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כבוד הבריות!

 

כל יהודי צריך לדעת ולזכור שהוא היהלום
של הקב"ה .ה' יתברך אוהב כל אחד מישראל
באהבה עזה בלי גבול ,ומחכה לכל יהודי
שיתקרב אליו יותר ויותר .אם היינו יודעים
כמה בורא כל העולמות אוהב ומחבב אותנו,
שומר ומגן עלינו ,היינו פשוט מתביישים
להמרות את רצונו ,היינו נשמרים ביותר מכל
נדנוד חטא .בפרשתינו הנפלאה אנו עדים
לשמירה העליונה ששמר עלינו ה' יתברך
מעינו הרעה של בלעם הרשע ומזימתו
הנרשע של בלק בן ציפור .הקב"ה ישתבח
שמו לעד שידד מערכות והפך את הטבע
כדי לשמור ולהגן על עם ישראל .הוא גרם
לאתונו של בלעם לפתוח את פיה ולדבר,
להוכיח את אותו רשע ולגרום לו בוז .גדול
נביאי אומות העולם לא יכל לעמוד בתוכחתו
של אתונו שהפליאה בו את לשונה .אך דבר
פלא מצאנו במדרש רבה .אותו האתון לאחר
שדיברה את דבריה ,מתה במקום .מדוע,
מה חטאה? אומרים במדרש :חס הקב"ה
על כבודו של אותו רשע שלא יאמרו :זו
היא שסילקה את בלעם בתוכחתה .ומסיים
המדרש :להודיעך שחס הקב"ה על כבודן
של בריות .ועתה אחים ואחיות יקרים ,שימו
לב והתבוננו נא .כידוע חס הקב"ה על דומם
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
כדי ללמדנו הדרכה יסודית לחיים ,שחייבים
להשמר ולהזהר אפילו בכבודם של אנשים
שירדו לדיוטא התחתונה ,כי סוף כל סוף הרי
הם גם נבראו בצלם אלוקים .והקל וחומר
ברור הוא .אם בכבוד מושחתים כך ,בכבוד
חברך ורעך על אחת כמה וכמה .נכבד ונייקר,
נעריך ונאהב כל אחד מישראל ונזכה לגאולה
בקרוב.
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התורה ,אומר הזוהר הקדוש ,היא לשון הוראה .כל פרשיה בה באה להורות ולהדריך,
ללמד דעת .יש ציווים מפורשים ,כשמירת שבת והנחת תפילין ,ויש לקחים הנלמדים
מסיפור מעשה .מסיפור מי מריבה ,למשל ,למדים אנו את גנות הכעס ,את ההקפדה
על עוון חילול השם ,ועוד .מה יש לנו ללמוד מפרשתנו ,פרשת בלק? מהבאתו של
בלעם לקלל את ישראל ,משימת הברכות בפיו ,מעצתו להחטיא את העם בבנות מואב
ומהמגיפה שפרצה בגין כך? לכאורה זה מאורע היסטורי ,מעשה שהיה .אבל התורה
אינה ספר היסטוריה ,התורה היא ספר הדרכה – איזו הדרכה יש בפרשה זו? כשנעיין
בדבר נמצא שיש כאן לקח יסודי עד מאוד .להבהרת הלקח נשתמש במשל .בפרשיה
מתוך העבר הקרוב .מדינת ישראל חרטה על דגלה את המילים "לא עוד"" :שנית מצדה
לא תיפול" ,לא נלך עוד כצאן לטבח .בנינו כוח הרתעה ,צה"ל ישיב מכה תחת מכה.
יכה שבעתיים ,בידו היוזמה .יש לנו חיל אוויר ושריון ,צנחנים וסיירות ,הכל בכל .דור
שלם גדל על המילים המתלהמות .והנה ,בערב יום הכיפורים באה התרעה .המצרים
מתכננים מתקפה .הרמטכ"ל לחץ להקדים מכת מנע ,קורבנות רבים ייחסכו .ראש
הממשלה פסקה :נכפוף ראש ונספוג את המכה ,רק אז נשיב מלחמה .והמכה היתה
כואבת ,צורבת .עברו כמה שנים ,ופרצה מלחמת המפרץ .בראש הממשלה עמד אדם
קשוח ונחרץ ,והנה ניחתו על המדינה עשרות טילים ,בנס לא היו נפגעים .ואנו? למה
לא הפעילו את הצבא?! אנו יודעים מדוע ,ומבינים את ההחלטה .ראשי הממשלה ידעו
שאם יזניקו את הצבא ,יאבדו את תמיכת המעצמה הגדולה שהמדינה חוסה בצילה
וזקוקה לה הן מבחינה מדינית וצבאית והן מהבחינה הכלכלית .ושמירה על ידידותה
חשובה יותר מכל .ההנחה היתה ,שאילו היינו תוקפים ראשונים במלחמת יום הכיפורים
היינו מרוויחים בטווח הקצר ,ומפסידים את הרכבת האווירית האדירה שסיפקה נשק
וחלפים כה נחוצים ,והשכר היה יוצא בהפסד כבד .אולי יהיה מי שיחלוק על השיקול,
אבל אנו נקטנו בפרשיות אלו כמשל .והנמשל מהו? בלק ובלעם ידעוהו .לעם ישראל
יש מחסה טוב לאין ערוך מידידותה הפושרת של המעצמה הגדולה )שיודעת ללחוץ
ולהכאיב ,ולערוך "בחינה מחדש של היחסים"" – (..טוב לחסות בה' ,מלבטוח בנדיבים!"
וידעו ,כי אם ברצונם לגבור חלילה על ישראל ,אין להם לבטוח בכוחם .שהרי לא היתה
בזמנם מעצמה כבירה ממצרים ,והקדוש ברוך הוא היכה בהם עד חורמה והוציאנו
משם ביד רמה .אם ברצונם לגבור עלינו – עליהם לתקוע טריז ,להפריד בין ישראל
לאביהם שבשמים חלילה .בתחילה ניסה בלעם לעורר את מידת הדין בקללותיו,
ונכשל .לאחר מכן ניסה בשיטה בדוקה שהצליחה ,רחמנא ליצלן :להחטיא את ישראל.
החטא יוצר מסך ,ריחוק וניכור הדדי" :כי אם עוונותיכם היו מבדילים בינכם לבין
אלוקיכם ,וחטאותיכם הסתירו פנים מכם" .כל עבירה כך ,ופריצות בייחוד" :ולא יראה
בך ערוות דבר – ושב מאחריך"! אמר בלעם לבלק" :אלוקיהם של אלו שונא זימה
הוא ,לך והחטיאם" .תקעקע את גדרי הצניעות ,תבטל את סייגי טהרת המשפחה,
ותסיר מעליהם את הגנת הבורא .וממילא יפלו ,אף לא במלחמה ,רחמנא ליצלן :פרצה
בהם מגיפה! איימה לכלות את העם ,ואף כשנבלמה הפילה עשרים וארבעה אלף! אין
לזלזל חלילה בכל האמצעים הננקטים – במישור הצבאי ,המדיני ,הכלכלי ,החברתי.
אבל אם רצוננו שישאו פירות ,יש לגרום לכך שהבורא יפרוש חסותו עלינו ,שיאיר
לנו פניו .וזאת ,רק על ידי תשובה ,מצוות ,הוספה בשיעורי תורה! ולא לתקוע טריז
על ידי עבירות .ובמיוחד פריצת גדרי צניעות בהתנהגות – ואף בדיבור" :בעוון נבלות
הפה ,צרות רבות וגזירות קשות מתחדשות ,ובחורי ישראל מתים ,יתומים ואלמנות
צועקים ואינם נענים .וכל המנבל את פיו ,אפילו חתמו עליו גזר דין של שבעים שנה
לטובה הופכים אותו לרעה"! ויש לנו לדעת ,כי כשם שהדבר נכון במישור הכללי ,כך
נכון הוא במישור האישי .ודאי ,יש לאדם לעבוד כדי להתפרנס .אבל לעיתים נדמה לו
שאם יעבור חלילה על רצון הבורא ,ירוויח .ואם ילך לשמוע שיעורי תורה יפסיד שעת
פרנסה .אבל טעות בידו .משול הוא למי ששלח את צבאו להגיב – ואיבד בכך את חסות
מעצמת העל .גם אם ירוויח "בקטן" הפסיד "בגדול"! אבל אם שמע לרצון הבורא ומשך
עליו את חסדו – אזי יזכה לאור פניו ,וירוויח בלי די!
)מעיין השבוע(

והיה שארית )מיכה ה'(
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"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(


בגמרא דרשו בפסוק "ולציון יאמר איש
ואיש יולד בה" ,אחד הנולד בה ואחד המצפה
לראותה .בין המצפים לראותה ,אלא שעבודת
הקודש המוטלת על שכמו לא הניחתו ,היה מרן
החבי"ף ,רבינו חיים ברבי יעקב פלאג'י זצ"ל רבה
של איזמיר .לארץ הקודש אומנם לא עלה ,ברם,
חיבת הארץ מבצבצת מספריו ,ונעתיק מקצתם:
בספרו "זכירה לחיים" הביא דברי המדרש
שדוד המלך אמר" :בחרתי הסתופף בבית ה'
מדור באהלי רשע" ,אפילו יש לי ארמונות
וטרקלינים בחוץ לארץ בחרתי לישון על הסף
בארץ ישראל ,ולאכול סיפוף של חרובים ,מאכל
בהמה! וכתב" :וכמו זה ראינו בכמה עשירי עם
בדורנו ,כמו דודי ג'יבילי ,יעקב רבי ומורנו גרשון
שאול וכיוצא בהם כמה וכמה ,שעזבו היכלי
מלך ומעדני מלכים והלכו לארץ ישראל לדור
בבית צר ולחם צר לאכול ,מחיבת ארץ ישראל!".
ובספרו "ארצות החיים"" :אני הגבר ראיתי בעיני
כמה בעלי בתים שהלכו לזיהרה )עליה לקברי
צדיקים( וכשנזכרים מארץ ישראל זולגות
עיניהם דמעות שליש ,והם מתאווים מתי יזכו
לדור שם דירת קבע ,ונפשם קשורה שם מכל
תאווה שיש בעולם .הגם שאינם יודעים מעלתה
וערכה כמו שיודעים לומדי התורה!" .ובספרו
"מי החסד" כתב" :בעינינו ראינו כמה עשירי עם
גדולי המעלה מאיזמיר ,שהיו 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 היו שם עדים ,ואחד הרג בשוגג ולא היו
עדים .מה עשה הקדוש ברוך הוא ,זימנם
למקום אחד ,וההורג בשוגג הרג בשגגה את מי
שהיה חייב מיתה ,וראוהו עדים ונתחייב גלות.
ומשפטי ה' אמת ,צדקו יחדיו .וכבר היה מעשה
בנוכרי אחד ,שהתקנא בחוכמתו הרבה של
המשורר האלוקי רבי שלמה אבן גבירול זצ"ל,
שהיה מושלם בכל החוכמות ופילוסוף אלוקי.
זימנו לביתו והרגו בעורמה ,וקברו בחצרו מתחת
לעץ תאנה .מה עשה הקדוש ברוך הוא לפרסם
מיתתו ולהעניש רוצחו ,הוציאה התאנה פירות
שאין יפים כמותם .חשב לקבל בעבורם מחיר
גבוה ,אם יביאם למלך .תמה המלך ליופיים
שאין כמוהו ,ותמה שביכרו שלא בזמנם .נטל
תאנה אחת לאוכלה  -וטעם בה טעם דם! תבע
מן האיש להסביר פשר העניין ,ואם לאו  -הרהו
מתחייב בנפשו .רתת הלה והודה שהרג את חכם
היהודים וטמנו מתחת לעץ התאנה .מיד ציוה
המלך לתלותו על אותו העץ עצמו ,כן יאבדו
כל אויביך ,ה'! וכתב רבינו יעקב כולי זצ"ל:
מן הסיפור הזה אנו למדים ,שכל ההורג נפש
מישראל במזיד ,הקדוש ברוך הוא מסבב סיבות
שיהרג ,וההורג בשוגג  -הקדוש ברוך הוא מסבב
סיבות שיגלה .ונאמן הוא דיין האמת לשלם טוב
לטובים ,ורעה לרעים.
)מעיין השבוע(
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מהו כבוד בן/בת הזוג?

לחץ ,לחץ ...די!

פעם אמר הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל
לאשתו :בזכותך אזכה גם אני לגן עדן .כיצד?
כשתבואי לפני בית דין של מעלה ,וישאלוך :איזה
מעשים טובים עשית בימי חלדך עלי אדמות? בודאי
תשיבי :הייתי עזר לבעלי התלמיד חכם .וכשיטענו
כנגדך :הגם זה נקרא ...תלמיד חכם? תטעני :אני
אישה תמימה ופשוטה ,כלום ידעתי לקבוע מה
זה תלמיד חכם ,שמעתי מה הבריות אומרות עליו,
ובתור שכזה שרתתי וכיבדתי אותו .ברור שיקבלו
טענותיך ויפסקו לך גן עדן .ואילו אני חיים ,מה
אוכל להצטדק? ואז שוב תבואי לקראתי בטענות:
איזה גן עדן זה כשבעלי מתייסר בגיהנם? )השווה:
יומא פז .שלא יהא הוא בגיהנם ותלמידו בגן עדן(.
הוא אשר אמרתי :בזכותך אזכה גם אני לגן עדן...
צא ולמד ממעשה נפלא זה עד כמה כבוד העניק
אותו גדול לזוגתו הרבנית )ומי שלא מודע לגדולתו,
גאונותו ,צדקותו וחסידותו של אותו גדול מוזמן
לקרוא ארבעה ספרים עבי כרס על תולדותיו והוא
אומר זאת על עצמו( ומאידך באיזה "ביטחון" הוא
"יודע" שאשתו תתייסר אם יהיה לו רע .והיום???
יש נשים שהגן עדן שלהם יהיה שהבעל "נשרף"
בגיהנם ,הגיע הזמן שמישהו "יטפל" בו כבר) .וכן
להיפך( מדוע ולמה? נכבד זה את זה נרגיש את
כאבו של השני וממילא נהיה יחד
בטוב בזה ובבא.

לשאלת רבים איך מתמודדים עם הלחץ בבוקר ובערב
ובצהרים ומתי בעצם לא? בערב חג ובערבי שבתות ,בסעודות
השבת ,בבדיקת החמץ ומה עוד שכחנו? הנה לפניכם עצות
נפלאות מילה במילה מהספר חינוך הבנים לידינ"י הג"ר
אהרן זכאי שליט"א :בבתים רבים שעות הבוקר הן שעות של
מתח ועצבנות .ההורים דוחקים בילדים לקום מהמטה לסיים
בזריזות את ההכנות ולצאת לבית הספר .והורים רבים אינם
מוצאים פתרון לבעיה זו ,שבעל כורחם נאלצים הם לכעוס
ולהרים קולם על ילדיהם ,ולבסוף הילדים עוזבים את הבית
מתוך כעס ומרירות ,וברור מאוד שהדבר משפיע אף על בית
הספר ,שאם התלמיד מגיע לשם לאחר "מלחמה" אין הוא
מרוכז ללימודים ,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) ,או
לפחות שיראו כלפי חוץ הרגשה זאת ליד הילדים ,אף שבליבם
דואגים הם שיגיעו בזמן לבית הספר( ,ואז הילדים יתחילו
לקבל את האחריות על עצמם ,וממילא יזדרזו בהכנות ובבית
תשרה אוירה רגועה .וכמו כן רצוי מאוד שההורים יפעילו
טייפ בשירי קודש בשעות הבוקר כשמעוררים את ילדיהם,
ובכך לא יצטרכו לעוררם כמה וכמה פעמים ולהגיע לעימות
עמהם ,אלא הילדים יתעוררו מעצמם בשמחה כשישמעו את
השירים ,ועל ידי כן תהיה בבית אוירה של שמחה ושלוה.
ורצוי גם לנסות את הנ"ל בשעות הערב ,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 מרצונם הטוב,
ויירדמו מתוך הנאה ושלוה .אפשר לנסות
ואם לא יועיל בודאי לא יזיק .בהצלחה.
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 Eהאם מותר לגבר להשתמש במטריה
של אישה או שאסור משום לא ילבש?

במטריה הקילו.

מכך.

 Eאלמוני שרואה שאביו אינו מקפיד על
הדיבור באמצע תפילה אם יכול לכתוב לו  Eמי שיש לו בלורית ואביו מצוה לו
לקוצצה האם מחויב לשמוע בקולו?
מכתב שאסור לדבר באמצע תפילה?

 Eהשומע דרשה יפה ורוצה לחזור
עליה לאחרים והדורשה לא אמרה מעצמו
ולא הזכיר שם אומרה ,האם צריך לומר
שם מי ששמע ממנו?

לא חייב ורק ממידת חסידות יזכיר.

 Eברית שכבר נדחתה ואינה בזמנה האם
אם המכתב יצער את אביו אסור לעשות חייב לשמוע לו ,אך יש הלכה גם לאבא מותר לדחותה עוד בלי סיבה מיוחדת?
כן אלא יסביר לו באופן המותר ע“פ שאם יודע הוא שבנו לא ישמע אז אסור ראוי להקדים ולא לאחר וכתבתי בזה
ההלכה כמבואר בשו“ע יו“ד ס‘ רמ‘ להעיר לו משום לפני עיור לא תיתן בספרי באר השמחות עיין שם.
מכשול ובעווננו אבות רבים נכשלים בזה.
ובאחרונים שם.
 Eאם יש עניין בסעודת הברית שתהא
 Eמי ששוכב על מיטה ואביו נכנס לחדר E ,אם מותר לישב על כיסא חמיו?
בבשר דוקא?
האם צריך לקום?
להלכה מותר אך מחמת דרך ארץ לא ראוי מאוד בדגים ,בבשר וביין ומבואר

יקום אלא אם כן אביו מוחל או יצטער יעשה כן בביתו.

בספרי באר השמחות.

לעילוי נשמת שרה בת חבצי כא' בניסן תשע"ח ת.נ.צ.ב.ה
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לעילוי נשמת

שמואל בביוף
בן בלור
ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

לעילוי נשמת

שמעיה כוסיוף
בן יעל

חן ברכה
בת לאה

ת.נ.צ.ב.ה

ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

יוסף
בן שלום ועשרת
ת.נ.צ.ב.ה

