק, כאשר שכינו פותח את הדלת, מיד הוא מתחיל לצעוק: 

יתי לך כלום, מדוע אינך רוצה לא עשיתי לך כלום אני לא עש
לתת לי, וההוא בדלת לא מבין, מה אתה צועק הוא אומר לו, 
האם אתה צריך משהו, כן עונה לו, את הקרדום, בבקשה קח, 
אומר לו השכן כשהוא מתפלא על התנהגותו המוזרה, כשמגיע 
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הביתה, מתחיל להתעורר מה צעקתי, איך נתתי לדמיונות 
 להשתלט עלי.

 (באר הפרשה) ת פי האתון...ויפתח ה' א
 

 "ויפתח ה' את פי האתון" (כב, כח)
יש להסמיך את מאמרו של הרה׳׳ק הדברי יואל מסאטמאר 

המפרשים מדוע עושים עסק כ׳׳כ גדול  תקושייזי׳׳ע על 
מ'ויפתח ה' את פי האתון', הרי כבר היה זאת לעולמים שבעל 
ץ חי דיבר בעת אשר שוחח הנחש עם חוה אודות אכילת ע

הדעת, ותירץ הרה׳׳ק הנ׳׳ל שהנחש דיבר עם חוה ע׳׳מ 
להחטיאה ועל נס שכזה שמטרתה להחטיא את האדם אין 
עושין זכר לנס, ורק כאן שהאתון דיברה וכ"כ למה רק בכדי 
למנוע את בלעם המדורדר ומלא בחטאים שימנע עצמו עתה 

 (באר הפרשה) מן החטא על כזאת עושים זכר לנס. 
 

 בידי כי עתה הרגתיך" (כב, כט)"לו יש חרב 
 לכאורה, יש לדייק כאן שני דיוקים:

א. מדוע בכלל להרוג את האתון בחרב ולא לקללה כאשר 
גנות גדולה היה ”מדובר בבלעם שכוחו בפיו. כלשונו של רש׳׳י: 

לו דבר זה בעיני השרים, זה הולך להרוג אומה שלמה בפיו 
גשה של כי ׳׳עתה׳׳ ב. מהי ההד”. ולאתון זו צריך לכלי זיין

 הרגתיך.
מבאר כך: כדי להיות בטוח שהקללה ” ירך יעקב”בספר 

 תתפוס, אסור היה לבלעם לקלל ב' פעמים באותו היום,
לא ”ה לאחר המבול בתורתו (בראשית ח, כא) ”שכן כך גזר הקב

שרצה בלעם לקלל את ישראל,  ןמכיוו”. אוסיף לקלל עוד
ון שכן רק קללה אחת הוכרח לוותר על רצונו לקלל את האת

 יכול הוא לנצל.
המיוחדת ” עת”ל למדנו שהוא חיכה ל”זאת ועוד, מדברי חז

 ה יכעס ואז הוא יקלל.”שהקב
לו יש חרב בידי ”זהו הדיוק בלשון הפסוק: אומר בלעם לאתון 

”, עתה”בגלל שרצוני לקלל אותם, עבורך, ”, כי עתה הרגתיך
” עת”יעה הנאלץ אני להשתמש בחרב. זאת ועוד שלא הג

ה כועס ואין לי כח לקלל בפה, לכן בעת שכזו מוכרחני ”שהקב
 להשתמש בחרב.

 

 "תמת נפשי מות ישרים" (כג, י)
כתב האור החיים הקדוש שבלעם רצה למות מתוך תשובה, 
כלומר לחזור בתשובה ומיד אחר כך למות, ולא לחיות 

בתשובה.
י אם היו וזה לשון קדשו: 'ראיתי רשעים שאמרו לי בפירוש, כ

יודעים שיחזרו בתשובה ותיכף ימותו, היו עושים תשובה, אלא 
שיודעים שאינם יכולים לעמוד בתשובה זמן ארוך, כי דבר מלך 

 זקן וכסיל עליהם רחמנא ליצלן'. עד כאן לשונו.
כלומר, אחד מהדרכים של היצר הרע, כשהאדם רוצה לחזור 

ך שלא בתשובה, הוא אומר לו אתה הרי כבר מכיר את עצמ
תחזיק מעמד, ועדיף שלא תתחיל כי ממילא מחר תיפול, ולכן 

העצה הוא להחליט שלפחות היום אהיה טוב, ואין אני צריך 
 כעת לחשוב על המחר. 

 

"מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע ישראל" 
 (כג, י)

מין יאין חשבון במצוות שהם מקי -רש"י: מי מנה עפר יעקב 
 בעפר.

ראל באמצעות עפר, למשל: אפר פרה מצוות רבות מקימים יש
ש בשור ובחמור, ואדמה, סוטה, קבורת המילה בחול, לא תחר

 כסוי הדם, קבורה ועוד.
מקובל, כי הסוחרים הטובים ביותר הם אותם אלו היכולים 

ספור הזדמנויות  -להפך זבל לזהב, והנה, בידי עם ישראל יש אין
עפר לעשות זאת, ולזכות על ידי אמצעים מועטים של 

בעולמות של נצח, כאותו ילד המשליך  -הנלקחים מאשפתות 
את האשפה לבקשת אביו, וכך באמצעות זבל, כפשוטו, מקים 
מצות כבוד הורים, שערכה לא ישער ולא יתאר. עמד, אפוא, 
בלעם ואמר: מי יכול להכריע אנשים, אשר מחול ועפר עושים 

 (לאור הנר) מצוות?!
 

 כב)"אל מוציאם ממצרים" (כג, 
פירש״י ז״ל ״אתה אמרת הנה עם יצא ממצרים, לא יצא מעצמו 

הוציאם״. בלק ברשעותו התכוון לומר: הנה עם  םהאלוקיאלא 
יצא ממצרים, יציאת ישראל ממצרים, היתה בזכות מעשיהם, 
בהיותם דור דעה, אמנם כעת אין בידיהם זכות וניתן להתגבר 

כפי שהושם עליהם ולקלל אותם, ועל כך היתה תשובת בלעם 
הוציאם  םהאלוקיאין זה בזכותם, אלא:  -בפיו: לא יצא מעצמו 

כלומר, למרות שלא היו ראויים, ולא היה להם כל זכות, בכל 
זאת הוציאם ממצרים, מאחר שכך היא רצונו יתברך, ולפיכך 
גם כיום אין כל אפשרות להרע להם, משום שהם רצויים 

 זי״ע) (כ״ק מרן מהרי״ד ואהובים לפניו יתברך.
 

 ״וירא את ישראל שוכן לשבטיו״ (כד, ב) 
אומרת הגמרא (בבא בתרא פ): ״ראה שאין פתחיהם מכוונים 
זה כנגד זה״. גם בדירת עראי חייבים להקפיד על גדרי הצניעות, 
שלא כמי שמקילים בקיץ בענייני צניעות בהימצאם בדירת 

 כשאשוב בחזרה -עראי, מחוץ לעיר, ואומרים ״אחטא ואשוב״ 
 (הרבי מליובאוויטש) לעיר.

 

י -ד-"נאם שומע אמרי קל אשר מחזה ש
 " (כד, ד)םעיניילוי גיחזה נופל ו

 -דול כל כך גופירש הרה״ק ה'לב שמחה' זי״ע, אפילו אדם 
ששומע 'אמרי קל', ורואה 'מחזה אלוקים', אעפי״כ יהא נופל 

 שלא ישמור על עיניו. - םעינייאם ח״ו יהיה גלוי  מדרגותיומכל 
 (באר הפרשה)
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 יח) ,"מלא ביתו כסף וזהב" (כב

אך ביודעו כי לא יוכל  ,בלעם חשק מאד בכספו וזהבו של בלק
השלים בלית בררה עם המצב והודיע כי גם  ,לעבור את פי ה'

באותו  ,לא יוכל לעשות דבר. והנה –אם יתנו לו כהנה וכהנה 
ביטוי של "אלפי זהב וכסף" השתמש גם דוד המלך ע"ה 

כשהוא בז לכל אוצרות הכסף הקיימים  ,בהקשר שונה לגמרי
אל מול התענוג הנצחי של לימוד תורת אלוקיו  ,בעולם

עב) "טוב לי  ,כמו שאמר (תהלים קיט ,והשתעשעות בחוקיו
הוא מסגל  ,תורת פיך מאלפי זהב וכסף". ככל שאדם גדול יותר

ולחוש כי  ,להעריך יותר את הזכות הגדולה של למוד תורת ה'
 לא ידמו ולא ישוו לה. אלפי זהב וכסף 

אחד מתלמידיו הקרובים של  ,זה סיפר הרב שדמי ןבעניי
 ,מעשה שספרה לו הרבנית שין שתחי' ,נברג זצ"ליהגרח"פ שי

: באחד הימים נכנס לביתם הרב גשיינברגיסתו של הרב 
רבי משה שין זצ"ל.  ,כות עם בעלהווהסתודד אר גשיינבר

ורה אור" בקש ממנו כשיצא סיפר לה בעלה כי ראש ישיבת "ת
הוא לצאת לגייס כספים  חומוכרהיות  –בקשה מיחדת 

לו בטול  םלהיגרלמוסדותיו והוא חושש שעל ידי זה עלול 
הוא מבקש ממנו שיואיל להקדיש עבורו מעט זמן בכל  ,תורה

המשיך רבי  –יום שבו ישהה בחו"ל ובו ילמד לזכותו. השבתי לו 
ום על פי החלוקה הבאה: שיש לי 'לתת' לו חצי שעה בי –משה 

ורבע  ,רבע שעה מתוך חצי שעת ארוחת הבקר שלי עם אשתי
היה  גשיינברשעה מארוחת הערב המשתפת שלנו... הרב 

 מרוצה ועזב בסיפוק את הבית. 
 והנה נקרא רבי משה שין לבית עולמו. ,שנים חלפו

נגשה אליו  ,כשהגיע הגיס הגדול לנחום אבלים בבית הנפטר
לפניו את בקשתה: "הלא מר 'בעל חוב' לבעלי  האלמנה ושטחה

נא ונא ישיב לו רבנו  ,המנוח על חצי שעה יומית במשך זמן ידוע
כגמולו ויקדיש עבורו בשבעת הימים שעד ראש השנה הקרב 

נאלם דומיה  גשיינברחצי שעה לימוד ביום לזכותו". הרב 
 ספרה הרבנית –כמו ניר הטישו הלבן הזה שבידי  ,כסיד רוהחווי

ולאחר כמה דקות התאושש ואמר: לא היה כדבר הזה  –שין 
רק שאלתי האם יש לו זמן  ,ממנו זמן' יהלוויתמעולם... לא '

 והוא ענה לי שיש לו חצי שעה ביום. ,עודף
 אין לי ... –התנצל עמוקות  –אני 

ולמראה פניה  ,הרבנית האבלה לא הצליחה לעצר בדמעותיה
אוכל להקדיש בעזרת  ,כיםהתכנס שוב הרב בעצמו ואמר: "מס

ודעי  ,השם חמש דקות לכל יום בשבוע שלפנינו עד ראש השנה
 דולר!"...  ןמיליו השווזה  –הכריז בקול  –

נטלה מחשבון לידיה  ,שבה הרבנית שין למקומה כשהיא מרצה
 ןממיליווחשבה: אם שלושים וחמש דקות לימוד שוות למעלה 

 כעשרים ושמונה אלף דולר...  השוויוצא שכל דקת למוד  ,דולר
 ,הרימה עיניה בהתרגשות אל בניה וחתניה והכריזה: "דעו לכם

למעלה מעשרים ושמונה אלף  השווכי כל דקת למוד שלכם 
 !...".גשיינברדולר... כך בפרוש הורה לי הרב 

ביקש לתקן דבר  ,בפעם הבאה שבה נפגשה עם גיסה הגדול
אלא הרבה  ,דולר ןמיליו השוואין הלימוד  ,ואמר: "באמת ,מה

 יותר... טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף!...".
 (לאור הנר)

״אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב״    
 יח) ,(כב

 ,משרי ממשלתו של הצאר אלכסנדר השלישי ,השר איגאנטייב
שונא ישראל מובהק היה. תדיר חיפש עצות ותחבולות  ,ברוסיה

 קשות על חייהם במדינה.להצר את צעדי היהודים ולה
מגדולי  ,יום אחד רחשו השמועות בעיר הבירה: הברון גינצבורג

עורך מגבית בין חבריו ומוקיריו.  ,העשירים היהודיים ברוסיה
מטרת המגבית: לאסוף סכום נכבד דיו בו יוכל לשחד את 

בהבטחה מפורשת מפיו שיותר לא  ,איגאנטייב האנטישמי
 יגזור על היהודים גזירות.

השר איגאנטייב שמע זאת ותאוות הבצע נדלקה בעיניו. באחד 
לא התבייש הגוי ופנה  ,הימים בעת שנפגש עם הברון גינצבורג

כמה למשל  ,ישירות אל הברון: ״שמעתי שרצונך לתת לי מעות
 בדעתך לתת לי?״

הדבר תלוי מאיזו זווית נמדוד את שווי ”הברון חייך בשנינות: 
 -על פי שוויים של היהודים בעיני היהודים. שהרי אם מדובר 

הרי שאין לכך מחיר ולא אוכל לתת לך מאומה. אלא שאם 
הרי שלסכום פעוט  -מעריכים אנו את היהודים על פי מבטך 

 (במחשבה תחילה) ”...שכזה מוכן ומזומן אני ברגע זה
 

"מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלש רגלים" 
 כח) ,(כב

ע (מדרש משה בלק כבר אמר הרה״ק השרף מקאצק זי״
תרס״ט) על דברי רש״י שהאתון אמרה לבלעם "זה שלוש 

רמז לו אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלש רגלים  -רגלים" 
מדוע רמזו לו דייקא במצוות  ,ולכאורה צריך ביאור ,בשנה

ולא אמרו לו אתה מבקש לעקור אומה שמניחה  ,שלשה רגלים
ביאר הרה״ק  תפילין בכל יום ויום או שאר מצוות. אלא

הנה עם בני ישראל יעלו ג' פעמים  ,שהאתון רמזה לו ,מקאצק
 ומשתחווים צפופיםושם 'עומדין  ,בשנה לעיר קטנה כירושלים

רווחין' ואעפי"כ מעולם לא אמר אדם צר לי המקום שאלין 
ה) ואילו אתה רגע אחד עמדת במקום צר  ,בירושלים (אבות ה

 וכבר איבדת כל עשתונותיך...
פעם  ,ישמע היטב לדבר המעשה דלהלן ,מרגיש שצר לוומי ש

על אם  ,נסע רכב משא גדול ורם בדרך המובילה מעיר לעיר
על הגשר כתובים  ,כידוע ,הדרך הוצרך לעבור תחת 'גשר'

והנה 'חכם' זה  ,'מספרים' האומרים כמה הוא גובהו של גשר
ו...  ,ואעפי״כ נכנס ,ראה את המספר שהוא בדיוק כגובהו שלו

לפניו אינו יכול להמשיך  ,צא את עצמו באין מנוס ומפלטמ
כי  -ואף לחזור אין בידו  ,בדרכו כי כל הגשר יתערער מחמתו

תקוע הוא בין קרקע עולם לקרקע הגשר... עד שבא פיקח 
ויתמעט  ,הוצא נא מעט אוויר מתוך הגלגלים -ואמר לו  ,אחד

 ,לדידןוממילא תוכל להמשיך בדרכך... כיו״ב  ,גובהך הגדול
ואי אפשר  ,פעמים והאדם מרגיש כי עמד מלכת בדרכו בחיים

שיוציא מתוכו את  -עצתו  ,לו לזוז לא לפניו ולא לאחוריו
 ,יקטין עצמו ויכניע לבבו לפני שוכן מרומים ,המנפחו רהאווי

 ואז יעבור ממילא את דרכו בחיים בשופי ובנחת.(באר הפרשה)
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 ט),(כג עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב" "הן

כאשר בקשו שלטונות רוסיה להחדיר רוחות השכלה בישיבת 
ובקשו להטיל על תלמידי הישיבה את החיוב ללמד  ,וולוז'ין

למודים כלליים ואת שפת המדינה ראה הנציב מוולוז'ין את 
הסכנה הגדולה שבדבר והעדיף לסגור את הישיבה המפורסמת 

״ב פסוק לדרישות השלטונות. וכה פרש הנצי עלהיכנמאשר 
אם רוצה עם ישראל לשכן לבטח  -זה: ״הן עם לבדד ישכן״ 

ולשבת במנוחה עליו לבודד את עצמו מהגויים. אולם ״ובגויים" 
 ,ממעשיהם וולימודאם חושב הוא שבהתקרבותו אל הגויים -

הגוי אינו  -אזי ״לא יתחשב״  ,א  חן בעיניהםויעזור לו הדבר למצ
ישראל אף יותר כי מתחשב בכך והוא ממשיך לשנוא את 

 ״בהלכה שעשו שונא ליעקב״.
 

 יז) ,"מה דיבר ד'" (כג
לא נחון  ,יש לבאר בדרך משל. גביר עשיר בעל שררה בעירו

אך עקב מעמדו הרם היה הציבור מבקש ממנו  ,בחכמה מרובה
עצה ותושייה. אך מאחר שהוא עצמו לא היה מסוגל לתת להם 

איזו  ,ולשאול את פיה הוא היה נוהג ללכת לאשתו ,עצות נכונות
בשעה ששב עם תשובה  ,תשובה עליו לענות להם. פעם אחת

ביודעם שהלך להתייעץ עם  ,לעגו לו חבריו הפרנסים ,בפיו
 הגד נא לנו מה אמרה לך אשתך הפעם.  ,ואמרו לו ,אשתו

"ויאמר לו  ,עפ"י משל זה מבאר רבי יצחק מוולוז'ין את הפסוק
בלק שחפץ היה לזלזל בבלעם על שלא קילל  ,בלק מה דיבר ד'"

לך  ,כלומר ,את ישראל כפי שרצה בלק אמר לו: "מה דיבר ד'"
רק מה שאתה שומע מד'  ,הרי אין עצה ותבונה משל עצמך

 "מה דיבר ד'". ,אם כן אמור נא לי ,אותו תדבר
 (הגרי"צ מוולוז'ין זצ"ל)

 

"לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל 
  כא) ,בישראל" (כג

רבי דוד מלעלוב היה ידוע באהבתו הגדולה לכל בן ישראל והיה 
אוהבם כנפשו ממש. מעולם לא הביט און ביעקב וכלל לא 

א צד זכות והאמין שיהודי מסגל לחטא ובכל יכולתו חתר למצ
בכל אדם מישראל. פעם נקלע יחד עם תלמידו רבי יצחק 

י הכפר מוורקא לכפר אחד וכדרכו סר רבי דוד לבקר בבתי יהוד
ורבי יצחק  ,כדי לחזקם ולעודדם. היה רשע אחד רע מעללים

אף שמעולם לא היה מדבר סרה  בקש למנוע מרבו לבקרו ועל
כי הוא רשע". סרב  ,ביהודי חרג ממנהגו וקרא: ״אל תלכו לשם
ובהגיעו ראה מזוזה  ,רבי דוד לקבל את הדברים ופנה אל הבית
שהרי  ,א שאינו רשעבפתח. צהלו פניו ואמר לתלמידו: ״ראה נ

 יש לו מזוזה בפתחו״!
 

 ב) ,"ותהי עליו רוח אלוקים" (כד
אך הנה גדלה הילדה  ,משפחת פ. לא היתה שומרת מצוות

 
בקרבת הבית לא היה אלא  ,וצריכים היו לשלוח אותה לגן ילדים

גן דתי. החליטו ההורים כי עדיף לשלוח אותה לגן בקרבת 
הנמצא  ,מאשר לשולחה לגן שאינו דתי ,גם אם הוא דתי ,הבית

 במקום רחוק יותר. 
ביום שישי אחד חזרה הילדה לביתה ואמרה לאמה: הגננת 

 אמרה שאת צריכה להדליק נרות...
וזהו... חזרה  ,התרגזה האם ואמרה: אנחנו לא מדליקים נרות

הילדה והפצירה באמה: אבל הגננת אמרה!... גערה בה האם 
 אצלנו לא מדליקים נרות! ,שהבבק ,וצעקה: הניחי לי

הילדה לא הרפתה והודיעה לאמה בצורה נחרצת: אם את לא 
אני אדליק! האם יצאה מכליה והזהירה את  ,תדליקי נרות

הילדה כי תעניש אותה קשות אם תעז להמרות את פיה. אבל 
הלכה לבדה לחנות המכולת ובקשה  ,הילדה לא שמעה אליה

 שתי נרות.
 ,: הלא אין הם מדליקים אף פעם נרותבעל החנות חשב לעצמו

שהילדה באה לבקש נרות? אין זה אלא שיש  ,איפוא ,מה קרה
ולכן נתן בידיה שני ''נרות נשמה''.  ,במשפחה ןזיכרולהם יום 

הסתגרה בחדרה והדליקה את שני נרות  ,הלכה הילדה הביתה
 הנשמה.

לפתע נכנסה האם לחדר הילדה וראתה לתדהמתה שני נרות 
ולקים... מה זה? שאלה בסערת רוח. את לא רצית נשמה ד

אחד בשבילך  ,הדלקתי אני שתי נרות ,להדליק ענתה הילדה
ואחד בשביל אבא! האם שבאה כנראה מבית שעוד ידעו שם 

כאשר ראתה שבתה הדליקה שני נרות נשמה  ,אלה םענייניעל 
ואומרת שאחד בשביל אבא ואחד בשביל אמא חלף בה רעד 

למחרת כבר הלכה בעצמה לבית הכנסת. ומאז ו ,פנימי עמוק
והלאה התחילה להדליק נרות בכל ערב שבת. ומכוח הנרות 

 נהפכו היא ובעלה לבעלי תשובה. 
 (שאל אביך ויגדך ח''ב עמוד קל''ה)

 

 יז) ,"אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב" (כד
ברגע של הסח  ,אמו אל רחובה של עיר יתבלוויילד קטן יצא 
כעבור רגעים אחדים תפס הילד כי  ,ידו מיד אמו הדעת נשמטה
ופרץ בבכי. עוברים ושבים חסו על הילד ונסו  ,אין אמו אתו

אך הילד שקוע בבכיו ואינו  ,ל אותו מי הוא ומהיכן הואולשא
גם כאשר נסו לנחמו ולעודדו שעוד מעט תחזור  ,עונה לשואליו

כאשר נמצאה האם  ,לא פעלו מאומה ולא נתקבלו על לבו ,אמו
והביע את שמחתו הרבה באמרו ׳אמא!  ,שמח הילד לקראתה

 חשבתי שלא תחזרי ולא אמצא אתך לעולם׳. 
ו ולפי זה הוא יהוא רואה את העכש ,זהו טבעו של ילד קטן

אמו איננה נדמה לו שכך זה  ועכשיאם  ,משער את העתיד
 לעולם.  ריישא

אראנו ולא  ואמר: ,בלעם הרשע התנבא על הגאלה העתידה
בלב שייאובלעם הרשע רצה להכניס ,עתה אשורנו ולא קרוב

רחוקה היא ׳ולא  ,הגאולה העתידה ׳לא עתה' היא ,ישראל
  מי יודע עד מתי זה ימשך. ,המצב רע ומר ועכשיאבל  ,קרוב׳



 

 ~1 ~  

 

 בלק פרשת
 

 com.ilLikutimNiflaim@gma: לקבלה במייל

 "לא הביט און ביעקב" (כג, כא)
בשעה שבקשו הרומאים השונאים ליכנס להר  .1

הבית, פחדו לגעת בקדוש והיקר לעם, אמרו: יכנס תחילה 

אחד מהם מישראל. אף אחד לא ההין להכנס לבית 

 המקדש ולחלל את כליו.

היה שם רשע גדול יוסף משיתא שמו שהסכים, אמרו לו: 

 הוא. שלך -הכנס, ומה שתוציא משם 

נכנס והוציא את המנורה של זהב. אמרו לו: אין דרכו של 

הדיוט להשתמש בו; הכנס שנית, ומה שתוציא עכשו שלך 

ולא קבל,  -הוא. סרב. הבטיחו לו פטור ממכס שלש שנים 

לא הסכים להכנס בשנית. אמר: לא די שהכעסתי את 

בוראי פעם אחת, אכעיסנו פעם שניה? מה עשו לו, נתנוהו 

שמנסרים בו נסרים, והיו מנסרים בו, והיה צווח: במתקן 

 אוי לי שהכעסתי את בוראי!

מי הוא? יקום איש צרורות, בן  -יקום איש צרורות  .2

אחותו של יוסי בן יועזר איש צרדה היה. והיה רוכב בשבת 

על הסוס, ולפניו הוליכו היוונים קורה לתלות את רבי יוסי 

ו: ראה הסוס שהרכיבני בן יועזר. אמר יקום לרבי יוסי דוד

עליו אדוני, וראה הסוס שעליו הרכיב אותך אדונך! אמר לו 

קל וחומר לעושי רצונו! אמר  -רבי יוסי: אם למכעיסיו כך 

יקום לרבי יוסי: וכי עשה אדם רצונו יותר ממך ומדוע אם 

כן סובל אתה ומובל למיתה? אמר לו רבי יוסי: אם לעושי 

 יו!:קל וחומר למכעיס -רצונו כך 

נכנסו דברים אלה ללבו והיו מפעפעים בו כארסו של נחש. 

הלך וקיים בעצמו ארבע מיתות בית דין: סקילה שרפה 

הביא קורה ונעצה בארץ, קשר בה  -הרג וחנק: מה עשה 

חבלים והקיפה גדר, עשה מדורה לפניו ונעץ את החרב 

באמצע. אחר שהכין כל זאת, נתלה בקורה נפסק החבל 

אותו החרב ונהפך עליו הגדר ונשרף. נתנמנם ונחנק, קדמה 

רבי יוסי בן יועזר וראה מיטתו פורחת באויר. אמר: אוי, 

 לשעה קלה קדמני זה לגן עדן.

החסידים הצטופפו לראות את הרבי עורך את  . 3

שולחנו הטהור, האדמו"ר שר ישמחו במלכותך בניגון מלא 

קושר  רגש, הוא היה אחוז שרעפים וניכר היה כי ניגון זה

אותו למשהו טמיר, לשאלת החסידים מה מיוחד במנגינה 

זו סיפר מעשה שהיה, שני שודדים שהיו למרבה הצער 

והבושה יהודים, הטילו חיתתם על כל יושבי העיר, הם 

שדדו את כל מי שיכלו, לא חסו על עשיר ועני, זקן וצעיר 

איש ואשה, וכדי לטשטש ראיות ולמנוע עדות על 

דרך כלל את הנגזלים האומללים לעולם מעלליהם שלחו ב

האמת, המשטרה שניסתה כל דרך אפשרית לתופסם, 

נואשה, והבטיחה פרס כספי גדול על ראשם, למרות 

שהיה ברור שמי שיעקוב אחריהם חייו יהיו שוים פחות 

מקליפת השום, בכל זאת הכעס שפעפע בכולם והכסף 

 שקרץ, גרם לקומץ אנשים עזי נפש להתגבר על פחדם

ולצאת למעקב אחרי השודדים, ואכן מה שלא הצליחה 

המשטרה לעשות הצליח אותו קומץ אנשים לעשות, הם 

עקבו אחרי השודדים והצליחו למצוא את מקום מחבואם, 

המשטרה נערכה בכוחות רבים ופשטה על האיזור בו 

התמקמו השודדים, ולאחר מאבק קשה ביותר כששוטרים 

כאשר נתפסו נדונו למות  רבים נפגעים, הצליחו לתופסם,

וגזר הדין נועד להתבצע בשב"ק, גם היהודים שמחו 

לאידם של השודדים שהטילו חיתתם בארץ, הנה הגיע 

זמנם והם יבואו על עונשם אמרו, בבוקר אותה שבת 

התאספו מאות מתושבי העיר לראות את סופם המר של 

שודדים רוצחים אלו, השודדים הועלו על המוקד הלהבות 

החלו מלחכות אותם והשודדים עומדים בשויון נפש, כבר 

והנה מגיע הכומר ובידו צלב הוא מבטיח לחון אותם אם 

ימירו את דתם, הם מסכימים ומבקשים אותו להביא את 

הצלם, כשזה הגיע לקחוהו ולתדהמת כל הצופים הטילו 

אותו לאש, כעסם של התליינים גבר בהם להשחית והם 

הם התחילו בידיהם אותם החליטו לשרפם אבר אבר, 

הכניסו לתוך הלהבות, לפתע החלו שני השודדים לשיר 

ישמחו במלכותך במנגינה מלאת רגש ותדהמה אפפה את 

 כולם, את המנגינה הזאת שר הרבי ברגש קדש.

(מן המים משיתיהו)

 

 



48

440
20:33 20:30 19:28 19:13 





0723705882



 

02 5000770

050 6770009

6084000 100
03 9606169 073 2480711

053 3166532

1592 7.7.17

7:137:287:217:297:238:11

8:308:338:348:318:249:18

1986)



(101



172



72

?

!50%

24

077-444-7777

∞≥≠∑π≤≤∂≤∞
°



paypal ahavemet net il







Würzburg











    

  
  

       
" "  " ' 4 "    21:45  

   "                                                507  
"         . 

            

.          
          

   " ) , -(  

     "   ",   " 

",      " ...  "? 

    "     " 
  ?  

 :      "  "  

           ,

       "  

    "?  

 "  ,      

"   " ,   ?  
  " :"'         

 ' - :       

  ,     ,  ' 

'".         

 ,   .   
  : "   " -  ? 

" " -         

.       "    

 " -         

.          

     :"   

       "  -  
 !       

,    "      

"  -        

   ...   
           

       , 
"     " -      

     .  

  

"      ...   

           '

  " ) ,-(  
  ,    ,   " 

  "   " ,    

     .  ! "  

    ! "   " : "! 

   " " : , "...  
  ,"   ...   

  "-      ,   

    , "     

  " ,     

  .  

  "       " :  
           

   ."  

    "      ?  

 " :    -   

  ."   ?-  ,!  
       ,  

 ,   "     ?  
    :    

 ,       ?  

       !   

   -  "    : .    ,

  " " ,    
 "   " ,   -  .  

 -    !  

  ,"      ."  

  

"         ' 

  " ) ,(  
      "  " , 

  - "  '"?  

  " "  "   - " ,

 "    ,      

    ,     

 .    "    
   ,       !  

    "    -    

       ,   

    ' ,  '   

 ,     .  

      , .  
        '  " 

  .      



       0504-147001  

 
  

 '  ' 

  

  

           
'            

"                
     

              
"

  

           
'       

    
'        

               
 "

  

          

   
            

            
"

  

  
            

       
"             

   
"             

 . " :   , ' ,   

?" ,       .  

     :'     , 

   ?  -     ... ,'

          ' ,
 .  

        

          

 "   "        

  .  

   "   :"     
 ,    ...  

      , ,    

      .    , 

       .  

"   " ,  .  

"   " ,   ,"  
."  

          

  "  " ,      ,  

    ,      ,

       "  ."  

    , ,   -   
     '     

    ,     

 .  

  

"   " ) ,(  

     ) "(  
    ,  ?  

      :   

   .      

 , " :      ,

  ."  

  " :      , 
  "!  

"  "-   - "    

    ?"  

     " :     

  ,        

 "...  
     ,      

 .  " :       ,

        .  

     ,  ,   

    ,     

 ,  ,    "... , 

  - "   ."  
  

   
  "  "   

"      "   

  "  "            '   
  :        , "  

 "   "  " ,       

    ?  

      ,   "     " 

 :"                 
",            ,

         ,       "  

 "      ?  

   "   " ,        

       )    ( ,  

 ,                

 ,     ,       -   
         .      

     ,           ,    

        ,      , 

       ,       ,      

    ' ,'         

   ,          ,  
          .  

              .   "  

 "      ,     "  

 "   "  " ,     ,       

              ,    

      .  
   "     "       ,  

          ,     

             ,         

             ,   

          .        - 

       ,      "      
   "       - "       

".  

  



  
  761: ד גיליון"בס
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  ).מיכה ה(והיה שארית : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""בלקבלק""פרשת פרשת  
  .כשהילד לומד תורה]. י, כג [" ומספר את רובע ישראלמי מנה עפר יעקב"

שהיה קרוי בפי כל , ל"פאל ברדוגו זצהדיין רבי ר, לפני כמאתיים שנה חי בעיר מקנס שבמרוקו איש אלקים קדוש
            באופן שיש לו השלכה אקטואלית גם , בפרשתנוהסביר פסוק , "מי מנוחות"בספרו ". רפאל המלאך"בשם 

              . הוא התחזה בפניו לעשיו, ברכות הנצחיותהכאשר יעקב אבינו בא לפני יצחק אביו לקבל את  .לימינו אנו
           ". ידי עשיו, והידיים. קול יעקב, הקול: "ואמר, ת גדיי עיזיםמישש יצחק אבינו את ידיו שהיו מכוסות בפרוו

כל זמן שהילדים והנערים , כל זמן שהקול קול יעקב: ויש בהן הבטחה ניצחית, מילים אלו נאמרו ברוח הקודש
                   , רות עליהםגבאין האומות מת, אין הידיים ידי עשיו –ים קולם בתפילה עהיהודים לומדים תורה ומשמי

 עלולות –אם חלילה יחדל קול לימוד התורה , אך אם אין הקול קול יעקב! ויים מופרות ומתבטלותוכל מזימות הג
  .ישמור וינצור' ה! לגבור הידיים ידי עשיו

            , שכאשר באו מלכי מדיין אל בלעם לשאול האם יוכלו לנצח את עם ישראל, חכמינו זכרונם לברכה סיפרו לנו
  .אינכם יכולים להם, ואם לאו. אתם יכולים להם,  רבן בטלים מלימודםאם תינוקות של בית, לכו וראו: אמר להם
: הנפלא, נשא עיניו וראה את המחזה המרנין, כאשר הלך בלעם לארץ מואב וביקש לקלל את עם ישראל, ואמנם

. וקולם הענוג נשמע למרחוק, ועוסקים בתורה, כמנהג אותם ימים, רבבות ילדים יושבים על הארץ לפני רבותיהם
: נשא משלו ואמר. ועוסקים בלימודם בהתלהבות רבה, אה את הנערים המבוגרים יותר יושבים קבוצות קבוצותר
              , "ומספר את רובע ישראל. "ומתעפרים בעפר, אלו הם הנערים הצעירים היושבים לארץ, "מי מנה עפר יעקב"

  !כי לא יוכל להרע להם, ע ויד–אלו הבחורים המבוגרים יותר המתקבצים בקבוצות ורבעים ועוסקים בתורה 
, טף ונשים, מנער ועד זקן, כאשר המן בן המדתא האגגי צורר היהודים גזר להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים

, בלילה ההוא נדדה שנת המלך. וכינס את כל הילדים ללימוד תורה, הכריז מרדכי הצדיק על ימי צום ותפילה
 ונצטווה –נות בוקר הגיע המן כדי לבקש מהמלך לתלות את מרדכי לפ. ו לפניו שמרדכי הציל אותו ממוותאוקר

            ". ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו: "כשהוא קורא לפניו, להלבישו בגדי מלכות ולהרכיבו על סוס המלך
אז ידע המן מה גרם .  ומצאו יושב ומלמד את ילדי ישראל תורה–הלך אל מרדכי . לא הבין המן את פשר המהפך

שכשם שלימוד התורה של הילדים , וצריכים אנו לדעת !הוא שגרם למהפך,  לימוד תורה לילדי ישראל:למפלתו
כך לימוד התורה , והנערים בתלמודי התורה ובישיבות הקדושות מציל את עם ישראל מכל מיני גזירות רעות

, ביר את לימוד התורההבה נג! ישועה ורפואה, ומביא לה שפע ברכה והצלחה, במשפחה מציל את המשפחה מכל רע
נקשר ונהדק את שלשלת הדורות ומסורת האבות ונועיל . בנינו לתורהנקבע עיתים לתורה ונחנך . שלנו ושל בנינו

 !!!וכל שוטנינו ושונאינו יסוגו אחור, יחולו על ראשינו ברכות מרובות. ולכל עם ישראל, ולמשפחתנובכך הן לעצמנו 
  ).מעיין השבוע(
  ].יט, כג ["לא איש אל ויכזב"

ויש בכוחן לחשל את האדם מפני כל הצרות , ך מלאות וגדושות בפרקי חיזוק ועידוד"פרשיות התורה והתנ
  .צריך רק לדעת להשתמש בחיזוקים אלה בזמן ובעיתוי הנכון. שין הבאים עליו בימי חייובי-והמרעין

ולכאורה על פי הסיפור שהם מספרים אכן אין להם כל , אנשים רבים באים ומספרים על צרות שהתרגשו עליהם
                  , רע- כיכשהפרנסה היא ב, יש והצרה באה לידי ביטוי בנושאים כלכליים .סיכוי לצאת מהצרה הזו בשלום

  .יפקיעו מהם את הבית, וכשלא יהיה מה להחזיר, והמלווים מתדפקים על דלתותיהם ודורשים את כספם
  "!אבל אינני בטוח שכך יהיה גם בלילה הבא, הלילה אני ישן בביתי: "איך אמר איש אחד

 של כל או משכנים היודעים להציק כהוגן וממררים את חייהם, יש והמועקות באות כתוצאה ממחלות קשות
וההורים אינם רואים , ה כמה שנים בענייני השידוכין שלהםזמ' נתקעים'יש והבנים או הבנות  .השכנים האחרים

כשאי אפשר לתאר את הצרה הנופלת על הבית כולו במצב ', נושרים'ויש כמובן את הבעיה הנוראה של ה .סוף לדבר
הלא למשמע כל אלה , באלו צרות מצרות שונות- וכיוצא .שילד אחד עלול לקלקל גם את שאר ילדי הבית, כזה

  !הלב נמס להאזין לצרותיהם של עמך בית ישראל! דאבה נפשנו
או את קצה האור , מתבטאים ואומרים שהם אינם רואים את הסוף, האנשים שהצרה תקפה אותם, וכפי שאמרנו

  .ע במה לנחם את ליבםולכאורה אין ביד השומ, גורלם- הם מבכים על מר. החושך בה הם מצויים-במנהרת
אנו נוהגים לפתוח את ההפטרה המופלאה של פרשת , שהלוואי ולא יישמעו עוד במחוזותינו, במקרים כגון אלה

          ', פרק ז',  ב-ההפטרה מספר מלכים. ולהקריא לפני בעלי הצרות הללו את שנאמר שם, מצורע בספר ויקרא
   .שם מסופר על המצב הנורא ששרר בתקופה ההיא בשומרון

שהיתה אז עיר המוכה של מלכי , מובא שאחד המלכים ערך מצור על שומרון, ההפטרה-פסוקים שלפני פסוקיב
כעת מחר ', שמעו דבר ה", אלישע הנביא הבטיח לעם ישראל, והנה. ובגלל המצור היה רעב גדול בשומרון, ישראל

  .'וכו, "וסאתים שעורים בשקל, יהיה סאה סולת בשקל

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"כה היאורה בת מל ,ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו" חביבה בת מוזלי הי,ו"הימהרנגיז בת טאוס , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



ה יעשה ארובות "ואמר שאף אם הקב, לא האמין בדברי הנביא, מע את הדבריםאחד השרים החשובים שש
              שהסחורה תימכר, גם אז וכי אפשר שיהיה כדבר הזה, וישליך משם סולת ושעורים על הארץ, בשמים) חלונות(

  "!ומשם לא תאכל", יראה בעיניו את המחיר הזול –  השליש– שהוא, בתגובה הבטיח לו אלישע !?כל כך בזול
באספקלריה , הוא הסתכל במשקפיים ריאליות – או במלים אחרות, הטבעידיבר לכאורה על המצב , הואהשר ה

עד שמחיר של סאה , שמחיר הסולת יירד בצורה כה דרסטית, ותמה כיצד שיתרחש נס אדיר שכזה, מציאותית
שהמוכרים ייאלצו , יהוהיינו שהסולת תהיה כל כך מצו, לא יהיה יותר משקל אחד, שהיא כמות גדולה מאוד, סולת

  !!!להוריד את המחיר עד לשקל אחד
שהרי אלישע , שהיו גיחזי ובניו(בפסוקי ההפטרה מתוארים מעשיהם של ארבעת המצורעים  – ?ה"מה עשה הקב

ולנסות להוציא משם , שהחליטו לצאת ולהתגנב אל תוך מחנה האויב, )'בו ובזרעו'קיללו שצרעתו של נעמן תדבק 
שהרי אם יישארו במצבם , כביכול אין להם יותר מה להפסיד". ואם ימיתונו ומתנו, נו נחיהאם יחיו"ו, אוכל

עד קצה מחנה 'והנה הם מגיעים , המצורעים התגנבו בלילה אל תוך מחנה ארם .גם כן ייגזר עליהם למות, הנוכחי
  .ואין שם אפילו איש אחד, ומופתעים להיווכח שהמחנה ריק לחלוטין', ארם

ונשאו , הנביא מתאר שהמצורעים אכלו ושתו. ונקרא את הנאמר להלן, )ז-ו(על שני הפסוקים הבאים נדלג לרגע 
באנו אל מחנה 'ומיד לאחר מכן הלכו למלך ישראל ובישרו לו את הבשורה המופלאה , מהמחנה כסף וזהב ובגדים

חיילים של צבא ארם לא ואמר לעבדיו שלדעתו ה, המלך לא האמין .'וכו', והנה אין שם איש וקול אדם, ארם
כי רעבים אנחנו ויצאו מן המחנה 'ביודעם , אלא בסך הכל הם מציבים מארב, ולא קרה להם מאומה, נעלמו

  .'ואל העיר נבוא, כי יצאו מן העיר ונחפשים חיים, להחבא בשדה לאמר
שכל הצבא , ועד מהרה אכן נודעה האמת, אחד מעבדי המלך הציע בכל זאת לעשות ניסיון ולבדוק את המצב

יצא כל העם ובזזו את המחנה , ואז .'בחופזםבגדים וכלים אשר השליכו ארם 'עוד בדרך מצאו . הארמי הגדול ברח
  .'וכו' וסאתים שעורים בשקל, ויהי סאה סולת בשקל'ונבואתו של הנביא התקיימה , ארם

  .'ווכ' כאשר דבר איש האלקים, וירמסוהו העם בשער וימת' – ?ומה קרה לאותו שליש
שכל החיילים של צבא האויב נסו מן , יאומן הזה-ונראה כיצד קרה הנס הבלתי, גנולעכשיו נחזור אל שני הפסוקים שד

שברצותו הוא משנה , ה" ויכולתו האינסופית של הקבתוכאן מתגלית גדול . כל אשר להםתועם ישראל נכנסו ובזזו א, המקום
לילה אחד לפני  .לאפס ותוהו – שיוכוהופך את כל מה שהיה עד ע, גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור, את המצב מרגע לרגע

                   . זה הכל. זהו. 'קול חיל גדול, את מחנה ארם קול סוס'ה "השמיע הקב, שהמצורעים החליטו לחדור למחנה ארם
ויעזבו את אוהליהם ואת סוסיהם ואת , ויקומו וינוסו בנשף", הקולות האימתניים הללוכאשר שמעו את  . מזהצריך יותרלא 

   ".וינסו אל נפשם, המחנה כאשר היא, חמוריהם
! ?האם היתה עולה במחשבתו דרך הצלה כה פילאית, ההצלה של עם ישראל-דהוא מנסה לדמיין במוחו את נס-אם היה מאן
, ולו נתכנו עלילות, יכול-שהוא כל, ה"אבל הקב .בוודאי ובוודאי שלא – !?להודם היה מסוגל לעשות דברים כא- האם בשר

  .ומאפילה לאור גדול, ולהוציא את עם ישראל מחשיכה לאורה, ולשנות את המצב ברגע אחד, יכול ויכול לעשות הכל
להשליך עליו את כל  ',אין לכם אלא לבטוח בה, אנחנו ממשיכים לומר באוזניהם של הבאים להתלונן על צרותיהם, גם אתם
ה ניסים ונפלאות "עשה הקב, בימי הנביא אלישע, ולהיות סמוכים ובטוחים שלא רק אז, לשפוך את שיחכם בפניו, מבטחכם

ה גם " הקבדישד – ואם רק נהיה זכאים,  ולא תמו חסדיולא כלו רחמיו, פנים- בימי הסתר, אלא גם בימים כשלנו, כאלה
  .ומכף כל אויב ואורב , ויציל אותנו מכל הצרות,היום את כל מערכות תבל ומלואה

היא מהסיפור המופלא שהתרחש בסוף , ת"אחת הדוגמאות הבולטות שביכולתנו להביא ולהמחיש את ידו החזקה של השי
  .בפיקודו של הגנרל הגרמני רומל, עלמיין שבמצריים-בקרב אל, מלחמת העולם השניה

הלכו כל תלמידי . ל"רח, יד להרוג ולאבד את כל היהודים היושבים בארץבמטרה להשמ, הנאצים התקרבו לארצנו הקדושה
שיחוס על עמו ואל יתננו למשיסה ביד , כדי לשפוך תחינה ובקשה לפני אבינו שבשמים, לכותל המערבי, ם בירושלים"התתי
  .והתפללו מעומק הלב, אלפי ילדים עמדו ובכו. המעמד היה נשגב ומרומם. אויבינו
מה הביאם ? מה קרה. והחליטו לא להמשיך, עלמיין-באל' נתקעו'אום הגיעה הבשורה המשמחת שהנאצים פת- לפתע, והנה

וכשנתקלו בצינור מים שהתקינו הבריטים , החיילים היו עייפים וצמאים. הדברים נתבררו מאוחר יותר ?להחלטה שכזו
, מכיוון שכך. ים מלוחים- א שמו לב שהמים הם מיול, שתו הצוררים ושתו .'לרוויה'לא חשבו פעמיים וגמאו ממימיו , באיזור

  .ונאלצו לשוב על עקבותיהם, עד שלא עמד בהם הכוח להילחם, היכה בהם הצמאון בעוצמה רבה עוד יותר
כשביררו מאוחר יותר מי הוא זה ואי ! הרי הצינור היה אמור להוביל מים חיים? שכזה לזירת הקרב' צינור מלוח'וכיצד הגיע 

                 , המים החדש- שביקשו לנסות את תקינותו של קו, נודע שהיו אלה הבריטים בעצמם, ים-יס לתוכו מיזה הוא שהכנ
כיוון שהצינור היה , הגיוני בעליל-דבר שהיה בלתי, הזרימו לשם מים מלוחים – כדי לא לבזבז מים חיים .שהותקן לא מזמן

  !אמור להמשיך ולשרת את צרכי השתייה של הצבא הבריטי
                  , עולם-של-אבל מי שיושב ברומו! ?היש בכוחו לעשות זאת! ?כול היה לחשוב על הצלה כל כך מופלאהודם י-וכי בשר

                . אינו זקוק לטילים אטומיים או לטנקים אמפיביים כדי לנצח את הצד שכנגד, ומנהיג את העולם כולו במידת הרחמים
  ...הוא יכול להניס את הנאצים באמצעות הזרמת מים מלוחים לצינור מי השתייה

גם כאשר אנו רואים את הצרות . והוא אינו מתבלבל משום דבר, אשריו של אותו יהודי היודע שלכל סיבה יש מסובב
אל לנו לסטות כמלוא הנימה ממידת הביטחון באלוקי , דים את כל שדרות העםוקהתופת הפ-ואת ייסורי, ל"המתגברות רח

            שמחה זיסל מסביר שהפירוש ' ר. ורתה לכל פרט בחיינהפתרון האמיתי הוא להתחזק במידת הביטחון והחד .ישראל
            , )הנולד העתידי, ולא כפי ההסבר הפשוט(שהחכם רואה את מה שכבר נולד בעבר , הוא', איזהו חכם הרואה את הנולד'ב

              , ל יחיד ויחידכשלומו על -וגונן בסוכת, ה שמר בעבר על עמו ישראל"ומבין בדעתו שאם הקב, ומן העבר הוא מקיש לעתיד
  .יש לו כוח לעשות זאת גם בעתיד

            , הפרטית מלווה אותנו על כל צעד ושעלכשההשגחה , כי מי שמתבונן ורואה כיצד מתנהל העולם במשך אלפי שנים
הוא ישקול את כל מעשיו בחוכמה . אדם כזה לא יתבלבל לעולם, על המהלכים הללוולשיקולי השכל האנושי אין כל השפעה 

                . בחייוששום דבר לא ישבור אותו , תעניק לו חיזוק רב, ההתבוננות בדברים אלה .ולכן הוא קרוי חכם, רבה יותר
  .)ברכי נפשי( הרבה יותר מכל דברי העידוד האחרים-הרבה, ת תעמוד תמיד לימינו"התקווה והאמונה בכוחו של השי

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"זל בן שהין  רפאנ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע

  ,ל"נ מנחם בן פאני ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"נ אליהו בן מרים ז"לע, ל"נ יוסף בן אסתר ז"לע, ל"נ דוד בן כורשיד ז"לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל"נ טובה בת כורשיד ז"לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל"נ מולוק בת טורן ז"לע, ל"נ מרים בת קודסיה ז"לע, ל"נ שמואל בן יוליאנה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע, ל"נ לידיה בת לאה ז"לע

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון
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 ׁ̆ ∆„ ׁ̆  ˜ו… ָ„ּ ֻ̃ ָכל ּומ¿ ָבָריו ּב¿ ≈‡ 
ינוּ  ≈̇ ָ ׁ̆ ר¿ ּפַ ‡) (כב ב ּב¿ ר¿ ָל˜ ַוּיַ ן ּבָ ר ּב∆ ּפו… ƒ̂ ˙ ר לּכָ  ‡∆ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ‰ ָׂ̆  ָע

ל ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י ƒר מ… ׁ̆ , ָל‡¡ ר≈ י"˜ ‰ר‰ ּפ≈ ƒל∆ ר'  ָ‰ַרּב ימ∆ ƒל  ך¿ ‡¡
˜ ס¿ ענ¿ יז∆ ƒּל ƒע, זי מ"‡ ר¿ ָל˜ ַוּיַ ָל˜, ּבָ ‡ ּבָ ָייר≈ ¿̇ ƒנ  ƒימ נ≈ ל ּב¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי 

ָרָ‡‰ ַ‡ַחר ∆ ין ׁ̆ ƒב ≈‰ ָחם ו¿ כ… ּב¿ ∆ ע…ל ׁ̆ פ¿ ƒּבּוָרם ל ƒ„ ם - ּב¿ ָ̇ ּלָ ƒפ ¿̇ ƒּב 
˙ ל ‡∆ ר ּכָ ∆ ׁ̆ ָנם ֲ‡ ˆו… ר¿ ƒוּ . ּב‰ ז∆ ‡ ו¿ ר¿ ן - ַוּיַ ו… ׁ̆ ין, ָבָנ‰ֲ‰  ָל ƒב ≈‰ ∆ ׁ̆ 

ל ּכָ ∆ ‰ ַמ‰ ׁ̆ ָׂ̆ ָע ∆ ל ׁ̆ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ַעל ָ‰ָי‰ י ≈„ רƒ  י¿ מו… ַמר, י‡¡ לו…  ּכ¿
כּו˙ ז¿ ƒּבּור ּב ƒ„ּ‰ַ  ּינו ַ‰י¿ ין ו¿ ≈‡ ∆ ָחם ּׁ̆ ‡ ּכ… ּלָ םּב¿  ‡∆ י‰∆ ƒפ ,‰ ּז∆ ƒּומ 

‡וּ  ָייר¿ ¿̇ ƒר - נ‚ָ ָ‡ב ַוּיָ י מו… נ≈ ּפ¿ ƒָעם מ‰ָ. 

ָנ‰ ¿ ׁ̆ ƒּמ ָע‰י:) (סנ‰„רין  ּבַ ּבָ ˙ ַ‡ר¿ טו… יו… ¿„ ין ‰∆ ם ‡≈ ˜ח≈  ָל‰∆  ל∆
ָלם עו… ‡ ל¿ ּלוּ , ַ‰ּבָ ≈‡ ן ו¿ ָעם: ‰≈ ל¿ ƒּב ,‚ ≈‡ ̇… , ּ„ו… י ƒלֲ‡ח י פ∆ ƒיֲחז ≈‚ . ו¿

ָר‰ ‡ו… כ¿ ƒל יך¿  ו¿ ƒר ‡ּור ָ̂ ָעםל¿  ַמ‰, ּב≈ ל¿ ƒע ּב ָ ׁ̆ ∆  ָ‰ָר , "םַעּכוּ  ָ‰ָי‰ּׁ̆
ין י ּב≈ ע≈ ¿ ׁ̆ ƒי ר נ≈ ל ּב¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ‚ ≈‡ ל, ּ„ו… פ∆ …̇ י ƒח‡ֲ  ≈‚ יו¿ ƒף ?יֲחז‡ַ‰ָ 

ָנם ַ‡ף ֻ‡מ¿ ∆ ּלוּ  ׁ̆ ים ‡≈ ƒע ָ ׁ̆ ל, ָ‰יוּ  ר¿ ּכָ ƒם מ ןֲעַ„  ָמ˜ו… ƒי  ׁ̆ ר≈ פ¿ ∆‰ 
ל ≈„ּ ב¿ ∆‰ ׁ̆  ו¿ ם י≈ י‰∆ ינ≈ מו… . ּב≈ רוּ  ּוכ¿ ָ‡מ¿ ∆ ָר‡≈ " ׁ̆ ¿ׂ̆ ƒי ַעל ַ‡ף לי ƒּפ 
ָחָט‡ ∆ ל ּׁ̆ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒּלוּ  ",‰ּו‡ י ƒ‡ ‡ ‰ּו‡ ו¿ מּור ָטמ≈ ָ‡˙ו… ּכ¿  ּ‚ָ  טּומ¿

ל ∆ י ׁ̆ ƒר  .ָנכ¿

יך¿ ובע"כ  ƒר ַמר ָ̂ יָון, לו… ּכ≈ ƒָעם מ ל¿ ƒּב ∆ ע ׁ̆ ָ ׁ̆ ̇¿  ָ‰ָר ƒ‰ל ּל≈  ּפַ
 ׁ̆ ≈ּ̃ ƒּוב "˙ מ… י ָּ̇ ƒ ׁ̆ ˙ ַנפ¿ ים מו… ƒר ָ ׁ̆ ּל¿  ָזָכ‰", י¿ ∆ ˙ו…  ַ‡ַחרׁ̆ ָ̇ י ƒמ 

ין ַ‡ף ≈‡ ∆ ˜ לו…  ּׁ̆ ל∆ ָנ‰מ"מ  ,"בבעו‰ ח≈ מ¿ ƒין נ י ּב≈ נ≈ ליƒ  ּב¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ 
נוּ  ≈̇ ָר ˙ו… י˙ ּב¿ ƒח ¿̂ ƒי. ַ‰ּנ ƒל ּכ „ו… ָחּ‰  ּ‚ָ ל ּכ… ∆ יָל‰ּ̇¿  ׁ̆ ƒילוּ  פ ƒי ֲ‡פ ƒּפ ƒמ 

ע ָׁ̆ ‡ ָר ‰ ָטמ≈ ז∆ י‡, ּכָ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ˙ יב∆ ע…ל ֲחי∆ פ¿ ƒיז∆ עכ"פ  ל ≈‡‰ ‰ ֻעּלָ  ּפ¿
ָב‰  .טו…

‰ ּז∆ ƒּומ ‡ ָ ּׂ̆ ƒו… ˜"ו  ָ‡ָ„ם י ׁ̆ ַנפ¿ ‰ ַע„ ּב¿ ּמָ „ו…  ּכַ ַח  לּ‚ָ ‰ ּכ… ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ‰ַ 
ל ∆ ׁ̆  ׁ̆ י ƒ‡ ל ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒַע„, י ‰ ו¿ ּמָ ל ‰ּו‡ ּכַ ע…ל ָיכו… פ¿ ƒל ל ב∆ ∆‰ יו ּב¿ ƒּפ. 

 )ע"פ ˘יחו˙ ‰ר‰"ˆ ר' ‡לימלך בי„רמן ˘ליט"‡(

 ואמצו חיזקו

 .דאווענען ביים נישט יונגעל רעדט יודישע א
 א גוט שבת

 ברגש נהלך מכון

 ישראל עשה אשר כל את בלק וירא
 .'וגו מואב ויגר לאמורי

[כל אשר  נאמר לא למה יש לדקדק,

 ,האמורי מלך לסיחון עשה ישראל]
 מה גם. לאמורי ואמר קיצר למה
 תלה ולמה מזולתו יותר הוא ראה

 .בו הכתוב
 אמרו הנה כי ,הענין ברמז ל"הנ אך
 בלק שראה' הראי עיקר כי ל"זח

 שראה מחמת ,לו שהיה ומגור
 כמנהג שלא נוצחים שישראל
 ובחנית בחרב לא כי והבין. העולם
 במה להם הנלחם' ה כי ,עליהם יגבר

 והנה. יענם והוא אליו שצועקים
 תחבולה הוא גם בקש כן כראותו
 פיו באמרי תפלתו י"ע מידם להנצל

 . םבתחנוני
 מרשעים' ה רחוק) כט, טו משלי( הנה אך

 כי וכראותו. ישמע צדיקים ותפלת
 ,תועבה תפלתו כל כי להם יכול לא
 מה הסגולה ענין לדעת לבו על שם
 ולא בתפלתם נענים שישראל זאת
 .הוא
 קדושה הרבה כי ןוהבי ראה אז

 עד לתפלה צריך הלב וכוונת וטהרה
 תשובה וכמה ,י"הש לפני בואה
 להקדים י"בנ צריכים ט"ומעש
 לפני דבר לאמור פיהם פתחם קודם
 בא לכן. רוח ושפלות בהכנעה י"הש
 לא כי ,בעצמותיו ורקב לנפשו מגור
 מפניהוא ויקץ ,אלה כל להשיג יכול

 ,עליו הוא רב כי העם העבדות
 יכוון הוא אולי בלעם אחר ושלח
 .זה לכל
 עשה אשר כל את בלק וירא ש"וז

 וכוונות הכנות שעשו ישראל
 ינפל. לאמורי. הלב וטהרת התפלה
 ובקשה תפלה דברי שאמרו
 העם מפני מאד מואב ויגר. ת"להשי

 בכל ויקץ הזאת העבודה הוא רב כי
 להושיעו בלעם אחר ושלח אלה

 .פיו באמרי
(תפארת שלמה)

..  בס"ד

וירא בלק בן צפור את כל אשר 

ויגר  .עשה ישראל לאמרי

 מואב מפני העם מאד.

בלק היה ירא וחרד, ממה 

שישראל עושים ופועלים 

יהם בתורה ותפילה. במאמר פ

 עם", העםובפרט פחד מפני "

גם . גחלים עוממותמלשון 

ירא , תפילה שהיא עמומהמ

ופחד מאד, כי כל תפילה 

 .חשובה לפני המקום

כמו שאמר אבא מארי 
 ]מטשערנוביל מרדכי[הרה"ק ר' 

הבעש"ט בשם  זצוקללה"ה

זצוקללה"ה, שגם זה האיש 

המוטרד בעסקיו כל היום 

וכמעט  ,בשווקים וברחובות

ששוכח שיש בורא עולם. רק 

בעת שמגיע זמן תפילת מנחה 

עולה על זכרונו שהגיע זמן 

תפילה, וגונח ונאנח בלבו 

כל בהתבוננות היאך שפונה 

היום בהבלי עולם, והוא רץ 

לסימטה אחת מן הצד 

ומתפלל מנחה, הגם שאינו 

עם יודע כלל מה הוא מדבר, 

כל זה גם זה חשוב ויקר מאד 

לפני הבורא ב"ה, והאנחה שלו 

  בוקעת רקיעים.

מאנשים  בולכן יראו בלק ומוא

 האלו. כי רב כוחם מאד.
 טריסק)-מגן אברהם (

 לזכות ידידנו הדגול

 הי"ו רחלבן  שמואל דודהנה"ח 
 ומשפ' החשובה

ׁ לׁ…

יָחה ַּבְּתִפיָלה ְלַתְׁשַּב"ר ִּגָליֹון ְלִעּדּוד ְוִחזּוק  ְּבִעְנַין ֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵלב, ּוְזִהירּות ַהּׂשִ
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 המדור הוקדש לע"נ

 צבי גבריאל הרה"ח ר'המחנך 

 זצ"ל קליין בהרה"ח ארי'

בעמח"ס מתיקא מדובשא

 

 מחנךנלקט ע"י ה

 הי"ו קליין אלימלךהרב 

מודיעין עילית -קרית ויזניץ 

 ‡˘רי -מ˘ך ‰

 פו˙ח ‡˙ י„ך - ‰˜„מ‰

ַח  ≈̇ ˙ ּפו… ךָ  ‡∆ יַע . ָי„∆ ƒּב ָכל ּוַמ˘…¿ ן ַחי ל¿ „' פו˙ח ‡˙  - ָרˆו…

 י„ו, ומ˘ביע לכל יˆור חי, כפי ב˜˘˙ו ורˆונו.

י˜ ƒ„ּ ָכל „' ַ̂ ָרָכיו ּב¿ י„. ּ„¿ ƒָחס ָכל ו¿ יו ּב¿ כל „רכי „'  - ַמֲע˘…ָ

 בחסי„ו˙, לפנים מ˘ור˙ ‰„ין.‰ם בˆ„˜ ויו˘ר, ומע˘יו ‰ם 

ב רו… ָכל „' ָ̃ ָ‡יו ל¿ ר¿ ל. ̃… כ… ר ל¿ ∆ׁ̆ ָרֻ‡‰וּ  ֲ‡ ¿̃ ƒי ˙ מ∆ ¡‡ „'  - ב∆

˜רוב לכל ‰˜ור‡ים ומ˙פללים ‡ליו, ‡ך ב˙נ‡י ˘מ˙פללים ‡ליו 
 בכונ‰, ˘פי‰ם וליבם ˘וים.

ן ˆו… ָ‡יו ר¿ ר≈ ‰ י¿  .„' ממל‡ רˆון יר‡יו - ַיֲע˘…∆

˙ ∆‡ ם ו¿ ָ̇ ָע ו¿ ַ ַמע ׁ̆ ¿ ׁ̆ ƒם י יע≈ ƒ ׁ̆ יו… ם ˆוע˜ים ‡ליו יר‡יוכ˘‰ - ו¿

 בע˙ ˆר‰, ˘ומע זע˜˙ם ומו˘יע ‡ו˙ם.

ר מ≈ ו… ׁ̆ '„ ˙ ל ‡∆ ‡˙ ‡ו‰ביו ˘‰ם ב„ר‚‰ ‚בו‰‰  - ‡…ֲ‰ָביו ּכָ

 מיר‡יו, ˘ומר „' ˘ל‡ יבו‡ עלי‰ם ˘ום רע‰.

˙ ≈‡ ל ו¿ ים ּכָ ƒע ָׁ̆ י„ ָ‰ר¿ ƒמ ¿ ׁ̆ ומ˘מי„ ‰ר˘עים מן ‰עולם. - ַי

˙ ּלַ ƒ‰ ָו„ ּ̇¿ …„ ר י¿ ַ„ּב∆ י י¿ ƒך¿ . ּפ יָבר≈ ƒל ו ר ּכָ ָ…˘ ם ּבָ ו…  ׁ̆≈ ׁ̆ ¿„ ָ̃ 
ָלם עו… „ ל¿ ˙‰ילו˙ „', ועל י„י כך יברכו  ‡˙ פי מ„בר ומספר - ָוע∆

 ‡ו˙ו כל בני ‰‡„ם.

נוּ  ך¿  ַוֲ‡ַנח¿ ָבר≈ ‰ ָיּ‰  נ¿ ָּ̇ ַע ַע„ מ≈ ָלם ו¿ ו‡נחנו ˘מברכים  - עו…

 ‡˙ „' בעולם ‰ז‰, נזכ‰ לברכו לעולם. 

לּוָיּ‰  ‰ללו ‡˙ „'. כך - ַ‰ל¿

ר מ≈ י ‡ו… ƒס י יו… ƒַרּב: " ‰ נ∆ ל ָ‰עו… „ו… ָ‚ּ
ן  ƒר מ ≈̇ ן יו… ך¿ ָ‡מ≈ ָבר≈  ל‡" ."ַ‰ּמ¿

ַר‡י ‰ו… י נ¿ ƒם" :ַרּב ƒַמי ָ ּׁ̆ ‰ַ  

ך¿ ‰ּו‡ .  ּכָ
ַ„ע ≈ י ,ּ̇ ֲ‰ר≈ ∆ ים ׁ̆ ƒייר ל≈   ‚ו…

ָחָמ‰ ל¿ ƒּמ ין ּבַ ƒר‚ָ ¿̇ ƒמ  
ים ƒר ּבו… ƒ‚ ין  ו¿ ƒח ¿̂  נו…

". 
ַמע: "˙ני‡ ¿ ׁ̆ ַמ ן ּב¿ ‰ ָ‡מ≈ נ∆ ָח„ ָ‰עו… ∆‡ ך¿ ו¿ ָבר≈ ָח„ ַ‰ּמ¿ ∆‡ 

  ‡ ּלָ ∆‡
ין  ƒַמֲ‰ר מ¿ ∆ ׁ̆ ‰ ּלָ ƒח ¿ ּ̇ ך¿  ָבר≈ ".ַלּמ¿

יַע˙ ָים סּוף ƒר ¿̃ ƒים ּכ ƒ ׁ̆ ָ̃ ל ָ‡ָ„ם  ∆ ׁ̆ יו  ָ̇ נו… זו… ּמ¿ ∆ ׁ̆ י  ƒפ  כוע" ,ל¿
‰ ‰˜ב" ּוָ ƒ̂‰ ך¿ ָעָליו ָבר≈ ַע ל¿ ב≈ ָׂ̆ ל ו¿ כ≈ ָ‰‡ו… ָ  ˘כמ" ,ל¿ ּ̇ ָ‡ַכל¿  ו¿

 ָ ּ̇ ַרכ¿ ָ ּוב≈ ּ̇ ָבע¿ ָׂ̆ ‰  י˘ע" ,'ו‚ו ו¿ יו  ‰‰˜ב"ז∆ ָ̇ כו… ר¿ ƒיַע ּב ƒּפ ¿ ׁ̆ ַמ

˙ נו… זו… יַוח מ¿ ר≈ ˙ לו… ּב¿ יו… ¿‰ ƒל,  ׁ̆ י י≈ ƒּכ
ָבר ָ„ּ ים ּבַ ƒ‚ ר¿ ט¿ ַ̃ ָ‡ָ„ם מ¿ ˙ לו…  ,ל¿ ≈̇ ּלָ ƒמ

יַוח ר≈ ים ּב¿ ƒ ׁ̆ ָּ̃ יו ַ‰ ָ̇ נו… זו… ּלּו  ,מ¿ ≈‡ ו¿
ר  ∆̆ ים י… ƒ̂ י ƒל ם ַ‰ּמ¿ ≈‰ ˙ ָרכו… ים ַ‰ּב¿ ƒר ‚ו… ָסנ≈ ו¿

ים ƒ‚ ר¿ ט¿ ַ̃ „ ַ‰ּמ¿ ∆‚ נ∆ ים ל¿ ƒב  .טו…

ן  ַיי˙ ָ‡מ≈ ƒַענ‰ָ ˙ ו¿ ָרכו… ‰ ַ‰ּב¿ ּמָ ƒ„ּ ‰ ָלז∆ ו¿
ים ƒר ָ‚ּ ¿̇ ƒין ַ‰ּמ ƒייר ל≈ ‚ו… ים  ,ל¿ ƒר ּבו… ƒ‚ַּל ו¿

ָחָמ‰ ל¿ ƒּמ ים ּבַ ƒח ¿ּ̂ ַנ י ,ַ‰ּמ¿ ƒּ̇ ב¿ ַ̇ ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  ׁ̆ ּכ¿ י ‰ּו‡ ַמּמָ ƒּכ, 
 ‡ָ ˙ ּיַ ƒין ַוֲענ ƒייר ל≈ ם ַ‰‚ו… ≈‰ ˙ ָרכו… ַ‰ּב¿ ∆ ַח ׁ̆ ≈ּ̂ ַנ ים ל¿ ƒר ּבו… ƒ‚ּ‰ַ ם ן ‰≈ מ≈

ָחָמ‰ ל¿ ƒי˙ ַ‰ּמ ƒח ¿ ׁ̆ י ַמ ֲ‡כ≈ ם ַמל¿ ≈‰ ∆ ׁ̆ ים  ƒ‚ ר¿ ט¿ ַ̃ „ ַ‰ּמ¿ ∆‚  .נ∆

ָמך¿  ס¿ ƒנ ‡ ָּ̇ ¿ ׁ̆ ‰ַ ָכ‡ןו¿ ֲ‡ָמר ל¿ ‰ ַ‰ּמַ יר ,ז∆ ƒָנז ˙ כ∆ ַמּס∆ ּיּוָמ‡ ּ„¿ ƒל ס ∆ ׁ̆ ין  ƒ̇ י ƒנ ¿̇ מו…  .ַמ ¿̂ ַע ‰ ּב¿ ן ז∆ יו… מ¿ ƒ„ ּכ¿

ן ו… ׁ̆ מ¿ ƒ ׁ̆ ל ו¿ מּו‡≈ ¿ ׁ̆  ̇ ירּו ƒז ַין נ¿ נ¿ ƒע לו…  ,ּב¿ ¡‡ ̃ ּבּו ƒ„ּ ‡ּו‰ ̇ ּו ׁ̆ י ƒר ̇ ּופ¿ ירּו ƒז י ַ‰ּנ¿ ƒיר ̆ "כמ ַּ̃ ּכ ƒּז‰ַ  ,ַל„'ל¿

˙ו… ָ‡ָ„ם  יַע ַעל ‡ו… ƒּפ ¿ ׁ̆ ‰ַ ָל‰ ל¿ ל ַמע¿ ∆ ׁ̆ ָי‡  ָפַמל¿ בּוָר‰ ּב¿ ַח ּו‚¿ ן ּכ… ≈̇ ‰ּו‡ נו… ‚∆ ו¿ בּוָר‰ נ∆ ַח ּו‚¿ „ ּכ…

ים ƒ‚ ר¿ ט¿ ַ̃ ן  ˘"כמ ,ַ‰ּמ¿ ו… ׁ̆ מ¿ ƒ ׁ̆ ׁ̆ ּב¿ ָר פ… ‰ מ¿ ָר‰ ל…‡ ַיֲעל∆ ים כוּומו… ƒ‰…ל יר ‡¡ ƒי ָנז ƒּו‡ ו‚ו' ּכ‰ ל ' ו¿ ָיח≈

ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ˙ יַע ‡∆ ƒ ׁ̆ ‰ו… ַר‡י  ,'ו‚ול¿ ‰ו… י נ¿ ƒַרּב יף ו¿ ƒןָיל ל ּכ≈ מּו‡≈ ¿ ׁ̆ ƒל ‰ ו∆ ָ ׁ̆ ָר‰  ז≈ ¿‚ּ י  ,ּבַ ָמע ָנמ≈ ¿ ׁ̆ ַמ ¿„ ƒּכ

י ƒ‡ ר¿ ָ̃ יחּו יƒ  ,ּב¿ ƒל ¿̂ ƒ‰ ∆ ָחָמ‰ ַעל ָי„ו… ׁ̆ ל¿ ƒּמ ל ּבַ ָר‡≈ ¿ׂ̆. 
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ı ר∆ ∆‡ לּב¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒיָ‚רָ‰ָי‰י ƒ„ּו‰ ָנָס˙ו…י¿ ר¿ ּפַ ∆ ׁ̆‰ ּלָ ָ‰ָי‰ַ‰ּ„ַ
˜ נ≈ ַ„˙ יו… ֲעבו… ך¿  מ≈ ר∆ ל ּפ∆ ∆ יַב˙ ׁ̆ ƒ̂ ים ֲח ƒך¿  ֲ‡ָבנ ו… ּ̇ ƒי מ ע≈  ַסל¿

ים ƒר‰ָ ָכָרן, ‰∆ ּמ¿ ∆ ים ׁ̆ ƒ ׁ̆ ים ָלֲ‡ָנ ƒ̃ ס¿ ˙ ָ‰עו… ‡כ∆ ל∆ מ¿ ƒּב 
‰ ּיָ ƒנ ָל‡ָכ‰, ַ‰ּב¿ ּמ¿ ƒַח˜ ַחי ָ‰ָי‰ זוּ  ּומ…„  לו…  ָ‰ָי‰ ַ‡ך¿  ּב¿
י ≈„ כ¿ ƒי‡ ּב ƒב‰ָ ף ל¿ ר∆ י˙ו…  ט∆ ב≈  .ל¿

ם יו… ן ּב¿ ƒים מ ƒמ ע, ַ‰ּיָ ַ̂ מ¿ ∆‡ ָ„˙ו…  ּב¿ ָ‡˙ו…  ֲעבו… ַ‰ּכָ  ּב¿
סו…  נ¿ ר¿ ָ̃ ַלע ַעל ּב¿ ָח„ ס∆ ַעל ‡∆ י מ≈ מ≈ רו… ים מ¿ ƒר‰ָ יב ‰∆ ƒב ּסָ ƒמ 

ם ƒַלי ָ ׁ̆ ירּו ƒע ָנַפל, ל ַ̇ פ∆ ַלע ל¿ ל ס∆ „ו… ר ּ‚ָ ּבַ ¿ ׁ̆ ƒּנ ∆ ַעל ׁ̆ ָע‰ מ≈ ב¿ ƒ‚ּ ל ≈‚ּ ל¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒ‰  ַעל ו¿
לו…  ר, ַר‚¿ ּב≈ ƒ ׁ̆ ‰ ו¿ ּמָ ˙ ּכַ מו… ָ̂ לו…  ֲע ַר‚¿ ים. ּב¿ ƒּסּור ƒים י ƒ‡ָר פוּ  נו… ¿̃ ˙ו…  ָּ̇ ָ‰ָי‰, ‡ו…  ו¿

‡ ָ̂ מ¿ ƒָנ‰ נ ַסּכָ ָל‰ ּב¿ „ו… ים. ּ‚¿ ƒ‡ פ¿ רוּ  ָ‰רו… ‰ּו‡ ָ‡מ¿ ∆ ר ָז˜ּו˜ ׁ̆ ּוַח  ַלֲעבו… ּ̇ ƒנ 
ם ≈„ּ ¿̃ ∆‰ ם, ּב¿ ƒ‡ לוּ  ל…‡ ּוב¿ ַטּפ¿ „ י¿ ּיַ ƒמ ‰ ז∆ ב, ּבָ ָּ̂ ר ַ‰ּמַ ≈„ּ ר¿ ַ„ּ ¿̇ ƒי י ≈„ כ¿ ƒַנ˙ ל ו…  ַסּכָ ׁ̆  ַנפ¿

 .ל"רח

ı ר∆ ∆‡ ל ּב¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒל י ∆ ים ׁ̆ ƒם ָימ ן ָ‰יוּ  ל…‡ ָ‰‰≈ ƒים ֲעַ„י ƒ‡ פ¿ ים רו… ƒח לוּ  ֻממ¿ כ¿ ּיָ ∆ ׁ̆ 
˙ ו… ׂ̆ ּוַח  ַלֲע ּ̇ ƒי, ַ‰ּנ ƒ„ּו‰ ַ‰ּי¿ ָל  ו¿ ˜ לָ‰ֻ‡מ¿ ָ̃ ַע  ‰ּוז¿ ס… נ¿ ƒָי‰ ל ƒר ט¿ ס¿ ‡ו… ‰ ל¿ ּפָ רו… ≈‡ ּב¿ ∆ ׁ̆ 

‰ ָ̃ חו… יר, ָ‰ר¿ ƒע ים ל¿ ƒ‡ ויען' ָ‰ר…פ¿ ƒם'. ו ָ ‡וּ  ׁ̆ ¿̂ ּמָ ƒים י ƒ‡ פ¿ ים ָ‰רו… ƒח מ¿  ַ‰ּמֻ
ם ָּ̇ ל¿ יכ… ƒּב ∆ ַח  ׁ̆ ≈ּ̇ ַנ ˙ ל¿ לו…  ‡∆  .ַר‚¿

יָע‰ ƒס זוּ  נ¿ ים ּכָ ƒמ ּיָ ם ּבַ יָמ‰ ָ‰ָי‰, ָ‰‰≈ ƒׂ̆ ‰ ל…‡ מ¿ ּלָ ָלל ַ̃ י‡. ּכ¿ ƒ‰ ‰ ָ̇ רּוָכ‰ ָ‰י¿  ּכ¿
‰ ּב≈ ַ‰ר¿ יָע‰ ּב¿ ƒ‚ יַב˙, י¿ ƒי˙ו…  ֲעז ו…  ּב≈ ּ̇ ח¿ ּפַ ¿ ׁ̆ ƒּומ ‰ ַכּמָ ˙ ל¿ בּועו… ָ ַעל, ׁ̆ ם ו¿ ּלָ  ֲעלּו˙ ּכֻ

יָע‰ ƒס י ַ‰ּנ¿ יּפּול≈ ƒט פּוָ‡‰ ו¿ יו ָ‰ר¿ ָ„ּ מוּ  ַיח¿ ּכ¿ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ כּום ס¿ ƒי, ָעˆּום ל ƒ„ּו‰ ַלּי¿ ∆ ׁ̆ - 
ּל…‡ ∆ ר ׁ̆ ּכ≈ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ר ≈̇ ָע‰ יו… מ¿ ƒּ̃ ƒי מ ≈„ ָי˙ו…  ּכ¿ ח¿ ƒי ָ‰ָי‰ ל…‡ - מ ƒר ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ י‚ו…  ּב¿ ƒ ּׂ̆ ‰ַ  .ל¿

ב ל≈ בּור ּב¿ ָ ָנ‰, ׁ̆ ל ּפָ י˙ ‡∆ ם „"‡ב ּב≈ ƒַלי ָ ׁ̆ רּו ף' ר ˜"‰‚‰ י¿ ס≈ ים יו… ƒַחּי „ ל¿ פ∆ נ¿ נ∆  זו…
ַפך¿ , ל"זˆ ָ ׁ̆ ˙ ו¿ ּבו…  ַמר ‡∆ ƒָפָניו ל ב. ל¿ ן ל≈ ‡ו…  ל"זˆ ַ‰ּ‚ָ

ם ַע‚≈ ¿̇ ƒ‰  ַע מו… ¿ ּׁ̆ ƒף, ז…‡˙ מ יכ∆ ≈ּ̇ ָר‡ ו¿ ָ̃ ‰ ַכּמָ  ל¿
י ב≈ ¿ ׁ̆ ּיו… ƒיר מ ƒי ָ‰ע ל≈ ּל¿ ּפַ ¿̇ ƒמ י˙ ּול¿ ו…  ּב≈ ׁ̆ ָר ¿„ ƒמ 

רּו‰וּ  ַעז¿ ּיַ ∆ ָכל ׁ̆ ר ּב¿ ָ ׁ̆ פ¿ ם. ַ‰‡∆ ם ּ‚ַ  ָ‰יוּ  ל…‡ ‰≈
ים ƒע ּפָ ֻ ׁ̆ ף מ¿ ס∆ כ∆ לוּ  ַ‡ך¿ , ּב¿ ¿„ּ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ר ≈̇ י יו… ƒפ ּכ¿ ƒמ 
ם ָּ̇ ָכל¿ ı ַע„, י¿ ּב≈ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ∆ לו…  ׁ̆ ¿̂ כּום ‡∆ „ ָ‰‚ּון ס¿ ֻכּבָ . ּומ¿

ָעם ˙ ו¿ ּכַ ר¿ ƒַרֲ‡ָב  ּב‰ָ"„ ‰ ָׂ̆ ˙ ָע ּכו…  ‡∆ ר¿ ויען ּ„ַ ƒו  ל¿
יָר‰ ƒּב‰ַ. 

יעו…  ƒ‚ּ‰ַ ָנ‰ ּב¿ ף ּפָ כ∆ י˙ ּ̇≈ ב≈ ים ל¿ ƒ‡ פ¿ ר, ָ‰רו… ∆ ׁ̆  ַ‡ַחר ֲ‡
˙ י˜ו… ƒ„ רוּ  ּב¿ ¿ ּׂ̆ ƒלוּ  ‰"˘בעז לו…  ּב ל יּוכ¿ ַטּפ≈ לו…  ל¿ ַר‚¿ ‡ו…  ּב¿ ַרּפ¿ י ּול¿ ר≈ ַ‚מ¿ ָבר ַ‡ך¿ , ל¿ ָ„ּ 

ָח„ ם ‡∆ ים ‰≈ ƒיכ ƒר יך¿ , ָלַ„ַע˙ ̂¿ ו…  ‡≈ ּ̇ ַ„ע¿ ם ּב¿ ּל≈ ַ ׁ̆ ּפּול ל¿ ƒט ‰ ל¿ י. ז∆ ƒ„ּו‰ ב ַ‰ּי¿ ַ̃  ָנ
ף כ∆ כּום ּ̇≈ ס¿ ƒף ּב ס∆ ׁ̆  ַ‰ּכ∆ ּי≈ ∆ ו…  ׁ̆ ּ̇ ח¿ ַּ̇ ַ‡מ¿ ı, ּב¿ ּב≈ ƒּ̃ ∆ י ּׁ̆ ≈ ׁ̆ ַ‡נ¿ ירו…  מ≈ ƒם ע ƒַלי ָ ׁ̆ רּו  ַ‡ך¿ , י¿

ים ƒ‡ פ¿ יעוּ  ָ‰רו… ƒ„ ‰ לו…  ‰ו… ּז∆ ∆ ַעט ׁ̆ יר מ¿ ע≈ ּז¿ ƒֲעלּו˙ מ ים מ≈ ƒּפּול ƒי ַ‰ט ƒ‡ ∆ ׁ̆ ר ו¿ ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ 
ם ˙ ָל‰∆ ו… ׂ̆ ים לו…  ַלֲע ƒּפּול ƒכּום ַ‰ט ס¿ ƒעּוט ּב ‰ ּפָ  .ָכז∆

י ƒ„ּו‰ ּבו…  ַ‰ּי¿ ƒּל ∆ בּור ּׁ̆ ָ ּׁ̆ ל ָיַכל ל…‡ ַ‰ ּב… ס¿ ƒרּו˙ ל ¿„ּ ר¿ ַ„ּ ¿̇ ƒ‰  …בו ָּ̂ ‡. ַמ ָ̂ י˙ ָי ּב≈ ƒמ 
ים ƒ‡ פ¿ ב ָ‰רו… חו… ר¿ ƒיר ל ƒָי‰ ָ‰ע ƒר כ¿ ינו…  ַ‰נו… ≈‡ ∆ יר ׁ̆ ƒן ַמּכ‡ ָח„ ַ‡ף ּכָ ירּו˙, ‡∆ ƒר מ¿ ƒּוב 

‰„ָ ב≈ ָניו ַעל ָנסּוך¿  ּכ¿ ע≈ , ּפָ ˙ יָניוו¿ עו… ּו¿ ַ ׁ̆ ב מ¿ ∆̂ ָכָכ‰, ע∆ ָ‡ָנ‰ ָ‡ָנ‰ ָ‰ַלך¿  ו¿ ל…‡ ו¿  ו¿
ּו˙ ָיַ„ע ׁ̆ ˙ ָל ˆו… ו…  ע≈ ׁ̆ ַנפ¿  .ּב¿

ם ‡ו… ¿̇ ƒָנ‰ ּפ ׁ̆  ּפָ י ƒ‡ ן ƒב מ חו… ָליו ָ‰ר¿ ַ‡ל, ‡≈ ָ ׁ̆ ּנוּ  ו¿ ּמ∆ ƒָמ‰ ַעל מ ‰ ָלּמָ ָניו ו¿  ּפָ
˙ פּולו… ‰ נ¿ ל ‰ּו‡ ּוַבּמ∆ ר ָיכו… זו… י. לו…  ַלע¿ ƒ„ּו‰ ירו…  ל…‡ ַ‰ּי¿ ƒּכ ƒ‰ , ¿ך‡ַ ˙ ‡ו… ר¿ ƒין ּב ≈‡ ∆ ּׁ̆ 

„ ַמ‰ לו…  ַ‡ּב≈ ח ל¿ ַ̇ ˙ ּפָ ּבו…  ‡∆ ƒר ל ּפ≈ ƒס ׁ̆  ו¿ י ƒ‡י ָל ƒר כ¿ ˙ ַ‰ּנָ ל ‡∆ ר ּכָ ∆ ׁ̆ ָר‰וּ  ֲ‡ ָ̃. 

ַע  מ… ¿ ׁ̆ ƒּב  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ ˙ ל ‡∆ ‰ ּכָ יַע , ז∆ ƒ‚ּ ר¿ ƒ‰  …ו˙ ָ‡ַמר ‡ו… ין לו…  ו¿ ≈‡ ∆ ‡…‚ ַמ‰ לו…  ּׁ̆ ¿„ ƒל .
ף כ∆ ח ּ̇≈ ַ̃ ˙ ָל ּסַ ƒָייר פ ƒב נ ַ̇ ָכ ‰וּ  ו¿ ∆ ּׁ̆ נו…  ַמ ָ̇ רו…  לו…  ּונ¿ ָ‡מ¿ ך¿  ּב¿ ל≈ ּי≈ ∆ י˙ ׁ̆ ב≈ ים ל¿ ƒל  חו…

ָסם ֻפר¿ ׁ̆  מ¿ ּי≈ ∆ ם ׁ̆ ָ ים ׁ̆ ƒ‡ פ¿ ים ָ‰רו… ƒל „ו… ם, ַ‰ּ‚¿ ָ ׁ̆ ר ו¿ ס… מ¿ ƒָיר י ‰ נ¿ ל, ז∆ ַ‰ּכ… ר ו¿ ≈„ּ ַּ̇ ס¿ ƒי 
ָב˙ו…  טו… ‰, ל¿ „וּ  ּוָבז∆ ר¿ פ¿ ƒם נ לו… ָ ׁ̆ ָ‰ָלך¿ , ל¿ ׁ̆  ו¿ י ƒ‡‰ָ  …ּכו ַ„ר¿  .ל¿

י ƒ„ּו‰ ין ל…‡ ַ‰ּי¿ ƒמ ¡‡ ַ‚ע ‰∆ ר∆ יַס˙ ל¿ ƒפ ּב¿ ∆ ָיר ׁ̆ יַע  נ¿ ƒ‚ּוּ  ַי‰ ∆ ׁ̆ י ƒמ ין ַ‡ך¿ , ל¿ ≈‡ יָר‰ ּב¿ ר≈  ּב¿
יָס‰ ƒלו…  נ ָ‰ַלך¿ , ַמּזָ י˙ ו¿ ב≈ ים ל¿ ƒל ֻיָח„ ַ‰חו… ר…ב, ַ‰ּמ¿ ָח˙ו…  ּול¿ מ¿ ƒׂ̆ ף כ∆ ≈ּ̇ ‰‡ָ ר¿ ∆‰ ∆ ׁ̆  ּכ¿
ָיר לּו‰וּ  ַ‰ּנ¿ ּב¿ ƒ̃ ˙ו ו∆ ים ̂∆ ƒ‡ פ¿ „ ָ‰רו… ָכבו… ל ּב¿ „ו… ף, ּ‚ָ יכ∆ ≈ּ̇ לוּ  ו¿ ּפ¿ ƒן ּבו…  ט פ∆ …‡ ֻיָח„ ּב¿ , מ¿

‰ƒ ַע„ ∆ ׁ̆‡ ַרּפ≈ י ̇¿ ר≈ ַ‚מ¿ יָ‰˙ו…  ַעל. ל¿ ƒמ יבּו˙ ַמ‰ ּ̇¿ ƒ ׁ̆ ׁ̆  ֲח ָיר י≈ נ¿ ƒל ‰ ם ָענּו‰וּ , ז∆ ּלָ  ּכֻ

ָח„ ∆‡ י, ּכ¿ ‰ֲ‰ר≈ ∆‡ ר¿ ƒ̇י ƒבמ ַ̇ יז…‡˙ּכָ ƒםּומ ַ̇ ‰ַעלָח , ז∆
יָסר ‰ּו‡ ֲ‰ל…‡ ≈ּ̃ ‰ַ "ı ַרנ¿ ף פ¿ ז∆ „ו… " יו… בו… כ¿ ƒמו…  ּב ¿̂ ַע  .ּוב¿

„ּוַע  ּיָ יָסר ּכַ ≈ּ̃ ‰ַ ∆ ׁ̆ "ı ַרנ¿ ף פ¿ ז∆ ך¿  ָ‰ָי‰" יו… ל∆ ל מ∆ ∆ ׁ̆ „ ס∆ , ח∆
ָ‰ָי‰ ב ו¿ ≈‰ ׂ̆  ‡ו… ַחּפ≈ ¿̇ ƒ‰ ׁ̆  ל¿ י ƒ‡ ן ל¿ ƒּוָר‰ מ ּׁ̆ ‰ַ ,˙ כ∆ ָלל∆  ו¿

ב חו… ר¿ י ּבַ ≈„ ַע  ּכ¿ ַו„≈ ¿̇ ƒ‰ ˙ ל¿ יכו… ƒי ַלֲ‰ל נ≈ ˙, ָ‡ָ„ם ּב¿ ‡ו… ר¿ ƒל 
ם ַמ‰ י ‰≈ כ≈ ר¿ יך¿ , ַעּמו…  ָ̂ ≈‡ ׁ̆  ו¿ ‰…‚ לו…  י≈ נ¿ ƒם ל ƒי ע נ≈  ּב¿

כּו˙ו…  לו… . ַמל¿ ַמּזָ ל ל¿ ∆ י ׁ̆ ƒ„ּו‰ ם ַ‰ּי¿ ƒַלי ָ ׁ̆ רּו ּי¿ ƒּו‡ ָ‰ָי‰, מ‰ 
י ƒמ  ׁ̆ ָ‚ּ פ¿ ƒּנ ∆ ם ׁ̆ ƒיָסר ע ≈ּ̃ מו…  ַ‰ ¿̂ ַע ַעל, ּב¿ י ו¿ ≈„ ‰ י¿ ל ָזָכ‰ ז∆ ּב≈ ַ̃ ּפּול ל¿ ƒי ט ƒ̇ כּו  ַמל¿
י י"ע ב≈ ים טו… ƒ‡ פ¿ יר ָ‰רו… ƒע ּבָ ∆ ויען ׁ̆ ƒיָר‰ ו ƒּב‰ַ. 

ַ‡ַחר ים ל¿ ƒל ח¿ ∆‰ ∆ י ׁ̆ ר≈ ַ‚מ¿ ‡, ל¿ ָ̂ ּכו…  ָי ַ„ר¿ יר ֲחָזָר‰ ל¿ ƒע בו…  ל¿ ָ ׁ̆ יר, מו… ƒע  ׁ̆ ∆„… ּ̃ ‰ַ 
ם ƒַלי ָ ׁ̆ רּו ˙ו… , י¿ ל¿ יכ… ƒּב ˙ כ∆ י ַעל ָלל∆ נ≈ ¿ ם ׁ̆ ƒַלי ים ַר‚¿ ƒ‡י ƒר יעו… . ּב¿ ƒ‚ּ‰ַ י˙ו…  ּב¿ ב≈  ָנח, ל¿

‰ ּמָ ים ּכַ ƒי ָימ טּול≈ ל¿ ƒּט ƒים מ ƒָרכ ַ‡ַחר. ַ‰ּ„¿ ן ּול¿ ּכ≈ ƒּוב לו…  ָ‰ָי‰ מ ּׁ̆ ƒַע˙ י ַ„ּ‰ַ ,
יל ƒח ¿̇ ƒ‰ ר ו¿ ז≈ ח¿ ַ ׁ̆ ˙ ל¿ ל ‡∆ ˙ ּכָ ָל‡ו… ¿ּ̇ ר ַ‰ ∆ ׁ̆ ˙ו…  ֲ‡ √‡ ָ̂ ˙ו¿ , מ¿ ל ‡∆ ˙ ּכָ ָל‡ו… פ¿ ƒנ‰ַ 

ר ∆ ׁ̆ ‡ֲ ‰ ָׂ̆ ּמו…  ָע ƒָח‰, ‰"‰˜ב ע ָ‚ּ ¿ ׁ̆ ‰ַ ּב¿ ∆ ָנ‰ ׁ̆ יו… ל¿ ן ע∆ ּמ≈ ƒלו…  ז  ׁ̆ ָ‚ּ פ¿ ƒּנ ∆ ם ׁ̆ ƒע 
יָסר ≈ּ̃ ּנוּ , ַ‰ ּמ∆ ƒּומ ‡ ָליו ּבָ ּוַע˙ ‡≈ ׁ̆  '.„ י¿

˜ ַ‡ך¿  ַעּמ≈ ¿̇ ƒ‰ ו…  ּב¿ ּ̇ ב¿ ַ ׁ̆ ַמֲח „ו…  ּב¿ ָיר¿ ר ּוב¿ כ≈ ּזָ ƒ‰ י ל¿ ָרט≈ פ¿ ƒים ּב ƒָבר ר, ַ‰ּ„¿ ּכָ ז¿ ƒנ ˙ ע≈ ּב¿ ∆ ׁ̆ 
˙ו…  ָ ׁ̆ י ƒ‚ ם ּפ¿ ƒיָסר ע ≈ּ̃ ָ‡לו… , ַ‰ ¿ יָסר ׁ̆ ≈ּ̃ ‰ַ „ ‰ עו… ּמָ ˙ ּכַ לו… ≈‡ ¿ ַמ‰, ׁ̆  ‰ּו‡ ּב¿
ס נ≈ ר¿ ּפַ ¿̇ ƒם, מ ƒ‡  ׁ̆ ים לו…  י≈ ƒ„ָל ˙ י¿ ƒי ּבַ ‰, ּבַ ּמָ ר ‰ּו‡ ּכַ ּכ≈ ַּ̇ ¿ׂ̆ ƒו…  מ˙„ָ ֲעבו… ם, מ≈ ƒ‡‰ַ  ו¿

 ׁ̆ ַוח לו…  י≈ ‰ ר∆ ּז∆ ƒי מ ≈„ ן ּכ¿ ≈ּ̇ ַח ˙ ל¿ ָלָ„יו ‡∆ יָון ַ‡ך¿ , י¿ ּכ≈ ƒּל…‡ מ ∆ ‰ּו‡ ָיַ„ע ׁ̆ ∆ ר ׁ̆ ַ„ּב≈  מ¿
ם ƒיָסר ע ≈ּ̃ ‰ַ ,‰ ָ̂ ר ַר˜ ָר ַנע≈ ¿̇ ƒ‰ ּנוּ  ל¿ ּמ∆ ƒך¿ , מ‡ַ ˙ ע≈ ‰ ‰ּו‡ ּכָ ∆‡ ‰ רו… יז∆ נּו˙ ‡≈ ּמ¿ ַ„ּ ז¿ ƒ‰ 

‰, ָ‡ז לו…  ָ‰ָי‰ יז∆ ים ‡≈ ƒָבר ים ּ„¿ ƒל „ו… ל ָ‰ָי‰ ּ‚¿ ל ָיכו… ּב≈ ַ̃ יּלוּ  ל¿ ƒ‡ ‰ַע  ַר˜ ָ‰ָי ≈„  יו…
‰ּו‡ ∆ ר ׁ̆ ַ„ּב≈ ם מ¿ ƒיָסר ע ≈ּ̃ ‰ לּכָ  ַ‡ך¿ , ַ‰ ָבר ‰ּו‡ ז∆  ּכ¿

ן ƒָעָבר מ נּו˙, ‰∆ ּמ¿ ַ„ּ ז¿ ƒ‰‰ַ ָבר ו¿ ֲחז…ר ל…‡ ּכ¿ ַּ̇. 

ַ‡ַחר ‰ ל¿ ּמָ ים ּכַ ƒַנס ָימ כ¿ ƒי נ ƒ„ּו‰ ַרּבו…  ַ‰ּי¿  „"ָ‰ַרֲ‡ָב  ל¿
ן ‡ו… ף' ר ַ‰ּ‚ָ ס≈ ים יו… ƒר, ל"זˆ ַחּי ַסּפ≈ ˙ לו…  ל¿ ָל‡ו… פ¿ ƒּנ ƒמ 

ר' „ ∆ ׁ̆ ן ֲ‡ ּמ≈ ַ„ּ ז¿ ƒ‰  …ין, לו ים ּוב≈ ƒָבר  ָיַכל ל…‡ ַ‰ּ„¿
˜ ַ‡ּפ≈ ¿̇ ƒ‰ יַע  ל¿ ƒּב ƒ‰ ˙ ו¿ ל ‡∆ ֲערו…  ּ‚…„∆ נּו˙ ַעל ַ̂ ּמ¿ ַ„ּ ז¿ ƒ‰‰ַ 

‰ ָ̇ ָ‰י¿ ∆ ָי„ו…  ׁ̆ י„ו…  ּב¿ ƒס פ¿ ƒ‰ ע. ו¿ ַ̂ מ¿ ∆‡ ּפּורו…  ּב¿ ƒין, ס ƒח ב¿ ƒ‰ 
י ינ≈ ע≈ ּמ≈ ∆ ים „"‰‡ב ׁ̆ ƒ„ ר¿ ˙ יו… ָמעו… י ּ„¿ ƒכ  ַעל. ּב∆
ָל˙ו…  ≈‡ ¿ ‰ ַמ‰ ַעל ׁ̆ כ∆ ן לו…  ָעָנ‰, ּבו… ‡ו… י, ַ‰ּ‚ָ ƒנ‡ֲ ‰ כ∆  ּבו…

„…‡ נּו˙ ַעל מ¿ ּמ¿ ַ„ּ ז¿ ƒ‰‰ַ  ָּ̇ ַפס¿ ס¿ ƒפ ∆ ר ַ‡ך¿ , ׁ̆ ≈̇ יו… י ּב¿ ƒן ֲ‡נ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒנּו˙ ַעל מ ּמ¿ ַ„ּ ז¿ ƒ‰ 
זו…  ׁ̆  ּכָ ּי≈ ∆ ָכל ׁ̆ ָח„ ל¿ ָח„ ‡∆ ∆‡ ל ו¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒּי ƒמ ‰ ּמָ ים ּכַ ƒָעמ ם ּפ¿ ּיו… נוּ , ּבַ ים ֲ‡ַנח¿ ƒ ׁ̆ ָ‚ּ פ¿ ƒנ 
ם ƒיָסר ע ≈ּ̃ „ו…  ָירּום ַ‰ „ו…  ‰ו… בו… כ¿ ƒמו…  ּב ¿̂ ַע  .ּוב¿

ל̆… ָ ים ׁ̆ ƒָעמ ם ּפ¿ ּיו… נוּ  ּבַ ים ֲ‡ַנח¿ ƒ ׁ̆ ָ‚ּ ƒנ ‰ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ים ַל ƒר ַ„ּב¿ י ּומ¿ נ≈ פ¿ ƒך¿  ל ל∆ י מ∆ כ≈  ַמל¿
ים ƒָלכ ך¿ , ‰"‰˜ב ַ‰ּמ¿ ל∆ ר ַ‰ּמ∆ ∆ ׁ̆ „ו…  ֲ‡ ּיָ ƒל מ ‰ּו‡, ַ‰ּכ… ן ו¿ ≈̇ י‡ּו˙ ָלנוּ  ַ‰ּנו… ƒר , ּב¿

ים ƒָנָס‰, ַחּי ר¿ ים, ּפַ ƒ„ָל ל, י¿ ַ‰ּכ… ל ו¿ ּכ… ל ּבַ ּכָ ƒל מ ‰ּו‡, ּכָ ‰ ו¿ ַחּכ∆ ‰, ָלנוּ  מ¿ ∆̂ רו…  ו¿
 ¿ ׁ̆ ƒַע ל ˙ מו… נוּ  ‡∆ ≈̇ ‚ָ‡ֲ ַ„ּ ,‰ ∆̂ רו… ך¿  ו¿ ּפו… ¿ ׁ̆ ƒנ ∆ ָפָניו ׁ̆ ˙ ל¿ ל ‡∆ ר ּכָ ∆ ׁ̆ נוּ  ֲ‡ ָבב≈ ל¿ ƒּב ,

‰ ∆̂ רו… ר ו¿ ַ„ּב≈ ּנ¿ ∆ ָליו ׁ̆ יך¿  ‡≈ ר ‡≈ ב≈ ינוּ  עו… ים ָעל≈ ƒים, ַ‰ַחּי ƒי ָ ׁ̆ ¿ּ̃ ל ַ‰ ∆ ָנָס‰ ׁ̆ ר¿ , ַ‰ּפַ
ַער ּ„ּול ַ̂ ƒ‚ּ ים ƒנ י˜ ַמ‰, ּבָ ƒע ב ָלנוּ  מ≈ ּל≈ ָכל, ּבַ ָ‡נוּ  ַמ‰ ו¿ ∆ ים ׁ̆ ƒיכ ƒר ‰ ‰ּו‡ ̂¿ ∆̂  רו…
ן ≈ּ̇ ƒָלנוּ  ל ‡ ַמּל≈ ˙ ּול¿ ל ‡∆ ינוּ  ּכָ ≈̇ ַ‡לו… ¿ ׁ̆ ƒמ. 

ָ‡נוּ  ֲ‡ָבל ∆ ׁ̆ ָבר ּכ¿ ים ּכ¿ ƒ„ מ¿ ָפָניו עו… ים ל¿ ƒר ַ„ּב¿ ָליו ּומ¿ נוּ , ‡≈ ים ֲ‡ַנח¿ ƒח כ¿ ו… ָ‡נוּ  ׁ̆ ∆ ׁ̆ 
ים ƒר ַ„ּב¿ ו מ¿ ָ ׁ̆ ל ַעכ¿ ך¿  ‡∆ ל∆ ינוּ , ַ‰ּמ∆ ≈̇ ˙ו… פ¿ ƒׂ̆ ˙ עו… נוּ  ַ‡ך¿  ּנָ ּב≈ ƒל ל נוּ  ּבַ ּמָ ƒי, ע ƒל  ּב¿

ָנ‰ ּוָ י, ּכַ ƒל יַכ˙ ּב¿ ƒפ ¿ ב ׁ̆ ן ַ‰ּל≈ חו… ּטָ ƒב מּוָנ‰ ּב¿ ¡‡ ‰ ּוב∆ ז∆ ּב¿ ∆ ַמן ׁ̆ ים ָ‡נוּ  ַ‰ּז¿ ƒל כו…  י¿
ל ּב≈ ַ̃ ל ל¿ ָכָכ‰. טּוב ּכָ ר ו¿ ב≈ ם עו… ם ַ‡ַחר יו… ם יו… ƒע ˙ נּויו… ּמ¿ ַ„ּ ז¿ ƒ‰ ים ƒר ָ̃ ין י¿ ≈‡ ∆ ּׁ̆ 

ם ָ̇ ָמ ¿‚„ֻ נוּ , ּכ¿ ים ַוֲ‡ַנח¿ ƒס ּפ¿ ַפס¿ ם מ¿ ָ̇ ַעל, ‡ו… ‰ ו¿ יֲ‡  ז∆ ƒר נ ַטע≈ ¿̂ ƒמ ‰ כ∆  .ּובו…

ַל˙ ּבָ ַ̃ כּו˙ ע…ל ּב¿ ם ַמל¿ ƒַמי ָ ינוּ  ׁ̆ ל, ָעל≈ ּב≈ ַ̃ ל כ"‚ נ¿ ≈ּ̂ ַנ ˙ ל¿ נּו˙ ‡∆ ּמ¿ ַ„ּ ז¿ ƒ‰‰ַ  ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆ 
ָ‡נוּ , ָלנוּ  ∆ ים ׁ̆ ƒ ׁ̆ ָ‚ּ פ¿ ƒנ ‰ ָ ׁ̆ י ƒ‚ פ¿ ƒי˙ ּב ƒ ׁ̆ י ƒ‡ ם ƒך¿  ע ל∆ מו…  ַ‰ּמ∆ ¿̂ ַע ָכל ּב¿ ם ּב¿ ן, יו… ַכו≈  ּונ¿

ים ƒּל ƒּמ ָ‡נוּ  ּבַ ∆ ים ׁ̆ ƒר ַ„ּב¿ יף, מ¿ ƒס ˙ נו… ָ̂ ¿̃ ˙„ַ ֲעבו… ב ּבַ יָל‰ זוּ  ַ‰ּל≈ ƒפ ¿ּ̇ ,˙ ַ‰ֲעלו…  ל¿
ינוּ  ַעל ≈̇ ָפ ׁ̆  ַמ‰ ׂ̆¿ ּי≈ ∆ ב ָלנוּ  ׁ̆ ּל≈ ר, ּבַ ≈ ּׁ̆ ַ̃ ב ל¿ ם ַ‰ּל≈ ƒים ע ƒּל ƒַוַ„‡י, ַ‰ּמ  ּוּב¿

ך¿  ל∆ ַ‰ּמ∆ ∆ ב ׁ̆ יב ַ‰ּטו… ƒט ַ‰ּמ≈ יַע  ו¿ ƒּפ ¿ ׁ̆ ּטּובו…  ַי ƒינוּ  מ ‡ ָעל≈ יַמּל≈ ƒינוּ  ו ≈̇ ַ‡לו… ¿ ׁ̆ ƒמ ‰ ָ„ּ ƒמ  ּב¿
ָב‰ ‰ טו… ָ ׁ̆ „ּו ¿‚ּ ‰‡ָ ל≈  .ּומ¿

 שיחה עם הקיסר
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 ˜ ר∆ ים ˜"ז ּפ≈ ƒּל ƒ‰ ¿̇ ּבַ ∆ ׁ̆-  ˜ ר∆ ַ‰ּפ∆
ׁ̆ ∆„ ˙ ˜ו… ּבָ ַ ׁ̆ ב  ר∆ ָכל ע∆ ים ּב¿ ƒר מ¿ ‡ו… ∆ ׁ̆

ָח‰  נ¿ ƒי מ נ≈ פ¿ ƒַין  -ל נ¿ ƒע ָע‰ "ָ‰ ‰ּו‡ מ≈ ּבָ ַ‡ר¿
˙ „ו… ‰ו… ים ל¿ ƒיכ ƒר י ", ̂¿ ר≈ ¿ּ̃ ƒָע‰ ע ּבָ ַ‡ר¿

ים ˘‰˜ב ƒּס ƒי ַ‰ּנ י "‰ סּו‚≈ נ≈ ב¿ ƒל ‰ ∆ׂ̆ עו…
ם י‰∆ ˙ ֲעל≈ „ו… ‰ו… ׁ̆ ָלָ‡ָ„ם ל¿ י≈ ‰. ָ‡ָ„ם ו¿ ∆‡ ר¿ ƒן י ַעּי≈ ָנם , ַלּמ¿ ¿ ׁ̆ ּי∆ ∆ ׁ̆

ָע‰ ּבָ ָ‰ַ‡ר¿ ָח„ מ≈ ָכל ‡∆ ˙ ּב¿ נו… ו… ׁ̆ י ל¿ ּנּוי≈ ƒ ׁ̆. 

יב  ƒ̇ ים ּכ¿ ƒי ָימ ≈„ ר¿ יו… ˙ ּוב¿ ּיו… ƒר ּבָ ¿„ ƒי מ כ≈ ל¿ ‰ו… ל "ּב¿ ֲע˜ּו ‡∆ ָּ̂ ƒַוּי ,"'„
‡ ַרּפ≈ ¿̇ ƒּנ ∆ ׁ̆  ‰ ל∆ חו… יב , ּוב¿ ƒ̇ ים ּכ¿ ƒי˙ ָ‰ֲ‡סּור ב≈ ים ּב¿ ƒב ¿ ׁ̆ ּיו… ן ּבַ כ≈ ו¿

ֲע˜וּ " ז¿ ƒינוּ ". ַוּי ƒ̂ ּנּוי ּמָ ƒ ׁ̆  „ , עו…
נַ  ¿ ּׁ̆ ם ּבַ ∆‰ ּבָ ∆ ׁ̆ ים  ƒנ ו… ׁ̆ ‡ ƒם ָ‰ר ƒי

ַמר  ¡‡ ֲע˜וּ "נ∆ ¿̂ ƒיב " ַוּי ƒ̇ ּכ¿
ם" יל≈ ƒּ̂ ם ַי י‰∆ ≈̇ ˆּו˜ו… ּמ¿ ƒו… " מ‡
ם" י‡≈ ƒ̂ ם יו… י‰∆ ≈̇ ˆּו˜ו… ּמ¿ ƒמ ,"

 ‰‡ָ ָ̂ ‰ו… ָל‰ ו¿ ָּ̂ ָמעו… ַ‰ ¿ ׁ̆ ּמַ ∆ ׁ̆
ר ַ̂ ן ַ‰ּמ≈ ƒי מ ר≈ ַ‚מ¿ יָ„ך¿ . ל¿ ƒ‡ , ל¿

ם  ∆‰ ַמר ּבָ ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ ם  ָ̇ ‡ו… ֲע˜ּו "ּב¿ ז¿ ƒַוּי
ל  ר ָל‰∆ „' ‡∆ ַּ̂ י ‰ּו‡ " םּבַ ֲ‰ר≈

ר  מ≈ ‡ו… ם ו¿ ַסּי≈ ם "מ¿ י‰∆ ≈̇ ˆּו˜ו… ּמ¿ ƒמ
ם יע≈ ƒ ׁ̆ ן " יו… ו… ׁ̆ ‡ ָל ּלָ ינו… ‡∆ ≈‡ ∆ ׁ̆

ּוָע‰ ׁ̆ י ƒָר‰ ו ז¿ ָ‡‰ , ע∆ ָ̂ ל…‡ ‰ו… ו¿
י ר≈ ַ‚מ¿ ָל‰ ל¿ ָּ̂ ‰ַ  .ו¿

ר ‰ּו‡  ּב≈ ס¿ ∆‰‰ַ ר  -ו¿ ָב‡≈ מ¿
י ƒּב ל¿ ָל‰  -"ם ַ‰ּמַ „ו… ¿‚ּ ‰ ָ̃ ָע ¿̂ י  ƒּכ
‰ ָ̃ ָע ּז¿ ƒם . מ ƒַני ¿ ׁ̆ לּו ּו ם ַ‰ּלָ ∆‰ ּבָ ∆ ׁ̆

 ‰ ָ̃ ָע ָר‰ ז¿ מ¿ ∆‡ ‰'  -נ∆ ל∆ ַ‰'חו…
ב  כ≈ ו… ּׁ̆ ‰ַ ׂ̆ ר∆ ָוי ַעל ע∆ ˜ ַל„' ּ„¿ ע≈ זו… י "ו¿ ƒנ ָפ‡≈ ‡„' ר¿ ָרפ≈ ≈‡ ין ", ו¿ ≈‡
˙ו…  ּלָ ƒפ בכ"כ ּ̇¿ ˙ ַ‰ּל≈ ירו… ƒּ̃ ƒב , מ ≈ ׁ̆ ּנו… חו… ƒ‰ …ּבו ƒר ל ∆̇ ס≈ י ּב¿ ƒי  -ּכ ֲ‰ר≈

י  ƒ„ּ ƒ̂ ָחכ¿ ל¿ פּוָ‡‰ ּוב¿ י ָ‰ר¿ ָמנ≈ ַסמ¿ ˙ ּב¿ ‡ו… ַרּפ¿ ים ל¿ ƒ„ מ¿ םעו… י‰∆ ≈̇ , מו…
ך¿  ָטר≈ ¿̂ ƒם נ ƒ‡ ‰ ּוב¿ נ∆ פ¿ ƒים נ ƒ‡ פ¿ ‰ רו… ּמָ ר ּכַ ∆ ׁ̆ ים ֲ‡ ƒ‡ פ¿ „ רו… עו… ל¿

ים  ƒח ‰ֻממ¿ ל∆ פּוַ‡˙ ַ‰חו… ר¿ ƒן ַרב ּב ָסיו… ƒָיָ„ם נ ים ּב¿ ƒל „ו… יָון , ּ‚¿ ּכ≈ ƒּומ
ל  ֲע˜ּו ‡∆ ז¿ ƒַוּי ‡ ּלָ ˙ו… ‡∆ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ין  ≈‡ ∆ ם „' ּׁ̆ ר ָל‰∆ ַּ̂ ‰  -ּבַ ָ̃ ָע ז¿

ָמ‡ ָעל¿ ן ַ‡ף י¿ , ּב¿ ּוַע˙ ַעל ּכ≈ יו… „' ׁ̆ ָחל¿ י מ≈ ר≈ ַ‚מ¿ נּו ל¿ י‡≈ ƒ̂ ו… ּ̇ ל…‡ 
 ‡ ּלָ ך¿ ‡∆ ר∆ ∆„ ם"ּב¿ יע≈ ƒ ׁ̆ ּבָ  -" יו… ָּ̃ ‰ַ ∆ ָסַע„ "‰ ׁ̆ ר ו¿ ז∆ יף לו… ע≈ ƒס יו…

ם יע≈ ƒ ׁ̆ ם יו… י‰∆ ≈̇ …̃ ˆּו ּמ¿ ƒּומ. 

ַמר "ב כיו ¡‡ ב נ∆ ≈ ׁ̆ ל ַ‰ּיו… ∆̂ ≈‡ ‰ ָ̃ ָע י˙ ז¿ ב≈ ּב¿
ים  ƒסּור‡ֲ‰ָ- ‰ ל∆ ַ‰חו… י ַ‡ף ‰ּו‡ ּכ¿ ƒּכ ,

ַב„ ּל¿ ƒי מ ֲ‰ר≈ ∆ י‡ּו  ׁ̆ ƒ̂ ּיו… ∆ ׁ̆ ˙ו…  ּלָ ƒפ ¿ּ̇
ּבּו„  ע¿ ƒ ּׁ̆ ƒָרּ‰ ּומ ‡ו… ָל‰ ל¿ ֲ‡פ≈ ‡ מ≈ ר≈ ַ‰ּבו…

‰ ֻ‡ּלָ ¿‚ ƒים , ל ƒ̃ ס¿ ים ָ‰עו… ƒנ ָ̃ ַעס¿ ין ו¿ ƒ„ּ י כ≈ ר¿ ם ַעל עו… ך¿ ּ‚ַ מ≈ ּנו… סו… ƒ‰
מּוָנ‰ ¡‡ ּבּור ּב∆ ƒ̂ י  כ≈ ר¿ ָ̂ ָי„ו… , ּב¿ יעּו ּב¿ ַסי¿ ם י¿ ≈‰ ∆ ׁ̆ ˙‡ ≈̂ ן ָל ƒמ

˜ ˆו… ‰ , ַ‰ּמָ ָ̃ ָע ‡ ּוז¿ ּלָ ∆‡ ‰ יָענ∆ ≈ּ̇ ז…‡˙ ל…‡  ך¿ ּכָ ר∆ ∆„ ל…‡ ּב¿ ם ו¿ יע≈ ƒ ׁ̆ יו…
י ר≈ ַ‚מ¿ ם ל¿ י‡≈ ƒ̂  .יו…

˙, "ֲ‡ָבל ּיו… ƒר ּבָ ¿„ ƒי מ כ≈ ל¿ ר ", ‰ו… ∆ ׁ̆ ‡ֲ
ן " ימו… ƒ ׁ̆ י ƒר ּב ּבָ ¿„ ƒּמ עּו ּבַ ך¿ ָּ̇ ר∆ ָ„ּ

יר  ƒב ע ָ ׁ̆ ‡וּ ל…‡ מו… ָ̂ ים , ָמ ƒב ע≈ ר¿
ם  ∆‰ ם ּבָ ָ ׁ̆ ים ַנפ¿ ƒ‡ מ≈ ¿̂ ם  ַ‚ּ

ף ַעּטָ ¿̇ ƒּ̇ ," ב ≈ ׁ̆ י‰ּו יו… ָ„„ ַוֲ‰ר≈ ּבָ
ר ּבָ ¿„ ƒּמ ˙ , ּבַ ינו… ֲ‡ָריו… ƒימ ƒמ

מ…‡לו…  ¿ ּׂ̆ ƒיםמ ƒר מ≈ ָפָניו , נ¿ ּל¿ ƒמ
ָריו  ַלֲ‡חו… ָ‡ר ו¿ ¿ ׁ̆˙ ˙ ָרעו… . ָחיו…

י  ל ֲ‰ר≈ ∆‡ ‰ ָ̃ ָע ¿̂ ל  ים ˜ו… ƒ̃ ‰ּו‡ מ≈
ן  -„'  ָ̃ ין ַעס¿ ≈‡ ∆ ּׁ̆ ַע ‰ּו‡  ≈„ י יו… ƒּכ

 ‰ י≈ ָ‰ַ‡ר¿ נּו מ≈ יל≈ ƒּ̂ ּיַ ∆ ׁ̆  ‡ פ≈ ‡ו… רו…
‰ ָּ̇ ‰ ַע ׁ̆ ּבו… ז∆ ‚ַ ּפָ ∆ ׁ̆ ,  ָ‰ָרָעב 

י  ֲע„≈ ל¿ ƒּב ƒין ּומ ָר˙ו… ‡≈ ז¿ ע∆ ֻעּזו… ו¿
ָר‰  ז¿ ּוָע‰ע∆ ׁ̆ י ƒו , ‰ ָ̃ ָע ‡ זּו ̂¿ ≈‰ ¿ּ̇

ל ּבו…  ∆̂ ָר‰ ‡≈ ≈‰ ˙ ַע„ מ¿ ל∆ ּב∆ ֻ̃ ן מ¿ ח≈
ב ˙ ָול≈ ָליו… ם , ּכ¿ י‰∆ ≈̇ ˆּו˜ו… ּמ¿ ƒז מ‡ָ ו¿

ם יל≈ ƒּ̂  .ַי

י  ן ָנמ≈ י ֲ‰ָים"ּכ≈ ≈„ ר¿ ל  -" יו… ∆ ׁ̆ ב  ָּ̂ ַמ יעּו ל¿ ƒ‚ּ ƒ‰ ∆ ם "ׁ̆ ƒַמי ָ ׁ̆ ַיֲעלּו 
‚‚ָ מו… ¿̇ ƒ̇ ָרָע‰  ם ּב¿ ָ ׁ̆ ˙ ַנפ¿ מו… ‰ו… ¿ּ̇ „ּו  ר¿ ר , י≈ ּכו… ƒ ּׁ̆ ָינּועּו ּכַ ּ‚ּו ו¿ ָיחו…

ע ּלָ ּבַ ¿̇ ƒּ̇ ם  ָ̇ ָמ ָכל ָחכ¿ לּו ", ו¿ ן' ַמ ַ‰ּלָ ָ̃ י ָ‰'ֲעס¿ ƒב ּכ יט≈ ים ‰≈ ƒיר ƒּכ
 ˙ פ∆ ט…ר∆ ‰ ַ‰ּמ¿ ּיָ ƒנ י„ ‡√ ƒֲעמ‰ַ ָי„ו… ַלֲעˆ…ר ּול¿ ין ּב¿ ָלם ‡≈ עו… ּבָ ∆ ׁ̆ ל  „ו… ָ‚ּ‰ַ

ב ָים ל∆ ‡ , ּב¿ ּלָ ‰וּ  -"‰ ‰˜ב‡∆ ָׂ̆ ‰ּו‡ ָע ם ו¿ ר לו… ַ‰ּיָ ∆ ׁ̆ ‡ֲ .
 ‰ ז∆ ב ּבָ י ַ‰ּל≈ ≈̃ מ¿ ƒך¿ ע ו… ּ̇ ƒמ ‡ בו… ָּ̇ ˙ו…  ָ̃ ֲע ַ̂ ל ו¿ ּב≈ ַ̃ ¿̇ ƒּ̇ …ו˙ ּלָ ƒפ ¿ּ̇- 

ם י‡≈ ƒ̂ ם יו… י‰∆ ≈̇ …̃ ˆּו ּמ¿ ƒּומ. 

 (ב‡ר ‰פר˘‰)

 

     
 

 ˙‰ילים פר˜ ˜"ז
˙ ּיו… ƒר ּבָ ¿„ ƒי מ כ≈ ל¿  ‰ו…

עוּ ) ד( ר ּתָ ְדּבָ ימֹון ַבּמִ יׁשִ ֶרךְ  ּבִ ב ִעיר ּדָ ם ְרֵעִבים) ה( :ָמָצאוּ  לֹא מֹוׁשָ ְצֵמִאים ּגַ
ם ֶהם ַנְפׁשָ ף ּבָ ְתַעּטָ  :ּתִ

ְצֲעקוּ  )ו( ר' ד ֶאל ַוּיִ ּצַ צּוקֹוֵתיֶהם ָלֶהם ּבַ יֵלם ִמּמְ  :ַיּצִ
 :ָאָדם ִלְבֵני ְוִנְפְלאֹוָתיו ַחְסּדוֹ ' ַלד יֹודוּ ) ח(

ים ƒי˙ ָ‰ֲ‡סּור ב≈ ים ּב¿ ƒב ¿ ׁ̆  יו…
ֵבי) י( ךְ  ֹיׁשְ  :ּוַבְרֶזל ֳעִני ֲאִסיֵרי ְוַצְלָמֶות ֹחׁשֶ

ְזֲעקוּ  )יג( ר' ד ֶאל ַוּיִ ּצַ ֻצקֹוֵתיֶהם ָלֶהם ּבַ יֵעם ִמּמְ  :יֹוׁשִ
 :ָאָדם ִלְבֵני ְוִנְפְלאֹוָתיו ַחְסּדוֹ ' ַלד יֹודוּ ) טו(

ים ƒל  חו…
ֶרךְ  ֱאִוִלים) יז( ָעם ִמּדֶ ׁשְ ל) יח( :ִיְתַעּנוּ  ּוֵמֲעֹוֹנֵתיֶהם ּפִ ַתֵעב ֹאֶכל ּכָ ם ּתְ  ַנְפׁשָ

יעוּ  ּגִ ֲעֵרי ַעד ַוּיַ  :ָמֶות ׁשַ

ְזֲעקוּ  )יט( ר' ד ֶאל ַוּיִ ּצַ ֻצקֹוֵתיֶהם ָלֶהם ּבַ יֵעם ִמּמְ  :יֹוׁשִ
 :ָאָדם ִלְבֵני ְוִנְפְלאֹוָתיו ַחְסּדוֹ ' ַלד יֹודוּ ) כא(

ם י ַ‰ּיָ ≈„ ר¿  יו…
ֳאִנּיֹות ַהּיָם יֹוְרֵדי) כג( י ּבָ ַמִים ְמָלאָכה ֹעׂשֵ ים ּבְ ַמִים ַיֲעלוּ ) כו( :ַרּבִ  ֵיְרדוּ  ׁשָ

ם ְתהֹומֹות ָרָעה ַנְפׁשָ ּכֹור ְוָינּועוּ  ָיחֹוּגוּ ) כז( :ִתְתמֹוָגג ּבְ ִ ׁשּ  ָחְכָמָתם ְוָכל ּכַ
ע ּלָ ְתּבַ  :ּתִ

ְצֲעקוּ  )כח( ר' ד ֶאל ַוּיִ ּצַ צּוֹקֵתיֶהם ָלֶהם ּבַ  :יֹוִציֵאם ּוִמּמְ
:ָאָדם ִלְבֵני ְוִנְפְלאֹוָתיו ַחְסּדוֹ ' ַלד יֹודוּ ) לא(
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בלק •  142  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

ויקם בלעם בבקר ויחבש את אתנו וילך עם שרי מואב  
ויחר אף אלקים כי הולך הוא ויתיצב מלאך ה' בדרך לשטן 

  כב)- (כב, כא לו והוא רכב על אתנו ושני נעריו עמו
יוליך עמו  ,מכאן לאדם חשוב היוצא לדרך ,פירש"י ,ושני נעריו עמו

  .ים זה את זהשני אנשים לשמשו וחוזרים ומשמש
כי אדם חשוב היוצא לדרך צריך  ,דאם התורה באה לחדש ,ויש להבין

א"כ מדוע לא השמיע לנו התורה  ,להוליך עמו שני אנשים לשמשו
שהרי לפי סדר הפסוקים מקומו של חידוש זה  ,חידוש זה מיד ברישא

היה צריך להיות בפסוק קמא והוה ליה לקרא לומר ויקם בלעם 
וילך עם שרי  "ויקח את שני נעריו עמו"אתונו  בבוקר ויחבוש את

מואב ומדוע הביאה זאת התורה רק בקרא של ויחר אף אלוקים כי 
הולך הוא ויתיצב מלאך ה' בדרך לשטן לו והוא רוכב על אתונו 

  .דהוי לכאורה שלא במקומו ",ושני נעריו עמו"
 ,אחד נראה ומזיק ,אמר מר :עפ"י מה דאיתא בברכות מ"ג ,וי"ל

לשנים נראה ואינו מזיק ולשלושה  ),דם אחד נראה השד ומזיקולא(
  .אינו נראה כל עיקר

דכתיב ויתיצב מלאך ה' בדרך לשטן לו והוא רוכב על  ,וא"כ י"ל
על זה בא קרא  ,אך קשה מדוע לא ראה בלעם את המלאך ,אתונו
 ,דאם בלעם היה לבד היה יכול לראותו ",ושני נעריו עמו" ,ומתרץ

ואגב  ,הרי לשלושה אינו נראה כל עיקר ,ו שלושהאבל כיון שהי
אורחא קמ"ל קרא דאדם חשוב היוצא לדרך יוליך עמו שני אנשים 

אבל עיקר הקרא בא לישב ולתרץ אמאי לא ראה בלעם את  ,לשמשו
המלאך לכן סמך קרא ושני נעריו עמו לויתיצב מלאך ה' בדרך ושטן 

  (יעלת חן ובאור החיים)    .לו כדי לבאר אמאי לא ראה בלעם את המלאך

ויעמד מלאך ה' במשעול הכרמים גדר מזה וגדר מזה ותרא 
חץ אל הקיר ותלחץ את רגל בלעם האתון את מלאך ה' ותל

  כה)- (כב, כד הקיר ויסף להכתה אל
 ,גדר מזה וגדר מזה יש לעיין למה שינה בלשונו, דבפסוק כ"ד כתיב

  ."ותלחץ אל הקיר"כתיב לשון קיר  כ"הואילו בפסוק 
בא דמשום  דגדר קרוי ",קיר"ק מלשון חלו "גדר" הנה לשוןד ,וי"ל

וכדמצינו  .להפריד בין שני דברים ולגדור מקום אחד מהשני
וכן בגינה מקום שנהגו לגדור מחייבין " ריש בבא בתרא, במתניתין

  .והתם איירי בחלוקת השותפין ועשיית גדר להפריד ביניהם "אותו
דמותר לסמוך לגדר המפריד  ,)פ"ב מ"ח(בכלאים  שנהבמ יעויןוכן 

 ,אף שבשדה חבירו יש ירק אחר ,בין שדהו לשדה חבירו ירקות
אבל כשהגדר מפריד  ,ואלמלא הגדר היו שני המינים כלאים זה בזה

כ"ד ערים לטפכם וגדרות  ,וכן הוא לקמן ל"ב( .ביניהם לא הוו כלאים
  .לגדורעל שם שבא  "גדר"ובכל מקום קרוי  ).המלקט - לצאנכם

קרוי  "גדר"וכל  .בעצם החפצא קרוי כן ,הוא "קיר"לשון  ,שא"כמ
 ,דהיינו שכל גדר הוא קיר .א מצד שגודר ומפרידובנלא  יא "קיר"

רק  ,ורק קיר שבא לגדור לתחום ולהפריד ,אבל לא כל קיר הוי גדר
    .הוא קרוי גדר

 זה,מזה וגדר מגדר במשעול הכרמים  דכתיב  דבתחילה   ,י"ל לפי"זו
 .הוי גדר דבא לגדור הכרמים "כרמים"דכתיב  "גדר"קאמר שפיר 

   ,"קיר"אלא  ",רדג"לגבי זה לא הוי  ,לחיצת רגל בלעםמשא"כ ב
  

  
(שי לתורה בשם הגרמ"ד . כאן לא איכפת לן מהו תפקידו של הקירד

  סאלווייציק שליט"א, הובא בספר יקרא דאורייתא)
לי יקרה ה' ויאמר בלעם לבלק התיצב על עלתך ואלכה או

  (כג, ג) לקראתי ודבר מה יראני והגדתי לך וילך שפי
בלעם חיגר ברגלו אחת היה שנאמר  ,תניא א"ר יוחנן .איתא בסוטה י'

ובמהרש"א בחידושי אגדות  )כ"ה ב,כ"(לעיל וברשב"ם  .וילך שפי
כדכתיב ותלחץ רגל  ,שם בסוטה ביארו שנענש בשביל שהלך לקללן

דשפי  ,ובתורה תמימה כאן ביאר( ,חיגרבלעם אל הקיר ומזה נעשה 
  ).בוקא דאטמא דשף מדוכתיה :כדאיתא בחולין נ"ד ,הוי מלשון שף
והרי  ,דא"כ איך הקריב בלעם קרבנות כשהיה בעל מום ,וצריך עיון

   .דבעל מום פסול בבמה .איתא בזבחים ט"ז
זהו רק בקרבנות של  ,דאע"ג דבעל מום פסול בבמה ,ולכאורה י"ל

  .לא בקרבנות של בן נח אך ,ישראל
הכישו ארי כשיצא מן  חתנא דנ ,ריש פרשת נח ,אך במדרש רבה

התיבה ונעשה בעל מום ולא היה כשר להקריב ומכאן דגם בקרבנות 
בפרשת  תכן כתב בפירוש הטור עה"ו .בן נח בעל מום פסול להקרבה

דהמלאך ביקש לעשות את יעקב לבעל מום כדי לפוסלו מן  ,וישלח
  .כיון שהעבודה בבכורים ,שלקח הבכורה מעשו העבודה על

דבלעם שחט את  )כ"ד א'(וי"ל עפ"י מה שכתב רבינו בחיי לקמן 
דפסול דבעל מום אינו  ,וא"כ י"ל ,הקרבן ואילו בלק זרק את הדם

אלא רק בעבודות דבעי כהן אבל כיון ששחיטה כשרה בזר שפיר 
  תא)יצחק, הובא בויקרא דאוריי רנת( . כשר גם בבעל מום

לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ה' אלוקיו 
  )אכ ,גכ( עימו ותרועת מלך בו

לא הביט ביאור נפלא בדרך דרוש, " שמעתי בשם רבי חיים מצאנז
אדם שלא רואה און ביעקב, שאינו מחפש תמיד  –" און ביעקב

למצוא חסרונות בחבריו, אלא תמיד כשרואה בני אדם הוא מתבונן 
שבהם, ומשבחם ומפארם על מעלותיהם הטובות. וגם  על הצד הטוב

ולא מזלזל בו  כשרואה איזה חסרונות הוא דן את חבירו לכף זכות,
על כל דבר קטן. מי שמתנהג כך הוא זוכה להנהגה מיוחדת מהקב"ה, 

שמקבל סייעתא  – ה' אלוקיו עימו ותרועת מלך בוהנהגה של 
ל עניניו בצורה דשמיא מהקב"ה בכל מעשיו ודרכיו, ומצליח בכ

  הטובה ביותר".
פעם ניגש אחד אל מרן החזון איש זצ"ל, ודיבר עימו הרבה מאוד זמן 
 על עניניו. כשסיים את השיחה, התנצל אותו אדם בפני החזון איש על
זה שהאריך מדי הרבה בשיחה, ואמר "אני מקווה שאין לרב קפידא 

  עלי שהארכתי בשיחה הרבה זמן".
לא יודע איך מקפידים, סחורה כזו של קפידא  ענה לו החזו"א, "אני

אינה מצויה אצלנו במחסן". החזו"א בכל דבר ראה רק את הטוב, 
  (הגרב"צ פלמן זצ"ל, שלמים מציון). וכשרואים טוב אין על מה להקפיד ולכעוס.

  (כד, ב) וישא בלעם את עיניו
  ביקש להכניס בהם עין הרע (רש"י).

הרי לאדם שני עיניים? ביאר מדוע עין הרע ולא עיניים רעות? 
של  משום דדרך אדם המקנא את הצלחה(פני דוד על הפרשה) החיד"א 

  עין אחת לכן נקרא עין הרע ולא עיניים רעות. חבירו שסוגר
  

                                    

  לפרשתנו? 58888מה קשור המספר                
  .בתרגום יונתן בן עוזיאל מובא שכלב ופנחס נשלחו לרגל את יעזרתשובה לחידה  הקודמת:  

  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה         



 מוסר         
  הניסיון האחרוןן

 "י, זה יהיה גם הניסיון האחרון שלחטיא את בנומובא בשם האריז"ל, שעצת בלעם לה'לכה איעצך אשר יעשה העם הזה באחרית הימים', 
באופן נפלא, לפ"מ שמובא בקדמונים שכשם שבנ"י עברו במדבר מ"ב מסעות, כך גם יעברו  בנ"י 'באחרית הימים'. דברי האריז"ל מתפרשים

ע שראל קודם הגאולה, יהיה מקביל למסבנ"י מ"ב מסעות מעת כניסתם לא"י עד ביאת המשיח, לפי"ז נמצא שהמסע האחרון של עם י
  החטיאו את בנ"י בבנות מואב.האחרון של בנ"י במדבר, והרי המסע האחרון של בנ"י במדבר היה בשטים ושם 

כשנתבונן, נמצא קווים מקבילים בין עצת בלעם, לבין הנסיונות הנוראים שבדורנו, שהרי עצת בלעם מופלאה ביותר, כיצד הצליח בלעם 
ה להחטיא את בנ"י, שהיו במצב מקודש ומרומם ומובדלים מכל העולם, בשתי העברות החמורות ג"ע וע"ז. ובמהירות שיא, כפי שנרא

בסנהדרין ק"ו. שהקימו שוק של פשתן, וכשבנ"י באו לקנות, הציעו להם המוכרות מחירים זולים ביותר, כדי שייכנסו לחדרים הפנימיים, 
  ולגודל הכאב והחרפה, בנ"י הסכימו לעבור את שתי העברות החמורות ביותר.

שיא אל מול פני העבירה, ע"י שהסווה את מזימתו  בלעם הצליח להוציא את בנ"י ממחנה ישראל המקודש ביותר, ולהביאם במהירות
ביותר להורידם בבת אחת  האפלה במסווה של שוק של פשתן, מבלי שאף אחד לא חששש שעומדים להחטיאו, וכך הצליח בפרק זמן קצר

  מאיגרא רמא של קדושה לתוך הבירא עמיקתא של שתי העברות החמורות ביותר ע"ז וג"ע.
ועלת באופן מדויק בזמננו, כאשר בלעם האינטרנטי הצליח לחדור אל תוך מחננו במסווה של כלי עסקי לצרכי זהו הפשר של עצת בלעם הפ

  פרנסה, וכך בבת אחת ובמהירות שיא הוא מוריד לשאול תחתיות את כל מי שבא לבקר בשוק הפשתן האינטרנטי בעברות החמורות ביותר.
ן כי אנו מצווים במסע האחרון לפני הגאולה, וכפי ששמעתי ממרן שר התורה הגר"ח לאחר שזכינו להבין את מהות הניסיון, עלינו להבי

קניבסקי שליט"א, שכשם שביציאת מצרים רק א' מחמשה זכה להגאל, כך גם בגאולה העתידה שתבוא בקרוב, רק אלה שיעמדו בנסיונות, 
יון האחרון לפני הגאולה, הרי"ז נוסך כוחות עילאיים של יזכו לכך. וכאשר מבינים שאנו קרובים ביותר אל הגאולה השלמה וכי זה הניס

  בכנס לחיזוק מפגעי הטכנולוגיה) ,(הגרי"מ זוננפלד שליט"א עמידה בניסיון הנורא הזה שיביאנו בקרוב אל הגאולה השלמה בב"א.  

  
  

  ופש בימי בין המצרים חנסיעה ל
  ?ז בתמוז ויחזור לפני ראש חודש אב אם מותר לעשות כן לכתחילהמי שרוצה לנסוע לחופש לשוייץ בימי בין המצרים אחר י" :השאל

דהיינו שאין בזה איסור מדינא אבל למי [ ".פאר מהדרין האט דאס ניט קיין טעם" :במתק לשונוהגרי"ש אלישיב זצוק"ל השיב  תשובה:
חיים מרדכי שליט"א ראש חברת  ר'יחותו של אחי וראשי הרה"ח ן שאלתי על זה בשלכשאלה זו נשלחה על ידי כמה רבנים ו( ],טעם''שרגשי קודש לו אין לזה 

וכמו כן  ,ורק עכשיו יש לו הזדמנות לנסוע לחופש ,המדובר בעסקן רפואי שעסוק מאוד כל השנה :שאלתי )ביקור ועזרת חולים בירושלים עיה"ק
אם  :והשיב .האם יש להקל אף למהדרין ,כל השנהוזה יעזור להם במלאכתם ,שואל אחר הוא מרביץ תורה ורק כעת נזדמן לו לנסוע לחופש 

  (וישמע משה)   .פאר מהדרין האט דאס ניט קיין טעם'' :אבל חזר והוסיף שוב ,יש צורך בכך מותר

  לקחת את קרובי משפחתי עמי לנופש ממעשר כספים
תם לממן זאת מעצמם . שאין באפשרו על חשבוני, מחמת – , ברצוני לשתף את קרובי משפחתי 'בני תורה', בנופשלקראת החופשה :שאלה

אך השאלה  .יש בזה צדקה וחסד להוציאם לחופשה יה לממן זאת ממעשר כספים, כי לדעתלא משופע בממון, על כן אני רוצ יהיות וגם אנ
נית מכך, ונה שהחופשה שלי עמם יוסיף לי מאד בחופש שלי, ומשפחתי מאד חפצה , כיון שאני מאד רוצה בהשתתפותם בחופשתי,שלי היא

  ונהנה ממנו? האם מותר לי לממן ממעשר כספים דבר שאני מאד חפץ
גם אם יש לכם הנאה מכך,  לבני תורה, סף מגיעם כל הכשנותן, וא השמותר לאדם ליהנות מהצדק ם, התשובה היא,לגבי ספק שלכתשובה: 

לנסוע לנופש,  םיש לוודא שאכן זה צדקה בעבור ,ור נופשאלא שלפני שנותנים צדקה עב ).בואר בשו"ע (יו"ד סי' רנא סי"במותר, כמ ההרי ז
גם לאחר שכבר בררתם  ב בבית.וחל םהיה להם לחתורה חשוב יותר שי , ולפעמים לבניאתם רוצים אותם בנופש ם משוחדים כיואולי את

ה לבני תור ןכסף שלכם, ינתטהרת הקודש, ולא שה צדקה, יש לראות שהנופש יהיה על ת מכספילהם מאד, ואפשר לתת זא בשאכן זה חשו
 (הגר"י זילברשטיין, קובץ ווי העמודים)   ] כביאתם.שתהיה יציאתם [מהנופש ו... והלוואיהנופש שכבר ח"ו לא יהי כדי להפוך אותם לאחר

                          

ספר  אני דומה לירוק מבחוץ ואדום מבפנים, תוסיפו לי אות קטנה תקבלו                       
  מצאו את שלושת המילים. גדול אבל מתומצת, תוסיפו עוד אות קטנה ויצאו דברים רבים.

  .תשתי החידו: הכניסה להגרלה לתושבי פ"ת בלבד ובתשובות על תזכורת                                                         נ"י  יוסי זבדי שם הזוכה:       פר.- פר הקודמת: תשובה לחידה 
  

 משפחת גלבוע לנשואי הבנות          משפחות ויזנר לנשואי הבת הנכדה          גוז להולדת הבת הנכדה –לרנר  תו: משפחמרכז העיר
            הנכד  לאירוסי הבןפלדמן  –בסון ות יעקומשפח            הנכדהלאירוסי הבת פלונצ'ק  –הלפרין ת ומשפח: גני הדר

  משפחת מליק לנשואי הבת        להכנס הבן הנכד לעול תורה ומצוות            משפחת ברגר לאירוסי הבן (מרכז העיר)  ספיר –משפחות יעקובזון 

  לרפו"ש בתוך שאר חולי ישראל הרבו בתפילה עבור התינוק שמשון בן שרה הניה

   'גוי של שבת'
  24:00סת השבת ועד לשעה מכני 24הגוי ממוקם ברחוב פנקס  –מקבל קריאות בשבת ע"פ ההלכה 

  השירות ללא עלות בחסות היחידה לחינוך חרדי
  

ל 037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני בבוקר  ל או   a7608833@gmail.comמיי

שבועית חידה

 פינת ההלכה



  
                                                            

                                                          

        

    

  

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

          

  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                            
בכל ערב מסר הגה"צ רבי אריה לוין זצ"ל שיעור בבית הכנסת "אהל רחל" אשר 
בשכונת "כנסת" בירושלים, ובשבתות בין מנחה למעריב דרש בפרשת השבוע. 
אשה אחת, שהיא עצמה היתה עדינה ובעלת נימוסים נאים, אך בעלה אדם 

נו שישוחח פשוט ללא חינוך וללא תרבות, באה פעם לרבי אריה וביקשה ממ
עם בעלה שינהג עמה בכבוד הראוי ולא בחרפות וגידופים או במכות, כמנהגו 
לעתים.רבי אריה לא רצה לשוחח על כך עם הבעל באופן ישיר, הואיל וחשש 
שמא הלה יכה לאחר מכן את אשתו כ"עונש" על שהתלוננה על התנהגותו 

ל רבי אריה את כלפיה, וכאזהרה לעתיד שלא תעז לחזור ולהתלונן עליו. ניצ
עובדת השתתפותו של האיש בשיעור שהינו נותן בשבת, וקישר לפרשת השבוע 
את דברי הרמב"ם "וכן ציוו חכמים שיהא אדם מכבד את אשתו יותר מגופו 
ואוהבה כגופו" (הל' אישות פט"ו הי"ט). רבי אריה האריך בנושא זה תוך הזכרת 

הטובה עליו.באותה שעה מאמרי חז"ל שמדברים על כך, והסבירם כיד השם 
זצ"ל. ישב מן הצד והקשיב גם  הגאון רבי איסר זלמן מלצרישב בבית הכנסת 

הוא לדבריו של רבי אריה לוין, תלמידו משכבר הימים. לאחר תפילת מעריב 
הגרא"ז ואמר לו: "יישר כוחך רבי אריה! דבריך ממש פקחו את עיני. ניגש אליו 

ובחובתו של הבעל בכבוד אשתו לא התעמקתי כל  הנני שקוע כל הזמן בלימוד
כך!!!"נדהם רבי אריה מדבריו של מורו ורבו. שכן הרי הוא עצמו נהג להיכנס 
לפחות פעם בשבוע לביתו וראה את יחס הכבוד ההדדי ששורר בין רבו לבין 
הרבנית!...מסתבר שדווקא גאון הדור קיבל את "התוכחת", בעוד זה שהדברים 

 בדרך עץ החיים)ליו ספק אם שם לב אליהם... (היו מכוונים א
 
 

פעם אחת הגיע אל הכולל : מסופר בעל ה"מכתב מאליהו" הגרא"א דסלר על
בכך קיוה שהלה  ,בלווית גביר גדול, אשר הובא כדי להתרשם במו עיניו מהכולל

       ירים את תרומתו בעין יפה. בבואם לכולל נשמעו בחלל בית המדרש קולות

 …רמים של שני אברכים ניצים אשר היו שקועים בויכוח סוער בפשט הסוגיא
כך  הגרא"א דסלר: "כלוםמתו בפני דא הביע תרעו-הגביר, שלא היה רגיל בכגון

הגרא"א דסלר לא נבהל, הוא השיבו לפי דרכו, לבני תרבות לנהוג?!", אך       נאה
סק" התעניין, הלה השיב שהוא מגלגל עמו שיחה. "במה כבודו עו         תוך כדי

שוב שאלו: "כיצד תנהג אם יבוא אדם רעול פנים         .שהינו מנהל בנק מפורסם
בנחת או שמא תפתח בצרחות           וינסה לשדוד את הכספת, האם תדבר עמו

שאלו כנגדו:       ואז"... בודאי" השיב הלה" …וצעקות 'גנב' שיגרמו לו לברוח?
בכספת  האיש ואמר: "ומה אעשה, הרי"וכי כך מתאים לנהוג לבן תרבות?!" נענה 

אז פנה אליו   ."...מונחים כל החסכונות שלי ושל כל לקוחות הבנק לכל חייהם
על        הגרא"א דסלר ואמר לו: "התורה היא כל החיים שלנו, וכשמתעוררת שאלה

 )מחנך לדורות(."!דבר ממנה, זו שאלת חיים
 

ת מנחת אלעזר ממונקטש, בספרו דברי תורה. את הסיפור הזה סיפר בעל שו"
עקב בניית נתיב חדש לרכבת המקומית בישוב הוקליוע, גזרה הממשלה לעקור 
קברים אחדים מבית הקברות היהודי ולהעבירם למקום אחר. כדי להשגיח על 
פינוי הקברים, נסעו לשם דייני בית הדין ורבנים חשובים וזקנים, ואליהם הצטרף 

המצבות שנועדו לעקירה היו אחדות עתיקות מאד, בנות מאות  ביןקהל גדול.
בהיותו עדיין שנים. לפתע שמע הגאון ממונקטש רעש והמולה סביב קבר אחד. 

נער צעיר, בן שלש עשרה שנים, גברה סקרנותו והוא נחפז לברר על מה ההתרגשות 
לה קבר מלפני כאשר הגיע למקום סמרו שערות ראשו. לפניו התג.הגדולה סביב אותו קבר

בעודו עומד שלם ונקי כאילו זה עתה הונח בתוכו.  -יותר ממאה שנים, והנפטר השוכן בו 
נסער ונפעם לנוכח מראה עיניו, הרהר בדעתו: 'בזכות מה זכה הטמון פה לדרגה עליונה 
ונשגבת כזו שמעטים זוכים לה בכל דור, שגופו שלם אף לאחר מאה שנים. כנראה מדובר 

אך מה השתומם כשהחל הצדיקים הנסתרים שהיה דבוק בבוראו כל ימיו... באחד מל"ו 
לקרוא את הכתב שעל גבי המצבה, שם הופיע שמה של אשה צדקנית, המעוטרת בשבחים 
מופלגים מאד בעיקר על צניעותה הגדולה, שלמרות שהתעסקה בתפירה, בצמר ופשתים, 

ות הרבות ששיחרו לפתחה, לקנות היתה צנועה וחסודה כל ימיה, גם בהליכותיה עם הקונ
בכבוד גדול הוציאו את הנפטרת, כרכוה בתכריכים לבנים את יצירותיה הצנועות אף הן...

וסיים הגאון הקדוש ממונקטש: אי אפשר חדשים, והניחוה בארון כדי לקברה מחדש בכבוד.
מהי ות לתאר את קידוש ד' הגדול והנורא שגרם דבר זה, ליהודים ולגויים גם יחד, לרא

 ערכה של צניעות אצל צדקניות שבישראל.

                                                                                                             

                    לקט פירושים על פרשת השבוע             
ֶהם ֵתֵלךְ  לֹא י ָהָעם ֶאת ָתֹאר לֹא ִעּמָ ,  במקומי אקללם כן אם לו אמר: הּוא ָברּוךְ  ּכִ

 צריכים אינם לו אמר, אברכם כן אם לו אמר, העם את תאור לא לו אמר
 נתהפך ופתאום לקללם רצה שמתחילה ותמוה)י"רש, (הוא ברוך כי לברכתך

 עקרות אמותינו היו מה מפני ל"חז דאמרו ונראה. לברכם ורצה לאוהב להם
 יאמרו ושלא, רבבה לאלפי היי את אחותו רבקה את בירך שלבן מפני

 בלעם כוונת היתה דזה ונראה. והועיל פירות עשה רשע אותו של שברכותיו
 שלא כדי,קללה יהא זה ידי ועל אותם יברך פ"עכ, לקללם רשות לו שאין שכיון
 כבר כי לקללם יועיל לא זה שגם ה"הקב לו ואמר. להם גרם ברכתו יאמרו
 )אברהם דברי.(הוא ברוך

 
ְלָעם ַוּיָָקם ּבֶֹקר ּבִ   השורה את מקלקלת שהשנאה ״מכאן ֲאֹתנוֹ  ֶאת ַוּיֲַחֹבשׁ  ּבַ

: שנאמר אביהם אברהם קדמך כבר רשע הקב״ה אמר בעצמו הוא שחבש
 יש מקום מה וקשה-).שם רש״י( חמורו״ את ויחבוש בבוקר אברהם וישכם

? הרשע בלעם למעשה, מצווה לשם שהתכוון, אבינו אברהם מעשה את להשוות
 כך ועל שבפיו בקללות ישראל עם את לעקור היתה בלעם של כוונתו אלא
 לכלות ה׳ במצוות התכונן אברהם אם שהרי. אברהם״ קדמך ״כבר: ה׳ לו אמר
 של בקיומה רוצה שה׳, מחשבתו נתקיימה ולא יצחק בשחיטתישראל עם את

 את לעקור אומר אתה ה׳ ברצון שלא, הרשע אתה ק״ו, הישראלית האומה
 )זהב זר(.מזימתך תצליח שלא בודאי, ישראל

 
ב ְתַיּצֵ ֶרךְ ' ה ַמְלַאךְ  ַוּיִ ּדֶ ָטן ּבַ " סופר ם"חת" בעל, סופר משה רבי הגאון לוֹ  ְלׂשָ

 מי נגד בתקיפות נלחם זה ועם, הרחום ובליבו הנוח במזגו ידוע היה, ל"זצ
 שאלוהו אחת פעם. מהם להיבדל והורה, בדת־ישראל שינויים לחולל שניסו

. שלו הבריות ואהבת הנוח אופיו עם מתיישבת הנחרצתמלחמתו כיצד מקורביו
 לשטן בדרך' ה מלאך ויתייצב: "נאמר בלק בפרשת": "סופר ם"חת"ההשיב

 לבלעם ה"הקב שלח מדוע ולכאורה". היה רחמים של מלאך: מפרש י"ורש", לו
? לבלעם" שטן"ל רחמים של מלאך התהפך וכיצד, דווקא רחמים של מלאך

 כנגד לעמוד הראוי הוא ישראל על וחמלה רחמים בליבו שיש מי דווקא אלא"
 דווקא. עם־ישראל יסודות את לקעקע המנסים, ודור דור שבכל" בלעמים"ה

 במי פשרות ללא להילחם לו גורמת לעם־ישראל האהבה
 ".היהודי העם של קיומו את שמסכנים

 
י ָבעֹות ֶאְרֶאּנוּ  ֻצִרים ֵמֹראשׁ  ּכִ ּכֹן ְלָבָדד ָעם ֶהן ֲאׁשּוֶרּנוּ  ּוִמּגְ ב לֹא ּוַבּגֹוִים ִיׁשְ ָ : ִיְתַחׁשּ
י . הגדולה העיר אל בדרך הצועד לאדם במשל זה פסוק ביאר מדובנא המגיד ּכִ
 הוא יכול הרי, גבעה ולא הר לא העיר ובין בינו מפסיק ואין ישרה הדרך אם

 מפסיק אם כן לא. רבה דרך כברת ממנו רחוקה היא אם אף העיר את לראות
 כאילו לו ונדמה לראותה יכול אינו קרובה העיר אם אפילו הרי, גבעה או הר
 לישראל יש מדוע מסביר הרשע בלעם: הנמשל. מאוד ממנו רחוקה עדיין היא
 וזאת.אחריהם בניהם ובין האבות בין דורות הרבה עברו שכבר אף אבות זכות
 עתה ועד מאז כי. מפסיק דבר שום הבנים ודור האבות דור בין שאין משום

 אראנו צורים מראש כי" שנאמר מה וזה.אחר גוי זרע שום בישראל נתערב לא
 של הפסקה כל ללא במישור ההולך לאדם דומה ישראל עם" אשורנו ומגבעות

" יתחשב לא ובגויים ישכון לבדד עם הן" מעלתם מפני? ומדוע, גבעה- או הר
 .אבותם זכות להם- - עומדת כך ומשום, בגויים נתערבו לא השנים כל לאורך

 
א ָ ׂשּ לוֹ  ַוּיִ ְלָעם ְנֻאם ַוּיֹאַמר ְמׁשָ נוֹ  ּבִ ֶבר ּוְנֻאם ְבֹער ּבְ ֻתם ַהּגֶ : רש״י פירש:.ָהָעִין ׁשְ

 תרגם אונקלוס בתרגום כי לתמוה ויש.לחוץ ומוצאת נקורה עינו - העין שתם 
 רש״י פירש כיצד כן ואם טוב ראה שבלעם כלומר, חזי דשפיר גברא: להיפך
 כן אם אלא לנבואה זוכה אדם אין באמת, ברם?נקורה היתה בלעם שלשעינו
 כל שעשו וכפי ה׳ לעבודת שלו והאברים החושים כל את ומטהר מקדש

 חושיו כל את טימא הוא שכן, מזה הגמור הניגוד היההרי בלעם אבל, הנביאים
 יהיה שלא כדי נבואה עליו להשרות השמים מן רצו כאשרכן על. ואיבריו
 יוכל לא למען מעיניו באחת יתברך הי סימאהו העולם לאומות פה פתחון
 היה סתומה היתה זו ועין יוןכשמ, איפוא יוצא.זו בעין הפחות לכל לחטוא
 )טוב שם הבעל בשם יצחק קהלת( בה לראות מיטיב

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים
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 ו"הי שושנה בן  דוד לרפואת  



  
           

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 
 

חסיד אחד התלונן לפני הרבי שלו, כי יש לו צרות רבות מחתנו בגלל שלושה 
. התפלא הרבי ואמר:.־סופר גדולדברים: א) הוא חזן, ב) הוא כהן, ג) הוא 

ד: ־אבל חתני יהדברים האלו הם מעלות ולא חסרונות״. הסביר החסהלא 
הוא איש טיפש ושוטה, ולא די שאנחנו בני ביתו יודעים מזה, אלא מכיון 
שיש לו קול ערב, מכבדים אותו להיות שליח צבור, ואז יודע כל בית המדרש 

בבנין  נפטר ר"ל שהוא טיפש. לצערנו הרב הוא גם כהן, ולפעמים כשיש 
נו ירהוא צריך לעזוב את הבית וללכת לבית אחר... ואינו די שבני ע,נו בית

ומתכתב עם כל מיני אנשים  גדול סופריודעים שהוא טיפש, אלא הוא גם 
תונים וכל תושבי המדינה צריכים לדעת יבכל העולם וגם שולח מאמרים לע

 )עולמו של אבא(.דעתשהוא חסר 
 
 
 

ל ברוך -א( חוליום  שלאור"  יוצר" בברכת ביתא אלפא לומר שתקנו מה טעם
 לא כי להודיעל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך...)-א( שבת ושל גדול דעה ...)

 בריתי לא אם" שנאמר התורה בעבור אלא ותולדותיהם וארץ שמים נתקיימו
 מאותיות יוצאת להוכ והתורה, "שמתי לא וארץ שמים קותוח ולילה יומם

 ).אבודרהם( בך ונשמחה נגילה הכתוב שאמר וזהו אותיות ב"כ ביתא אלפא
  
 
 

בעת שזוכה האדם להשיג חידושי תורה הקרובים לדרך האמת, מרגיש בנפשו 
מתיקות ונעימות גדולה עד מאד, עד שאין לדמותה כלל וכלל לכל מיני הנאות 
והצלחות של עולם הזה, משום שאז מתלהב בלבבו אש אהבת השם ותורתו 
שמים רבים לא יוכלו לכבותו, עד שעל ידי כך אותה שמחה משכחת ממנו 

ל ענייניו, דאגותיו וצרותיו הגם שרבים המה. ודוד יוכיח, הגם שרבו צרותיו כ
מאד, והיו זמנים בהם נרדף עד למות, ואמר: "לולי תורתך שעשועי אז אבדתי 
בעניי".מעתה ראה והבן עד היכן מגיע כוח שמחת לימוד עיון התורה; ועל זה 

, לא התרת הספקות טעם הרמב"ם, וזה לשונו: "מי שלא טעם אמר
שמחה מימיו, כי אז הוא מאשר בעיני עצמו יותר מכל אדם בעולם  טעם טעם

וקנין, בכבוד ושררה. וכשרואה אז אנשים מלאים  במקנה –ששעתו עומדת לו 
ומעדניו, וביתו ריק מכל אלה, אומר  תענוגיו מעושר והצלחות עולם הזה וכל

נים בהלכה', ועל זה 'בני ציון המצוי –בליבו: 'בזה לך, לעגה לך בנות ציון' 
תניא באבות (פ"ו מ"ד): 'שלחנך גדול משלחנם וכתרך גדול מכתרם', ולא רק 
שאומר כן משום שאמונתו חזקה בשכר לומדי תורה בעולם הבא, אלא שגם 

 )ל "זצ מקולומיא רבי הלל הגה"צ(עתה מרגיש בנפשו נעימותה ומתיקותה.

 
 

אדם שחייב לחברו ממון שאם יתבע אותו יהיה פטור  יתכן איך שאלה:
  ?לו ורק אם לא יתבע אותו יהיה חייב לשלםלו מלשלם 

 
ור אפילו מדמי שעורים אף טוהודה לו בשעורים פ יטיםענו בחט תשובה:

ל לו דמי חמ יטיםבח ענוטשמ״מ כיון  ,שיודע בוודאי שחייב לו שעורים
היה חייב לו לשלם לו שעורים וע״י  ותביעת יבלש,כן  םא יוצא ,שעורים
 )דברי חכמים וחידותם( )ח"פמן ח״מ סי(מדמי שעורים ׳  ורטפתביעתו 

 

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                              
  )רמב"ן( .תשובה חצי חכם שאלת                                                     

    ) נחום חזון( לעצמם ומעט, לאחרים עיצה נותני הרבה ישנם                    

 )חוכמה כתר.( בידך שנשאר מה תשמור אך, ממך האבוד על לבך תטריד אל       

 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

יד ךָ  ּדֹוֵרשׁ ' ה ּוָמה ּטֹוב ַמה ָאָדם ְלךָ  ִהּגִ י ִמּמְ ט ֲעׂשֹות ִאם ּכִ ּפָ  ִמׁשְ
סיפור מופלא עד מאוד, המוכיח שאדם שאינו נותן צדקה כראוי, : ֶחֶסד ְוַאֲהַבת

כך סיפר הגאון ר' יצחק  נאמנים.לא ייצא נקי. את הסיפור שמעתי מעדים 
ראש ישיבה חשוב, שבישיבתו לומדים תלמידים רבים, נסע זילברשטיין שליט"א ,

לאסוף כספים בחר׳ל, ונכנס אל אחד הגבירים הידועים וסיפר לו באריכות על 
צרכי הישיבה שבראשה הוא עומד. ראש הישיבה דיבר ודיבר, והאריך בפרטים 

הגביר.בסיומם של הדברים, הוציא הגביר את ארנקו, על מנת להיכנס לליבו של 
דולרים, ומסרם לראש הישיבה. משראה את עינו הלא־טובה של  25הוציא משם 

הגביר, החליט ראש הישיבה לא להגיע אליו יותר. אם זה הסכום שהוא מוכן 
להוזיל מכיסו לאחר שסיפרתי לו כל כך הרבה על הישיבה שלנו, וצרכיה, בוודאי 

לם להגיע אליו יותר.לאחר כמה שנים צעד ראש הישיבה ברחובה של שלא משת
אחת הערים באמריקה, על מנת להתרים שוב את הגבירים למען ישיבתו. והנה 

שזכר הגביר, דולרים, הולך לעומתו. 25הוא רואה לפתע את הגביר ההוא, שתרם 
 את ראש הישיבה, ניגש אליו, ואמר לו: לאחר שתרמתי לך את הסכום הקטן

ההוא, אני מבין שכבודו החליט לא להגיע אליי יותר. ברצוני להודיעך, שהשי״ת 
לימד אותי לקח על מה שעשיתי, וכיום הזה לא אנהג יותר כפי שנהגתי אתכם. 
אתה מוזמן להגיע לביתי, ושם אתן לך תרומה גדולה.ראש הישיבה הופתע למשמע 

ו דברים כהווייתם.כמה ימים הדברים, וכמובן שהגיע לביתו של הגביר, וזה סיפר ל
דולרים בלבד, הייתי צריך  25לאחר שהייתם אצלי אז, ונתתי לכם תרומה של 

 יתרעא.להגיע למקום פלוני, וכיון שהמכונית לא היתה אצלי, נאלצתי לקחת מונית
מזלי, והנהג שהסיעני היה שיכור כלוט. הוא נהג כמו מופרע, עשה ׳זיגזגים׳ רבים, 
ואני כבר ראיתי את המוות מול עיניי. כשביקשתי ממנו לרדת, סירב לאפשר לי 

׳.הסוף הלא־טוב היה שהנהג לעשות זאת, בטענה ש׳עדיין לא הגענו ליעד המבוקש
הנהג נהרג, ואני יצאתי בנס, אבל פינו  השיכור נתקע בקיר, והמכונית התהפכה ונשרפה.

אותי לבית החולים כשאני מחוסר־הכרה.והנה, כיון שחלק גדול מגופי נשרף כתוצאה 
בלבול נוסף היה שם, כשהמשטרה  .משריפת הרכב, לא הצליחו לזהותני בבית החולים

תי העלתה השערה, שהפכה ל׳וראית׳, שאני ׳נהרגתי׳ בתאונה, ולאחר מכן ׳חטפו׳ את גופ
בשל כך ׳נקבע׳ ).מזירת התאונה (בשל היותי גביר מפורסם, וה׳חוטפים׳ רצו לקחת כופר גדול

שהפצוע המאושפז בבית החולים הוא אדם אחר, שנפגע אף הוא בתאונה דומה שאירעה 
חודשים הייתי מחוסר הברה, וכאשר  6במשך  באותו זמן, ואילו ממני התייאשו לגמרי.

ר מה עבר עליי, נדהמו הרופאים לשמוע שאני עונה על שם התעוררתי, והחילותי להיזכ
אחר לגמרי, ואינני מזוהה עם השם ש׳הדביקו׳ לי בטעות.למותר לתאר שאם ההלם של 
הרופאים היה כה גדול, לאיזה שיאים הגיעה התדהמה ופיק־הברכיים שאחזו בילדיי 

ולקח להם זמן ׳היתומים׳. הם לא האמינו שאבא שלהם נשלח אליהם מחדש מן השמים, 
הודיעו לי הילדים , רב עד שהאמינו שהדבר הוא נכון...לאחר שהתרגלו אליי קמעה־קמעה

שלאחר ההודעה המרה שקיבלו על ׳פטירתי׳, הם מכרו את כל הנכסים שלי... את הבית 
והרהיטים, את המכוניות ויתר חפצי־הרכוש, ולא נותר מהם דבר.ברם, כיון שהכסף נשמר 

ות לרכוש מחדש בית־מגורים, וכך חזרתי לאט־לאט לחיי השגרה. ברם, אצלם, היתה אפשר
הוסיף האיש לספר לראש הישיבה, הדבר שהוציא אותי מהכלים, וגרם לי להתעוררות מרובה 
בבל הענין הזה של התרומות, היא ה׳קבלה׳ שהיתה תלויה בבית הכנסת.כאשר הגעתי 

על כסף שנתרם על ידי הילדים להתפלל בפעם הראשונה בבית הכנסת, הבחנתי בקבלה 
שלי ׳לעילוי נשמתי׳... הקבלה נכתבה על ידי וועד בית הכנסת, וכאשר ראיתי את סכום 
הכסף שהילדים תרמו למטרה זו, הזדעזעתי עד עמקי נשמתי.הילדים, שהיו גם הם עשירי־

יהם דולר לעילוי נשמת אב 25עולם, ומיליוני דולרים מצויים בחשבונות הבנק שלהם, תרמו 
והנה, אומר הגביר, מלבד הזעזוע שאפף אותי על הסכום הזעיר כל־כך שהילדים היו - - -

׳הקפיץ׳ אותי בכך שהזכיר לי את הסכום  -דולר  25מוכנים לתרום למעני, הסכום של 
שתרמתי לך, ראש הישיבה, בבואך אליי לפני כמה שנים.הקב׳׳ה הוכיח לי בצורה הברורה 

הבא שלי, אף אחד לא ידאג לי, גם לא הילדים  לעצמי, ולעולם־ביותר שאם אני לא אדאג 
שלי... ולכן החלטתי לקחת את עצמי בידיים, ולהעלות את התרומות שלי לישיבות 

קודש.בתוך כדי דיבור הושיט הגביר לראש הישיבה צ׳ק על־סך אלפי דולרים.  ולמוסדות־
קור הקודם שבו נתתי לך רק ׳סכום זה הוא על ביקורך הנוכחי, והנה לך צ׳ק נוסף על הבי

  (שמחה בבית)דולרים', אמר הגביר, ומסר לראש הישיבה אלפי דולרים נוספים. 25

תלונן לפני הרבי שלו, כי יש לו צרות
סופר גדוא חזן, ב) הוא כהן, ג) הוא 

ה חסרונות״ ולא מעלות הם האלו

)))ית) מחה בב

ֵמי ְתּגָ ָתאיְ אֹורַ ְתָּגֵמי ִמִּפתִמּפִ

  סיפור מההפטרה
  ועל הכל...

תונים וכל תושבי שולח מאמרים לע
)עולמו של אבא(.ת

אוריוצר"בברכתביתאאלפאלומר
ל אדון על כל המעשים, ברוך-א(שבתשל

התורהבעבוראלאותולדותיהםארץ
והתורה, "שמתילאוארץשמיםקות
ונגילההכתובשאמרוזהואותיותב

דם להשיג חידושי תורה הקרובים לדר
 גדולה עד מאד, עד שאין לדמותה כל
בלבבו מתלהב שאז משום הזה לם

שאמונתו חזקה בשכר לומדי תורה בע
מרבי הללהגה"צ(שו נעימותה ומתיקותה.

אדם שחייב לחברו ממון שאם יתכן
לום לא יתבע אותו יהיה חייב לשלם
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 שבת שלוםם

  
  
 

  דבר העורך
שהיה ראוי לומר בכל יום את  (בברכות יב.) אומרים חז"ל

 כי נאמר שם פרשיות) 4(ולקרוא  פרשת בלק בתוך קריאת שמע
 דומהשזה  יקימנווכלביא מי  ,כארי שכב כרע" ):ט, כד(
 'בשכבנו ובקומנו'שומרנו ב"ה שהק ",לבשכבך ובקומך"

, ונאמר "הנה לא ינום לשכב שלוים ושקטים כארי וכלביא
ולא ישן שומר ישראל", ומשום טורח ציבור לא תקנו כן 

 חז"ל. 
רבבות ילדי ישראל אינם שכיום  ,הרואות ינו,והנה עינ
הפסוק הבסיסי ביותר: "שמע ישראל ה'  אפילו אתמכירים 

 -שואל בתמיהה  אף אלוקינו ה' אחד" וחלק לא מבוטל מהם
 'מה זה'!?

פרשתנו שולח בלק מלך מואב אחר בלעם בן בעור, בוהנה, 
מודיעו שלא יוכל לומר אלא ובלעם שיבוא לקלל את ישראל 

בלק מקבל פניו ומחכה  ,את אשר ישים ה' בפיו. למרות זאת
 ואח"כ יו, וסופק כפיים כשהוא מברך במקום לקלללמצוא פ

מגרשו לארצו. על מה הכעס, הלא הוזהר מראש. אבל זה 
להתעלם מהצהרות שאינן לרוחו, ולקוות לטוב  ,טבע האדם
 מבחינתו... 

מסופר על "קוסם" שהופיע בפני קהלו (בפני נכרים, כי 
התורה אסרה מעשי קסמים ואחיזת עיניים), ולתדהמת 

וציא שלושה שפנים מכובעו הריק. היה שם "פיקח" ה ,כולם
 אחד שליגלג: "אה, היתה שם מחיצה נסתרת"!

הקוסם בלע מחרוזת סכיני גילוח. "זה שום דבר", אמר 
"הוא מסתיר אותם בלחיים". הקוסם הוציא מפיו  ,הפיקח

להבות אש. "אה, יש לו בפה קופסת גפרורים". הוציא 
 ן משי בעורף"...מאוזניו צעיפי משי, "יש לו מחס

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

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

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

השעון... "כולם עדים", אמר, "שהוא נתן לי רשות להכות 
 ולרמוס"...

כלפי מה הדברים אמורים? יש לנו אוצר יקר, הרבה יותר 
משעון זהב. הילדים שלנו, נשמותינו, הפרחים הנפלאים 

טל ילדות, עומדים לפרוח לתפארת. ואז, יש הורים במלאים 
שמוסרים אותם לחינוך חילוני. מדוע? כי יהיה טוב. כי כולם 
ז הולכים לשם. כי יש להם מבנה יפה. כי זה קרוב לבית. א

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

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

ועלינו מוטלת האחריות לדאוג לגדיים כי אם אין רסיסים! 
 .. ישמע החכם ויוסף לקח.גדיים אין גם תיישים.

 
 

 
 
 

ָלק     תוכן ענייני הפרשה - ּבָ
 ועוג סיחון את צחויישראל, שנ מעם מפחד מואב מלך בלק .א

  לקללם. בעור בן לעםלב וקורא לגבולו, סמוך כעת ושוכנים

 שלא לו אומר , והקב"המה' ללכת רשות מבקש בלעם .ב
שנית,  לבלעם בלק שליחי יברכם, וכשקראו ושלא יקללם
 'ה דברי כפי ורק אך ולדבר למואב ללכת ה' לבלעם הרשה

 .כ)-, חכב(

מהדרך.  ומשנה מלאך רוכב, רואה בלעם שעליה האתון .ג
 האתון בין חשי-אותו, דו מוכיחה והאתון בה מכה בלעם

 אתראה הוא וגם בלעם עיני' נפקחו' מכן לאחר לבלעם.
.שה' יאמר את ורק אך לבלק להגיד בו שהתרה ,המלאך

 .מא)-, לוכב( בלעם עם בלק מפגש .ד

-על הקרבת ו מזבחות 7 בנית על מקומות 3-ב מצוה בלעם .ה
 ישראל את לקלל ומנסה קרבנות) 42(סה"כ ' לה קרבנות 14
 .לברכה הקללה את והקב"ה הופךמהמקומות.  אחד בכל
 על מתנבא בלעם בלעם, ואז של ברכותיו על כועס בלק
 כלאת (לעתיד) יכבשו לבוא, ושישראל לעתיד ישראל לתוגד

 .)הכ-כד, א: ל-(כג, א משיח ויבוא העולם

 ישראל עם את לבלק, להחטיא בלעם מציע לקלל, במקום .ו
 ישראל עם את להחטיא , ומצליח'ל'בעל פעור להצמד
 .)ד-(כה, א עריות ובגלוי זרה בעבודה

 עשרים מתים בה בעם, מגפה מכך, פורצת כתוצאה .ז
(תוך כדי  הורג הכהן, אלעזר בן איש. פינחס אלף וארבעה

 של בתו עם יחד שמעון שבט נשיא אתשרשרת ניסים), 
 ט).-ה (כה, נעצרה והמגפה ,מואב מלך בלק

 
 
 

  בלק, ומה שבניהם -חקת  -רח ק
שלושת  לבשמותן שקרח שאל ש מובא: 'י יעקבדודא'בספר 

הבאר,  פי - הארץ, חקת פי - קרחהפרשיות שעוסקות בפה: 
ואם נתבונן נגלה שהאות  ?'יש את האות ק ן,האתו פי - בלק

רח, ולאחר מכן במפרשה ק -ק' פעם היא בתחילת התיבה 
 קת, ובפרשת בלקח -הבאה היא נמצאת באמצע התיבה 

 .קבל, תקח, רחק -היא בסוף התיבה 
מסמלת קדושה, ולכן שלושת  ק'השיב לו הרב: האות 

 , יש בהם קדושה.ללוות היהפרש
 של לרמז שהקדושה ,רח ניצבת ראשונהקבמילה ' האות ק

כפי שהתורה מעידה שיש לו  וריו,מה -קרח נבעה מתחילתו 
במה להתפאר למרות רשעותו: "ַוִּיַּקח ֹקַרח ֶּבן ִיְצָהר ֶּבן ְקָהת 

 ..".ִוי.ֶּבן לֵ 
ת עוסקת בפרה אדומה. לפרה אדומה יש קדושה קפרשת ח
 .התיבהמופיעה באמצע  'קאות כן העל עצמית, 

כיוון  ,כעת ברור מדוע בפרשת בלק, הקדושה באה בסוף
שלבלק עצמו אין שום קדושה ואף אין לו ייחוס כל שהוא. 

(בנו של בלק היה עגלון אבל מהרשע בלק, יצאה רות המואביה 
. דוד המלך) לבסוף ומרות המואביה יצא ,מואב, וממנו יצאה רות מלך

 .קבאה בסוף השם: בל' לכן האות ק

 בס"ד

 זשע"ת י'   תמוז              תמוז די" - "לז סבתי שמחה בת סרחהעלון מוקדש לע"נ           'זשנה   317עלון מס'  

 ב' וםרך ביענש 436 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

  הגאוןמו"ר  בנשיאות", יקצורו"ברינה  במדרשת
 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי

ָלק ּבָ



 

 

ב" ָ  ט) (כג, "ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחׁשּ
האזינו נא למעשה נדיר, ושאלה מרתקת בצדו: ביום שבת 
קודש באחד מבתי כנסיות בעיר רמלה, נעצר לפתע הבעל 

פק בנוגע לכשרותה קורא באמצע קריאתו בתורה, מחמת ס
 של אחת האותיות בספר התורה.

רב בית הכנסת התבונן היטב, והורה להביא ילד קטן שיקרא 
את האות, כפי הנאמר בשו"ע: "נפסק אחת מהאותיות 
(מחמת נקב, או על ידי שנחסר הדיו באותו מקום), אם 
תינוק שאינו לא חכם (אינו חכם כל כך שמבין את העניין, 

ומר את האות שנפסקה), ולא טיפש (שאינו ומתוך כך יודע ל
, [נכון] ), אם יודע לקרותוכמילים יודע לקרות את האותיות

כשר, ואם לאו, פסול". כלומר, אות בספר תורה שיש לגביה 
ספק אם יש בה צורת אות, שואלים ילד שאינו מבין את 
העניין מתוך תוכן הדברים, אלא רק מכיר את צורת 

 האות, הרי היא כשרה. מזהה אתהאותיות, ואם 
לא היה ילד העונה על ההגדרה המתאימה  ,בבית הכנסת

לבדיקת האות. משכך, לקח הגבאי יוזמה. הוא יצא לרחוב, 
וקרא לאחד הילדים שעבר שם, וביקשו להיכנס לבית 
הכנסת. לאחר שהילד נמצא כמתאים לבחינה, הניחו כיפה 

ות בספר לקרוא את הא ,על ראשו, והזמינו אותו אחר כבוד
התורה. הילד קרא באופן ברור, כך שנתברר כי האות כתובה 
כראוי, וכעת ניתן להמשיך לקרוא בספר. אלא, שבליבו אחד 
המתפללים עלה חשד באשר לטיבו של הילד. הוא ניגש 

 ...ושאלו: "תאמר לי בבקשה, מה שמך ושם משפחתך"?
סנינה", השיב הילד... עתה התברר שהחשד -"מוחמד אבו

מוצדק, והילד הינו ערבי. בית הכנסת נעשה כמרקחה. היה 
האם ניתן להמשיך  -ויכוח מעניין התפתח בית המתפללים 

 לקרוא בספר התורה על סמך קריאתו של הילד הערבי?...
היה נראה שניתן להמשיך לקרוא בספר, משום  ,לכאורה

שבדיקת קריאת האות הינה 'גילוי מילתא' בעלמא, כלומר, 
תאים להגדרת ההלכה, לא בא לתת 'הכשר' הילד שנמצא מ

לספר תורה, הוא לא פוסק הלכה, אלא שעל ידו גילינו 
שהאות כתובה כדבעי, ומאחר שמן הסתם הילד הערבי היה 
בגדר 'מסיח לפי תומו', ניתן לסמוך על הבדיקה שנעשתה על 
ידו. ברם, כאשר הצענו את השאלה לפני מו"ר הגאון רבי 

"א, מיאן להסכים להכשר הבדיקה יצחק זילברשטיין שליט
על ידי הילד הישמעאלי, וטען כדלהלן: יתכן שהגוי לא 
התכוון לומר את האמת, שכן 'פיהם דיבר שוא וימינם ימין 
שקר'. וכמו כן נראה, שמבוזה הדבר להמשיך את הקריאה 

 רק על סמך נכרי ערל. ,בספר הקדוש
בדיקת ונראה להוסיף סברה נוספת שעל פיה אין לסמוך על 

הילד הנכרי, שמאחר וילד זה אינו רגיל בצורת אותיות 
הספר תורה, אי אפשר לסמוך עליו ולהכשיר על סמך 
קריאתו את הספר! ואף שיתכן שגם סתם ילד יהודי אינו 
בקי בצורת אותיות הספר תורה, מכל מקום, הדבר חקוק 

יש חוש מיוחד  ,בנשמתו מאביו ואבות אבותיו. לכל יהודי
שבהם נבראו שמים וארץ.  ,תיות הקדושות הללולגבי האו

, שלפי דעת רבי שמעון בן ):(מ"הוכמו שמצינו במסכת נדה 
אלעזר, תינוק ממהר להתחכם יותר מתינוקת, ומסבירה 
הגמרא שטעם הדבר הוא: "מתוך שהתינוק מצוי בבית רבו, 
נכנסת בו ערמומית (חכמה) תחילה", וכתב התוס' רא"ש: 

, רגיל לבוא ולצאת עם בני אדם, ומתפקח "ואפילו אין לו רב
יותר. ואפילו אין רגיל כלל, אין תולדתו משתנית מאבותיו 

 ]אוהב תורה[                                           ואבות אבותיו"!

ב" ָ  )כג, ט( "ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחׁשּ
סיפר בעל חנות לספרי קודש: ביום מן הימים התפלאנו 

י בחנותנו. הוא הגיע והתעניין: "האם ניתן להשיג לפגוש ערב
כאן מדריך הלכתי לכשרות המטבח"? "לשם מה נחוץ לך 

? "אף אחד לא שלח ", "מי שלח אותךהו? שאלתי"הספר
? "איני גר, אני ערבי. ראה נא, "צדק-אותי". "אולי כבודו גר

אני השף הראשי של מלון בקיסריה. זה זמן רב שמטרידים 
חים' במהלך העבודה, 'תקפיד על הרחקה בין אותי ה'משגי

מאכלי הבשר לחלב', 'אל תניח את הקדירה על גבי האש, 
אלא יהודי יניח', 'אסור לך לגעת ביין', 'אל תערב דגים עם 
בשר', 'תשליך את כל התערובת לאשפה' וכו', אי לכך, 
החלטתי ללמוד את ההלכות הנחוצות, בתקווה שאוכל 

א אגרום לזריקת דברים לפח... אגב, לעבוד בלי הפרעות, ול
 ?..."אולי יש לכם מדריך מתורגם לערבית

בעל החנות ושאל: האם מותר לי למכור לערבי את המדריך 
 תורה לנכרי,האיסור ללמד מצד השאלה נשאלת ההלכתי? 
 חגיגה(שאסור לו ללמוד תורה, כפי שלמדנו בגמרא  וכן מצד

: "מגיד ז)(תהלים קמנאמר : אין מוסרין דברי תורה לגוי, ש).י"ג
דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי 

: ).(נטומשפטים בל ידעום". וכן למדנו במסכת בסנהדרין 
"תורה  :(דברים לג, ד)חייב מיתה, שנאמר  ,נכרי שעוסק בתורה

לנו מורשה ולא להם.  –ציוה לנו משה מורשה קהלת יעקב" 
תורה, עובר אף באיסור "לפני וממילא המלמד את הנכרי 

 ...עיור לא תתן מכשול"
השיב הגאון יצחק זילברשטיין שליט"א: נראה שמעיקר הדין 

את ההלכות הנחוצות  ,מותר ללמד נכרי שעובד אצלנו
צדק תלמיד -עבורנו. וכבר באה שאלה לידינו, על ידי גר

חכם, שלמד בכולל בבני ברק, ואמו הנוכריה ביקשה מאוד 
חתו יבואו להתארח אצלה בצרפת. הבן הסביר שהוא ומשפ

כי הדבר כרוך בבעיות הלכתיות שונות, והאם אמרה כי  ,לה
היא מעוניינת לדעת את הלכות כשרות המטבח הנחוצים, 
וקצת מהלכות שבת, כדי שתדע את אורחות חייהם של 

 ללמדה? לו היהודים, ובא הגר לשאול האם מותר
מרן הגאון רבינו יוסף  והצעתי את השאלה לפני מורי חמי,

כי כשם  ,שלום אלישיב זצ"ל, והשיב להיתר. ואמר
שמלמדים 'גוי של שבת' את הדינים שעליו לדעת, כך גם 

(אך הלכות בשר בחלב ושבת.  - צדק-מותר ללמד את אם הגר
. שאי אפשר לסמוך עליה שאמנם המאכלים כשרים) ,עדיין צריכים לדעת

שש משום איסור לימוד נראה שאין ח ,ולכן, גם בשאלתנו
תורה לגוי, משום שתועלת הלימוד היא לישראל. וגם חשש 
מסירת כתבי הקודש לגוי, נראה שלא שייך בנידוננו, אם אכן 
ניכר שמעוניין הגוי להשתמש במדריך לצורך לימוד, ולא 
יבוא לזלזל בו. אולם, למעשה יש לומר לשף, שאי אפשר 

ה מתוך הקריאה בו, ללמוד הלכות מתוך ספר ולהורות למעש
אלא צריך להפנות כל שאלה לרב המשגיח. וגם יהודי אינו 
רשאי להורות הוראות מעשיות מתוך הספר, כי בכל מקרה 

 משתנה הדין, ויש לדון לפני חכם בכל מקרה לגופו.
הגע עצמך, אם יבוא לפנינו אדם שלמד ספרי רפואה רבים, 

ודרך באופן והוכיח בקיאות מופלאה בהם, אלא שעדיין לא ה
כשירו , האם יעלה על הדעת לה(סטאז') מעשי על ידי מומחים

מסכן את חיי  ,חולים? הרי פשוט שאדם כזה-בבית כרופא
החולים, שכן ברור כי לא ניתן לעסוק ברפואה רק על סמך 
לימוד תיאורטי, אלא צריך ללמוד שנים רבות מפי מומחים, 

אי  ,בנידון דנןולראות בפועל כיצד מטפלים בחולים. וכך גם 
אפשר ללמוד הלכות למעשה מתוך לימוד בספר, אלא יש 
להורות לנכרי, כי עליו להפנות כל ספק אל הרב הממונה 

 ]והערב נא[                                                           עליו!



 

 

ן ִצּפֹור" ָלק ּבֶ ְרא ּבָ בל"ק זה 'ואהבת  – (כב, ב) "...ַוּיַ
 היתכן? לרעך כמוך',

הפנימית של משמעות תלמידים באו לרבם ושאלו: "מה 
'אהבת וו -? אמר להם הרב: בל"ק ראשי תיבות "המילה בלק

 'מוך". כ'רעך ל
את רעהו, האם מישהו הבין איך  יששאלו א תלמדיוכשיצאו 

 אף אחד לא הבין... '?ואהבת לרעך כמוך'ר"ת בל"ק הוא 
כבוד הרב, האם , ושאלו: "םלמחרת אזרו אומץ וחזרו לרב

אפשר להסביר לנו שוב מה הראשי תיבות של בל"ק"? 
כשכוונתם שירחיב בדבריו. הרב חזר ואמר: "ואהבת לרעך 
כמוך". אחד התלמידים אזר אומץ ואמר: "כבוד הרב, אבל זה 

 לא מסתדר עם האותיות"!!!
' בהאות הרי שהשיב להם רבם: "שהדבר מסתדר היטב, 

האות , כמו כן ',וכמות האות (כשהיא לא מודגשת) נשמעת 
אותו צליל  כמעט זהוהאות ק' והאות כ' ל=לרעך, ק=כמוך, 

 והרי הם אותיות מתחלפות". -דיבור 
בחוץ עמדו ואמרו איש אל רעהו: "הכיצד רבינו אומר דברים 

הרי זוהי  ?"שכאלה? האם הוא לא יודע כללי לשון הקודש
אל רבו,  שובאחד התלמידים נכנס שגיאת כתיב לומר כך! 

! פתח הרב, ענה ואמר: "בטח "זה לא מסתדר הרבואמר 
שלא מסתדר... מה חשבת ש"ואהבת לרעך כמוך" זה רק 

זה גם כשלא מסתדר, גם  'ואהבת לרעך כמוך'כשמסתדר? 
, צריך מסתדר איתך בחיי היומיום כשמישהו לא במיוחד

"ואהבת לרעך כמוך", גם כשמישהו לא עובד את ה' כמו 
שייך "ואהבת לרעך  - שצריך לעבוד את ה'שאתה חושב 

כמוך", ו"אהבת לרעך כמוך" זה לא רק כשהכל מתאים, אלא 
 ..."גם ובעיקר כשלא הכל מתאים

 

 
 
ְלתְּ " י ִהְתַעּלַ ְלָעם ָלָאתֹון ּכִ י לּו ֶיׁש ֶחֶרב ַוּיֹאֶמר ּבִ  ּבִ

ָיִדי  עיניים להם ולא יראו... -  )(כב, כט" ...ּבְ
רבי סיפר  ,להבין ממה נבעה טיפשותו של בלעם הרשע כדי
ננסה לדמיין לעצמנו איך עומד  :שליט"א נשטייןילו למהש

פיל ליד טלפון ציבורי, כשעל צווארו מוסתר נגן עם רמקול 
אדם עומד שם ומדבר בטלפון, ולפתע הוא שומע  קטן.

מאחוריו מישהו גוער בו: "אה, אדוני אולי אתה מוכן לסיים 
  ! הוא מסתובב אחורה ולתדהמתו רואה פיל!...כבר"?

אם יעשו כן לכמה אנשים תהיינה להם תגובות מגוונות: 
אחד יימלט משם בבהלה, אחד יתחיל לצרוח בהיסטריה, 
אחד יצחק ולעומת זאת חברו יכול לבכות, כל אחד ותגובתו 
הוא, אבל לא יהיה אחד שיאמר לפיל בשוויון נפש: "נכון 

רבה זמן, אבל הייתי פה לפניך, אז חכה שאתה מחכה כבר ה
זה לא קרה, מדוע? כי כשאדם רואה בהמה בסבלנות"... 

 הוא מזדעזע.  (או לפחות כך זה נראה לו)מדברת 
  !!הזדעזע! בלעם לאו

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

אלא, כתב רבנו תזדעזע, תברח!  !?המה אתה עונבלעם, 
היה ראוי בלעם  שונו:לה כוחות הנפש וזעל בחיי דבר נפלא 

ושירעש מן הנס  שיתמה בפלא הגדול הזה של דיבור האתון,
והיה לו המחודש והמבהיל את כל ההולכים עמו בדרך, 

' היתה זאת לסכל עצתו הכי מאת  ,לחשוב ולהתבונן
אכזריותו ורוע טבעו ולהשיב חכמתו אחור, אבל מתוך 

ומרוב חפצו ללכת, לקח העניין בדרך תמות (תמימות) ולכך 
  .ללת בי וכו', עכ"לעהשיב כאדם שמדבר עם חברו: כי הת

כך היו פני הדברים עם בלעם, ראה פלא גדול ולא שינה 
 כהוא זה מהנהגותיו.

 -ללמדנו, אדם יכול לראות את הנסים הגדולים ביותר 
 ולא לחזור בו מרצונותיו ותשוקותיו!ולהישאר שווה נפש, 

עלינו להתבונן בכל מעשה או 'מקרה' שקורה סביבנו ותמיד 
 בא ללמד אותי... הדברלשאול מה 

יט לֹא" ַיֲעקֹב ָאֶון ִהּבִ  צורת ההסתכלות... – כא) (כג "ּבְ
בלק מלך מואב מביא אליו את בלעם נביא האומות, בניסיון 

ם שוב ושוב לעורר קטרוג להמיט אסון על עם ישראל. מנסי
ולהביא בכך להסכמתו של הקב"ה לקלל את העם. שוב ושוב 
נכשלים הרשעים, כי על הקב"ה נאמר '◌ֹלא ִהִביט אֶון 

אינו רואה  הקב"הְּבַיֲעֹקב ְּולא ָראה ָעָמל ְּבִיְּשָרֵאל'. 
לא שאין במה לגנות אותנו, ושאין  .בחולשתנו וברשעותנו

תורה מלמדת, שהקב"ה, מרוב פגמים מבצבצים פה ושם. ה
אינו רואה בנו דברים אלה. לא רואים את מה שלא  אהבתו,

 מתנדף! הרועהרבה מ ,רוצים לראות, וכשלא רואים
, אוהבן של ישראל, זצ"ל מסופר על הצדיק רבי אריה לוין

הירושלמי בהפסקות  'עץ חיים'שסייר בחצר תלמוד תורה 
ידים, כחלק בין השיעורים. עוקב הוא אחר מעשי התלמ

ביקש לנצל את זמן  ,מתפקידו כ'משגיח' בת"ת. מלמד צעיר
ההפסקה, לשמוע מפי הרב הישיש הדרכה והנחייה, 

המלמד הצטרף לרבי אריה  .ולהחכים ממשנתו החינוכית
בסיורו בחצרות. במהלך שיחתם, תוך כדי הליכה אקראית, 
פנה רבי אריה למלמד ושאלו "מה אתה רואה? כל ילדי 

' משחקים בחצר, מה ראית עד הנה"? המלמד השיב ה'חיידר
שאכן שם לב לכמה דברים שבהחלט דורשים התייחסות! 

הוא רואה הנה אברימל'ה רץ, והכיפה ביד ולא על הראש! 
את איציק דוחף, ואת יענק'ל זורק אבן!!! שמע רבי אריה, 
שתק לרגע, ואמר למלמד "ואני, מה ראיתי? ראיתי את 

קרועים למרות שאנו בעיצומו של  ה נועל סנדלים'יוסל
חורף. עלי להעביר תמיכה כספית למשפחתו. והנה בנימין 
הקטן, כמה הוא רזה וחיוור, אשלח לו רופא לביקור בית. 
ובכלל אינני רואה היום את מאירק'ה, שמא שוב הסתבך, 

  ת"ת"...המסכן, וחושש לבוא ל
ים על מה מסתכלים? רוא! הזהשניהם ראו, אך אין ראייתם 

      !את מה שרוצים לראות
א תנאי בהתפתחותו הבריאה! חשוב יה ,מציאת הטוב בילד

  .שגם הילד, בעקבותינו, יגלה את הטוב שבקרבו
איך מצא הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל זכות בכל 
איש ישראל? כי חיפש תמיד נקודה של זכות! הוא הדין 

יופי תפילתו. הוא בתלמידנו. הילד חלש בלימוד? ְּמָצא את 
ירוד בהקשבה? ַגֵלה את זריזותו בהגשת עזרה ברוחב 

ילד מציג לאביו 'תעודה' בתום שנת הלימודים. ב"ה רוב  לב.
עיני האב ציוניו נהדרים. גיליון מכובד, רצוף ב'טוב מאוד'. 

קוראות בדממה. פתאום, געוואלד! הוא מוצא 'כמעט טוב 
שבדקדוק אינך מאוד'. מיד פולט בחמיצות "כמה חבל 

מתאמץ עוד, ה'כמעט טוב מאוד' כאן מקלקל את הכול"... 
מי כאן המקלקל? איפה גילוי השמחה על שאר הציונים 
הנהדרים? וכי ה' ְּמַלְּמֵדּנו להביט און ביעקב ולראות עמל 

ָבָלק מוביל את בלעם לראש ההר, להראותו את ? בישראל
ָשם, ֶאֶפס ָקֵצּהו 'ִתְּרֶאּנו מִ  :ממרחק, אומר לו ישראל בני

לק רצה למצוא חטא בעם, ב כלומר,'. ִתְּרֶאה לא לוֹ ְֹּוכ, ִתְּרֶאה
אמנם, כאשר  .כעס וקללהלקטרוג,  לחשוף רוע, ובכך לעורר

רואים את קצהו של דבר, מוצאים פגם, כי תמיד יש 'משהו' 
לֹו לא ֹבקומה השלמה, ְּוכ ,בעייתי. אבל כשמביטים בכלל

בחין בבעיה. המעלות שקיימות ַבָשֵלם ִתְּרֶאה! כלל לא ת
 .גוברות על חסרונותיו

ביט נא נמעלותיהם. אל את גלה נתבונן בילדינו ַהְּשֵלִמים, ונ
שקיים בכל אחד. אם רק תשנה את  'מוקצה'על הקצה ה
נזכה, גם אנו, ולידה' יהפך ל'נקודת חן'. ה'כתם , זוית ראיתך

  !למצוא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם



 

 

ילדים  4-שנים חלה שכן שלי, אברך צעיר ואב ל 15 -לפני כ
היתה זו מחלת קשה וממושכת, כל הטיפולים  .במחלת כבד

האפשריים נעשו אך ללא הועיל, הכבד שלו הגיע למצב של 
הודיע מנהל המחלקה למשפחה כי לא  ,כמעט חוסר תפקוד

יהיה מנוס מהטסתו לניתוח השתלת כבד באנגליה. 
תוך תיאום בין מנהל המחלקה  ,תה מהירהההתארגנות הי

 .60 -היחיד שיכול ללוותו היה אביו בן ה .למקבילו באנגליה
 ,ביקש האב ללכת לכותל להתפלל ,מספר שעות לפני הטיסה

משום שהוא  ,הרופאים ביקשו ממנו שיעשה זאת בזריזות
לצאת עם אמבולנס מיוחד שילווה ע"מ חייב להיות זמין 

הוא יצא לכותל ובינתיים הופקדו אותם לשדה התעופה, 
שני אנשים לשבת ליד מיטת בנו, האחד היה אחיו והשני 
הייתי אני. ישבנו ליד מיטתו, הוא היה חלש מאוד, צהוב 
 .כולו, לא היה לו כח לדבר, ומפעם לפעם הרטבנו את שפתיו

אחיו אמר תהילים כשהוא מביט מפעם לפעם במכשיר 
עה אמר לי: "אני רואה המראה על פעילות הכבד. לאחר כש

לטוב או לרע"? שאלתי מודאג, "לטובה, אמנם " ",איזו תזוזה
היא העיפה  .קלה אבל לטובה", אמר והזעיק את האחות

מבט ואמרה: "זה לא משמעותי, אין לזה כל משמעות 
הוא המשיך לומר תהילים והסתכל במכשיר, לאחר  ".רפואית

ה: "תשמע, רבע שעה קרא שוב לאחות, היא הסתכלה ואמר
לא מתאים שתקרא לי כל רבע שעה, אינך מבין וחבל 

הוא רץ  ,שתעסיק את עצמך בזה". לאחר רבע שעה
למתמחה: "תשמע, אני כבר שבועיים ליד המכשיר הזה, הוא 
מעולם לא הראה סימן כזה, אתם חייבים להתייחס", 

יהיה בסדר, אנחנו : "המתמחה העיף מבט לא מתעניין ואמר
טיסה ומקווים לטוב, אל תטריד את עצמך, מכינים הכל ל

הוא חייב תרומת כבד ואת זה לא ניתן לשנות". חלפה רבע 
ורץ  "...שעה נוספת, הוא קם ואמר: "אני הולך לפרופסור

? "משהו קריטי. "לכיוון חדרו, נקש על הדלת ונעמד בפתח
". שאל הפרופסור "כן, אני רואה תזוזה חיובית במכשיר

... !"אבל מותר לך לסמוך על הצוות ,ותךתראה, אני מבין א"
   אמר בטון מזלזל משהו.

חזרנו למיטה, הוא הביט במכשיר ואמר: "תראה, זה לא 
אבל הוא כבר רץ חזרה  ,יאומן", לא הבנתי כלום במכשיר

אני ". "לחדרו של הפרופסור, ואני נחרדתי מתוצאות המפגש
מתנצל, אבל אני חושב שכדאי מאוד שתבוא לראות במו 

ף" אבל קם, הוא הגיע ףאוף"עיניך, הפרופ' עשה פרצוף של 
למיטה, העיף מבט במכשיר והתדהמה ניכרה היטב על פניו 
 ,"זה לא יתכן, שינוי כזה עוד לא ראיתי במצב כזה של כבד"

קרא הוא למתמחים ולאחות והתברר כי תפקודי הכבד  .אמר
השתפרו בתוך זמן קצר לרמה שמאפשרת לו להשתקם, 

 ...הודיע נרגש כולו ,ו שאני משעה את ההטסה""תודיע
הופיע אבי האברך כולו מחייך, הפרופ' הסתכל עליו  ,לפתע

לא, אבל אני מאמין שיש שינוי . ""שמעת על השינוי"? שאל
לטובה", "מה עשית שם בכותל? מה שקרה לבן שלך 

הוא חסר תקדים ברפואה, הכבד שלו היה  ,בשעתיים האלה
ד אמנם באופן חלקי...", האב פרץ גמור וכעת הוא מתפק

בבכי של אושר ואמר לפרופ': "תסיים מה שאתה צריך 
 לעשות ואספר לך"... 

התיישב הפרופ' ליד האב שהחל לספר:  ,לאחר רבע שעה
"נולדתי במקסיקו, חיי הדת שם חלשים מאוד, ללימוד תורה 

ה חשיבות, רוב בני דורי גדלים כחילוניים או תלא הי
כבר עסקנו במסחר וחיינו ברמת חיים  14גיל כמסורתיים, מ
חשתי התעוררות גדולה ליהדות וביקשתי , 15גבוהה, בגיל 

היא  ,לעלות לארץ ללמוד בישיבה, משמעות הדבר יימהור
  .הם נעתרו לבקשתי ,ניתוק מהמשפחה. בלית ברירה

נכנסתי לישיבה טובה והתחלתי ללמוד תורה. אבי פתח עסק 
ולהשתלב בו, וכשהייתי מגיע גדול והפציר בי לבוא 

אבל שמרתי על  ,הם הציעו לי פיתויים רבים ,לחופשות
שלא אהיה בן תורה  ,עצמי כי ידעתי שמשמעות הדבר היא

ובשבילי לחזור למקסיקו פירושו מוות רוחני, לכן הלכתי 
משפחתי. ללכותל וקיבלתי על עצמי בלי נדר שלא לצאת 

, כל משפחתי הגיעה ישבתי ולמדתי וב"ה זכיתי לשידוך טוב
 .להשתתף בחתונה ובשבע ברכות

במהלך החתונה אבי היה נרגש, הוא ראה איך השתלבתי, 
הוא  ,ברכותהשבע של האחרון יום את החברים שרכשתי, וב

הוא הזכיר את שמי  ,קם וביקש לדבר, לאחר מילות הפתיחה
ופרץ בבכי וסחף את כל הנוכחים עימו, הוא הוציא טקסט 

שביקש  ,את הסיפור על ר' אליעזר בן הורקנוסוהחל לקרוא 
ללמוד תורה ואביו נידה אותו מנכסיו, "מעולם לא חשבתי 
לנדותך מנכסיי וגם אחיך מעולם לא דרשו זאת, הם העריכו 

אולם אני מודה שרצינו שתבוא  ,את לימוד התורה שלך
למקסיקו ותשתלב בעסקים, לא הבנו את ההחלטה שלך 

אבל  ,ך לוקח חלק בעסקי המשפחהואפילו התמרמרנו שאינ
אנו שמחים ומודים  ,כעת שראינו לאיזו דרגה רוחנית הגעת
שלומד תורה ומקפיד  ,לה' שזיכה את כולנו בבן ובאח כמוך

על קיום מצוות, אנו יודעים שכל הצלחנו היא בזכותך 
, הקמתי גדולדבריו עשו רושם  "!...ומבקשים את סליחתך

 ,התורה והמצוות בדרך ההולכים לילדים וזכיתי לתפארת בית
לאחרונה בני חלה, עשינו את כל ההשתדלויות בלימוד 
ובתפילה, משכלו כל הקיצין והבנתי שהוא חייב לעבור 
השתלה בחו"ל החלטתי ללכת לכותל ואמרתי לקב"ה: 

לא על עצמי ש "ריבונו של עולם, הרי רק בשבילך קיבלתי
מוד תורתך, לעזוב את הארץ, כדי שלא אתפתה ואתנתק מלי

כל עוד היה הדבר בידי שמרתי על ההבטחה באדיקות, 
היתכן שאצטרך להפר את הבטחתי משום שבני עומד 
למות? כעת בידך הדבר, בידך אפקיד רוחו ואת הבטחתי", 

ידיעה שמשהו חייב לקרות ואין לי מתוך חזרתי לביה"ח 
 "!מכריעות היו האלה המילים ,הרבות התפילות שלאחר ספק

 ,והצוות התרגשו עד דמעות, בהיווכחם לראות בחוש הפרופ'
 כוחה של מסירות ללימוד תורה ולקיום מצוות.  ימה

זכו האחים להתחבר לחיים של תורה ועלו  ,במהלך השנים
וכולם הקימו בתים לתפארת על אדני  ,לארץ בזה אחר זה

 שליט"א זהו סיפורו של הרב יוסף זיאת .התורה והיראה
 ]7[אנשים מספרים על עצמם    שנה.-כ 50ני שעלה לבדו לארץ לפ

 התורה     בברכת
 ברינה                רון 

 

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

 א' ניסן – לע"נ מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק                              
    מרים זצ"ליעקב בן  הרב לע"נ מו"ר                          

 כ"ז אדר – סרח בת שמחה ויוסף-לע"נ מרת אימי: שרה                          
 לע"נ חמי : מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף        

  גורג'י בן שמחה נפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחה : :לע"נ               
 : יהודה בן טובה יוסף חיים בן לאה: לע"נ  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 -: לע"נ מרים בת בלור רחל-מרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ                
 רחל בת חנה -נזימה בת טובה : לע"נ -: לע"נ שמחה בת סרח: לע"נ                
 : לע"נ סמי בן חנה  עופר בן יחיא"נ : לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

 : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטולהצלחה  
 : אביטל בת יפה יס: מתנאל בן אירזיווג הגון  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומות, להקדשות הזמנותל
 Ronbarina@gmail.com:או במייל

 4741102.מ השרון רמת 2 רקוצה' רח: כתובת
 

 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים
 4741102רמת השרון מ. 2: רח' הקוצר ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 לשבת סיפור – ען התורהלמ כוחה של קבלה

 לרפואת: 
 הרב מאיר בן כמסאנה שליט"א  

יעקב ישראל בן גלית  :  יהודה בן אסתר
 הדסה בת מרים : אורטל בת גלית
 זהבה בת הודיה : פאולה בת דינה

    מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   
 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ

  בן חמו פיבי בת חביבהאברהם בן אנט : 
 רחל בת נוארה: : נורית בת רחל 

 לזרע של קימא:
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 אהרן בן צילה: נפתלי שלמה בן לאה
 : מיטל בת לולו שושנה רייזל בת מינה

 שולמית בת שרה : עדי בת מזל
 בן זכר)(: חן בת דלילה שמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 ל בת חיההודיה בת ציפורה : רח

 יעל ברכה בת אביגיל
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  ההמראה לאחר בלבד שניות  73      נקודה למחשבה
 . צוות אנשי 7 נהרגו בה, 1986 לינואר 28ב" "" החלל מעבורת גם :התפוצצו הן
 לאחר בחקירה  .האנושי ההחלטות קבלת תהליך על" "ה"ה של הכואבת האמת וגם

 בשנת לפיזיקה נובל פרס זוכה, אמריקני יהודי פיזקאי, פיינמן רד'ריצ השתתף בה האסון
, קרים מים כוס לתוך גומי טבעת הטיל הוא בו פשוט קליפיזי בנסוי הוכיח הוא, 1965
 התרסקות לאסון הטכנית הסיבה וזו ,לאטום ומפסיק גמישותו את מאבד הגומי, שבקור

 להפוך מסויימים לאטמים שגרם מה, מעלות 20 מינוס של בקור שהמריאה" ר'לנג'צ"ה
 . נמנע הבלתי לאסון שהוביל והפיצוץ דלק דליפת, לקשיחים

  שחששו : :  ביותר הגורלית ואולי נוספת הסיב ךא
 שאף משהו לעשות יחד בוחרת אנשים שקבוצת מציאות  כאן יש, הצפוי הכשל על להתריע

 . חברתי לחץ .אישי באופן בו מעונין אינו מהם אחד
: אומר .. הבית של במרפסת מעלות 40 של בחום ישבו חברים ארבעה: דוגמא

 .....מזגן אין שבמכונית למרות ערב לארוחת, מ"ק 85 מרחק, לאבלין נסועל רוצים"
 מסתבר מרוצים ולא מותשים חוזרים כשהם... נגרר כבר , , זורם , , מסכים
: ש מסתבר ...כי כי רק הציע סתם והראשון לנסוע רצה לא אחד שאף

 עליו כופה היא. לחשוב מה או לעשות מה דםהא על כופה אינה כיום החברה, לעבר בניגוד"
 .מסוכן הכי וזה!" לרצות מה

 

  ל לקבל ונצליח ביטוי לידי" אני"ה את ולהביא להבליט שנזכה
 מה ליראות?  יגידו מה הזמן כל לחשוב ולא" ...הזרם נגד בשחיה"  כרוך זה אם גם

 (העורך)הדור וזקני.. לעשות לנו 

לא היה יכול להתעלם מהתלמיד השקדן  איש
זצ"ל    עובדיה יוסף והמוכשר, מר"ן רבינו

תורה 'בני ציון' זכו לארח אותו. שכתלי תלמוד 
נתן בו את , פרוש משה מנהל הת"ת, הרב

עיניו והיה מתבטא בהשתאות: "אחרי הילד הזה 
צריך לעקוב, שכן הוא צנוע, שקדן ואינו אוהב 

כך  ",ת להתבלט למרות
נימק. הוא הביט על התלמיד העוקף את בני 

ונראה גילו בחוכמה ובשקדנות עשרת מונים 
כמו תלמיד בוגר וותיק. הרב פרוש התלהב 

בעל  ומכישרונותיו 
פה שהפגין תלמידו הצעיר, עד שהורה 

להקפיצו מספר כיתות. וכך, עוד בהיותו בגיל 
למד בישיבה גבוהה. יעבר לועשר וחצי, כבר ה

חינוכיים של ימינו ניתן להשוות ( במושגים 
 מכתה ו' לכיתה י"ב) את לנער צעיר המוקפץז

ָּהוּ ֱאִליֶעֶזר ֶדְסֶלר נַָהג ַהָּגאֹון ַרִּבי – ּבְחּוץ ָלָאֶרץ ל זצ"ל ֵאִלי
ג זֶה, ַעל ִּפי   ַֹ ּוְלַסְּדרֹו, ַא ְּבבֹואֹו ְלֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל ִּבֵּקׁש ְלַהְפִסיק נה
זַ"ל ֶׁשֵאין ְלַקֵּצץ ֶאת ַהּזָָקן ְּבֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל. ָאֵכן ׁשּוב,  ָהֲאִרי ֵביָהָאמּור ְּבִכתְ 

ַנחוּם ַרִּבי –ָהַרָּבנִית ֵהִעיָרה ִּכי ַהָּדָבר ָעלּול ְלִהְתַקֵּבל ְּכזְִלזּול ְּבִמנְֲהגֵי ֵּבית ָאִביָה 
בּות ְּבִרגְׁשֹוֶתיָה ֶׁשל ַרֲעיָתֹו ַהגרא"א ִהִּגיַע ְלַמְסָקנָה, ֶׁשַעל ִּפיָה ְלִהְתַחּׁשְ .ְזֵאב ִזיו

ֲעִדיפּות ַעל ְּפנֵי ַהנְָהגָה ֲחָדָׁשה ֶׁשהּוא ְמַבֵּקׁש ְלַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו, ּוְלִפיָכ ִוֵּתר ַעל  –
 ִהְפִסיק ְלַסֵּדר –ַּכָּונָתֹו ְוִהְמִׁשי ְּבִמנְָהגֹו ְּכִמֶּקֶדם. ַרק ְלַאַחר ְּפִטיָרָתּה ֶׁשל ָהַרָּבנִית 

.ֶאת זְָקנֹו, ְוִהְתִחיל ִלנְהֹג ַעל ִּפי ַהֻחְמָרה ֶׁשָּבּה ִּבֵּקׁש ֶלֱאחֹז ִמְּכָבר
ִמַּתֲענִית ִּדּבּור ְּבַׁשָּבת ַּתְלִמיָדיו ִהְבִחינּו ְּבִׁשּנּוי נֹוָסף ֶׁשִהְתחֹוֵלל ְלַאַחר  

א  ְלַדֵּבר ְּבַׁשָּבת ֶאָּלא ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה ְּפִטיָרָתּה ֶׁשל ָהַרָּבנִית. הּוא ֵהֵחל ְלַהְקִּפיד ֶׁש
ִּבְלַבד. ִלְׁשֵאַלת ַּתְלִמידֹו ַרִּבי ַחּיִים ְפִריְדַלנְֶדר ִהְסִּביר, ִּכי ָּכל עֹוד ָהיְָתה ָהַרָּבנִית 

 ֵאֶליָה ּוְלַדֵּבר ִעָּמּה,     הּוא ָהיָה –ַּבַחּיִים 
ַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ַהנְָהָגה זֹו... אּוָלם ַעָּתה, ְלַאַחר ְּפִטיָרָתּה, הּוא ּוְלִפיָכ נְִמנַע ִמּלְ 

 ִקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ְלַהְחִמיר ְּבַהנְָהָגה ְראּויָה זֹו.

 זצ"ל  משה לוי י יכולת העיון של הרבלהדגיש כ חשוב
לא נבעה רק מכישורים מולדים. את כל כוחו הוא השקיע בלימוד. הוא העיד

אחרי השיעור אינה כדי לענות  א על עצמו, שהסיבה שהוא
לשאלות, כפי שחושבים אנשים, אלא "שאחר השיעור תש כוחי, אין 

". כוח לפני שאצא לביתיבאפשרותי לקום מהכיסא, ואני נח מעט ואוגר 
 וכן שאת חלקו הראשון של הספר 'ברכת ה'' , 

יש ללמוד עשר שנים כדי לדעתו היטב, לא רק בגלל העמל השכלי שהושקע
 בכתיבתו, אלא כי "הרבה יראת שמים הושקעה בו".

שזכה להיות , יוסף רפאלי הר"ר גם
מפוקדי חצרו של האדמו"ר המקובל 

 אבוחצירא אלעזרהרה"צ רבי 
ות, הענווה טווה את מארג הפרישזצ"ל 

 ואורח החיים הסגפני והצנוע, 
 . שהיה מנת חלקו של הרב

תמימות, נהג רבי אלעזר  
לצום מצאת השבת ועד כניסתה, והתנזר 
מכל מאכל או משקה. עד שהשחירו שיניו 

 .כפשוטו מרוב תעניות

 אומר:  זוסיא מאניפולי רבי
 אם ישאלוני בעולם האמת למה לא 

אדע מה להשיב.  –היית כמשה רבינו? 
 ,אולם אם ישאלוני למה לא היית זוסיא

 יסתתמו טענותי.

מזל טוב  ו מן טוב  ו                   סי " הברכוהי שועותכל   ת והי

 אומר: איני מבקש מנחם מנדל מקוצק רבי הרה"ק
מתוך עצמכם,  ומכם אלא שלושה דברים בלבד: שלא תהיו 

 .לעצמכם ה זולתכם, ולא תהיה ם לא תהיו פוזלים

הי מקבל קהל בחדר קטן סמול  כאשר
יעקב לבית המדרש 'בורכוב', היה רבי 

רגע אם  הרב זצ"ל הרב בודק כל  יוסף
 שאמור למסור את השיעור מאחר,

 

ואז היה עולה ומוסר שיעור עד שיגיע.  
ואף בימי בין הזמנים כל רב שלא יכל 
להגיע ידע כי יבקש מחכם יעקב והוא 

 ימסור שיעור במקומו.

כשלאדם יש סיפוק מעצמו גם 
 הנהגתו בבית תשתפר

מתחתנים ? כדי לתת לתת לתת 
 ולתת ...

 , היה זצ"ל החפץ חיים רבנו
מאוד, ובסוף קורא בספר תהילים ישן 

, קריאתו היה מחבקו,
והיה מסביר לסובבים אותו, . 

  ה שבספר תהילים זה הייתה
 קוראת ומזילה דמעות כדי לזכות 

 לבן יהודי כשר ונאמן.

 שליט"איובל דהאן לרב 
 ובני משפחתו היקרים הי"ו

 טוב  מזלסימן טוב ו
 תחי'נישואי הבת ל

 שובע שמחות, בבניין  עדי עד

זצ"ל  משה בן טוב אחד התלמידים , פעם לקחתי אל  הרב סיפר
קשתי שיאמר לי אם סופר זה מתאים לכתוב לי ימזוזה מסופר מסויים, וב

במזוזה ואמר לי" אמור מזוזות ואולי גם ספר תורה. הרב עיין והתבונן 
שלא יגיד לאשתו "אני רעב, הביאי לי   א לסופר שכשהוא

לבד זאת הסופר ראוי לאכול", שיאכל קודם ואחר כך ישב לכתוב. מ
ואפשר לרכוש ממנו ספרי תורה ומזוזות". הגעתי חזרה אל  לכתיבת סת"ם

הרב  , כיצד ידע.. הסופר וסיפרתי לו על דברי הרב
 שכך הוא נוהג תמיד..  יהודי זה הוא כיום סופר ידוע  בירושלים.



 

חברים היו רוחצים את  שניי
קערותיהם בנהר כאשר הבחינו 

שנפל למים והחל  
לטבוע. אחד מיד הושיט את 
ידו, משה את העקרב מהמים 
 והניח אותו על גדת הנהר. 

 

על ידי  ך תוך כדי כך 
העקרב. חזר לרחוץ את קערתו 

 החברהעקרב למים. ושוב נפל 
הציל את העקרב ושוב נעקץ. 
השני שאל אותו, "ידידי, מדוע 

את  ך אתה ממשיך 
העקרב כאשר אתה יודע שזהו 

 טבעו לעקוץ?"  
"בגלל," השיב, "שלהציל זהו 

." 

הבורסה טיילו -מגדולי שנייםם
הסתכל   ברחבה שלפני הבורסה.

 אחד מהם לצדדין ואמר לחברו:
 נער זה?  ,רואה אתה

יר לו הלה: נתן עינו בארנקך. החז
   הנח לו.

 אף אני ואתה 
 התחלנו בקטנות...

hamaor.netכל העלונים: 

 

ֹאר יוּ  ר ּתָ ָבֵרְך ְמֹבָרְך ַוֲאׁשֶ ר ּתְ י ֵאת ֲאׁשֶ י ָיַדְעּתִ  (במדבר כב, ו).ָאר" "ּכִ
 

זיע"א שביום ראשון הקרוב (ט"ו תמוז) חוגגים אנו את יום הילולתו,  ו רבינו 
מדקדק כהרגלו בקודש בעמקות גדולה בכל אות מאותיות התורה הקדושה, ומקשה שבפסוק 

 – זה לכאורה היה יותר נכון ומדויק לכתוב "את אשר תברך יבורך' (בלשון עתיד, ולא מבורך
בלשון עבר), וכמו סיום הפסוק "ואשר תאר יואר" (לשון עתיד). ומדוע שינתה התורה בלשון 

 הפסוק בין ברכתו לקללתו של בלעם?

מסביר אדוננו אור החיים הקדוש שבעצם בלעם הרשע היה בעל עין רעה ולא היה  
ה רואה מסוגל בשום פנים ואופן לברך רק לקלל, אלא שהרשע הזה היה מערים, וכשהי

באצטגנינות שפלוני יעלה לגדולה או יבורך בדבר אחר, היה עושה עצמו כמו שמברכו, 
וכשבא הדבר ומתברך, חושב אותו אדם שברכתו של בלעם גרמה, ולא כן הוא אלא מזלו 
גרם. וכך עשה לבלק שראה בכוכבו שעתיד למלוך במואב וברכו בדבר עצמו לרמותו, כי 

 ר תברך 'מבורך' כבר לפני כן, ולא מברכת בלעם.הוא הסובב, ולכן אמר את אש
י ֵמרֹאׁש ֻצִרים ֶאְרֶאּנּו (במדבר  ֽ בלעם יכול היה לברך רק את מי שהוא כבר מבורך קודם לכן, ּכִ
כג, ט), בלעם מברך רק את מי שהוא כבר מראש מבורך, אך אין בכוחו וביכולתו לברך אדם 

 ולהשפיע עליו טובה וברכה בברכתו.

 הרבה ברכות בדברי בלעם לעם ישראל, אומרים רבותינו ז"ל  
(סנהדרין קה ע"ב) שמברכותיו של אותו רשע רואים שהוא רצה לקלל, אך בגלל החכה שה' 

אכן, לבסוף הכל נהפך לקללות ומתו בעוונות שם לו בפיו נאלץ להוציא מפיו ברכות. 
עשרים וארבע אלף מעם ישראל, נורא ואיום, וכל זה מקללתו ומעצותיו של בלעם הרשע 

לעומת זאת לקלל כן היה לו כח, בלשונו הטמאה ובעינו  שיעץ להחטיא את עם ישראל.
ֹאר הרעה יכול היה להרע ולהזיק לאנשים. ולכן הדגישה התורה ודקדקה בלשונה " ר ּתָ ַוֲאׁשֶ

 יּוָאר" בעתיד, דבכח הטומאה שלו להרע ולהזיק לאחרים.

שזכות אדוננו אור החיים הקדוש תהיה למליץ יושר בעבור כל כלל ישראל  
 שנזכה לראות בקרוב בישועת ישראל השלימה, אמן.

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך
 

ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה,  נשמת:לעילוי 
 סעידה מזל בת יעקב,  ה בת אסתר, חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיישמחה בת לולו, 

 יחזקאל בן שמחה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
 , אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, יעקב יוסף בן מרגליתהרב דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, 

 שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג,  יהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,אפרים אל
 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

ּוְדָאגָה ַעד ַלְּפָרט ַהָּקָטן ְּביֹוֵתר ּוְבִענְיָן זֶה ִסֵּפר ָהַרב  ּותתְמִסירר
ךְ ַעל ְמִסירּותֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַהָּגאֹון ַרִּבי  ֶלִסיִצין  ֶאְלָעָזר ְמַנֵחם ַמן ׁשַ

זצ"ל ְלנֹוחּוָתּה ְוִלְכבֹוָדּה ֶׁשל ָהַרָּבנִית, ֶׁשָהיָה ֵעד ָלּה ַּכֲאֶׁשר ָּבא ְלֵביָתּה 
א ָהיְָתה יְכֹוָלה ִלתְ  ַֹ ֲעבּוָרּה ֶאת ַהְּתִקיעֹות ַּבָּׁשנִים ֶׁשָּבֶהן ְּכָבר  ה קע

ִּבֵּקׁש  –ְוַלֲעלֹות ִלְתִקיעֹות ַּביְִׁשיָבה: "ַּכֲאֶׁשר ִהַּגְעִּתי ֶאל ַהַּביִת  
ֵּצל ּוְמַבֵּקׁש ֶאת ְרׁשּוִתי ִמֶּמּנִי ַרֵּבנּו ְלַהְמִּתין ַּבֶחֶדר ַהֵּׁשנִי, ַּכֲאֶׁשר הּוא ִמְתנַ 
 ְלִהְתַעֵּכב ִמְסַּפר ְרגִָעים. 

ְלַאַחר ִמֵּכן נְִכנַס ְלַחְדָרּה ֶׁשל ָהַרָּבנִית ְוָׁשַאל אֹוָתּה ִאם נֹוַח ָלּה ֶׁשּיִַּגיעּו 
ַֹ ֲעבּוָרּה, ְוַכֲאֶׁשר   –עֹוד ִמְסַּפר ְרגִָעים ְלִהְתּכֹונֵן   ָּכֵעת ִלְתקע

 –ּוא ָחזַר ֵאַלי, ִהְתנֵַּצל ַּבֵּׁשנִית, ּוִבְּקַׁשנִי ְלַהְמִּתין עֹוד ְרגִָעים ְספּוִרים ה
...ְוָאְמנָם,  א ִלְפנֵי ֶׁשהּוא ְמָבֵרר ִאם ֵאין הּוא ַמְטִריֵחנִי ְּבָכ ַּכּמּוָבן 

 ְלַאַחר ִמְסַּפר ְרגִָעים ָהיְָתה ָהַרָּבנִית מּוָכנָה, 
ֵּבנּו מֹוִריד אֹוָתּה ְלִכֵּסא ַהַּגְלַּגִּלים, ַמְרִּכיב ֶאת ַהִּמְׁשָקַפיִם ְוָאז ָרִאיִתי ֶשרַ 

ַעל ַאָּפּה, ַמִּגיׁש ָלּה ֶאת ַהַּמְחזֹור, ְוַרק ְלַאַחר ֶׁשּנָָחה ַּדְעּתֹו ִּכי ַהּכֹל ְמֻסָּדר 
ַרֵּבנּו ָקָרא ִלי  –ֶׁשל ָהַרָּבנִית ַעל ַהַּצד ַהּיֹוֵתר טֹוב  

 ּוִבְּקַׁשנִי ְלַהְתִחיל ְּבֵסֶדר ַהְּתִקיעֹות!"

מה שיש לו לאדם  עיקרר
א בממונו הוא 

. שגם מי שיש לו ממון 
הרבה אין הממון שלו, רק מונח 

 ש ממש  אצלו. והוא דומה
המונח בתיבה סגורה וזבוב  

אחד ננעל בתיבה והולך עליו 
ואוכל ממנו, היוכל הזבוב 

להתפאר שהוא עשיר ויש לו 
 הרבה, הלא גם הוא נעול, 

לטול הסוכר לעצמו.   
כך העשירות לגבי האדם, 

ואינה שלו,  
מלבד מה שנותן לצדקה שהוא 

 שלו ממש.

-בא לראש בעל אכסניהה
ישיבה וביקש מאתו, שיבחר לו 
חתן מבין המעולים שבתלמידיו. 

הישיבה: כמה -אמר לו ראש
 נדוניה אתה פוסק לבתך? 

: רבי, בנים יש לי; האישהשיב 
 בת אין לי. 

בה: אם בת אין הישי-תמה ראש
 לך, חתן למה לך? 

-: רבי, בעלאישהחזיר ה
 השם, -יכולת אני, ברוך

 ומה איכפת לי, אם יהיה לי 
 חתן הגון בביתי?

ניצול שואה,אבי חסך ממנת  סיפרר
הלחם היומית הדלה במחנה הריכוז, כדי 
שיהיה לחם משנה לשבת. בערב שבת 
היה מבקש מאיתנו שנתאמץ ונראה 

 את ביתנו,  
 

בליל שבת קודש, שתיהיה לנו לשעבר, 
אשליה, כאילו רואים אנו את הנרות 
הדולקים, את היין, את החלות, את 

הדגים ואת שאר המטעמים, את זמירות 
" העליז, ה"השבת, ואת ה"

שהיה במעוננו... כן, כך קיימנו שבת 
 במחנה הריכוז...

ל ל

על רב אחד ששאלו אותו: כשאדם מישראל מקדש אישה  מסופרר
 ". תהוא אומר: "הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת 

מה טעם משה וישראל דוקא? השיב הרב: משה וישראל, כידוע, נדדו 
במדבר ארבעים שנה, ובמשך כל השנים הללו היו להם כל מיני דין 

 ביותר,  ודברים, חיכוכים, מריבות ושעות קשות
 ... זהו מוסר השכל ו ובכל זאת לא נפרדו 

 שצריכים ללמוד בני הזוג בשעת הקידושין... 

התשט"ו  הגיע לארץ ישראל  האדמו"ר  בשנתת
מצנז  יקותיאל יהודה הלברשטאםרבי 

זצ"ל: בכ"א אדר הקים את הקריה החסידית קריית 
ת צאנז בנתניה וייסד את חסידות

ית בשנת התשל"ה הקים את ב. 
הרפואה 'לניאדו' בנתניה המנוהל בהתאם להלכה 

היהודית ואשר אינו שובת גם במקרים של סכסוכי 
 עבודה עם ההנהלה.

ייסד גם .  ת בשנת ה'תשל"ח ייסד את
בירושלים קריה ובה תלמוד תורה עבור חסידיו. 

 שנה. 89נפטר בליל שבת, ט' בתמוז ה'תשנ"ד חי כ

ה'שוחד' שנוטל הקב"ה  זהה
מהאדם, שאם יתנהג האדם עם 

ו חבריו 
, אזי אף הקב"ה ינהג 
עמו כן, ויטה משפטו לכף זכות. 

על  ואבל אם האדם עצמו 
סובביו ונוהג עמהם במידת הדין, 
אזי אף הקב"ה דן אותו באותה 

ולכן זירז אותנו הקב"ה על  מידה.
 מידת החסד, 

 

ווכל גם הוא עצמו כדי שי
 במידת החסד והרחמים,  

 כי ה' יתברך חפץ חסד הוא.

נספר לך יושב מרום ומה לך  מהה
לו מנגד עיניך דבר אינו נאמר. ה

ממצולות קוראים אליך כל ניסתר. 
יכול,  מי יתן על כל עוונותינו 
תחמול,  שיפתחו שערי שמים. 

 ,נצעק, 

הנפלאות שלפעמים קורות 
לאדם הן לצורך העליה 

 הרוחנית שלו.
 

 כל מי שדעתו אינה 
פקד בידו מתבלבלת, ראוי שיו

 עבודת ה' בבית מקדשו.
 

, שקהילת , היה בין הבודדים, בזמנוזצ"ל הגאון מוילנא
מקופת הקהילה, כדי  ו וילנא החליטה לתת לו 

שיוכל לשקוד על תורתו באין מפריע. במשך השנים, 
אמנם, שחשבו ראשי הקהילות שהם מחזיקים את הגר"א 

 , רומשפחתו. אך לפני שנפטר 
שבין תפקידו היה להעביר את הכסף לגר"א, התוודה 

עה פרוטה לגר"א, כיוון השמש שכל אותן השנים לא הגי
שהוא שלשל את הכסף לכיסו. 

באותן השנים, נהג הגר"א, לשלוח את ילדיו 
בזמן הארוחות, כדי שיקבלו מעט אוכל,  

כיוון שבבית לא היה להם כלום. זו הייתה דרגת העוני 
 בביתו של של הגר"א והוא לא אמר דבר.

 

בני אדם שאינם נוחים להתערב זה בזה  רבספר  כתובב
בעיני זה אינו מוצא חן יחוסו של זה, וזה אינו ולהתקרב אחד לשני, כי 
דומים הם למאכל שרוצים להרכיב ממינים  –סובל את מנהגיו של זה 

שאינם מסוגלים להתערב זה בזה, ועל כן אין לעשות מהם תבשיל 
משולה לתבשיל, שכל אחד צריך למזוג בו מטעמו  י.הראוי. 

מטעמים ראויים וריחו. והתורה היא האש המבשלתו ועושה אותו ל
 וערבים לכל חיך יהודי. אותו הדבר גם בחיי המשפחה. 

 

כל אחד מטעמו בחיים  םעל שני הצדדים 
המשותפים, לתכלית בנין הדורות ומן השמים יסייעו לנו לבנות ביתנו 

 בשלום ובמישור אכי"ר.

ת.נ.צ.ב.ה.ע"ה ה לע"נ האשה הגדולה  
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אמר בלק לבלעם "כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר". אם כן, מדוע לא מבקש מבלעם שיברך אותו וממילא ישראל לא יוכלו להזיק לו? אלא כך 
הוא דרכם של שונאי ישראל, שמרוב שנאתם לישראל אין הם רוצים בטובת עצמם אלא רוצים לרמוס כמה שיותר את ישראל ח"ו (על התורה).

אי אפשר לעשות כל מיני דברים משונים ולהגיד: מי אמר שזה אסור? איפה 

כתוב שזה אסור? בסדר, זה לא כתוב, אבל איך זה מסתדר עם "ואהבת", זה 

לא מסתדר, זה לא מתחבר, זה מה שמנתק אותך. העבודה העיקרית שלנו זה 

כל הזמן לבדוק אם אנחנו מחוברים או ח"ו מנותקים מהקב"ה. "אחת שאלתי 

מאת ה' אותה אבקש, שבתי בבית ה' כל ימי חיי". אני לא מבקש כלום, רק 

מרים  אליך,  מסתכל  הזמן  כל  אני  אתך.  להיות  אחת,  בקשה  רק  אחד,  דבר 

אליך את הראש, מחכה שתחזיר לי מבט אבא. כשזה קורה, זאת ההרגשה הכי 

נפלאה שאני מכיר, אני לא צריך אז שום דבר אחר.

מבקש  בלק  ה'.  עם  לדבר  שמרבים  ידי  על  כזה?  לחיבור  מגיעים  איך 

מבלעם לקלל, ומה עונה לו בלעם? "הן עם לבדד ישכון". איך אני יכול לקלל 

את היהודים, הרי הם מתבודדים, "הם עם קדוש כזה שהם מתבודדים בינם 

אחריתם  על  יום  בכל  וחושבים  פעם  בכל  לפניו  שיחתם  ושופכים  קונם  לבין 

וסופם האחרון ועל ידי זה הם בטוחים מכל צר ואוייב ומסטין, כי הם מסתירים 

עצמם בצל כנפיו יתברך תמיד" (ליקו"ה ברכת השחר ה', פז).

פינה  לך  תמצא  תתבודד,  שבשמים,  לאביך  מחובר  להרגיש  רוצה  אתה 

נסתרת בשדה, בבית, אפילו באמצע בית המדרש כשאתה משחיל את הטלית 

מעל הפנים ואתה עם אבא.

שעת ההתבודדות הופכת את החיים למשהו כל כך מתוק, כל כך איכותי, 

חיים של קירבת אלוקים אמיתית. אנחנו צריכים לקבל על עצמינו את העבודה 

לא  טבעי.  פשוט,  אישי,  קשר  יום.  היום  בחיי  הקב"ה  עם  קשר  של  הפשוטה 

כזה קשר כאילו הוא נמצא במקום רחוק. אלא כאילו הוא נמצא במקום הכי 

קרוב, מול העיניים שלי ממש.

מה עוד יכול לעזור לנו להרגיש את ה'? לאהוב את ה'? אם נראה רק טוב 

באחרים. זאת העין הטובה, שהיא דבר עצום, שהיא זו שתוביל אותנו לחיים 

ַאֲהַבת עוָֹלם ַאֲהְבָתנּו

הקללות  ובמקום  גדול  הכי  הרשע  את  לוקח  הוא  אותנו.  אוהב  שה'  כמה 
שהיו מונחות לו כבר על קצה הלשון, הוא שם לו בפה כאלה ברכות.

הוא  אינסופית  אהבה  אותנו.  אוהב  ה'  כמה  באמת  יודעים  לא  אנחנו 
לא  היא  שלנו  והזכות  בשבילנו.  העולם  את  יהפוך  עכשיו  הוא  אותנו.  אוהב 
ישראל".  בכורי  למקום. "בני  בנים  שאנחנו  זה  מעצם  אלא  שלנו,  מהמעשים 
שיניתי  לחירות  אתכם  להוציא  כדי  עולמי.  את  בראתי  עבורכם  ורק  עבורכם 
בשבילכם.  העולם  את  הפכתי  טבע,  מערכות  שיניתי  בראשית,  סדרי  כל  את 
אהבת  בה,  השגה  בכלל  לנו  אין  אותנו  אוהב  שהקב"ה  האינסופית  האהבה 

עולם אהבתנו ה' אלוקינו. בחרת בנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו.

כל היהדות זה אהבה. זה הניגון הנפלא שמתרונן בעולם, ניגון שמגלה לכל 
נפש יהודית את אהבת ה'. המילה אהבה מופיעה כל כך הרבה פעמים ביחוד 
אלוקיך  ה'  את  ישראל". "ואהבת  שזה "שמע  הקב"ה  עם  לנו  שיש  גדול  הכי 

בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך."

מי התחיל את העם היהודי? אברהם אבינו, עמוד האהבה. איך הוא התחיל 
בערה  הזו  והאהבה  ונשגב  עליון  למשהו  אהבה  קיבל  הוא  ישראל?  עם  את 
בעל  כל  כמו  האש.  כבשן  לתוך  להיכנס  הזו  האהבה  בגלל  מוכן  היה  והוא  בו 
תשובה שמגלה פתאום כזה אור, שהוא מתחיל לרוץ אחריו, בלי לדעת, בלי 

להבין, עד שעוזב הכל מאחוריו ומתחיל חיים חדשים, חיים אמיתיים.

אהבה זה הכוח הכי גדול שיכול להיות בעולם. אהבה זה כוח שנגדו שום 
דבר לא יכול לעמוד.

יש לנו מצווה לאהוב את ה' בכל הלב, בכל הנפש. זה היעוד. זה התכלית. 
זה לא מדרגות של עובדי ה', "ואהבת" זה משפט שאומר כל ילד, כל בת, כל 

אחד.

בס"ד

שבת קודש   יד' תמוז, תשע"ז
פרשת בלק

ָרֵאל ָלֱאמִֹרי" (כב, ג) ה ִישְׂ ר ָעשָׂ ל ֲאשֶׁ ן ִצּפוֹר ֵאת כָּ ָלק בֶּ "ַויְַּרא בָּ
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 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואת והצלחת מורינו הרב אליעזר בן עטיא שליט"א 

והרבנית תהילה בת לאה תליט"א

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, ציפורה 
בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, נהוראי בן יעל פאני, 

אליהו בן פורטונה

להצלחה וישועה: נועה בת דבורה שמחה, שלום בן ליבא

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
בת אל בת ציפורה, מוריה בת שרה 

לזיווג הגון: מיטל בת יפה, שי שרגא בן אסתר, אייל בן יעל  

לעילוי נשמת: דליה בת נחום זאב הי"ד, שלמה שלומי 
בן אילנה נאוה, בניהו בן זכריה (יחיא) ומרים, דייזי בת 
עמומה, יוסף יצחק בן יחיאל, חי חיים בן אסתר, משה 

מוסא בן דוד וסיניה 
ת.נ.צ.ב.ה



אור האמונה  יד' תמוז, תשע"ז גיליון מס. 2585

זה העונג הכי גדול של הקב"ה, שהוא מתענג מהעבודה שעושים האנשים 
בעולם הזה, שנאבקים בחושך, שעוברים כאלה יסורים קשים, שהעולם כמו 
מתמוטט עליהם והם ממשיכים. אני בחלל הפנוי אבל אני יודע שאתה נמצא. 
לטובה.   והכל  אבא  ממך  שהכל  באמונה  מתחזק  אני  אבל  החושך  בשיא  אני 
היה  זה  כלום,  ראיתי  כשלא  פה,  יהיה:  הניגון  שנה   120 אחרי  לבוא,  לעתיד 
השם, ושם, כשהיה כל כך קשה, נורא ואיום ממש, אך הנה - זה ה' שהיה איתי. 
לקח  הוא  איך  איתנו,  היה  ה'  איך  ולראות  הכל  לשחזר  תענוג  כזה  יהיה  זה 
אותנו על הידיים כשאפילו ללכת לא יכולנו. כשמאמינים באמונה שלמה כי 
האדם  את  ממלאת  הזו  האמונה  הקושיות.  מתבטלות  רחמים,  מלא  הקב"ה 

ברוגע ומעניקה לו את החוסן לעמוד בכל הנסיונות.

יודע  אני  עצמי,  את  פוטר  לא  אני  אבל  כלום,  היום  לעשות  יכול  לא  אני 
שיש ה', אני יודע שיש קדושה, אני יודע שאני חייב להתקדש, אז אפילו שאני 
לא עושה כלום כי אני לא יכול, לא במעשים וגם לא בדיבורים, אבל אני יכול 
דברים  לעשות  יכול  לא  אתה  לאהוב.  יכול  לייחל,  יכול  לרצות,  יכול  להרגיש, 
גדולים? תעשה דבר קטן. תתפלל שמחר תוכל. רבנו הקדוש: "ואם אתה רחוק 
מאד מאד ממנו יתברך, ונדמה לך שאתה פוגם בכל שעה ממש נגדו יתברך, 
שהוא  ותנועה  תנועה  כל  כך,  כל  מגושם  שהוא  כזה,  שאיש  תדע  זה  כל  עם 
ויקרה  גדולה  היא  יתברך  להשם  ופונה  גשמיותו  מן  מעט  מעט  עצמו  מנתק 
יתברך,  אליו  מגשמיותו  נעתק  שהוא  מאד  קטנה  נקודה  ואפילו  מאד,  מאד 

הוא רץ בזה כמה וכמה אלפים פרסאות בעולמות עליונים". (ליקו"ת מח).

אתה חייב לזכור שמי שמעכב לך את הישועה זה ה' יתברך בעצמו שאוהב 
אותך אהבה עצומה ורק הוא יודע באמת מה טוב לך. רק לא ליפול ליאוש. רק 
לא להגיד אני רוצה למות ח"ו. כי איך אתה יודע מה יהיה ברגע הבא? העיקר 
זה לא לעזוב את הרצון והכיסופים כי כל המניעות הן בשביל שהאדם יגביר 
מאד  מתפאר  יתברך  ה'  הדברים!  על  להסתכל  ככה  הרצון!  ואת  החשק  את 
במי שמחזיק ברצון למרות כל הקשיים, העיכובים והנפילות. ועוד יותר במי 

שרואה מה שכבר קיבל והוא מודה ומודה ועובד את ה' בשמחה.

יהודים קמים מדי בוקר משנתם, ה' פוקח להם את העיניים והם רואים! 
עוורים"  "פוקח  של  לברכה  כשמגיעים  הצער,  למרבה  אך  רואים!  רואים! 
אומרים אותה כמצוות אנשים מלומדה, במהירות, בלי כוונה. וככה עם שאר 
הברכות... נדיר למצוא יהודים שמברכים ברכות השחר מתוך רגש אמיתי של 

הכרת הטוב, מתוך התפעלות מהרחמים של השם, מהאהבה שלו.

התענוג הכי גדול שיכול יהודי להרגיש זה כשהוא דבוק בה', כשהוא אוהב 
לזכות  וכדי  הקב"ה  עם  והחיבור  הקשר  זה  בחיים  שלנו  העניין  כל  ה'.  את 
יתברך  "ה'  יתברך.  רצונו  את  לעשות  איך  הזמן  כל  לחפש  צריך  הזה  לחיבור 
שיבין  באדם  ודעת  כוח  נתן  רק  גדולות,  והעלמות  בהסתרות  רצונו  העלים 
כל  ולבטל  יתברך,  רצונו  אחר  ולחפש  לבקש  ימיו  כל  לבלות  שצריך  מדעתו 

רצונותיו נגד רצונו יתברך " (ברכת השחר ה, עד).

לפעמים עוצרים אותנו בכוח. מן השמים מכניסים מקלות באופני העגלה 
שלנו. פתאום הכל מתהפך לנו ואנחנו לא מאמינים שדבר כזה יכול לקרות לנו. 

נדמים אנו כמו אדם שחשך עליו עולמו בצהרי יום. רבונו של עולם, למה???

ורמזים  קטנים  רמזים  לך  שלחתי  עכשיו  עד  כי  אותך,  אוהב  אני  כי  למה? 
גדולים ולא הבנת. עכשיו אין ברירה אלא לעצור אותך בכוח. ומי שמתעקש 
פנים  בשום  להתעורר  לא  שמחליט  מי  הרמזים,  את  להבין  שלא  עכשיו  גם 
ואופן, יכול למצוא את עצמו בסכנה איומה. כי יתנו לו ללכת בדרכו, כי "בדרך 

שאדם רוצה לילך, בה מוליכין אותו" (מכות י).

זה בדיוק מה שקרה לבלעם הרשע, הקב"ה אוסר עליו ללכת והוא מתעקש 
ואז אמר לו ה': "קום לך איתם" ואת הסוף אנחנו יודעים.

אותנו,  עוצרים  כשמשמיים  תמרור אזהרה.  לנו  לשמש  הסיפור הזה צריך 

מאושרים כי זה כזה תענוג לראות רק טוב אצל השני. וגם אם יש רע, תתעלם, 
אל תחפש את הפגמים, תהיה כמו הבורא יתברך: "דרך ה' יתברך להביט על 
על  מסתכל  אינו  טוב,  שאינו  מה  כן  גם  בהם  שנמצא  ואף  שעושים,  הטובות 
אסור  אדם  שכן  מכל  ביעקוב'.  אוון  הביט  'לא  השבוע)  (בפרשת  שנאמר  כמו  זה 
פגמים  ולחפש  טוב  שאינו  מה  דווקא  בו  למצוא  לרעה,  חברו  על  להביט  לו 

בעבודת חברו, רק אדרבא, מחוייב להביט רק על הטוב" (רבינו הקדוש, ליקו"ת יז).

לאדמו"ר  והודיעו  באו  פסח  המועד  חול  ימי  של  בעיצומם  שנים,  לפני 
חמץ  שמוכר  תקוה  פתח  בעיר  מאפה  למוצרי  חנות  בעל  על  ממישקולץ 
הוא  אופנים,  מיני  בכל  עליו  איימו  ואף  בפניו  שהתחננו  ולמרות  ר"ל,  בפסח 
לא שת ליבו לאף אחד והמשיך במיריו... קם מיד האדמו"ר ואמר: אני הולך 
החנות וקרא אל עבר בעל  מיד לדבר עימו. כשהגיע לשם, עמד הרבי בפתח 
החנות בחיוך ובחיבה: "צדיק! פסח כשר ושמח"! אותו יהודי, תינוק שנשבה, 
לפתח  מיד  רץ  בחיבה,  לעברו  שקוראת  פנים  הדרת  בעלת  דמות  כשראה 
החנות בכניעה, והרבי טופח לו על שכמו "אה! מה שלומך צדיק?" אותו יהודי 
כבש את עצמו בבושה ואמר: מה רבי, אני צדיק? תראה איך אני נראה?!  אמר 
לו הרבי: "בוודאי שאתה צדיק! כולנו בני אברהם יצחק ויעקב, היו לנו כאלו 
אבות וסבים צדיקים, אז בודאי גם אנחנו ממשיכים את דרכם..." וכך המשיך 
החג  מצוות  את  לו  והסביר  שכמו,  על  ושוב  שוב  וטפח  בשבחו  לדבר  הרבי 
וטעמיהם, ולמה אסור למכור ולאכול חמץ בפסח - דברים פשוטים הידועים 
זה  וראה  זאת.  את  אף  ידע  לא  שנשבה  תינוק  שאותו  כנראה  אך  דרדק,  לכל 
לאלתר  סוגר  שהוא  והבטיח  כף  בתקיעת  ידו  את  נתן  מיד  יהודי  אותו  פלא, 
אפשר  איך  לראות,  המום  היה  שם  שנכח  מי  כל  החג...  לאחר  עד  חנותו  את 
באהבת ישראל אמיתית ובכמה מילים ושבחים להפוך לב של יהודי טועה... 
בדרך חזרה למעונו הזכיר הרבי את הכתוב: "לא הביט  און ביעקב ולא ראה 
עמל בישראל, ה' אלוקיו עימו ותרועת מלך בו" - כשלא מחפשים את החטא 
של האדם ולא את הדברים הרעים אלא אתה מדבר אליו בצורה חיובית. כגון: 
"אתה צדיק" וכו', הנך, הופך את לבבו.ואכן אותו יהודי החל להתקרב אט אט 
שנהפך  עד  תורה  לשעורי  מכן  ולאחר  יום,  מדי  להתפלל  מגיע  והחל  ליהדות, 

היום לאחד מהאברכים החשובים של העיר...

מי  הבריאה!  של  חוק  החושך!  דרך  לעבור  מוכרחים  האור  אל  להגיע  כדי 
הזה  החושך  על  להסתכל  צריך  גדול.  אור  לראות  יכול  לא  בחושך  הולך  שלא 
מזוית קצת אחרת. צריך לזכור שהשם תמיד איתנו, אנחנו אף פעם לא לבד. 
בעולם  מקום  אין  באמת  כי  כביכול.  רק  אבל  חושך,  קשה,  הכל  כבד,  הכל 
שלא מקבל את החיות שלו מבורא עולם, אין מקום בעולם שלא תמצא שם 
רחמנות של השם. שם, בחושך, בכבדות, שם תחפש את השם, כי כשמוצאים 

אותו שם, יוצאים משם.

שאני  רוצה  עולם  בורא  ככה  אם  כלום,  ידוע  לא  אני  הלאה,  ממשיך  אני 
אעבוד אותו כעת, אז אני מוריד את הראש ועושה מה שאני יכול. "אדם צריך 
להחליט: אני עבד ה'! אני עובד אצל ה'! ה' לא עובד אצלי ולא חייב לי כלום! 
אתה עובד אצל ה' בתנאים שהוא יתברך רוצה שתעבוד אותו. כל דבר שעובר 
עליך, כל קושי, כל מיצר וכל בעיה - כל דבר שקורה לך בחיים - ככה ה' רוצה 
שתעבוד אותו. אלה התנאים שלו יתברך. נכון, מה שעובר עליך באמת קשה, 
אך שים את הקושי בצד ותתחיל להתבונן ולהודות על כל הניסים שה' עושה 
התחומים  בכל  איתך  שעושה  מה  וכל  ה'  של  הטובות  ההשגחות  כל  על  לך, 
הקושי  את  תיקח  זה  ומתוך  אותך  אוהב  ה'  כמה  להרגיש  תתחיל  האחרים, 
ה',  אצל  עובד  שאתה  שלך  ההגדרה  ידי  על  בהם  ותשמח  בעצמו  והניסיון 
לא ההיפך ח"ו, וה' מחליט איך תעבוד אותו, ומה שה' רוצה זה שתקבל את 
הייסורים האלה באהבה ותשמח בהם ותגיד עליהם תודה כי הכל זה רצון ה' 

והכל לטובה" ("המברך את עמו ישראל בשלום").
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בתכלית,  שנשקיע  שרוצים  איתנו,  שמדברים  להבין  לעצור.  צריכים  אנחנו 
במה שנשאר לנצח, לא בהבלים ובשטויות. כי בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין 
אותו. "ואם יתגבר שיהיה לו רצונות וכסופים חזקים יותר לה' יתברך, יוליכו 

אותו בדרך טוב וקדוש ביותר" (ליקו"ה יין נסך,ד), כמו בסיפור הבא:

כל העיר מכירה את השיר!

יונתן  מיסטר  האמריקני  העסקים  איש  עם  זריזה  היכרות  נעשה  בואו 
שוורצגולד המכונה ג'וני, אשר בשני העשורים האחרונים קנה לו שם נדל"ני 

טוב ביותר. 

פרוץ  ולפני  הצפוי,  האמריקני  הנדל"ן  משבר  את  הריח  ה-50  בן  ג'וני 
המפולת מכר 90% מכנסיו ברווח נאה, ואחרי המפולת האדירה של הבנקים 
וגרורותיהם וצניחת מחירי הנדל"ן, רכש נכסים עצומים, בסנטים ממש. אנחנו 
אנשים מנומסים ולא חטטנים, לכן לא נציץ לחשבונות הבנק שלו, ולא נרחרח 
כי  מדוע?   , ק.ל)  לכם  שסיפרתי  תגלו  ואל  דולרים,  מיליוני  (עשרות  שווה  בדיוק  הוא  כמה 
יהודים טובים שכמונו יודעים שהשווי האמיתי של בן ישראל הוא כמה תורה 

ויראת שמים יש בו.

נו טוב, שוורצגולד בוגר ישיבה אמריקנית, ידע ללמוד, ידע לדרוש, וחברי 
קהילתו בעיירה היוקרית בה התגורר, בחרו בו לאחד החזנים הבולטים של חגי 
תשרי. היה לו קול טנור לא רע בכלל, שלפעמים הפך לסופרן מצפצף. קורה. 
הנה כי כן, לפנינו יהודי מתוק, אוי ויי, איך שכחתי , הוא גם נדבן ומחזיק תורה, 
שהרי  כלשהו...  חמצמץ  טעם  לבו  על  נושא  אבל  לתפארת,  משפחה  המגדל 
עדיין לא הגשים חלום אחד, מתוך סוללת החלומות שסימן לצדם את האות 
שוורצגולד  ג'וני  נכנס  בטרם  אבל  לומר,  נעים  לא  החלום?  מה   .V האנגלית 
לעסקי הנדל"ן הוא ניסה את כוחו כזמר חתונות (כושל, צריך לומר), אבל לא צלח 

מזלו להרקיד בני תשחורת ביום שמחת לבם. נייט, לא היה לו ביקוש.

לא  דיסק,  על  ולהוציאם  קודש  שירי  כמה  להקליט  הימים  כל  חלם  ג'וני 
בני  לענג  אבל  מאחוריו,  מזמן  הזה  החלום  גדול...  כזמר  לו  שיריעו  בשביל 
שושנה  הו...  הו...  השמשות...  בין  של  וקסם  עונג  נוטפי  שבת  שירי  עם  אדם, 
רעייתו, שידעה על כך, מנעה ממנו תענוג זה. קבלו ציטוט מפיה: "ג'וני, אתה 
איש מכובד, איש עסקים, נדבן, אהוד על הקהילה. מה רע בכך שאתה עולה 
חזן בימים נוראים? בשביל מה להיכנס לאולפן הקלטות? הילדים ואני מאד 
לא  בזה!!!".  תסתפק  השבת...  שולחן  על  שלך  הווקאלים  מהביצועים  נהנים 
חנן  בכורה  בנה  בחופת  ליבה  כטוב  שושנה  שנים,  כחמש  לפני  אבל  תאמינו, 
תקליט  לך  טוב,  לך  עושה  זה  אם  "ג'וני,  לחופה  בדרך  לבעלה  לחשה  יעקב, 
ג'וני  ברכות,  השבע  תום  לאחר  ומיד  שוחררה  הנצרה  שבת".  שירי  באולפן 
תפילות  מתוך  שירים  עשרה  להלחין  והחל  לילה  באישון  במשרדו  התיישב 
השבת. הנגן הכתום לחוץ על PLAY  וג'וני מערבב בקולו טנור וסופרן "ישמחו 
במלכותך" משם דוהר ללחן מקפיץ - "לכה דודי" והופ לחן מתקתק -"אברהם 
יגל יצחק ירנן". האמת היא, וזה לא לפרסום, שלחניו היו בינוניים ומטה, אבל 
של  השבת  שירי  מעשרת  עשה  ג'ונסטון,  בארי  הפופולרי  והמעבד  המוזיקאי 
ג'וני מטעמים. ממש כך. הדיסק יצא לאור בארה"ב ב- 5,000 עותקים, כמה 
כמה  עלובות.  ממש  שומכלום...  והמכירות?  לישראל,  נשלחו  עותקים  מאת 
של  הביתי  למקלט  חזרה  דיסקים  של  גדולה  ומסה  נרכשו,  דיסקים  עשרות 

ג'וני, והחלו לעלות אבק.

נעים להכיר את אבינועם גלאון, אברך לעילא, אב לשישה קטנטנים, אשר 
אך  מתוק  חלום  עדיין  זה  דירה?  מליצות.  ללא  תורה  לימוד  על  נפשו  מוסר 
בלתי מושג. מה עושים? שכירויות. רעייתו נעמי איננה מתלוננת, היא בחרה 
בעילוי של הישיבה וידעה בדיוק את טעמם של חיים צנועים, שכן גדלה לצדו 
של אביה הרב הגאון נחום הורדניק שמרביץ תורה עד היום בישיבה ירושלמית 

בשום  בחלה  לא  הקטנים,  בילדיה  הטיפול  מלבד  שתחיה,  נעמי  מעטירה. 
פרנסה ועבודה מזדמנת כדי להביא טרף לביתה העיקר שאבינועם שלה יהיה 
גדול בתורה, גדול אמיתי. היא תפרה, היא גיהצה, היא ניקתה חדרי מדרגות, 
העיקר שהעילוי שלה יגיע בזמן לסדרים ללא שום בעיות פרנסה מעיקות... 
לזכותה ייאמר, כי גם בימים קשים בהם כלתה פרוטה מן הכיס, היא לא נתנה 

לו שום תחושה של מצוקה, ולא השמיעה שום צליל של טענה או מועקה.

לעתיד!  החתנים  כל  על  והלוואי  מצא,  אבינועם  ימצא?  מי  חיל  אשת 
קבלו ציטוט מפיה: "אבינועם, עיני רואות וכלות כיצד חלק מחברותיי שפזלו 
למותרות של העולם הגדול, גרמו לבעליהן לצאת מן הכולל, ומה יצא להן? לא 
תורה ולא פרנסה, ואני לא מדברת על פגעי הטכנולוגיה שרוצצו כמה בתים 
לאבק דק. אני מבקשת ממך אתה תעסוק רק בתורה, ואני אעשה השתדלות, 
הלוואי  ושוב  נו,  דבר".  לנו  חסר  לא  השם,  ברוך  ויעזור.  עוזר  עזר,  והקב"ה? 
עם  התחיל  זה  חלתה.  נעמי  מכבר  לא  שכאלה.  אמונה  של  מילות  כולנו,  על 
כאבי גב, עבר לאשפוז ונגמר בניתוח שדרש שלושה חודשי שיקום והחלמה... 
לזכותם של ארגוני החסד ייאמר שמזון לא חסר בבית הגלאונים, אבל בעל 
הדירה דרש את שלו. זה כבר החודש השני שדמי השכירות לא מועברים אליו. 
"אני נורא מצטער, אבל גם עלי יש נטל של משכנתא" הסביר להם, "אני לא 
יכול להרשות לעצמי להסתבך בגלל שנקלעתם למצוקה... תבינו אותי,. טען, 

ובצדק.

לו  שסיפר  רייזנטל,  נפתולי  שלו  לחברותא  מצוקתו  את  שח  אבינועם 
ימים,  שבוע  למשך  שמים  ירא  משגיח  כרגע  מחפשים  המשחטות  שבאחד 
לשחיטה מיוחדת עבור קהילת קודש בחו"ל. "הם רוצים אברך כמוך, שמבין 
ש"ח   4,000 לו  שישלם  לי  אמר  המנכ"ל  ועופות.  בהמות  שיבדוק  בשחיטה, 
למצוקת  ער  שהיה  הכולל  ראש  לעבודה..."  שבוע  רק  דולר...  אלף  במזומן, 
האברך היקר, הביע הסכמתו. "תלמד חצי יום, ואני אתחשב בך". אבל נעמי 
מעל מיטת חוליה היתה החומה הבצורה: "אני מתנגדת שתפסיד אפילו דקה 
הוא  הפרנסה  ומפתח  ימים,  שבוע  של  ארכה  לנו  נתן  הדירה  בעל  תורה.  של 
בידיו של הקב"ה. אני אתפלל ששכר הדירה יגיע ובהקדם" ו... אבינועם חזר 

לסטנדר.

"ג'וני אתה לא תאמין מה שאני מספר לך, השיר שלך 'לכה דודי' שבדיסק 
נעורים  ידיד  מושיקו,  הדובר  מסחררת,.  הצלחה  פשוט  הוא  שלך,  התקוע 
ירושלמי של ג'וני שוורצגולד, שעדכן אותו בטלפון, נרגש עד שורשי שערותיו. 
הסופרן  קול  מתגלגל  לאוזני  והנה  חרדית,  בעיירה  השבת  התארחתי  "ג'וני 
הייתי  המרגש,  המוסיקלי  והעיבוד  שלך.  האופייני  הסילסול  עם  שלך,  טנור 
המום" סיפר מושיקו. "יצאתי לרחוב, ומה לנגד עיני? אוטו מנגן, המודיע על 
כניסת השבת לתושבי העיר, משמיע הלוך ושוב, את השיר שלך. ומארחיי, לא 
תאמין, שרים אותו בעל פה, קטנים כגדולים. תאמין לי, זיכוי הרבים של השיר 
הזה... אין לו אח ורע. הם מספרים לי שכבר שלוש שנים השיר מושמע כל ערב 

שבת בשכונות העיירה... נופת צופים. היית מאמין?"

ג'וני איש הנדל"ן גירד את מצחו במבוכה "מושיקו אתה רציני? כל העיר 
באופן  לאתר  נסה  הבעיה,  "מה  מושיקו  חתך  "בהחלט"  השיר?"  את  מכירה 
אקראי משפחה באותה עיירה שאינך מכיר, ובקש ממי שיענה לך שיזמזם לך 
אושר  של  ענק  חיוך  שבת".  ערב  כל  אצלכם  שמושמע  דודי"  השיר "לכה  את 
נמרח על פניו של ג'וני, איזה יופי, הפזמון שלו עושה נחת ליהודים כשרים... 

האמנם?

נתבקשה  בישראל   144 של  הטלפנית  אבל  ולמה,  כמה  איך  תשאלו  אל 
"יש  בדעתו.  עלה  כך   ,127 הרימונים  מרחוב  העיירה,  מתושב  אחד  לו  לאתר 
כאן רבים, תבחר לך... והוא בחר באחד הדיירים. "הלו, שלום אדוני, אני מדבר 
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מארה"ב, שמי ג'וני. באמת לא נעים לי, אבל יש לי בקשה קצת משונה, האם 
אתה יכול לזמזם את השיר שמושמע אצלכם בעיר כל ערב שבת על ידי האוטו 
המנגן?" "בוודאי" צחק הדובר "לכה דודי, לקראת כלה... בואי בשלום" וגו'ני 
שומע טראנס ליין בשידור חי את הוויברציות הקוליות שלו על הציר הווקאלי 
שבין טנור לסופרן, ולא מאמין למשמע אוזניו. היהודי הזה מבצע את השיר 
המרשים.  הביצוע  על  לך  מודה  מאד  אני  תודה  ממנו. "תודה,  טוב  פחות  לא 
להתראות". ג'וני התרווח בכורסתו עם המון נחת בלב, וצהלה זורחת על פניו, 

הוא לא הקליט בחינם, יש פירות לעמלו המוסיקלי.

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

אליך.  רצונות  קדושים,  ברצונות  אותי  תמלא 
פסח,  בערב  כמו  מחדש,  יום  כל  אזכה  שאני 
לשרוף את החמץ שבליבי, שזה היצר הרע, שזה 
ישאר  שלא  עד  הרעות,  והמדות  התאוות  כל 
טוב  ללב  יהפך  וליבי  זכר  ושום  שמץ  שום  מזה 

בשלמות, לב שהוא עם רצונות טובים בלבד.

זכה אותי אבא להפוך את האש של התאוות 
לאש דקדושה, לאש של רצונות אליך, כמו שהיה 
הקדושה  שהאש  התשובה,  בתחילת  פעם, 
זכיתי  זה  ובזכות  עוצמתה  במלוא  בי  בערה  הזו 
לעשות דברים נפלאים שהיום כבר אין לי כוחות 

לעשות אותם.

טובות,  קבלות  עצמי  על  לקבל  יכולתי  פעם 
יכולתי להתאפק, להתגבר, והיום זה כל כך קשה, 

כמעט בלתי אפשרי.

התעניות  בכל  בקלות  להתענות  יכולתי  פעם 

שיש, כמו השובבי"ם, ובה"ב, והיום זה כל כך כבד 

שצמצמתי את הרשימה רק למה שמוכרחים. וזה 

נס שבערב פסח אני עדיין מקיים תענית בכורים 

ולא פוטר את עצמי בסיום מסכת. 

פעם צעקתי בשדות בכל הכוח, היום אני כבר 

הרבה יותר שקט ודיי מקנא באלה שצועקים בלי 

סוף כשאנחנו ביער, בזמן חצות.

כשהיה  התבודדות  שעות  שש  עשיתי  פעם 

כבר  זה  היום  אותו,  להשיג  רציתי  שמאד  משהו 

נראה לי חלום.

פעם הרגשתי את הקדושה העצומה שספוגה 

אנחנו  שבה  המיוחדת  השכונה  של  בבתים 

מתגוררים.

ועל  ברחובות  הלכלוך  על  מתלונן  אני  היום 

זה שאין חנייה כי הכל כל כך צפוף כאן אבל אני 

בשום  הזו  השכונה  את  להחליף  מוכן  לא  עדיין 
שכונה אחרת.

וחגים,  שבתות  שיש  תודה  עולם,  של  ריבונו 
לגור  שזכינו  על  שמחה  מתמלא  אני  שבהם 
יהודיים,  חיים  ולחיות  הקודש,  עיר  בירושלים 
זוכים  פה  שרק  כאלה  חיים  אמיתיים,  חיים 
להרגיש אותם במלוא עוצמתם כי פה כולם זזים, 
רצים, מתרוצצים, מזיעים, קונים, מתכוננים, וכל 

ההמולה הזאת זה רק כדי לעשות את רצונך.

כמו  כוחות  כבר  שאין  נכוון  עולם,  של  ריבונו 

אליך,  אהבה  כזו  יש  פנימה  הלב  בתוך  אך  פעם, 

יותר  אליך,  דיבורים  כאלה  יוצאים  הזה  ומהפה 

מפעם.

ריבונו של עולם, אל תתן לי להתקרר. תבעיר 

שרוצה  האש  הזו,  הקדושה  האש  את  מחדש  בי 

רק אותך!

שבת שלום לכל אחינו בית ישראל!
מנחם אזולאי

אחרי 48 שעות דפיקה בדלת משפחת גלאון. השעה עשר בלילה. אבינועם 
לכם  שולח  הוא  מארה"ב,  שוורצגולד  ג'וני  מר  של  שליח  אני  "שלום,  פותח 

מעטפה, תחתום בבקשה אדוני". 

קטנה  ופתקה  דולר,  מאה  בני  ירקרקים  שטרות   10 חותם.  אבינועם 
שלי  השיר  את  לאוזני  כששרת  נחת  הרבה  לי  עשית  שלום,  גלאון  "'אבינועם 
שאלה  ומחלימה  ההולכת  ונעמי  ארה"ב".  ג'וני  הלב,  מכל  תודה  דודי".  "לכה 

"אבינועם, מי שלח את המעטפה הזו...?"
(מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי)

ניתן לשמוע שיחה על פרשת השבוע מכותב העלון בטל: 02-5875777-5-7-1-7 (בעלות שיחה רגילה)

בס"ד יצא לאור 
לקט תפילותיו (חלק א) של הרב מנחם אזולאי

מתוך 500 העלונים הראשונים שיצאו לאור בעשרת השנים האחרונות
הספרון בן 234 עמודים בכריכה רכה

לרכישה, להקדשות לארועים ולפרטים נוספים - "אורות": 
r.m.azolai@gmail.com :טל. 072-2129414 (רב קווי) פקס. 076-5102980  דוא"ל
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להקדשות ובנושאי העלון נא לפנות לטלפון: 050-4178148
תרומות ניתן להעביר לת.ד. 57943, ירושלים  - או לחשבון בנק הדואר 20685668. כל תרומה תתקבל בברכה.

r.m.azolai@gmail.com :ניתן לקבל את הגיליון בדואר אלקטרוני ע"י שליחת מייל לכתובת
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 לך וישוב לביתוי

 
 כחרמו חמור ‰„בר י‰י‰ ˘ם, מיוח„ מנין ל‰ם ˘י˜בעו, עˆמם על ‰חסים ‡ברכים ‡ל בז‰ מופני˙ ב˜˘˙י

 ˘ל‡ לו מוטב, ˘פ˙יו רוח בע„ לעˆור יכול ˘‡ינו ˘מי „ע˙י ‚ילי˙ וכברֈ ל˘וח ˘ל‡ ןנו בן י‰ו˘ע ˘ל
 ‡˙ לחלל יבו‡ ול‡ לבי˙ו וי˘וב ילך כ"ו‡ח, ח"י ˙פיל˙ ‡חר ע„ מי˘˙בח ר˜, ‰מ„ר˘ בבי˙ י‰י‰

 ביחי„ו˙ בבי˙ו ל‰˙פלל י˘‡ר ‰כיפורים ביום ˘‡ףֈ מל˘וחח בנפ˘ו לעמו„ יכול ˘‡ינו ומיֈ ‰˜ו„˘
 ˘נו˙ ‚זרו˙ ˘‡חרי וי„עו'ֈ וכו ‰˙ור‰ ו˜רי‡˙ ‰˙פיל‰ בע˙ ˘יח‰ ˘ל עברו˙ ממ‡ו˙ נפ˘ו ויˆיל

 ˘‡ל˙ י"ע, ‰„ור לחכמי נו„ע, מ„ר˘ו˙ וב˙י כנסיו˙ ב˙י ו‡לפי ˜‰ילו˙ כמ‡˙יים כ˘נחרבו, ט"ו˙ ח"˙
 על נ‚זר ולכן, ‰˙פיל‰ ב˘ע˙ ‰מ„ר˘ בבי˙ ˘„ברו מחמ˙ ‰י˙‰ ‰˜טרו‚ ˘‰˙‚ברו˙, ‰˘מים מן חלום
, מ„ר˘ו˙ ב˙י ‡לפי מ‡ו˙ ˘נחרבו, ‡נו ב„ורנו נ„בר ומ‰ נ‡מר מ‰ ‰רבים ובעוונו˙ינו, ˘יחרבו „"ב‰ימ
 בו˘˙י. מוסר ל˜חו ול‡ ר‡ו ‰ללו ור˘עים, ˘עור ל‡ין ‚„ול ו‰˜טרו‚, ל"רח עלינו מרחפ˙ ‰סכנ‰ וע„יין

 בב‚„ים ‡ף ‡ו ב˘טריימל לבו˘ים, חסי„ים ‡ברכים ‰מכונים ‰ם ˘‡לו ‡ליך פני ‡ל˜י ל‰רים ונכלמ˙י
 עם ‰˙פילו˙ ל‰עלו˙ ˘‡פ˘ר יח˘וב פ˙י מיֈ מרמ‰ ˙„בר ול˘ונו ברע‰ ˘לח פיו ‡˘ר בעו„, לבנים

 ˘ל ˜ופ‰ י˘ ב‡רı ˘למט‰ ו˜ˆף בזיון וכ„י. עימ‰ם ‰כרוכים ‰‡סורים ו‰„יבורים ‰בטלים ‰„ברים
 ל‰רחי˜ ˘נוכל, י˙ברך' ‰ ויעזורֈ ˘מים למעוני יעלו עו„ ו‡יך, ‡ח˙ בכפיפ‰ ‰˙פילו˙ עם יח„ ˘רˆים
 מ˜ום בכל י"בנ לכל י˙ברך' ‰ ויעזורֈ ‡חר‡ ‰סטר‡ כח ומ‚בירים ‰מפטפטים כרמים ממחבלי עˆמנו
 .‡"בב, עולם ‚‡ול˙ ונ‚‡לֈ ˘‰ם

 יומ‡ „‰ילול‡ ט' ˙מוז) - ‰"˙˘ל ב˘לח „רעו‡ רעו‡, ˆ‡נזמ' חיים ˘פע'‰ ˜"‰ר‰(




