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  י ארגו�"ל ע"יו  
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, בכל מילי דמיטב, להצלחת התור� החפ� בעילו� שמו ובני ביתווקדש מ
  .ופרנסה טובה, בשלו� בית וחינו� ילדי� כהלכה, ברוחניות וגשמיות

  

  בלק

ַרְכָ�  ְוִהֵ�ה ְקָראִתי� ֹאְיַבי ָלֹקב ,ְִלָע� ֶאל ...ַוֹ�אֶמר ...ָָלק 	� ַוִ�ַחר   ֵ... 
�
ָ 
: ִמָ"בֹוד 'ה ְמָנֲע� ְוִהֵ�ה ,ֲאַכֶ�ְד� ַ"ֵד  ַמְרִ�י ,ְמקֹוֶמ� ֶאל ְל� ְַרח ְוַעָ�ה :ְ�ָעִמי�
  .)ד"י � ' ד י"במדבר כ( ...ְלַעְ�� ַהֶ'ה ָהָע� ַיֲעֶ&ה רֲא$ֶ  ִאיָעְצ� ...ְִלָע� ַוֹ�אֶמר

מי שמתעמק בפסוקי" הללו ומנסה לשחזר את אותה הצגה היסטורית    
, הצחוק אוחז בו בכל נימה ופינה (שכיכבו בה בלק ובלע� קבל ע� ועול� 

וברשות הרבי� וברשות היחיד וברשות בעל הבית והמסובי� והקוראי� 
, זר מעט את אותה הצגה מפורסמת וננסה להביט בה מקרובהנחמדי" נשח

  .וג" בזה יש הרבה מה לנתח ולהתעמק (מפני שג" זו תורה 
שנה אחז את ממלכת מואב המהוללה פחד וחלחלה  3300לפני בער% , ובכ,   

. )י"רש' ב ג"כ(עד שה" קצו בחייה" מעוצמת הפחד הנורא , וטראומה עצומה
  ?ומה הייתה סיבת הפחד

 (" סיחו, ועוג"ניצחונ" העל טבעי של ע" ישראל מול המעצמות החזקות    
ומאותו , גר" למואבי" להבי& שאי& לה" סיכוי לנצח במלחמה את ע" ישראל

  .וה" שאלו את נפש" למות, רגע אחז אות� רעד ופחד עד אי, ק5
ה� לא היו  (וא� ה� היו מתעמקי� בו , אלא שהמואבי� שכחו פרט קט,   

   ?מהו אותו נתו&. וואלפחד שנכנסי" 
דרכי 'כל העול� יודע שע� ישראל עדי, אצילי ומתורבת המצווה על ) 1   

  .'שלו�
ה� הציעו לה�  ( לפני שע" ישראל נלחמו בממלכת עוד וסיחו& ) 2   
סירבו לעצת�  אלא שאות, מעצמות, וקשרי מסחר" הסכ� שלו�"

ולא הייתה , )ה"ל �  א"א כ"כמבואר בפסוקי� כ(דה ופתחו עליה� באש כב
  .חו' מלהתגונ& ולהשיב מלחמה שערה ( ברירה לע� ישראל 

דעו לכ� , סניור בלק החמוד, ממלכת מואב היקרה: שורה תחתונה   
 .שא� לא תתגרו בע� ישראל אי, לכ� סיבה לפחד מה�

אלא שהשכל לא פעל בראש� של המואבי� והפחד היכה בה� וכילה את    
ע" אנשי " הסכ� פיוס"ו להשפיל עצמ� ולעשות וה� א� הסכימ, שלוות�

" חכ� בלע�"ובקשו את עצת , )י"רש' ב ד"כ(מדיי, אויביה� המושבעי� 
האיש הקדוש ע� הכוחות העל  (הקוס� האגדי  (המכש� הגדול  (המפורס� 
  ...טבעיי�

שהרי הוא . ואל תגידו שבלע" לא היה אישיות נדירה ע" מידות טרומיות   
, )ב"ה ע"סנהדרי� ק(ל "שהצליח להתחת, ע� אתו, כמבואר בחז היה הגבר היחיד

שהרי הוא דיבר בשפה  (ולמרות שהוא ואשתו דיברו בשתי שפות שונות 
שמעול� לא היו " התורה מעידה"', ַא:(ִאי'המואבית ואשתו דיברה בשפת 

חו5 מפע� אחת שבלע� , )ספורנו ואב� עזרא' ב ל"כ(לה� בעיות בשלו� בית 
ב "כ(והיכה אותה במקל ואיי� להוציאה להורג ] האתו,[אשתו  התקוטט ע�

  ...הא" זה לא מעיד על נפשו הנדירה והכבירה של בלע". )ט"כ � ז "כ
היו� , אנשי מואב ומדיי& התקשרו למזכירה של בלע" והזמינו תור, ובכ,   

הנכס) הגיע וה" התכנסו בחדר המתנה בקליניקה המפוארת של בלע" 
' אשתו'וכעבור זמ, מה , כותו ירו" הודו יתפנה אליה"והמתינו שהוד מל

  .המזכירה יוצאת ומקשקשת ע" הזנב ומאותת לה" שה" מוזמני" להיכנס
א= , המשלחת נכנסת ביראת כבוד ופורסת את הקלפי" ומציגה את הבעיה   

הוא נהיה אדו"  (במקו� שבלע� ישלו� פיתרו, מקצועי , להפתעת כול�
עוצמה והאבירות שלו נמחקו והוא החל לגמג" ה, וסגול וחיוור וכחול

ולהסביר ללקוחותיו שהעסק לא פשוט מפני שה" רוצי" שהוא יל% ראש 
אסר עליו ואלוקי" נגלה אליו בחלו" הלילה ו, בראש ע" בניו של מל% העול"

בלק , חזרה לבלק והודיעה שבלע� מסרב לעזורהמשלחת  ,לטפל בתיק הזה
רת הגיע לבלק והבטיחה שבלק מוכ, לשל� הנבח, שלח נבחרת יותר משובחת

לא נארי% בתיאור הפרטי" ונציי& רק שבסו) אלוקי" אישר  ...ביד רחבה
לא יהיה בשליטתו ומהפה " שהדיבור"א= אלוקי� הודיע לו , "ללכת"לבלע� 

באותו זמ& ניטל מבלע" (שלו יצאו א= ורק מילי� שאלוקי� יחליט עליה� 
   ).בעניי& הדיבור' כוח הבחירה'
האומה המואבית פרסה לכבודו , בלע� משלי� ע� הגזירה ויוצא לדר=   

וכל התושבי� , ו= לכבוד המעמדרהסבתות עשו קולולולוש א, שטיח אדו�
  .המתינו ביראת כבוד למוצא פיו הקדוש

אלא שאלוקי" עשה מבלע" קרקס ענק וכאשר בלע" בא לקלל את ישראל    
הוא ניסה להפעיל את הכוח הסודי שלו וג� כאשר , יצאו מפיו ברכות נפלאות

אלוקי� , שיש ביו� שמה שאומרי� בו מתקיי�" הרגע הנסתר"ולנצל את 
  .ומנע ממנו להזיק לישראל, )י"רש' ג ח"כ(ובלבל את בלע� " שינה את הזמני""
באותו רגע שהתברר לבלע" שידיו כבולות והוא נטול כוחות ועוצמות    

וא� בלק לא טמ, ידו , הבושה הרסה אותו והוא הפ= לשבר כלי, ואנרגיות
ואמר לו , "מסע השפלה ציבורי"וג� הוא התעלל בבלע� ועשה לו  (בצלחת 

 'ה ְמָנֲע� ְוִהֵ�ה ,ֲאַכֶ�ְד� ַ"ֵד  ַמְרִ�י ,ְמקֹוֶמ� ֶאל ְל� ְ�ַרח ַעָ�ה: לפני כל האומה
  .ִמָ"בֹוד

ית והרסנית שפעלה כהוג& נת& לבלק עצה ארסא אלא שלפני שבלע" ברח הו   
וגרמה לע� ישראל דרדור חמור והובילה רבי� מה� עד לכפירה בתורה 

כדי שא) אנו , וחובתנו להרחיב בדברי" הללו וללב& אות" כהלכה, הקדושה
  .ששייכת ג" בדורנו, לא ניפול במלכודת הזו

משו� כ� נצטט , )א"עו "סנהדרי� ק(ומכיו, שהדברי� הובאו בגמרא בהרחבה    
, בתוספת ביאור וניתוח המתאימי" לשפתנו ולדורנו ( את הגמרא מילה מילה 

  :כדי לעמוד על דקות הדברי� ושורשיה,
  .בלע� לאומה המואבית �  לה� אמר*    
מואבי�  � פשת� לכלי וי�ומתא וה�, הוא זימה שונא אלו של היה�ואל*    

, יש דבר השנוא על אלוקי" מאוד) 1: תפנימו שתי נקודות יסודיות, יקרי�
ויש , לע" ישראל יש נקודת חולשה) 2. ופג� בטהרה ובקדושה, "זימה"ושמו 

  .לה� תאווה לבגדי פשת,
אי% להפעיל את שתי הנקודות הללו ועל ידי זה לעורר  � עצה ואשיא& בוא*    

  .ולהביא עליה" צרות נוראות חלילה, על ע� ישראל קטרוג גדול
, מבפני� וילדה מבחו) זקנה, פרוצות בה� והושיב קלעי� �לה עשה*    

בתו% החנות ) 2". חנות כלי פשת&"תקי� בשוק ) 1 �  פשת� כלי לה� וימכרו
  .מחו' לחנות תעמיד מוכרת זקנה) 3. תעסיק מוכרת צעירה מבנות מואב

  ,כעת ננתח לעומק את מסלול הנפילה של ע� ישראל
  !מסלול שעל פניו אי� בו שו� איסורונגלה שמדובר ב

ובאמת  � בשוק לטייל ויוצאי� ושמחי� ושותי� אוכלי� שישראל ובשעה*    
וכי יש בזה ', בתור טיול'לצאת ', סת�'למה לא לצאת לשוק ולקניו& של מואב 

  ?איסור
היהודי מגיע לשוק והזקנה  ?פשת� כלי מבקש אתה אי ,נההזק לו אומרת*    

ובאמת מדוע שלא ". צעבגדי פשת, במב"צדה אותו בשפה חלקלקה ומציע לו 
  ?וכי יש בזה איסור? יענה להצעה הקוסמת

הזקנה מציע מחיר טוב  �  בפחות לו אומרת וילדה, הובשו לו אומרת זקנה*    
ובאותו רגע יוצאת מתו% החנות מוכרת צעירה ומציעה מחיר , השווה לכל נפש

  ?וכי יש בזה איסור? ובאמת למה לא לקנות מהצעירה ולחסו%. יותר זול
הזקנה , היהודי טייל בשוק, הסיפור חזר על עצמו � פעמי� ושלש שתי�*    

שירות ע� 'הצעירה עשתה לו הנחה ונתנו לו , הציעה לו לקנות בגדי פשת&
  ?וכי יש בזה איסור', חיו=

אט אט נוצר קשר וכימייה בי&  �' בית כב� האת הרי' לו אומרת כ& ואחר*    
  ?וכי יש בזה איסור. רצוי ואהוב' , ביתב'המוכרת הצעירה והוא הרגיש ש� 

' כרטיס חבר מועדו,'המוכרת האדיבה פתחה לו  � לעצמ& ברור שב*    
וכי יש . ועשתה לו הנחות ומבצעי" וחילקה לו מתנות ושוברי" בגי& קניותיו

  ?בזה איסור
 לו אמרה, נכרי� של יי� נאסר לא ועדיי� אצלה מונח עמוני יי� של וכלי�*    
יו" אחד הוא נכנס לחנות והמוכרת מודיעה  ?"יי� של כוס שתשתה רצונ�"

ולש� כ= היא מפתיעה אותו ע�  (לו שהוא זכה בהגרלה מתו= כלל הלקוחות 
וכי יש בזה . 'קהילת פורטוריקו'יי, בהכשר הרב הראשי של , כוס יי, משובח

  ?איסור
בהנחה '... גלאטה� ' המבצעי�'... כשר' היי,, 'כ, כ, � בו בער ,ששתה כיו�*    

... אינו דבר טר)' חבר מועדו, לקוחות'כרטיס ... אי, בעיה הלכתית' הגדולה
אבל כל העסק הזה הקרי, עליו טומאה ושר� את רגשותיו הטהורי� וחלחל 

עד שיו" אחד נוצר מצב , בו כארס של עכנאי ופיתח אצלו בו תאווה לעבירה
  ...ש
בו והוא הסכי� לחטוא ע� הטומאה חדרה  �' לי השמיעי' לה אמר*    

אלא הוא א� יז� את , ולא רק שהוא הסכי� לחטוא עימה, המוכרת הגויה
 .)כמו שרואי� מלשו� הגמרא שהוא פונה אליה ולא היא אליו(החטא בעצמו 

 

  19:19 הדלקת נרותהדלקת נרותהדלקת נרותהדלקת נרות
  20:32 אי שבתאי שבתאי שבתאי שבתמוצמוצמוצמוצ
  21:01 תתתת""""ש רש רש רש ר""""מוצמוצמוצמוצ

  אלעדהזמני� לפי אופק 
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 אד� יהא לעול� :)ברבי מעשה ה"ד מא פרק( נת
 דרבי אבותב מובא   

  ?מדוע .כארז קשה יהא ולא כקנה ר
עליו ומנסות לעוקרו והוא  תונושבשבעול�  רוחות כל 'קנהה' שהרי   

 הקנה חוזרוכשהרוח הולכת , מתבטל בפניה� ומתכופ� כרצונ�
  .ומתברר שהרוח לא גרמה לו נזק כלל ! במקומו לעמוד

וכאשר הרוח נושבת  !אינו יודע להתכופ� לכיוו
 הרוח ' ארזה' אבל   
וסופו שבאה רוח חזקה , עליו הוא מתעקש להישאר זקו� מולה

והוא נשאר כ% אבוד ועזוב , ומשליכה אותו על האר$ אותו עוקרתו
  .ג� לאחר שהרוח הלכה, ל%ותלוש ומוש

, ל אומר שלומדי� מכא
 יסוד גדול"הגאו
 רבי יצחק הוטנר זצ   
  :ומוסר השכל עצו�

שהרי , למרות שבדר% כלל התכופפות וניצחו
 זה שני ניגודי�   
מכל מקו� , מפסיד את המערכה' והמתכופ�' !מנצח ' המתעקש'

 
  .שההתכופפות היא כוח ההישרדותרואי� כא
ואינו יוצא חוצ$ כנגד  !מתכופ� כשיש רוחות ומחלוקות ומי ש   

הוא נשאר עדי
 חזק , נגמרתלאחר שעוברת הרוח והמחלוקת , רעהו
  .לא כל פגע ונזקויציב ל

א% מי שלא יודע להתכופ� בזמ
 המחלוקת והוא מנסה ִלשמור על    
וסופו שבאה רוח חזקה והוא נכנס , לא לעול� חוס
, מעמדו ועוצמתו

  .והוא ניזוק אנושות, עזה ממנו למחלוקת
   
  !בפרט בחיי הנישואי
, ואת זה צרי% לזכור כל הזמ
הרוח , ובני הזוג נכנסי� למחלוקת �לפעמי� מנשבת רוח חזקה    

המחלוקת מנסה לכלות את שלו� בית�  �מנסה לעקור את העצי� 
ומי שר
 כקנה ויודע להתגמש , של בני הזוג ולעקור את אחדות�

מי שיודע את הנוסחה הסודית ונזהר  �יוו� הרוח וללכת בכ
 ,מהמחלוקת ומבטל דעתו ומשתדל לזרו� ע� השני עד יעבור זע�

ולאחר  �לאחר שהולכת הרוח הוא נשאר עדי� על מקומו ללא פגע 
שהמתח פג ונמוג הוא יכול לחזור לעוצמתו ולהביע את דעתו ללא 


והשלו� ממשי%  ,ולהבהיר בצורה ברורה ומכובדת את דעתו, עוררי
א
 מי שמתעקש כמו הארז ובזמ� הרוח לא . לשכו
 בביתו כבתחילה

מי שבזמ
 המחלוקת מקשה עורפו וניצב  �יודע להתכופ� ולהתגמש 
לאחר שהולכת הרוח הוא נשאר עקור , מול ב
 זוגו דרו% למלחמה

 �
 טע� מר ילאחר שהסתיימה המחלוקת נשאר עדי �וזרוק על האר
, ה� סובלי� מפירות המחלוקת תקופה ארוכהו, אצל שני הצדדי�

ופעמי� מתברר שה� נקלעו למצב של מעוות לא יוכל לתקו
 והרוח 
, כבר עקרה את האחדות מבית� והטיחה את שלו� בית� על האר$

  .ל"משבר הגירושי
 רח"מה שנראה היו� 
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  ו"הי éåì íäøáàéåì íäøáàéåì íäøáàéåì íäøáà 'י הר"נער� ע      

 

המוכרת ניצלה את רגע החולשה של  � לזה עבוד לו אמרה, חיקה מתו
 יראתה הוציאה* 
  !וביקשה ממנו לעבוד עבודה זרה, אותו יהודי

אי% את מעיזה לדרוש ממני לעבוד עבודה ... גברת יקרה �' אני יהודי הלא' לה אמר*    
 ! כה וכיפה עמוקה חליפה ארו, ע� כל האביזרי� הקדושי�, "יהודי מיוחד"הרי אני , זרה

אני ג� בנ� של קדושי� וני
 של , פאות לתפארת וכרס מכובדת !זק
 ענק ושפ� חזק 
... יש אנשי� שאפילו תולי� את תמונתי בסלו
 ומצדיעי� לעברה כל בוקר, הגול� מפראג

  !!!יש בזה איסור... מפני ש, פעורליכול לקיי� את בקשת% ולעבוד  איני, גברת יקרה
המוכרת המרשעת לא  � פיעור אלא ממ
 מבקשי� כלו�, 'ל
 איכפת ומה' לו אמרה*    

אלא בס% הכל היא רוצה שיעשה  !הרפתה ממנו והסבירה לו שלא מדובר במעשה אסור 
  .ולא אסורה' באמונה טפילה'ובעצ� מדובר ] להטריז מול הפעור[איזה מעשה מטופש 

ולהטריז מול [שות את רצונה בח
 היהודי את דברי אותה מרשעת ובסו� הסכי� לע   
  ?וכי יש בזה איסור]. הפעור

אותו יהודי לא ידע שהמעשה שעשה נקרא עבודה זרה  � בכ
 שעבודתה יודע אינו והוא*    
  .ובעצ� הוא מרד באלוקי� וחטא חטא חמור, לכל דבר

לאחר שהיהודי נכנע  � רב
 משה בתורת שתכפור עד חת
נִ מַ  שאיני אלא עוד ולא*    
 .פנתה אליו המוכרת המרשעת וביקשה ממנו לכפור בתורה, שת המוכרת ועבד לפעורלדרי

שאלה , וכא
 הב
 עומד ותמהה ושאלה אדירה עולה וממריאה מראשו אל לב השמי�   

  :שהיא מעל השכל וההיגיו

וכי שכחת שלפני שתי ? אי% את מעיזה להציע לו לכפור בתורת משה! מוכרת מרשעת   
והוא ִמֵא
 לעבוד  'אני יהודי הלא'באוזניי% את המילי� הקדושות  דקות הוא הצהיר

  ?א� כ
 אי% את מעיזה ללכת על כל הקופה ולבקש ממנו לכפור בכל התורה? עבודה זרה
זה שהיהודי באמת נכנע לה וכפר בתורה ובסו� א� נכשל עימה , ומה שעוד יותר קשה   

וכיצד באמת נוצר אצלו . ש%כפי שרואי� בפסוק שהגמרא מביאה ש� בהמ, בעבירה
  ?מהפ% כזה חד ודרדור כל כ% קיצוני

לאחר שהיהודי נכשל בעבודה זרה ועבד לפעור בלי לדעת : התשובה על כ% מאוד נוקבת   
הוא כבר היה , וכיו
 שכ%, נשמתו נשחקה וטהרתו נפגעה וקדושתו הצטננה, שזה אסור

   .מסוגל לכפור בכל התורה ברגע אחד
ולסיו� היא מתמצתת את ההיסטוריה הזו ע� , ת הגמרא את עצת בלע�עד כא
 מבאר   

  .)'י' מהושע ט(ציטוט הפסוק הבא 
  .שבהתחלה נכשלו בפעור וחטאו בעבודה זרה ,ְ.עוֹר ַבַעל ָ,א+ ֵהָ*ה ֲאבוֵֹתיֶכ� ָרִאיִתי) 1   
  .נפלו בחטא ע� המוכרת המואבית ,ַלֹ,2ֶת ַו0ָ1ְִזר+) 2   
  ...ובאיזו עוצמה. סופ� שנהיו משוקצי� ושנואי� בעיני הבורא, 42ִ+ִצי� י+ַו1ְִה  )3   
אהבת נפש מלאה , כפי אותה אהבה עזה שאהב הבורא את ע� ישראל !78ְֳהָב� )4   

 ִלי ַיִ,יר ֲהֵב
כפי שנאמר  !ומוחלטת שהייתה בתוק� מלא אפילו בזמ
 שה� חטאו 
ִעי� ֶיֶלד ...ֶאְפַרִי� תיקחו , )� ש�"ט ומלבי"א י"ירמיהו ל( עֹוד ֶאְז2ְֶר78 ָזֹכר 4וֹ  ַד4ְִרי ִמ3ֵי 2ִי... 1ֲַע01

ותבינו כמה היהודי , "מאהבה לשנאה"מעלות  180את כל העוצמה הזו ותהפכו אותה 
  .)'י' מצודת דוד הושע ט(' הזה הפ% להיות משוק$ ונתעב בעיני ה

  .ות בראשו של כל המעמיק בדברי� הללואלא ששתי שאלות אדירות עולות וממריא   
והרי לכל , "משוקצי� ומתועבי� ושנואי�"מדוע אות� חוטאי� קיבלו את התואר  )א   

  ?אור% הדר% ה� נזהרו שלא עשו שו� איסור ומה ה� אשמי� שבלע� הכי
 לה� מלכודת
הוא  ואיזו נקודת חולשה בדיוק !כיצד הצליח בלע� לתפור תוכנית כל כ% מוצלחת  )ב   

  ?ניצל אצל ע� ישראל
לאור% כל הדר% אות� חוטאי� נזהרו , אמת: התשובה לשאלות הללו היא אחת   

' בהשקפה הטהורה והצרופה'ה� הקלו ראש , אבל מצד שני. מלעשות איסורי� ועבירות
  .ובעצ� זו התביעה שהייתה עליה�, ואת הנקודה העדינה הזו בלע� ידע לנצל

ללא עיגול פינות והיו שומרי� ' בטהרה וקדושה'מהדרי�  א� אות� יהודי� היו )1   
ועושי� גבול ברור  !מרחק מהמוכרת המואבית ולא מפתחי� איתה שיחה מיותרת 

 
בת מואב 'מתו% הבנה שיש , לגילוי חיבה וקירוב דעות" קניות נחוצות"והפרדה מלאה בי
דברי� הללו אפילו לא ולעול� אי
 למזג ולזגזג בי
 שתי ה' ב
 תורה טהור'ויש ' פרוצה

והמוכרת לא הייתה " ב
 בית"לא הייתה מתפתחת ביניה� קירבה של , כחוט השערה

הוא לא היה  !וג� א� היא הייתה מציעה לו , מעיזה להציע לאותו קליינט לשתות יי

משו� שכל תינוק מבי
 שזה מביא לקירוב דעות ועלול להסתיי� , מסוגל לשתות את זה
  ].)ז"% ובט"ש בש"עי' ג א"קכ ד"כנפסק ביו(בחטא 

" ְלָבְב@ ְ,ָכל י@ֶק ֱא< 'ה ֵאת ְו=ַהְבָ> "א� אות� קליינטי� היו מהדרי� במצוה של  )2   
כל פסל ובובה של עבודה זרה היו שנואי� ומתועבי� בעיניה� וה� לא היו , )'ה' דברי� ו(

ת לכבודו אפילו מסוגלי� להתפשר בנקודה הזו ולשת� פעולה ע� הפעור המאוס ולעשו
ולמע
 חידוד ההבנה נציי
 שכל ניצול שואה לא ', עבודה זרה'דברי� שאינ� מכוני� 

ויש ניצולי , אפילו שאי� בזה איסור !" סוכריה"ש "מסוגל לקחת מידיו של היטלר ימ
, אפילו שאי� בזה איסור !שואה שעד היו� לא מסוגלי� לקנות מוצרי� שנוצרו בגרמניה 

והמצפו
  ! ורה גרמה לה� לסלוד מהיטלר ומתנותיו וסוכריותיו מפני שהשואה האר
פשוט זה הפ% , "לאסור ומותר"שלה� לא יכול להתחבר לתוצרת הגרמנית ללא קשר 

  .אצל� לטבע שני ולא שיי% לשנות אות� בנקודה הזו
אזי הוא לא יתרחק רק מעבירה , א� יהיה לאד� כזה רגש סלידה מעבודה זרה ופריצות   

וממילא הוא ינצל , "מתירנות"מה שנקרא היו� " מאִוירה של עבירה"לא ג� גמורה א
  .מכל מכשול ונחשול

המסר העולה מכא
 חד וברור כראש הגפרור ולא נית
 להסיר ולהסתיר ממנו אפילו    
נסכ� אותו במילי� , להבי
 אותו] והרצו
[ולמרות שלא לכול� יש את הזכות , רוריגרגר ופ

בכל ליב� ומעונייני� להכיר את ' ודי� טהורי� האוהבי� את הברורות עבור אות� יה
  . כפי כוח�, האמת המושלמת ולאמ$ אותה הלכה למעשה

אלא הוא שומר על , "מה אסור ומה מותר"לא בודק רק  !באמת ' מי שאוהב את ה   
ומי שחי כ% מלווה ', בעבודת ה ומחפש את השלמותדקדוק הקדושה וטהרת ההשקפה 

דשמיא מופלגת כפי שאנו רואי� בסו� הפרשה אצל פינחס שהיה קנאי אותו סייעתא 
  .)'ה ח"פרוט הניסי� נמצא בתרגו� יונת
 כ(ניסי� מעל הטבע במעשה זמרי וכזבי  12ונעשו לו ' לה
קדש עצמ% "ולקיי� ג� את המצווה שנקראת  !' א% מי שאי
 לו רצו
 להשקיע למע
 ה   

ואת הסוד הזה , סופו שנכשל בחמורי חמורות כפי שראינו כא
, )א"ע' יבמות כ(" במותר ל%
 .בלע� ידע ובנקודה הזו הוא תפס את ע� ישראל


 תוססת בקרבנו ותופסת אותנו בנקודה הזוילצערנו ולבושתנו עצת בלע� עדי... והיו�    ,
זה ' ולהודיע שבגדי� צמודי� וחצאית קצרה וכו" לתק
 תקנות"עד שהגיע מצב שצרי% 

י
 יש נשי� ונערות שהבגדי� יולמרות זאת עד, � של בנות מואב ולא בנות ישראלתחו
... ה
 לובשות צר וקצר ופתוח ושסוע וצמוד ושקו�, שלה
 לא נקראי� צנועי� לפי ההלכה

בגדי� שבכדי להתיר אות� צרי% לסובב הרבה את האצבע ולהשתמש במונחי� 
חולצה המסתיימת מעל " [לבוד]... "חולצה פתוחה" [רובו ככולו"תלמודיי� כמו 

]... חצאית קצרה" [גוד אחית]... "גרב שמסתיימת בגובה הנעל" [גוד אסיק]... "החצאית
  ]...ללכת בפריצות גמורה" [חד בתרי בטל]... "בגדי� שקופי�" [מקו� פטור"
  הנשי� הללו מנצלות כל פרצה אפשרית בתחו� הצניעות וה
 לא מוכנות להתאמ$ קצת   

א% לפי ההלכה מדובר באיסורי תורה ולא , ת� זה מעברלדע[מעבר 
ונשי� אלו שוכחות שצורת , "]יהרג ואל יעבור"דברי� שמכוני� , בחומרות

מינימו� טהרה וקדושה ללא עקרונות ודקדוק הלכתי "חיי� שמבוססת על 
  .זו בעצ� הנקודה שבלע� הרשע הפיל בה רבי� מישראל !" מלא

בי
 , פי� על כל גזרות חכמנו ומנהיגי הדורנציי
 רק שהדברי� הללו תק   
כמו הפלאפו
 הכשר והאינטרנט החסו� , א� ה� מובני� לנו וב
 א� לא

שהעובר ... 'כולל בר נפרד וכו !ההפרדה המוחלטת באירועי� , "כהלכה"
כפי שהכריזו כל , של גילוי עריות" באביזריהו"עליה� הרי הוא נכשל 

י
 זאת זה לא בגלל שהרבני� טועי� חלילה ומי שלא זוכה להב ,גדולי זמננו
ואי
 ספק . אלא כנראה שחסר מעט בקדושה הצרופה ובהשקפה הטהורה !

הרי , שהשומע לקריאת� של גדולי ישראל ומחזק את עצמו בתקנותיה�
) 1ומקיי� כל רגע שתי מצוות יקרות " בטהרה וקדושה"הוא מוסי� הידור 

 ָיִמי
 ְל@ ַיCִיד7 ֲא1ֶר ַה3ָָבר ִמ
 ָתס7ר <א) 2... יֹור7@ רֲא1ֶ  2ְֹכל ַלֲעBֹות ְו1ַָמְרָ> 
וכא
 נבח
 האד� הא� הוא , ואשרי חלקו בזה ובבא )א"י ז"י דברי�( Bְ7ֹמאל

  .כפו� לתורה וחכמיה או לא
לקראת סיו� נזכיר שאישה המהדרת בצניעותה מלווה אותה סייעתא    

סחררת בחינו% הילדי� כפי שראינו דשמיא מופלגת והיא זוכה להצלחה מ
אצל קמחית שכל בניה זכו להיות כוהני� גדולי� בשכר צניעותה 

ג� ' וברו% ה !וכמותה נהגה אימא של החזו
 איש , )א"ז ע"יומא מ(המושלמת 
וכבר לימדונו , היא הצליחה להעמיד סוללה של גדולי ישראל ועמודי עול�

להודיע
 שאיכות חינו
 , )א"י' כ י שמות"רש(" שמכלל ה
 שומע לאו"חכמנו 
בניה יהיו , א� האישה מהדרת בזה .הילדי� תלויה בצניעות האישה

  ...וא� לא. קדושי� וחינוכ� יהא מהודר
במקו� לחפש סגולות חיצוניות ולהזמי
 ברכות וישועות אצל , מהיו�   

קוראי� בקפה ומעייני� בתה ומערבבי� בקקאו ועושי� קולות של 
ונחפש ' נדבק באהבת ה, זק בטהרה וקדושה וצביו
 ההשקפהנתח... מיאהו

חוסר 'נסלוד מכל מה שנוד� ממנו ריח של , מושלמתלעשות לפניו נחת רוח 
שהרי יש ג� רמה שנקראת [ולא נתעניי
 רק במה שאסור ' קדושה וטהרה

" לסגולה הבדוקה"ג� אנו נזכה ' ובעזרת ה, ]'נבל ברשות התורה'
  ?ומי לא זקוק היו� לסגולה הזו. ולהצלחה בחינו% הילדי�

  




