
זה לעומת זה, מציבה המשנה את דמותו של אברהם אבינו, אבי האומה, אל מול דמותו 
הוא  הללו,  דברים  שלושה  בו  שיש  מי  "כל  אותם:  מגדירה  היא  וכך  הרשע.  בלעם  של 
מתלמידיו של אברהם אבינו. ושלושה דברים אחרים, הוא מתלמידיו של בלעם הרשע: 
עין טובה, ורוח נמוכה, ונפש שפלה – מתלמידיו של אברהם אבינו. עין רעה ורוח גבוהה 
ונפש רחבה – מתלמידיו של בלעם הרשע. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו 
של בלעם הרשע? תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה ונוחלים העולם הבא, 
אברהם  בין  מה  שחת".  לבאר  ויורדים  גיהנם  יורשים  הרשע  בלעם  של  תלמידיו  אבל 
אבינו לבלעם הרשע? אברהם אבינו היה טוב עין. הקדוש ברוך הוא חננו במקנה, בכסף 
ובזהב, והוא לא שמר את הטובה לעצמו, אלא פתח אכסניה חינם, להולכי מדבריות, בה 
השתחווה לפני אורחיו והאכילם לשונות בקר בחרדל, ולימדם להודות לבורא העולם 
ולהכיר בחסדו – גמל חסד רב הן ברוחניות והן בגשמיות. השתמש בידיעותיו וברכושו 
זו  ולא  לאיש,  מרכושו  העניק  שלא  בלבד  זו  לא  ובלעם?  יכולתו.  ככל  לזולת  להטיב 
בלבד שהשתמש בכישוריו לרעה ולא לטובה, להטיל עין רעה, לנקוב בקללה ולהמיט 
פורענות, אלא שגם זאת לא עשה בחינם... עינו היחידה לטושה היתה לממון אחרים: 
"אם יתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב". מלוא ביתו, לא פחות. לא מלוא חדר, ולא מלוא 
"עיניים  אלו  פחות!  לא  וזהב,  כסף  מלא   – והארמון  מלך!  של  ארמון  מלוא  אלא  דירה, 
אמת  המבחן,  היא  המשנה,  אומרת  זו,  ותכונה  רחבה!  ונפש  גבוהה  רוח  איזו  גדולות"! 
או  אבינו  אברהם  את  תלמידיו  על  הוא  נמנה  האם  עצמו  האדם  ימוד  פיה  על  המידה, 
שייך לממשיכי דרכו של בלעם הרשע. האם יהנה משני העולמות או יירש גיהנם בעולם 
הזה וירד לבאר שחת לעולם הבא! האם טוב עין הוא, ומוכן להעניק משלו לזולת, או 
שעינו לטושה לממון אחרים, לספחו אליו... וזה מזכיר לנו סיפור. לפני ארבעה דורות 
ביקשה המלכות הרשעה לשבש את אורחות עם ישראל ולהחדיר לתוכו רוחות זרות, 
בישראל.  רבנים  שיכשיר  גבוהה  להשכלה  מוסד  מעין  לרבנים",  מדרש  "בית  והקימה 
מובן שקמה התנגדות עזה לשינוי צביון הישיבה המסורתית, המקובל בישראל מדורי 
לפי  ילמדו  אם  יש  מה  המהומה:  ומה  הרעש  מה  על  הבין  לא  הגוי  השר  אבל  דורות. 
תוכנית לימודים מגובשת בכעין אוניברסיטה, כמו – להבדיל – רופאים ומשפטנים? לך 
גוי  שגם  מעניינת,  ראייה  זוית  מצא  זצ"ל  מסלאנט  ישראל  רבי  הגאון  לגוי.  זאת  תסביר 
יבין אותה. הוא שאל את השר שאלה: "אנו נתקלים בתופעה מעניינת. כשבאים לרופא, 
נתבעים לשלם כסף, והרבה כסף. ולא רק לטיפול, אף להתייעצות. ככל שהרופא גדול 
יש   - לנתח  ממנו  מבקשים  ואם  שחקים.  ומרקיע  עולה  התעריף  יותר,  מומחה  יותר, 
לשלשל לידיו הון תועפות. וככל שהתשלום עולה, כך משתפר היחס, והרופא הוא ממש 
למשפט,  כולו  כל  יתמסר  בחכה,  לוייתן  יעלה  אם  במשפטן.  הדין  הוא  זך".  זית  "שמן 
יפשפש בכל התקדימים, יפלפל פילפולים וימציא המצאות. אבל אם איזה דלפון ישכור 
את שירותיו, ייצג אותו כלאחר יד. ואם אין ידו משגת, ישיב פניו ריקם! ואילו ברבנים, 
במאור  יתקבל  עניין,  בכל  להוועץ  שאלה,  לשאול  שבא  אדם  הפוך.  ביחס  אנו  נתקלים 
פנים בלא לשלם פרוטה. "הנוטל שכרו לדון, דיניו בטלים", אומרת המשנה. ועוד זאת: 
מלבד הכלל שהוא נר לרגלם, כי "דין פרוטה כדין מאה", הרי שבא לפניהם עני לשאול 
וכשבא  עבורו.  מרובה"  "הפסד  זהו  כי  להכשירה,  כדי  מגידרם  ייצאו  הם  תרנגולת  על 
לפניהם עניינה של עגונה אומללה, הם "יהפכו עולמות" כדי למצוא לה היתר נישואין. 
ליבם פתוח כאולם לכל מצוקת עני ודל, סובל וכואב, ודלתם פתוחה לפניו יומם ולילה. 
עד שהוצרכו לאזהרה: "ודל לא תדהר בריבו"! לא זו בלבד שאינם חומדים כסף וזהב, 
הזה  השוני  פשר  מה  לי,  נא  אמור   – יכולתם  ככל  ונדבות  צדקות  מעניקים  שהם  אלא 
מצא  ולא  חשב,  תמה,  הנכרי  השר  לרופא?!".  הצדיק  ובין  למשפטן,  הרב  בין  בהנהגה 
להשכלה  במוסד  לומד  "הרופא  שאלתו.  על  הגאון  השיב  לכבודו",  אומר  "אני  תשובה. 
גבוהה לשם השגת מטרה. והמטרה היא: המקצוע, וההתמחות בו. ומטרת ההתמחות- 
העושר. הכסף שהוא מכניס. אם במהלך לימודיו סובל הוא מחסור כסטודנט ומתמחה 
– הרי זה למען השגת המטרה הנכספת, הרווחה המתועדת. וכשהוא משיג את הכסף 
– השיג את המטרה. אבל הרב, לומד בישיבה ובכולל האברכים תורה לשמה. כך דרכה 
של תורה, פת במלח תאכל ובתורה אתה עמל. לכן קרוב הוא ברוחו אל העני והסובל. 
רק באין ברירה הוא יוצא מהכולל ומקבל את עול הרבנות, אבל ברוחו – נשאר הוא עם 

הסובלים והדחוקים...
(מעיין השבוע)

היהלום  שהוא  ולזכור  לדעת  צריך  יהודי  כל 
של הקב"ה. ה' יתברך אוהב כל אחד מישראל 
יהודי  לכל  ומחכה  גבול,  בלי  עזה  באהבה 
יודעים  היינו  אם  ויותר.  יותר  אליו  שיתקרב 
אותנו,  ומחבב  אוהב  העולמות  כל  בורא  כמה 
מתביישים  פשוט  היינו  עלינו,  ומגן  שומר 
להמרות את רצונו, היינו נשמרים ביותר מכל 
עדים  אנו  הנפלאה  בפרשתינו  חטא.  נדנוד 
יתברך  ה'  עלינו  ששמר  העליונה  לשמירה 
ומזימתו  הרשע  בלעם  של  הרעה  מעינו 
ישתבח  הקב"ה  ציפור.  בן  בלק  של  הנרשעת 
הטבע  את  והפך  מערכות  שידד  לעד  שמו 
גרם  הוא  ישראל.  עם  על  ולהגן  לשמור  כדי 
ולדבר,  פיה  את  לפתוח  בלעם  של  לאתונו 
גדול  בוז.  לו  ולגרום  רשע  אותו  את  להוכיח 
נביאי אומות העולם לא יכל לעמוד בתוכחתו 
דבר  אך  לשונה.  את  בו  שהפליאה  אתונו  של 
פלא מצאנו במדרש רבה. אותה האתון לאחר 
מדוע,  במקום.  מתה  דבריה,  את  שדיברה 
הקב"ה  חס  במדרש:  אומרים  חטאה?  מה 
זו  יאמרו:  שלא  רשע  אותו  של  כבודו  על 
ומסיים  בתוכחתה.  בלעם  את  שסילקה  היא 
כבודן  על  הקב"ה  שחס  להודיעך  המדרש: 
שימו  יקרים,  ואחיות  אחים  ועתה  בריות.  של 
דומם  על  הקב"ה  חס  כידוע  נא.  והתבוננו  לב 
וצומח שלא להשחיתם וכל שכן על צער בעלי 
חיים שאיסורו מהתורה. והנה כאן משחית ה' 
יתברך בהמה, ובשביל מה? למען כבוד בלעם 
הרשע אבי אבות הפחיתויות שבעולם, וכל זה 
שחייבים  לחיים,  יסודית  הדרכה  ללמדנו  כדי 
אנשים  של  בכבודם  אפילו  ולהזהר  להשמר 
שירדו לדיוטא התחתונה, כי סוף כל סוף הרי 
וחומר  והקל  אלוקים.  בצלם  נבראו  גם  הם 
כך,  בו  וכיוצא  בלעם  בכבוד  אם  הוא.  ברור 
בכבוד חברך ורעך על אחת כמה וכמה. נכבד 
ונייקר, נעריך ונאהב כל אחד מישראל ונזכה 

לגאולה בקרוב.

כבוד הבריות!

והיה שארית
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 עלון מס' 628

טז' בתמוז תשע"ח
פרשת בלק



"וירא בלק... את כל אשר עשה ישראל לאמורי" (כב,ב)
פירש רבינו אברהם אזולאי זצ"ל בספרו "בעלי ברית אברם", שבלק 
ראה מראש וצפה בקסמיו את כל אשר עשה ישראל לאמורי. ומכיון 

שדבריו התאמתו, הכירו בני עמו בכוחו ומינוהו עליהם למלך. כנראה 
שבזמנם לא מינו ראשי עם על סמך הבטחות, אלא על סמך הוכחות 

ו"קבלות"...

(מעיין השבוע)

"ויפתח ה' את פי האתון" (כב,כח)
כתב הכלי יקר: הוכיחו לו לבלעם, לבל יתגאה בכך שזכה לנבואה, שכן 
אתון זו שבודאי אינה ראויה לראות פני מלאך ולדבר, בכל זאת זכתה 

לראות פני מלאך ונפתח פיה לדבר, מכיון שהדבר היה לטובת ישראל - 
כך גם לא זכה הוא לנבואה אלא משום שיש בה תועלת לישראל, ואילו 

הוא עצמו אינו ראוי לזה יותר מן האתון...

(מעינה של תורה)

"הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב" (כג,ט)
הסבל והצרות של עם ישראל מהגויים, הוא מחמת שרוצים חלילה 
להתערב בגויים, ולהיות ככל הגויים בית ישראל, אבל אם ישמרו על 
עצמם שלא יתערבו בגויים, אזי אין להם לפחד ולהתחשב עם אומות 

העולם. וזהו שאמר הכתוב: "הן עם לבדד ישכון", אם עם ישראל ישכנו 
בדד ויקיימו את התורה, אז יקוים בהם "ובגויים לא יתחשב", אין להם 

לפחד ולהתחשב עם הגויים.

(תורת הפרשה)

"מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל" (כד,ה)
פירש גאון עוזנו מרן החיד"א זצ"ל, כי "יעקב" הוא הבחינה הנמוכה, 
לשון עקב ושפלות, ו"ישראל" הוא הבחינה הגבוהה כאשר שרה עם 

מלאכים וניצחם. ועל דרך זה יאמר, כי "יעקב" רומז לגוף, שהוא שפל, 
עפר מן האדמה, ואילו "ישראל" רומז על הנשמה החצובה מגנזי 
מרומים. ועוד יאמר, כי "אוהל" הוא ארעי, ו"משכן" הוא בניין של 

קבע. וזהו שנאמר כאן: "מה טובו", כמה נפלא הוא, כאשר "אוהליך - 
יעקב", האדם יודע שגופו עראי הוא, ואינו משקיע בו מירב מעייניו, 
ו"משכנותיך ישראל", יודע הוא שהנשמה נצחית וקנייניה נצחיים, 

ומשתדל להרבות בהם בכל היכולת, וכמו שהורו: "עשה תורתך קבע, 
ומלאכתך עראי"!

(מעיין השבוע)

"מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל" (כד,ה)
ועוד כתב גאון עוזנו מרן החיד"א זצ"ל: חז"ל אמרו שהנשים זוכות 

לעולם הבא בשכר המרצת הבעלים ללכת לשיעורי תורה, ונוטלות הן 
חלק בתורתם כשותפות לכל דבר. וידוע מה שדרשו: "כה תאמר לבית 
יעקב", אלו הנשים. וזהו שנאמר: "מה טובו אוהליך יעקב", מה גדול 
הוא חלקן של הנשים יושבות האוהל, כאשר: "משכנותיך ישראל", 
כאשר בני ישראל חובשים את ספסלי בתי המדרש בשיעורי תורה 

במשכנות ה'!

(מעיין השבוע)

ואיש  איש  יאמר  "ולציון  בפסוק  דרשו  בגמרא 
יולד בה", אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה. 
הקודש  שעבודת  אלא  לראותה,  המצפים  בין 
המוטלת על שכמו לא הניחתו, היה מרן החבי"ף, 
של  רבה  זצ"ל  פלאג'י  יעקב  ברבי  חיים  רבינו 
ברם,  עלה,  לא  אומנם  הקודש  לארץ  איזמיר. 
מקצתם:  ונעתיק  מספריו,  מבצבצת  הארץ  חיבת 
בספרו "זכירה לחיים" הביא דברי המדרש שדוד 
מדור  ה'  בבית  הסתופף  "בחרתי  אמר:  המלך 
וטרקלינים  ארמונות  לי  יש  אפילו  רשע",  באהלי 
בחוץ לארץ בחרתי לישון על הסף בארץ ישראל, 
וכתב:  בהמה!  מאכל  חרובים,  של  סיפוף  ולאכול 
"וכמו זה ראינו בכמה עשירי עם בדורנו, כמו דודי 
ג'יבילי, יעקב רבי ומורנו גרשון שאול וכיוצא בהם 
מלכים  ומעדני  מלך  היכלי  שעזבו  וכמה,  כמה 
צר  ולחם  צר  בבית  לדור  ישראל  לארץ  והלכו 
"ארצות  ובספרו  ישראל!".  ארץ  מחיבת  לאכול, 
החיים": "אני הגבר ראיתי בעיני כמה בעלי בתים 
שהלכו לזיהרה (עליה לקברי צדיקים) וכשנזכרים 
בארץ ישראל זולגות עיניהם דמעות שליש, והם 
ונפשם  קבע,  דירת  שם  לדור  יזכו  מתי  מתאווים 
קשורה שם מכל תאווה שיש בעולם. הגם שאינם 
לומדי  שיודעים  כמו  וערכה  מעלתה  יודעים 
התורה!". ובספרו "מי החסד" כתב: "בעינינו ראינו 
שהיו  מאיזמיר,  המעלה  גדולי  עם  עשירי  כמה 
להם היכלי מלך והלכו לארץ ישראל ולא אמרו צר 
לנו המקום, והיה נדמה בעיניהם חדר צר לארמון 
מלוכה מחיבת הארץ הקדושה - אשריהם ואשרי 

חלקם, כי גם על כך יקבלו שכר!".

EEE

אמרו חז"ל, מעשה שהיה באחד שהרג במזיד ולא 
עדים.  היו  ולא  בשוגג  הרג  ואחד  עדים,  שם  היו 
מה עשה הקדוש ברוך הוא, זימנם למקום אחד, 
חייב  שהיה  מי  את  בשגגה  הרג  בשוגג  וההורג 
ה'  ומשפטי  גלות.  ונתחייב  עדים  וראוהו  מיתה, 
אמת, צדקו יחדיו. וכבר היה מעשה בנוכרי אחד, 
האלוקי  המשורר  של  הרבה  בחוכמתו  שהתקנא 
בכל  מושלם  שהיה  זצ"ל,  גבירול  אבן  שלמה  רבי 
והרגו  לביתו  זימנו  אלוקי.  ופילוסוף  החוכמות 
מה  תאנה.  לעץ  מתחת  בחצרו  וקברו  בעורמה, 
עשה הקדוש ברוך הוא לפרסם מיתתו ולהעניש 
רוצחו, הוציאה התאנה פירות שאין יפים כמותם. 
חשב לקבל בעבורם מחיר גבוה, אם יביאם למלך. 
שביכרו  ותמה  כמוהו,  שאין  ליופיים  המלך  תמה 
וטעם   - לאוכלה  אחת  תאנה  נטל  בזמנם.  שלא 
בה טעם דם! תבע מן האיש להסביר פשר העניין, 
הלה  רתת  בנפשו.  מתחייב  הריהו   - לאו  ואם 
מתחת  וטמנו  היהודים  חכם  את  שהרג  והודה 
אותו  על  לתלותו  המלך  ציוה  מיד  התאנה.  לעץ 
העץ עצמו, כן יאבדו כל אויביך, ה'!. וכתב רבינו 
יעקב כולי זצ"ל: מן הסיפור הזה אנו למדים, שכל 
הוא  ברוך  הקדוש  במזיד,  מישראל  נפש  ההורג 
הקדוש   - בשוגג  וההורג  שיהרג,  סיבות  מסבב 
דיין  הוא  ונאמן  שיגלה.  סיבות  מסבב  הוא  ברוך 

האמת לשלם טוב לטובים, ורעה לרעים.

(מעיין השבוע)
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מהו כבוד בן/בת הזוג?
פעם אמר הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל לאשתו: 
בזכותך אזכה גם אני לגן עדן. כיצד? כשתבואי לפני 
טובים  מעשים  איזה  וישאלוך:  מעלה,  של  דין  בית 
עשית בימי חלדך עלי אדמות? בודאי תשיבי: הייתי 
הגם  כנגדך:  וכשיטענו  חכם.  התלמיד  לבעלי  עזר 
תמימה  אישה  אני  תטעני:  חכם?  תלמיד  נקרא...  זה 
חכם,  תלמיד  זה  מה  לקבוע  ידעתי  כלום  ופשוטה, 
שכזה  ובתור  עליו,  אומרות  הבריות  מה  שמעתי 
שרתתי וכיבדתי אותו. ברור שיקבלו טענותיך ויפסקו 
ואז  להצטדק?  אוכל  מה  חיים,  אני  ואילו  עדן.  גן  לך 
שוב תבואי לקראתי בטענות: איזה גן עדן זה כשבעלי 
הוא  יהא  שלא  פז.  יומא  (השווה:  בגיהנם?  מתייסר 
בגיהנם ותלמידו בגן עדן). הוא אשר אמרתי: בזכותך 

אזכה גם אני לגן עדן...
העניק  כבוד  כמה  עד  זה  נפלא  ממעשה  ולמד  צא 
אותו גדול לזוגתו הרבנית (ומי שלא מודע לגדולתו, 
מוזמן  גדול  אותו  של  וחסידותו  צדקותו  גאונותו, 
והוא  תולדותיו  על  כרס  עבי  ספרים  ארבעה  לקרוא 
הוא  "ביטחון"  באיזה  ומאידך  עצמו)  על  זאת  אומר 
"יודע" שאשתו תתייסר אם יהיה לו רע. והיום??? יש 
נשים שהגן עדן שלהם יהיה שהבעל "נשרף" בגיהנם, 
להיפך)  (וכן  כבר.  בו  "יטפל"  שמישהו  הזמן  הגיע 
של  כאבו  את  נרגיש  זה  את  זה  נכבד  ולמה?  מדוע 

השני וממילא נהיה יחד בטוב בזה ובבא.

לחץ, לחץ... די!
ובערב  בבוקר  הלחץ  עם  מתמודדים  איך  רבים  לשאלת 
ובצהרים ומתי בעצם לא? בערב חג ובערבי שבתות, בסעודות 
השבת, בבדיקת החמץ ומה עוד שכחנו? הנה לפניכם עצות 
הג"ר  לידינ"י  הבנים  חינוך  מהספר  במילה  מילה  נפלאות 
אהרן זכאי שליט"א: בבתים רבים שעות הבוקר הן שעות של 
מתח ועצבנות. ההורים דוחקים בילדים לקום המטה לסיים 
בזריזות את ההכנות ולצאת לבית הספר. והורים רבים אינם 
לכעוס  הם  נאלצים  כורחם  שבעל  זו,  לבעיה  פתרון  מוצאים 
ולהרים קולם על ילדיהם, ולבסוף הילדים עוזבים את הבית 
מתוך כעס ומרירות, וברור מאוד שהדבר משפיע אף על בית 
הוא  אין  "מלחמה"  לאחר  לשם  מגיע  התלמיד  שאם  הספר, 
מרוכז בלימודים, וחושב הוא על הצעקות והנזיפות שקיבל. 
ואולם כבר כתבו בספרים, שיתכן שהגורם למתח ולעצבנות, 
הוא מפני שההורים לוקחים לעצמם את כל האחריות, ובכך 
נעשה הילד שקט ושליו כי סומך הוא על הוריו שידאגו שיגיע 
בזמן לבית הספר, וממילא מסיר את האחריות מעליו, והוריו 
בראותם אותו שליו ושאנן נכנסים איתו לעימות. על כן טוב 
יעשו ההורים אם יפסיקו לנהל את סדר הבוקר של הילדים, 
אף  הילדים,  ליד  זאת  הרגשה  חוץ  כלפי  שיראו  לפחות  (או 
הילדים  ואז  הספר),  לבית  בזמן  שיגיעו  הם  דואגים  שבליבם 
יתחילו לקבל את האחריות על עצמם, וממילא יזדרזו בהכנות 
שההורים  מאוד  רצוי  כן  וכמו  רגועה.  אוירה  תשרה  ובבית 
את  כשמעוררים  הבוקר  בשעות  קודש  בשירי  טייפ  יפעילו 
ילדיהם, ובכך לא יצטרכו לעוררם כמה וכמה פעמים ולהגיע 
בשמחה  מעצמם  יתעוררו  הילדים  אלא  עמהם,  לעימות 
של  אוירה  בבית  תהיה  כן  ידי  ועל  השירים,  את  כשישמעו 
הערב,  בשעות  הנ"ל  את  לנסות  גם  ורצוי  ושלוה.  שמחה 
דהיינו כשיש חלילה מתח בבית והילדים מסרבים לישון, טוב 
יעשו ההורים אם יפעילו טייפ בשירי קודש (בקול נמוך) ליד 
מיטות הילדים, ואז הסיכויים גדולים שהילדים יכנסו למיטה 
אפשר  ושלוה.  הנאה  מתוך  ויירדמו  הטוב,  מרצונם 

לנסות ואם לא יועיל בודאי לא יזיק. בהצלחה.

E  מובא בספרים שבית שעמד ריק יותר
משבע שנים סכנה לדור בו, האם יש תקנה 

לסכנה זו?

והוא  הבית“  ”תיקון  הנקרא  מיוחד  סדר  יש 
בתוסף לחניכת הבית הרגילה ומקורו מספר 
קונטרס היחיאלי למקובל רבי יצחק אלפיה 

זצ“ל.

E  ,בית ספר לבנות שעורך הצגה בתוך בה“ס
גבר  בגדי  ללבוש  המציגות  לבנות  מותר  האם 

לצורך ההצגה?

מרן הגר“ע יוסף זצ“ל בשו“ת יחוה דעת ח“ה 
ס‘ נ‘ אסר זאת.

E  האם מותר לאישה ללבוש גרביים של גבר
מפני הקור, וכן סוודר וכדו‘?

לאסור.  אין  לאישה  וגם  לגבר  גם  מיוחד  אם 
את  מענג  שהדבר  כתב  זכירה  שבספר  רק 
הכונה בתפילה וכל אחד יעשה כרצונו ולפי 

דרגתו.

E  באירועי שבת  בגדי  ללבוש  מותר  האם 
שמחה בימות החול?

יהיו  שבת  שבגדי  להקפיד  נהגו  המקובלים 
נהגו  העולם  רוב  אך  בלבד  לשבת  מיוחדים 
והנח  וכיו“ב  בחתונות  שבת  בגדי  ללבוש 

להם.

E  אביו ע“ש  לתינוק  שם  לתת  מותר  האם 
שמחלל שבת?

אם בעדתם נהגו לתת שם אחר האב יש בזה 
הגר“ע  מרן  ולדעת  אב  כיבוד  מצות  משום 
הילד  על  להגן  זו  מצוה  ראויה  זצ“ל  יוסף 
שאפשר  ובפרט  ה‘  ויראת  לתורה  שיגדל 
שם  אותו  את  הנושא  צדיק  לחפש  בנקל 

ולכוין עליו והיה זה שלום.

E  לדירה בית  חנוכת  לעשות  צריך  האם 
שכורה?

שכורה  לדירה  גם  בית  חנוכת  לעשות  נהגו 
זצ“ל  אלפיה  יצחק  רבי  המקובל  דעת  וכן 
אלא שא“צ בעשרה אלא די בשלושה. ואפ“י 
בעל הבית לבדו וכן היה מורה ובא המקובל 

רבי סלמאן מוצפי זצ“ל.

E ?האם יש עניין לעשות סעודת בת מצוה

לעשות  בתוקף  שהתנגדו  מהפוסקים  יש 
זצ“ל  יוסף  הגר“ע  ומרן  מצוה  בת  חגיגת 
צידד להקל בזה. וטוב שיעשו זאת בצניעות 
בחוג בני המשפחה וכנזכר בבן איש חי (ש“ר 
ותברך  חדש  בגד  הנערה  ותלבש  ראה)  פר‘ 

שהחיינו ויברכו אותה הוריה וזקניה.
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E  שירת" באמירת  דזימרה  פסוקי  את  מסיימים 
וידוע  ובהתלהבות.  בשמחה  נעים,  בקול  הים" 
ובהודיה  בכוונה  הים  שירת  שהאומר  חז"ל  מדברי 
וגם  עוונותיו  לו  נמחלים  שם,  היה  עצמו  הוא  כאלו 
משיח  בביאת  העתידית  בגאולה  לאומרה  יזכה 
"ה'  של  הפסוק  בכפילת  לסיים  ויקפידו  צדקנו, 
ימלוך לעולם ועד", כדי להשלים י"ח אזכרות שיש 

בשירת הים.

E  השיר ברכת  את  הים  שירת  לאחר  מוסיפים 
חי". וטעם אמירתו הוא משום שבשבת  כל  "נשמת 
מקבל האדם נפש, רוח ונשמה יתרים ולכן מוסיפים 
שירת  לאחר  אותו  ואומרים  להשי"ת.  והודיה  שבח 
ולכן  מצרים  יציאת  מענין  בו  שיש  משום  הים, 
ויש  מאוד  ועצום  גדול  שבח  והוא  שם.  סמכוהו 
ויכוון  גדולה,  ובהתלהבות  עצומה  בשמחה  לאומרו 
דבחינת  יתרה  נפש  חי"  כל  "נשמת  באמירת  לקבל 
יום וישתדל לכוון שראשי תיבות של נשמת כל חי 

עולים כמספר ג' פעמים הויה.

E  יש נוהגים לעמוד באמירת המילים "נשמת כל
דומיא  בעמידה  היתרה  הנפש  את  לקבל  כדי  חי", 
ראינו  וכן  לשבת  העולם  ומנהג  בלילה.  דקבלתה 

לגדולי עולם שלא נהגו לעמוד.

E  בשבח של "נשמת כל חי" רמוזים השמות "יצחק

אומרים  שיש  משום  ישרים),  בפי  (בשבח  ורבקה" 
שמחבר שבח זה היה שמו יצחק ושם אשתו רבקה, 
אך רבים מן המפרשים כותבים שרמז גדול רמזו לנו 
שיצחק רבנו ע"ה ורבקה אמנו ע"ה שפכו כמים לבם 
עלינו  ומהם  עולם  בורא  לפני  ובתחינות  בתפילות 
ללמוד להתפלל בלב נשבר, ועוד שיצחק אבינו ע"ה 
נתפלל  שכאשר  ללמדנו  ובא  הגבורה  למידת  רומז 

להשי"ת ונשבחו אזי יתמתקו הדינים והגבורות.

E  קבלה בידינו מהגה"ק הבן איש חי זיע"א שעל
במקום  בדרך  ללכת  הנצרך  או  תבוא  שלא  צרה  כל 
סכנה רח"ל או שנפל לחולי או לצרה כל שהיא ב"מ 
שיקבל על עצמו (בלא נדר) לומר נשמת כל חי בפני 

עשרה אנשים וינצל מאותה צרה.

E  מפי הקדיש  את  לשמוע  ואחד  אחד  כל  יזהר 
לעולם  המבורך  ה'  "ברוך  ולענות  ציבור  השליח 
ועד", כדי שהנשמה שנסתלקה בלילה תיכנס בגופו.

E  בכוונה אור  יוצר  ברכת  לומר  אדם  כל  יקפיד 
בה  שנזכרת  משום  קודש,  בשבת  ובפרט  עצומה 
תיבת "הכל" ז' פעמים כנגד שבעה היכלות עליונים 

הנפתחים בשבת קודש באותה שעה.  

E  אז כי  אור,  יוצר  בברכת  שבחים  מוסיפים 
נפתחים ההיכלות בשמים ומתחילים מ"הכל יודוך" 
שיאמרו  וטוב  אדון"  "אל  פיוט  אומרים  ואחריו  וכו' 
אותו כל הקהל יחד בניגון ונעימה משום שהוא זמר 

המלאכים ואשרי הנוהג כן.

E  אשר "לאל  הגדול  השבח  באמירת  ממשיכים 
שמוסיפים  הפיוטים  וכל  המעשים",  מכל  שבת 
זה  קטע  מלבד  חוזר  אינו  אמרם  לא  אם  בשבת 
שצריך לחזר ולאומרו, כיון שנזכר בו מפרש קדושת 
יום השבת. ורק אם כבר סיים ברכת "יוצר המאורות" 

אינו חוזר.

E  קדושת "יוצר" יש לאומרה מיישב, וגם אם היה
שאומרים  המלאכים  דוגמת  לשבת,  יקפיד  עומד 

אותה בישיבה. 

E  יקפיד וכו'  יתנו"  נעימות  ברוך  "לאל  כשאומר 
והם:  יפחת,  ולא  יוסיף  לא  תארים,  עשרה  לומר 
בעל  חדשות,  עושה  גבורות,  פועל  וקדוש,  מרום, 
בורא  ישועות,  מצמיח  צדקות,  זורע  מלחמות, 
רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלאות", משום שהם 

מכוונים כנגד עשר ספירות העליונות.

E  מצות לקיים  יכוון  מלכנו"  "וקרבנו  כשאומר 
"לשמך  ובאומרו  התורה.  קבלת  את  לזכר  עשה 
שמו  שאין  שגרם  עמלק  מעשה  את  יזכור  הגדול" 
לכוון  יקפיד  עולם"  "אהבת  בברכת  ואין  יתברך 
הימים  שבעת  אור  הקדוש  שרבנו  וידוע  ביותר. 
לעיכוב  הסיבות  שאחת  אמר  זיע"א  טוב  שם  הבעל 
הגאולה היא העובדה שרבים אינם מכוונים בברכה 
זו. ובפרט כשאומר: "ותן בלבנו בינה" ישפוך כנחל 
דמעה שיזכה להבנת והשגת התורה הוא ובניו ובני 
בניו. וכן יכוון גם באומרו "והאר עינינו בתורתך, לא 

נבוש ולא נכלם" וכו'.

E  יקבץ וכו'  עלינו"  והבא  "מהר  לתיבות  כשיגיע 
השמאלית  בידו  ויאוחזם  הציצית  כנפות  ארבע 
לתיבות  הגיעו  עד  בידו,  וישאירם  לבו  כנגד  ויניחם 

ונאמנים ונחמדים לעד.

E  כשאומר "וקרבנו לעבודתך" יכוון לקיים מצות
"לשמך  ובאומרו  התורה.  קבלת  את  לזכור  עשה 
שמו  שאין  שגרם  עמלק  מעשה  את  יזכיר  הגדול" 
לך"  "להודות  ובאומרו  שלמים.  כיסאו  ואין  יתברך 
נתן  הפה  שאין  הנביאה,  מרים  מעשה  לזכור  יכוון 
כל  לבורא  ולשבח  ולהודות  ד"ת  בו  לדבר  אלא 

העולמות.

E  :קודם קריאת שמע יכוון לקיים ג' דברים, והם
קריאת  של  עשה  מצות  קיום  השם,  יחוד  מצות 
מאוד  וידקדק  ה'.  קידוש  על  נפשו  ומסירות  שמע 
בקריאתה בתיבותיה, אותיותיה, טעמיה ונקודותיה. 
כקורא  בה  ולנגן  כהלכתה  לקראה  הזוכה  ואשרי 

בתורה.      
 (באר השבת)

’היתכן שבלעם הרשע קיבל נבואה מה‘ לתוך פיו הטמא?

רבינו האור החיים הקדוש, מעלה שאלה עצומה, האיך קיבל בלעם את נבואתו מאת ה‘, והרי הנבואה עוברת דרך פי הנביא 
שהוא קדוש וטהור, ואיך יתכן שדיבורי קודש של נבואה, יגיעו ויהיו בתוך הפה הטמא של בלעם???

ומתרץ רבינו הקדוש, שעשה הקדוש ברוך הוא מחיצה בין פיו הטמא לבין דברי הקדושה שנתנבא, והכל במטרה כדי 
שיוכל לשבח ולברך את ישראל. וזה כוונת הפסוק ’ַוָּיֶׂשם ה‘ ָּדָבר ְּבִפי ִבְלָעם‘, שהניח לתוך פיו כוח רוחני מסויים, שיש בכוחו 

להבדיל בין פיו הטמא של בלעם, לדברי הקדושה.
ובלשון קודשו של רבינו הקדוש: ’לפי שאדם זה הוא אדם מובהק בכיעור, ותיעוב, ושיקוץ, לא תנוח עליו הרוח הקדושה 
המגדת העתידות, גם הדברים מצד עצמן, דברי קודש הם, ולא יחנו בגוי טמא, לזה נתחכם ה‘ לעשות תיקון לדבר קדושה, 

לבל תעבור במבוי מטונף, ועשה מחיצה בין כח המדבר והדיבור עצמו, ובין פי חזיר‘. עד כאן לשון קודשו.
רבינו הקדוש מוסיף, שגם בלעם הטמא, הרגיש טעם ערב ומתוק כשדיבר עמו ה‘, ולכן אמר ’אותו אשמור לדבר‘ מלשון 

המתנה, כמו ’ואביו שמר את הדבר‘, שהיה מצפה וממתין שידבר עמו ה‘.

[אור החיים בלק, פרק כג פסוק ה, ופסוק יב]


