פרשת בלק
העלון לברכת והצלחת

משפחת שמאי
כל הברכות והישועות

הקב"ה לא רצה שבלעם ילך לקלל את ישראל ואמר לו" :לא
תלך עמהם" .אבל כאשר השתוקק ורצה אמר לו" :קום לך
איתם" .ואז מלאך רחמים ניצב בדרך להציב בפניו מכשולים,
ולא זו בלבד אלא שבלעם אומר לו" :אם רע בעיניך אשובה
לי" .עונה לו המלאך" :לך עם האנשים" ,כי בדרך שאדם רוצה
לילך מוליכים אותו ,לטוב או לרע.
המשגיח של קמניץ כשהיה בגיל  8חלה ,כל התפילות של
הקהל עליו לא נענו .אמר לו אביו  -תעשה משהו גם אתה!
מה אני אעשה?! ,אמר הילד .השיב אביו :קבל החלטה טובה,
למשל -שתתפלל במניין .קיבל על עצמו והבריא .לימים,
נתמנה למשגיח וביקשוהו לנסוע לארה"ב לגייס תרומות.
משהבין שלא יהיה לו בביטחון תפילה במטוס במניין העדיף
לעשות הפסקה באמסטרדם לכמה שעות ,בתקווה למצוא
מניין .משנחת ,עמד בתחנה .עצר לידו מישהו ושאל -לאן
הרב צריך? הסתבר שגם הוא הולך להתפלל.
כשהגיעו לביהכ"נ היו  8אנשים ,והם השלימו .הרב היה
מסביר בסיפורו ,לא היה סיכוי שיבוא עוד מישהו ,אבל
מכיוון שהם רצו להתפלל במניין שלחו להם יהודי מישראל!
כך היה מעורר את קהל השומעים בסיפורו האישי.
מכאן עלינו ללמוד כי אם נרצה להתחזק ולקיים מצוות
יסייעו בידינו ,כשם שאם חלילה אדם רוצה לעשות עבירה
כבלעם יסייעו לו גם כן...

לע"נ חיים אורי בן דליה

ז"ל

לרב יובל דהאן

שליט"א

בעל העלון "המאור שבתורה"
ובני משפחתו היקרים הי"ו

לנישואי הבת

תחי'

בבניין עדי עד,
שובע שמחות.
תרגיש שה' עימך -
ממילא הוא שומר אותך בכל אשר תלך ...
שני חברים ישבו בקרון של הרכבת.
אחד מהם היה פוחד ונלחץ מכל נדנוד
של הקרון ,ירא הוא ,שמא יתהפך
או יטלטל הקרון חזק מידי.
צחק עליו חברו ואמר" :אתה מגזים בפחד שלך,
גם אני בשר-ודם כמוך,
ואיני ירא ופוחד ,מכל טלטול".
החזיר לו חברו" :מה אתה משווה בנינו?
אתה – סלק וגזר ומלפפונים
יש לך בסלים ,ואני יש לי בסלים
שלוש מאות ביצים"...

מעשה בשר צבא אשר שמע כי בארץ רחוקה המציאו משחה מיוחדת אשר
כל המושח בה את גופו לא יזיקו לו שום כלי מלחמה לא חץ ולא חרב.
החליט השר להשיג את המשחה המופלאה משום כך נסע אל אותה ארץ וקנה את משחת הפלאים.
בדרכו חזרה פגשו בו שודדים והללו ירו לעברו חיצים אולם השר שהקדים ומשח את גופו במשחת הפלאים לא נפצע כלל...
כאשר ראו השודדים כי עומד מולם אדם שאינו נפגע מחציהם נבהלו ופנו לברוח .קרא להם השר ואמר" :עמדו ואל תפחדו בואו
ואכבד אתכם ביין ובמדגנות"" .מדוע אתה נוהג עמנו כך"? התפלאו השודדים "והרי עמדנו להרגך ואתה גומל עמנו טובות?!"
"טובה גדולה עשיתם עימי" אמר השר ,משום שמשחה נפלאה קניתי המסוגלת להגן על בעליה מפגיעה אולם כל הדרך היה בליבי
החשש שמא המשחה אולי אינה מועילה כלל? אמנם יראתי לנסות אותה שמא באמת אינה מועילה ואפגע בעצמי ,אבל ,עכשיו
שיריתם בי ולא נפגעתי בטוח אני כי אוכל להתייצב כנגד כל אויבי ללא פחד!...
אמר המגיד מדובנא :במשך כל השנים ידעו ישראל "כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל" הקסמים אינם שולטים
בבני ישראל שהרי יעקב היה בבית לבן הארמי והיה לבן מתנכל ליעקב בקסמיו אולם לא היה יכול לו .אולם ידעו
ישראל סגולה זו אך פחדו מלנסותה .והנה כאשר שלח בלק את בלעם לקלל ולהזיק לישראל בקסמיו ולא הצליח
אמר ה' לבלק" :טובה גדולה עשית עם בני ישראל עכשיו יודעים בני לבטח
כי מובטחים הם בפני קסמים ולחשים שלא יזיקום!"...
לברכת והצלחת

יוסף נקי בן שרה וב"ב
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לעילוי נשמת

אפרים אליהו בן מרים

פרשת בלק
פרשתנו נקראת על שמו של בלק ולא על שמו של
בלעם ,שכן בלק היה היועץ והיוזם ,והוא הכניס את
בלעם לעניין .לומר לך ,שגם בנתינת עצה בלבד יש
להיזהר זהירות רבה.

מבאר הבן איש חי ז"ל :מכל דבר בעולם ניתן ללמוד
מוסר השכל ,ואף ממלאכת החשבון .כיצד? אם נכתוב
את הספרה "אחת" ,ולידה עוד "אחת" ,נקבל את המספר
"אחת-עשרה 11 -".נוסיף לידו עוד "אחת" ,ויתקבל
"מאה ואחת-עשרה" .111 -

פרשת בלק פרשתנו נקראת על שמו של בלק
ולא על שמו של בלעם ,שכן בלק היה היועץ והיוזם,
והוא הכניס את בלעם לעניין .לומר לך,
שגם בנתינת עצה בלבד
יש להיזהר זהירות רבה.

אם נכתוב עשר פעמים את הספרה "אחת" ברציפות,
יהיה בידינו למעלה ממיליארד ,אבל אם נכתוב את
עשרת המספרים הללו על עשרה דפים נפרדים,
לא יהיו בידינו אלא עשר יחידות...

בארץ טמונים אוצרות יקרים ונפלאים
(עד היום לא עמדו החוקרים על אוצרות אלו ,ויש
דברים רבים שעוד יתגלו) ,אך יש צורך בעבודה
ויגיעה רבה כדי לגלותם.
לכן נמשלו ישראל לעפר ,שכן בכל יהודי טמונים
אוצרות יקרים של אמונה ,אהבה ויראה ,אלא שיש
לעמול ולהתייגע כדי לגלותם.

עלינו ללמוד מכאן את מעלת האחדות.
כאשר ניצבים יחדיו ,הכח מוכפל עשרת מונים,
וכאשר כל אחד פועל בנפרד,
אין לו אלא כוחו המוגבל.

החפץ חיים הורה שחוץ מהאיסור לדבר לשון הרע על
הזולת ,ישנו גם איסור לדבר על עצמינו לשון הרע...

אל המלך שלמה הגיעו שלושה סוחרים .סיפר הגדול שבהם :שלשתינו יצאנו יחד
כשסכום כסף גדול באמתחתנו .בערב השבת האחרונה חיפשנו מקום להטמין
את כספנו ,וחפרנו בור בחצר בית המלון ,בדקנו שאף אחד אינו רואה והחבאנו בבור את כל ממוננו.
לאחר השבת נעלם הכול .כל אחד מאתנו בטוח שהשני גנב את הכסף ,אנא אדוני המלך עזור לעבדיך!
״אני צריך לחשוב על זה״ ,אמר המלך ,וביקשם לחזור למחרת .כשנכנסו למחרת ,אמר להם :״יש לפני דיון
וכשאסיים אתפנה אליכם! רגע ...עוצו לי עצה״ ביקש מהם המלך" .נער ונערה נשבעו זה לזה כי כשיגדלו יינשאו
זה לזו ,ולא יינשאו לאחר בלי רשות השני .לימים נפרדו דרכיהם .הנערה גדלה ופגשה בחור והם התארסו.
לפני החתונה נזכרה הנערה בשבועה ,היא סיפרה על כך לארוסה ,זה לקח מיד סכום כסף גדול ויצא ביחד עם ארוסתו לשכנע את
הנער לוותר על שבועתו תמורת הכסף .לשמחתם הרבה גילה הנער אבירות ,ולא רק ויתר אלא אף סרב לקחת מהכסף שהוצע לו.
בדרך חזרה פגע בהם שודד ,סיפרה הנערה בבכי קורע לב לשודד את סיפורו של הכסף ,ואמרה :והרי אותו בחור שהיה יכול לקבל
את הכסף בזכות ,סירב וגילה אבירות לב .אתה שהכסף הזה אינו שלך כלל ,בוודאי שראוי לך לגלות אבירות ולא לקחת אותו...
השודד השתכנע והלך לדרכו .אמרו לי אתם ,מי מהם ראוי להערכה? אמר הראשון :לדעתי יש להעריך את הארוס ,שרצה לתת
מכספו עבור ארוסתו .אמר השני :אני מעריך את הנער שוויתר על שבועתו ומחל על הכסף שהציעו לו ,הרי היה יכול לזכות בו
ביושר .אמר השלישי :אני מעריך את השודד על שגילה רוך לב ולא שדד את כספם .קפץ שלמה המלך והצביע על השלישי :אתה
הוא הגנב! הודה בבקשה על האמת ואל תבוש! אם היה בך צד של הערכה למי שוויתר על כסף שאינו שלו ,כנראה שגם בך יש
דמיון לאותו שודד .נפל האיש על פניו והודה כי אכן לא עמד בפיתוי ולקח את ממונם של חבריו...
כששלוחי מלך מואב באים להזמין את בלעם כדי לקלל את ישראל ,אומר להם בלעם :״אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב
לא אוכל לעבר את פי ה׳ אלוקי...״ מכאן למדו חז״ל על חמדנותו של בלעם.
ומדוע? הלא הוא אומר בפרוש" :לא אוכל לעבור את פי ה׳ אלוקי?!" אלא אמרו חז'׳ל הרי לא דיברו עם בלעם על כסף וזהב?!
מי הזכיר את עושר ביתו של בלק?! אבל כשאדם מעריך משהו ,כשאדם רוצה מאוד משהו,
אפשר לשמוע את זה בקולו .כפי ששלמה המלך מצא את הגנב לפי הדמות שהוא העריץ.
כך נוכל גם אנחנו בתוך עצמו לגלות מי אנחנו ומה השאיפות האמתיות שלנו לפי הדברים
והאנשים שאנחנו מעריכים .אך נזכור שתמיד אפשר להשתנות לטובה...

