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בפרשה זו בלק ,יש דוגמא למה שקראנו
בפרשת קורח בשבוע שעבר .ומהו הדמיון?
קורח חלק על משה ,לפי שראה ששמואל
הנביא יוצא מחלציו ,אז אמר ,ראוי אני להיות
המנהיג ולא משה ואהרן ,כך בלק בן ציפור
ראה בקסמיו שעתידה לצאת ממנו רות
המואביה בת מלך עגלון ,שהיא מצאצאיו
ועתיד שיוצא ממנה דוד המלך ,משיח הוא או
זרעו שיהא משיח לישראל .לפיכך ,שלח אל
נביא הגויים בלעם בן בעור שלוחים וקסמים
בידם .למה שלח קסמים אם יודע שהוא נביא,
ואין צריך לכל זה ,אלא לרמז לו על המשיח,
וזה יוצא מראשי תיבות" :בידם" דוד בן ישי
משיח .אז הבין שהניצוץ של המשיח הקדוש
טמון בו ובצאצאיו ,לפיכך רצה לשמור בתוכו
הניצוץ הקדוש הזה עמוק עמוק ,ולפיכך" :ויגר
מואב מפני העם" ,חש שמא יש צדיקים בתוך
ישראל שיכולים לברר אותו ניצוץ ולהוציא
אותו מתוכינו .ואני רוצה ממך שתוכל הואיל
ואתה נביא לה' ,שתוציא פסק הלכה בתורה
והוא" :לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' עד
עולם" .ואז לא תוכל רות המואביה לבוא
בקהל ה' ,ושוב לא יוכל הניצוץ הקדוש של דוד
המלך לצאת ממואב .אבל ה' יש לו חשבונות
אחרים ,דאמר רבי יהודה אמר רב :שבשכר 42
קורבנות שהקריב בלק הרשע לפני ה' ,זכה
ויצאה ממנו רות הסבתא של דוד המלך.
ולבסוף :ויהפוך ה' אלוקיך את הקללה של

בלק לברכה ומה היא הברכה? יצא פסק הלכה
מבית דינו של שמואל הרמתי :עמוני ולא
עמונית ,מואבי ולא מואבית כדי להתיר רות
לבוא בקהל ,ויצא ממנה דוד ומשיח בן דוד .וה'
ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה

כשדיבר ה' עם בלעם ,כך אמר לו :מי האנשים
האלה עמך? ומה ענה בלעם? אמר לה' :בלק בן
צפור מלך מואב שלח אלי ,הנה העם יצא
ממצרים וכו' .יש לשאול :למה ה' שאל לבלעם
על האנשים? ותשובת בלעם למה הזכיר הנה
עם יצא ממצרים ,הרי ה' לא שאל אותו למה
באו ,אלא מי האנשים דווקא? התשובה לכך:
שני שלוחים באו אל בלעם שרי מואב וגם זקני
מדין ,וכשאמר להם בלעם לינו פה הלילה
והשיבותי אתכם דבר ,אז זקני מדין עזבו
בלעם וחזרו לביתם אבל וישבו שרי מואב עם
בלעם .אז אמר לו ה' :מי האנשים אשר נשארו
עמך ,ותיבת "מי" פה היא היא לשון בזיון כמו
"מי שמך לאיש שר ושופט עלינו" .עליהם לשוב
כמו שעשו זקני מדין? אז אמר בלעם לה' :שרי
מואב הם שלוחי המלך ,כלומר חשובים ,אבל
זקני מדין הם אנשים פחותים ולא באו
בשליחות המלך שלהם ,לכן חזרו לעירם.
וממשיך בלעם ואומר לה' :הם באו לענין חשוב
והוא :הנה עם יצא ממצרים ובאו אלי לקלל
אותם ,אז ענה לו ה' ,לא תלך עמהם לא תאור
את העם כי ברוך הוא.

היסטוריה בקצרה 100 :שנה אחרי החורבן
 190למנינם

רבי ראובן שסמך אותו רבי יהודה בן בבא
והרגו אותו הרומאים על זה ,היה לו לרבי
ראובן שני בנים ולמדו תורה אצל רבינו
הקדוש .ופעם אחת ראה רבינו הקדוש את
מלאך המוות מסתכל בבני רבי ראובן
להמיתם ,וחורק עליהם בשיניו ,לפי שלא היו
באותו מקום שנגזר עליהם להמיתם ,אמר
להם רבינו הקדוש שיגלו לארץ הדרום ,שמא
תהיה הגלות מכפרת על מיתתם ,אבל לא
הועילה להם הגלות ,והלכו לארץ הנגב ,והלך
מלאך המוות ולקחם משם ,שנגזר עליהם
למות בנגב .למדנו מכאן שאין אדם מת אלא
במקום שגזרו עליו מן השמים שימות שם.
מעשה היה ברבי ראובן אביהם ששאל אותו
אדם כופר :איזהו שנאוי שבעולם? אמר לו:
זה הכופר במי שבראו .אמר לו :יש הרבה
מינים שמאמינים בה' ולמה הם שנואים לפני
בוראם? אמר לו רבי ראובן :זה העובר על
מצוות שבין אדם לחבירו כגון מי שאינו מכבד
אביו ואמו ,וכן הרוצח ,וכן הנואף ,וכן הגונב,
וכן העונה עדות שקר בחבירו ,וכן החומד
דברים שיש לחבירו .כולם שנואים למקום
ואפילו מאמינים בה' שבראם ,לפי שכל אדם
שעובר על אלו העוונות ,כאילו כפר בעיקר,
כלומר בה' שציווהו עליהם שלא לעשותם.

הדרך לרפואה ולבריאות

יש לציין כי חשיפה לרעש בעוצמה של 100
דצבלים ומעלה ,אפילו לזמן קצר ,גורמת
לפגיעה בשמיעה ,להאצת קצב הלב ,לעלייה
בלחץ הדם ,משבשת את קצב הלב ,משבשת
את פעולת הכליות ועוד .הקצב המותר על פי
החוק הוא  80דצבלים ולא יותר .ישנה גם
"מחלת מקצוע" נפוצה ,והיא :ליקוי שמיעה
מרעש כגון :נגרות ,רתכות ,כלי גינון רועשים
ואף רופאי שיניים וכו' .מוזיקה המושמעת
בעוצמה )ווליום גבוה) באולמות שמחות
ובאירועים שונים ,פוגעת בשמיעה וגורמת נזק
בלתי הפיך .זאת מכיוון שכל ירידה בשמיעה
היא בלתי הפיכה .הנזק לשמיעה מרעש
מוזיקלי הוא כבד ומצטבר ,בעיקר זו
המושמעת באמצעות מגברים ,כך ככל שמשך
החשיפה לרעש ארוך יותר ,הפגיעה חמורה
יותר .בני נוער וצעירים החושפים עצמם לרעש
בקביעות ,עלולים לשלם על כך בעתיד בירידה
בשמיעתם .ויש מחקרים שקבעו ,שאחד מתוך

עשרה אנשים סובל מהפרעות ליקוי שמיעה.
וכל מי שיכול לפעול להורדת עוצמת הרעש
באולמות שמחות ,ישתדל לעשות זאת למען
בריאות הציבור .וראוי להימנע מלהביא
למקומות הרועשים תינוקות וילדים קטנים
ורכים .ובמקרה שנאלצים להביא קטנים אל
מקומות אלו ,ראוי להרחיקם ככל היותר
מאזור הרמקולים .ועל כל אדם להתרחק
ממקום הרעש כדי להקטין הנזק ,ואם אי
אפשר ,נכון להשתמש באטמי אוזניים
המגינים על האוזניים מרעש.

דברי מוסר :מעלת הצניעות

מדת הצניעות היא אחת משלושת המידות שה'
מבקש מישראל ,שנאמר" :ומה ה' דורש
ממך ...והצנע לכת עם אלוקיך" .ולא עוד אלא,
שמגינה על האדם מעין הרע ומצילה אותו
מחטאים ועבירות .שכן מצאנו ביוסף הצדיק
שמפני שנהג בצניעות ,ולא נשא עיניו להסתכל
באשת אדוניו ,ה' הציל אותו מעבירה .ומצאנו,
שמטרוניתא אחת שאלה את רבי יוסי ,אמרה
לו :איך אפשר יוסף בן שבע עשרה שנה עומד
בפרקו ולא היה עושה את הדבר הזה? הוציא
לפניה ספר בראשית התחיל קורא מעשה
ראובן ובלהה ,יהודה ותמר ,אמר לה :ומה אלו
שהיו גדולים וברשות אביהם ,לא כיסה עליהן
הכתוב .זה שהוא קטן ברשותו עצמו ,על אחת
כמה וכמה .והתורה תחילתה צניעות ,שנאמר:
"ויתחבא האדם ואשתו"" ...כי עירום אנוכי
ואחבא" .וכל מי שיש בו צניעות ,ניצול מן
המיתה ,שכן מצאנו בשאול ,בשביל הצניעות
שראה בו דוד ,נמנע ולא הרגו .ומדרכי
הצניעות ,שיהיו מלבושיו של אדם ארוכים
ונקיים .ואם הצניעות מדה טובה לאנשים ,קל
וחומר לנשים ,שצריכות להתלבש ולהראות
בצניעות ,וכן לנהוג צניעות גדולה בעצמן ,כענין
שנאמר" :כל כבודה בת מלך פנימה,
ממשבצות זהב לבושה" .כדי שלא תכשיל את
האנשים ותגרום להם שמביטים באשת איש
שחמורה עבירה זאת מאוד .וכן מצאנו בדינה
בת יעקב ,שעל ידי שלא ישבה בצניעות בתוך
ביתה ויצאה לראות בבנות הארץ ולבשה
כמלבושיהם ,גרמה תקלה לעצמה .וצריך
לדעת שאשה מתחילת בריאתה נבראה
לצניעות ,לפי שברא ה' מן הצלע המכוסה
שבאדם ,ועל כל אבר ואבר שהיה בורא היה
אומר לה :תהי אשה צנועה ,וכל כלה צנועה
זוכה שיוצאים ממנה בני מלאכים ,חכמים

ונביאים .ומנין? מתמר ומרות המואביה,
כשהאשה צנועה אפילו בתוך ביתה ,ראויה
להינשא לכהן גדול ,האשה הצנועה מכפרת על
בעלה ועל בני ביתה .לפיכך צריכות הנשים
לנהוג בעצמן צניעות גדולה בכל ענין ,ואפילו
בפני בעליהן ,וכל שכן בביתן ,בין בישיבה ,בין
באכילה בין בהליכה ובין בלבוש ובתכשיט.
ואסור ללכת למקום בו הנשים רוחצות על
הנהר ,או על הים .ואמר חז"ל :אשה שאין לה
צניעות במלבושיה ומגלה איבריה בפרהסיה,
לעתיד לבוא אינה נכנסת במחיצת בעלה ובניה,
אלא מניחין אותה לבדה בחוץ ,והיא בוכה
ומצטערת ומתנחמת על כל שעשתה .ולכן
שמענה נשים יקרות ,וחוסו על עצמכן ,ואל
תפחיתו את הפרנסה של בעליכן ,ולכו בדרכי
התורה והצניעות וה' ישמרנו אמן.

הראשון לציון :רבי יעקב שאול אלישר
1817-1906
כשברח רבי אליעזר לדמשק ,וחיפשו אחריו
בכל מקום ולא מצאוהו ,זעמו של הפחה אחמד
אל ג'זאר גבר עד להשחית ,הוא צוה לשוטריו
לצאת אל הדרכים ולחפש את הבורח מחוץ
לעיר ,אך גם כאן לא הועילו החיפושים .רבי
אליעזר נעלם כאילו בלעה אותו האדמה.
ארבעה חודשים שהה רבי אליעזר הבורח בבית
קרובו בדמשק .ומרוב יגון ,תקפה אותו מחלת
מעיים קשה וגעגועיו לבני ביתו גברו ,והוא
החליט לעשות מעשה .משך כל אותו זמן לא
קיבלה ממנו אשתו אות של חיים ,ולהפתעתה,
באחד הימים הגיע אל ביתה מכתב מדמשק על
ידי יהודי אשר הגיע משם ומסר לה את
המכתב היקר .בהתרגשות עצומה פתחה אותו
וגילתה כי הוא כתוב בכתב ידו של בעלה .היא
שכחה מכל הסובב אותה ושקעה בקריאה.
"דעי לך" ,רפרפו עיניה על השורות :לא אוכל
לשוב לצפת מאימתו של הפחה שמא יהרגני,
גם לכם לא כדאי להישאר בעיר ,כי מי יודע מה
יהיו מעלליו של המושל .אנא ,עשי כחכמתך,
קחי את ילדך יעקב ואת אמך והמלטו
לירושלים ,ואל תאמרו לשום אדם כי אתם
בורחים.

סיפור

כשחזר השוכר החדש ממסלולו הראשון שעבר
במים אדירים וניצל מן הסכנה בנס ,וזעקו כל
העומדים שם שאין כמוהו שחיין בעולם ,הוא
החליט לערוך סיבוב נוסף ,ונכנס עמוק יותר,
ואמר :מעניין מה יאמרו עלי שמעון היהודי

ורבו הזקן! ...אחרי דקות ספורות כבר היה ליד
הזרם הרעשני .הוא נכנס אליו במהירות
והציבור המתין לראותו מסתובב והופך צד
בדרכו חזרה ,אך הם הבחינו בו לפתע מפרפר,
משווע לאוויר לנשימה .ריאותיו התמלאו
במהירות במים ,ומספר צעירים שעמדו שם
קפצו פנימה והחלו בשחייה מהירה לנסות
להצילו .הם לא היו שחיינים מעולים כמותו,
והדרך התארכה להם .בהגיעם אחרי כמחצית
השעה ,נותר להם למשות את גופתו מהמים
ולמוסרה לבני המשפחה .כששמע על כך האדון
בעל האחוזה הגדולה ,הוא הזמין אליו את
שמעון מיד ,והוא מפחד על עצמו מן הרב הזקן,
וערך מחדש בנותנו את הטחנה בידיו של
שמעון במחיר זול יותר ממה שהיה משלם,
ואמר לו ,תגיד להרב הזקן שיתפלל בעדי.
ואלמנתו של השוכר המת ,העניקה לשמעון
את כל הכלים החדשים שקנה בעלה עבור
הטחנה .נלמד מזה ,שאסור חמור ומסוכן מי
שמשיג גבול חברו .וה' ישמרנו אמן.

דינים

 - 1שבעה עשר בתמוז נדחה השנה ליום ראשון,
 17ביולי ,והכל חייבים להתענות .ומתחיל
בבוקר בשעה  3:58ומסתיים בשעה 8:54
בערב ,והמחמירים ימתינו עד שעה 9:01
בלילה .זמן הצום מתחיל בעלות השחר שהוא
שעה וחומש זמניות קודם נץ החמה ,וביום
הצום השעה הזמנית  ,85ושעה וחומש הוא:
 17+85שהם  102דקות קודם הנץ ,נמצא
שעלות השחר יחול בשעה .3:58
 - 2קודם השינה ,יתנה שבדעתו לקום קודם
עלות השחר  3:58לאכול ולשתות ,ואם לא
התנה אסור לו לאכול כשיקיץ משנתו.
 - 3מעוברת או מניקה ,ויולדת בתוך ( )24חודש
מהלידה ,ומפלת וחולה אפילו אין בם סכנה,
וחולה שהתרפא או שעודנו חלש ,וזקן תשוש
כח ,כולם פטורים מלהתענות ,ומותר להם
לאכול ,אך ראוי שלא יאכלו לתאווה של עונג
אכילה ,אלא רק מה שצריכים לבריאותם.
 - 4חתן בתוך שבעת ימי המשתה שלו וכן אבי
הבן או הסנדק והמוהל ,כולם חייבים
להתענות אבל אם הצום נדחה ליום ראשון
כמו השנה בין שבעה עשר תמוז ובן תשעה
באב ,לא ישלימו תעניתם אלא אוכלין אחר
חצות היום.
 - 5למי שקשה לו (אסטניסט) בלי לצחצח את
שיניו כל בוקר מותר להשתמש במשחת

שיניים ,וצריך להיזהר ולהטות פניו כלפי מטה
שלא יבוא מים לגרונו .לאדם בריא שמתענה,
מותר לבלוע גלולות וכדורים נגד מיחשים
שונים כגון כאבי ראש ,אך אם אפשר ייקחם
בלי מים ,ובתנאי שהתרופות הן לצורך הגוף
ואין החיך נהנה מהן .ואם אי אפשר לו לבלוע
בלי מים ישתה מעט מים כדי לבלוע.
 - 7מי ששכח ואכל בתענית ולאחר מכן נזכר,
צריך להשלים תעניתו ,ואם אכל כזית ,אע"פ
שהשלים תעניתו אינו אומר עננו בתפילת
המנחה.
 - 8מי ששכח או בירך על דבר מאכל או משקה,
יטעם ממנו משהו כדי שגרונו ייהנה ,ולא תהיה
ברכתו לבטלה.
 - 9אחר אמירת עננו ,היחיד חותם "ברוך אתה
ה' שומע תפילה" ואינו חותם "העונה לעמו
ישראל בעת צרה" .שלא נתקנה חתימה זו אלא
לשליח ציבור כשאומר "עננו" בחזרה בין גואל
לרופא.
 - 10אם שכח ולא אמר "עננו" ימשיך העמידה
ולא יחזור ,אלא יאמר עננו בלי חתימה בסוף
"אלוקי נצור".
 - 11מותר לעשן ביום התענית.
 - 12קטן פחות מי"ג שנים ובת פחות מי"ב
שנים פטורים מלהתענות.
 - 13מי שמתפללים מנחה גדולה בתענית
ואפילו אם קודם ( 7:15פלג מנחה) אין לכהנים
לשאת כפיהם כלל .וגם אין אומרים "ברכה
המשולשת" של ברכת כהנים כשאין שם
כהנים.

התורמים לעלון זה

הרופא האדון מאיר בלאס ואשתו הגברת רחל
ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים להחתן
והכלה אלי ועדינה מזל טוב ובנים זכרים
ומברוק אמן *** .האדון ג'ווי אמיל קמעו
ואשתו הגברת פרידה מזל טוב לבנם היקר
סוני לקציצת השיער של ראשו בפעם הראשונה
והוא בן שלוש שנים ,ה' יברכהו ויתן לו
אריכות ימים ושנים אמן *** .האחים
המבורכים סולי ,הלל ,ארליט וצופי למשפחת
בווביה לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם
ולע"נ אביהם המנוח זקי-יצחק בווביה בן
שמחה ודודם המנוח ג'ק-יעקב בווביה בן
שמחה ע"ה אמן *** .האדון שי קצב הכהן
ואשתו הגברת ריזי ובניהם לברכה ולהצלחה
אמן *** .האדון אלי לוי ואשתו הגברת ביקי
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ רוזלין לוי בת

חוה אמן *** .האחים המבורכים ג'ק ,ג'ווי,
ריזי ,ווירא ולינה למשפחת סרדאר לברכה
ולהצלחה ולע"נ אדונתם אמם רחל בת אלוירה
ע"ה אמן *** .האדון שלמה שלוח הכהן ואמו
הגברת סילי ואשתו הגברת ליליאן ובניהם
לברכה ולהצלחה ולע"נ אביו המנוח יוסף
שלוח בן אמיליא ע"ה אמן *** .האדון איזק
שקאלו ואחיותיו גרסיה ,שילה ,ויוליט,
אסטיללה ,כלודי לברכה ולהצלחה עם כל
משפחותיהם ולע"נ אמם ביללה בת כחילה
ע"ה אמן *** .האדון ויקטור גנדי הכהן ובניו
האחים המבורכים הנרי  -פרידי  -ביללה
לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ
אדונתם אמם נדיה בת ויקטוריה ע"ה אמן*** .
האדון ליון פרחי ואשתו הגברת איווה ובניהם
לברכה ולהצלחה ולע"נ רחל סיתהון בת בהייה
ע"ה אמן *** .העסקן הציבורי האדון איזק
ג'רדיה ואחיותיו לאה ,בהייה ,שרה ,טוניה וכל
משפחותיהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אמו
ג'מיליה בת בהייה ע"ה אמן.

**********
בעל המכולת אברהם כהן:
Cohen’s Mini Market
902 Ave U Brooklyn N.Y.
מקבל Food Stamp

(347) 348-9779
בעלת בית המרקחת
הגברת ויויאן ג'ק כבאריתי,
מקבלת כל סוגי ביטוחי הבריאות,
משלוח תרופות חינם עד הבית
(718) 758-4800 * 2934 Ave R

התרומות בשבוע זה הסתכמו לסך של .$1,400
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים הגיע ל,96,900 -
גידול של  800מבקרים מהעלון הקודם.
המעוניין לקבל את העלון לדיל  N.J.לביתו
יתקשר להגברת לאה סלאמה בטלפון:
 (718) 382-6057או בנייד(347) 634-3381 :
בצרוף תרומה של  $36לשישה חודשים בגין
דמי הדואר.

www.BethYosef.com

