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 שיעורי התורה בבית המדרש
 שבת

  19:45: בבית משפ' נחשוןעונג שבת לבנות 
  16:30בבית הכנסת מניין צעירים:  ותהילים לבנים שיעור
  16:30: הרבבבית  ותהילים לבנות שיעור

 (להלכה -מס' ברכות ) 17:15: הכנסת מרכזיבית ב -שיעור לשבת 
 

    חול
 , הלכה וגמרא(פרשת שבוע –)הרב בנימין  19:30 – 18:30: ד'ב',יום 
 לימוד עם אברכים( -)כולל ערב  19:30 – 18:30 א' :יום 
 (פרשת שבוע -)הרב בנימין  20:15  ':איום 

 מסכת קידושין( -)הרב בנימין  21:00  יום ב':
 (לכלל הציבור כולל ערב לימוד) 23:00 – 21:30יום ה': 

       

  זמני התפילות
 שבת 

 19:30 –מנחה קבלת ש' 
  07:30  –שחרית

  18:15  –מנחה
 צאת שבת –ערבית 

 
 חול

  05:45 –שחרית
  19:30 –מנחה

  20:00 –ערבית 
–כל יום בין מנחה לערבית 

 שיעור בהלכה והשקפה 
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 הודעות
 

ניתן לפנות לרב המושב וכן לרבנית 
בכל עניין או שאלה הלכתית וכד' וכן 

 להארות והערות בנושא העלון.
 050-4175188 בנימין הרב

 050-4175288הרבנית לבנה 
 

  
  'שומר ישראל': דבר הרב שליט"א

 

בפרשתנו, באה לידי ביטוי ביותר, האהבה הגדולה שאוהב בורא עולם את עם ישראל בניו, 
עצמותית המעידה על קשר שאינו ניתן אהבה בלי מצרים, אהבה שאינה תלויה בדבר, אהבה 

עם ישראל מתקדם לעבר ארץ ישראל בצעדי ענק, כאשר אין אומה ולשון יכולים לעמוד  לניתוק.
בפניהם ולעכבם. צבאות אדירים של 'מעצמות על' באותה תקופה כסיחון ועוד, נופלים לפניהם 

רותיו של בלעם בן כזבובים, דבר שמעורר את בלק מלך מואב לעשות מעשה ולשכור את שי
בלעם, ניחן בכוחות נבואיים וידע לכוון את הרגע ביום, שבו  בעור, על מנת להיפטר מעם ישראל.

מידת הדין מתוחה בעולם. הוא קיווה שברגע זה יוכל לקלל את עם ישראל, להזכיר את 
 עוונותיהם ובכך לעורר עליהם כעס ולהשמידם. אך, בורא עולם, ברחמיו הגדולים ובדאגתו
לשלום בניו אהוביו, שינה את סדר ההנהגה באותם ימים ולא תפעל את מידת הדין כלל, 
וממילא, כל מאמציהם של בלק ובלעם לפגוע בעם ישראל עלו בתוהו. וכך מפורש בנביא: "עמי, 
זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אותו בלעם בן בעור... למען דעת צדקות ה'" )מיכה, ו'(. 

רא: 'אמר להם הקב"ה לעם ישראל דעו כמה צדקות עשיתי עמכם שלא כעסתי בימי ופירשו בגמ
בלעם, שאלמלי כעסתי לא נשתייר מכם שריד ופליט. ]וזהו שאמר בלעם לבלק: "מה אקב, לא 
קבה אל, ומה אזעם לא זעם ה'" )במדבר כג'( מלמד שכל אותם הימים לא זעם. ולא זו בלבד, 

 לברכה "כי אהבך ה' אלוקיך"[.אלא שהפך לו הקב"ה את הקללה 
עוד מובא בחז"ל שמשה רבינו כתב ספר תורה ופרשת בלעם. שואל על כך ה"חתם סופר" מדוע 
ציינו רבותינו את פרשת בלעם בנפרד? שהרי פרשת בלק, שבה מובא על העניין עם בלעם וכו', 

בין עניינה של היא חלק מפרשיות התורה וכלולה בספר תורה שכתב משה. ומתרץ, שישנו הבדל 
התורה ישנה עדות איש מפי איש כבר מאורעות פרשה זו לבין שאר פרשיות התורה. על כל 

מששת ימי בראשית. אדם סיפר לקין שסיפר לשם ומשם למתושלח, ירד, למך, נח, אברהם, 
יצחק, יעקב שמסר ללוי ומשם לעמרם עד משה רבינו ועם ישראל. ברם, על מאורע אחד אין 

מזה. מהו אותו אירוע? עומדים להם על ראש ההר בלק ובלעם, מכשף  עדות, אף אחד לא ידע
ונביא, ומנסים בכל המרץ, ובכל האמצעים העומדים לרשותם לפגוע בעם ישראל. ועם ישראל 
עצמו, עולם כמנהגו נוהג, 'שוכן לשבטיו', אף אחד שם לא מודע לסכנה שמרחפת מעל ראשם 

לזעוק... רק בורא עולם יודע מזה ואת זה הוא  כדי להתפלל להצלתם, לעשות תשובה, להריע,
 אומר למשה לכתוב בתורה...

בכך מתגלה רובד נוסף באהבת הקב"ה לעם ישראל, אהבה שאינה תלויה לא בתפילה ולא 
ונכון, שתשובה וצעקה יפים הם להושיע את  'עצמותית' בין אב לבן.אהבה בתשובה, פשוט 

מתבקשים באותה עת צרה. אך, עד כמה האדם מצרותיו וממצוקותיו והם הם הנדרשים וה
 שהקשר הוא 'עצמותי' ובלתי תלוי, אין בהם כדי לעכב את ישועתם של ישראל.

ושמירתם של ישראל מכל אויביו לאורך כל ההיסטוריה בצורה כה מופלאה וניסית, למרות 
ל שידעו הם עליות וירידות ברוחניות מעידה על כך כאלף עדים. ולא רק ישראל כעם, אלא כ

יהודי ויהודי בפרט. כמה פעמים בורא עולם מציל את האדם מסכנה ממשית שהוא עצמו אינו 
מודע אליה כלל?! כמה פעמים רק ב'מבט לאחור' האדם רואה איך שיד ההשגחה העליונה 

למקום או עכבה אותו במקום אחד כדי למלט אותו מסכנת חיים במקום  'הזיזה' אותו ממקום
 ידע מזה כלל... אחר כאשר בשעת מעשה לא

וישנם עוד הרבה מצבים כאלה שיתגלו לאדם רק לעתיד לבוא אחרי המאה עשרים... זהו שאמר 
דוד מלכנו 'לעושה נפלאות גדולות לבדו'. ולכאורה מה השבח, הרי ברור שהקב"ה לבדו 'עשה 
עושה ויעשה' לכל המעשים כולם? אלא לפי דרכינו למדנו שישנם פעמים ש'רק' הבורא עולם 

אלא, שלפעמים עוד מישהו יודע מזה, והם אויבנו ומבקשי  לבדו יודע ממה הוא מציל אותנו.
רעתנו שרואים איך שברוב המוחלט של הפעמים הכל 'מתפוצץ' להם בפנים, "חרבם תבוא על 
בליבם וקשתותם תשברנה", "בור כרה ויחפרהו, ויפול בשחת זו פעל", וכהנה רבות, ועל כולם 

גויים"... פעמים שרק הם יודעים להלל, בעל כרחם, את... "כי גבר עלינו חסדו" "הללו את ה' כל 
 בהושיעו אותנו מידם. "הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל".

 המושברב בנימין אבוטבול, הרב , ומבורך בת שלוםבברכת ש

 )שלומי סויסה(  'כוח הרצון'
 

פרשתנו השבת מספרת בדרך של 
בלק מלך מואב להתמודדות עם 
הבהלה עקב התעצמות ישראל. בלק 
מזמין אליו את בלעם הרשע שנודע 

 .כמי שכוח רב בפיו, לקלל את העם
היה ללכת אל  בלעם בוודאי רוצה

בלק ולקלל את ישראל. זה ברור 
ועולה מתוך הפרשה. אך לא ברור 

בהתחלה  -מה היה רצונו של הקב"ה
"לא תלך עמהם", אח"כ "קום לך 
איתם" וכשבלעם כבר הולך "ויחר 
אף ה'" וגם אחרי שבלעם אומר 
למלאך שפגע בו שמוכן הוא לחזור, 
עונה לו המלאך "לך עם האנשים". 

צון ה' ומה בכלל היה אם כן, מה ר
אמור להבין בלעם מכל 

 ?ההשתלשלות
 

ו במדרש נאלא שמכאן לימדו אות
יסוד גדול; "בדרך שבה אדם רוצה 

מוליכין אותו". בלעם שואל  -לילך
בפעם הראשונה לדעת ה' על 
ההליכה וה' עונה לו "לא תלך", 
ומאותו רגע ברור לו מה ה' חושב. 

ה שהוא שואל, לא יולכן בפעם השני
זה  -יה זה כדי לדעת מה ה' רוצהה

אלא בכדי לקבל הסכמה  -ידוע לו
להליכתו שהיא נגד רצון ה', ולזה לא 
נשאר לה' אלא להסכים "כי בדרך 
שבה אדם רוצה לילך מוליכין 

 ."אותו
היסוד הזה, כמו שנכון הוא בהיבט 

נכון עוד יותר בהיבט  -השלילי
החיובי. לעיתים אנו רוצים להשיג 

ניות אך לא יודעים איך משהו ברוח
ומאיפה בכלל להתחיל ולכן גם 
מתייאשים. אך האמת היא, שכל 
מה שצריך זה פשוט להמשיך לרצות 

ובעז"ה מלמעלה  - באמת באמת
 .יוליכו אותנו

 !שבת שלום
 

  לע״נ יוסף טנג׳י בן איזה
 ויהודה סויסה בן עליזה

 
  

 

 27 גיליון מס', תשע"ח בלק פרשת       בס"ד          

  לשבת מבית עוזיאלהעלון   

 יו"ל ע"י מושב בית עוזיאל, על שם הגה"צ הראשל"צ ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל זצוק"ל          
     21:02, ר"ת: 20:30, צאת השבת: 19:30הדלקת נרות שבת:           



 

 ממנהגי ימי בין המצרים: פינת ההלכה
א. חמישה דברים אירעו ביום י"ז בתמוז: נשתברו הלוחות, בטל התמיד, הובקעה העיר בתקופת חורבן הבית השני, שרף אפוסטומוס 

ו במדבר שלא יכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה נבט' באב: נגזר על אבותי את התורה, והעמיד צלם בהיכל. וחמישה דברים ארעו
ובשנייה, ונלכדה עיר גדולה ושמה "ביתר" שהיו בה אלפים ורבבות והיה להם מלך גדול אחר חורבן בית שני, ודימו כל ישראל שהוא 

ביום חרש טורנוסרופוס את ההיכל וסביביו, המשיח, ונפל ביד הרומאים ונהרגו כולם, והיתה צרה גדולה כחורבן בית המקדש. ובו 
 ככתוב: ציון שדה תחרש. 

הוא מזמן עלות השחר דהיינו שעה ושנים עשר רגעים בשעות זמניות, לפני הזריחה, עד צאת הכוכבים, שהוא ז י"ז בתמותענית ב. חיוב 
 מהערב, חוץ מתשעה באב שצריך להפסיק בו מבעוד יום. בשאר תעניות כעשרים דקות אחר שקיעת החמה. ואין מפסיקין

ג. הישן על מיטתו שינת קבע בליל התענית, וקם משנתו באמצע הלילה, אסור לו לאכול ולשתות, אפילו קודם עמוד השחר. אך אם התנה 
 עד עמוד השחר.ולשתות קודם שהלך לישן שבדעתו לקום קודם עמוד השחר ולאכול, מותר לו לאכול 

הגים שלא לערוך נישואין כלל מיום י"ז בתמוז עד תשעה באב, שהם ימי בין המיצרים. אך מנהג הספרדים ועדות המזרח לערוך ד. יש נו
נישואין מי"ז בתמוז עד ראש חודש אב, ונמנעים מלישא אשה מליל ראש חודש עד אחר תשעה באב. וכשיש צורך אפשר להקל אף לאחינו 

 אב. והמנהג להימנע גם אם הוא בחור שעדיין לא קיים פריה ורביה.  האשכנזים מי"ז בתמוז עד ראש חודש
ה. אף על פי שמותר מעיקר הדין לשמוע בשאר ימות השנה שירי קודש המלווים בכלי נגינה, וכמבואר, מכל מקום בימי הספירה וימי 

עשית בזמנה, כגון מילה או פדיון הבן, או בין המיצרים יש להימנע מלשומעם. אפילו דרך הרדיו או טייפ וכדומה. אך בשמחת מצוה הנ
בסעודת חתן וכלה בתוך שבעת ימי חופתם, או בסעודת בר מצוה הנערכת ביום הגיעו למצוות, מותר לשמוע שירי קודש, המלווים בכלי 

זו בימי בין  נגינה. אבל אם מקדימים או מאחרים במספר ימים את סעודת הבר מצוה, ראוי להחמיר שלא להשמיע כלי נגינה בסעודה
המצרים. וכן מותר להשמיע כלי נגינה בסעודת פדיון הבן, או בסעודת סיום מסכת. אבל בסעודה שעושים בלילה שלפני המילה, אין 
להתיר לשמיע כלי נגינה. והאשכנזים נוהגים להחמיר שלא להשמיע כלי נגינה בכל סעודת מצוה הנערכת בימי בין המצרים. ושירה בפה 

דאה לה' יתברך, בלי כלי נגינה, מותרת אף בימי בין המצרים ובימי ספירת העומר. ומכל שכן שמותר להשמיע נעימה כשהיא דרך הו
בתפלה, או בשעה שעוסק בתורה ומנגן בדרך לימודו, ובפרט בשבתות שבתוך ימי בין המיצרים או ימי הספירה. ואמנם שירה בפה 

 ים.  בהתלהבות ובא לידי שמחה, יש להמנע בבין המיצר
ו. נוהגים להיזהר שלא לאכול פרי חדש בימים אלה, מליל י"ז בתמוז עד אחרי תשעה באב, כדי שלא יצטרכו לברך עליו "שהחיינו". אבל 
מותר לברך "שהחיינו" על פרי חדש בשבתות שבינתים. וכן על בגד חדש, בפרט כשיש בדבר משום כבוד שבת. אולם לאחר ראש חודש 

 חדשים אף בשבת. אב, אין ללבוש בגדים
 

 'ים  לא יתחשביובגו': סיפור לשבת
 בספר "לפיד האש" )חלק א, עמ' קפה( הובא את שסיפר האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל על ימי שהותו באחד ממחנות הנאצים ימ"ש.

"שם במחנה", התחיל את סיפורו, "היינו ישנים בלילות על הרצפה. הוכנסנו ארבעים ושנים איש לישון צפופים בחדר קטן אחד, ותוך 
שבועיים ימים לא נותר מאיתנו חי, רק אני ועוד מישהו... כל שאר הארבעים מתו מרעב ומזוהמה וממגפות. שכבנו בלילות על האדמה, 

 שו רמשים ועכברים, ואני מנסה בכל יכולתי להחזיק מעמד. סמוך אלי שכב איש מבודפשט...".עטופי חשיכה, כשמסביב רח
"הנך יהודי?" שאלתי אותו. והוא ענה: "פשיטא! אחרת, כיצד הגעתי לפה?". חזרתי ושאלתי: "מי ומה אתה?", והשיב: "אנוכי נשיא 

"והרי אמרת מקודם שהנך יהודי?",  הודי?" והלה משיב הפעם: "לא!".אני שואל שוב: "הנך י.. הבנק הלאומי )נציונל בנק( של הונגריה"
האיש הזדרז ופתר לי את החידה: "התנצרתי!", אמר. הוא ביקש לעלות לגדולה ופנה עורף לאמונת אבותיו. מכיוון שהיה לי  התפלאתי.

ל האדמה. בין כה וכה לא הייתי מסוגל פה עסק עם משומד, הרגשתי שיש לי מה לומר לו, והמשכתי בשיחה. שכבנו אחד ליד השני ע
האיש שלח מבטים לעברי, ואני הסתכלתי עליו בחמלה. שאלתי אותו: "אמור נא, מי היא  להרדם,  מי יכול לעצום עין במצב כזה.

יכולת אשתך?". "אשתי נוצריה", ענה. "והיא לא הצטרפה אליך לבוא הנה?", תמהתי. איש שיחי התרגז והתרעם על עצם השאלה: "איך 
 להעלות על הדעת רעיון כזה, שהיא גם כן תבוא לפה, כדי לסבול צרות צרורות כמוני?".

העמדתי פני תם ואמרתי לו: "לא מובן לי הדבר, ידעתי מאז כי אישה טובה ומסורה היא זו, ההולכת עם בעלה באשר ילך... אפילו 
ימה אחת פניתי אליו דרך אגב בנימה של התעניינות: "אמור נא, לגיהנום היא תלך עימו. להשאיר את הבעל לבדו במצב כזה?", ובנש

האם חייתם בטוב?", הוא: "איזו שאלה?! מזה שלושים שנה אנו חיים ביחד, קניתי בעבורה מכל הטוב והיפה, הענקתי לה כל טוב 
ה לחלוק עמך רק את הטוב שבעולם!", ואני: "אם כך תמה תמה אקרא, הייתכן? אתה התייחסת אליה כל כך טוב ויפה, והיא מוכנ

 והאושר? וכשבאה צרה זו עליך השאירה אותך לבד?".
בנקודה זו נפסקה שיחתנו. בינתיים חלפו שעות הלילה. אתא בוקר. נשמעו צלצולי פעמונים. חייבים לקום ולצאת החוצה לעבודת הפרך. 

א, האם פעלת מה לטובת הממשלה ההונגרית?". הוא: למחרת בערב נפגשנו שוב וחידשנו את השיחה בינינו. אני פותח ושואל: "הגד נ
רע, ערך ה"פענגוי" )שם המטבע ההונגרית( ירד פלאים. תמורת אלף פענגוי  י"כאשר נתמניתי לנהל את ה"נציונל בנק" היה מצבו בכ

ושיה שלי, והתחילה היית מקבל כמעט כלום. ואני עשיתי ממנו כסף ממש, מטבע קשה. ההון הלאומי גאה. הונגריה התעשרה אודות לת
משכתי בכתפי כמתנצל: "אינני מתמצא,  לנהל סחר עם כל העולם. הראיתי נפלאות בתחום העסקים. וכי לא שמעת מימך אודותי?!".

אינני איש עסקים, ולא בנקאי". ואיש שיחי מתפלא מאד: "אינך יודע מי ומה אני? איפה תמצא גוי אחד בהונגריה שלא שמע עד היום 
המשכתי: "אם כאלה פני הדברים, מדוע, איפוא, שלחו אותך הנה, וכל הגויים החרישו ושתקו, והעם ההונגרי לא מחה?   את שמי?".

הלא כל כך הרבה פעלת למענם, העשרת את אוצר המלוכה. איך זה שאדם חשוב ורב זכויות כמוך יגורש בלא שום סיבה מוצדקת למחנה 
 כה?", זעם האיש, "ושמא תאמר לי מדוע הנך עצור פה?!""מדוע אתה מתגרה בי ומדבר אלי כ ריכוז?"

ראיתי בכך לא השבתי לו: "אנוכי רב עני ואביון, מעולם לא עשיתי שום טובה לאיש גוי, מימי לא נתתי לאחד מהם אף לגימת מים כי 
לם אתה, שכל כך שום צורך, ואדרבה, השתדלתי תמיד להיות מרוחק מהם ומצורת חייהם. לא פלא אפוא שהם שונאים אותי. או

 התקרבת אליהם וכה הרבה טובות גמלת עמם, אותך ישנאו? הייתי מצפה שיישאוך על כפים, ולא שיגרשוך למחנה ריכוז..."
"אינני תופס בשכלי", המשכתי. "הלא אתה השתמדת, קבלת עליך את   והוא: "אכן כפי שאתה רואה, לא נשאו אותי על כפים...".

 י גמור, הכל כדי להיות כמוהם, ולמצוא חן בעיניהם. והנה הם לא התחשבו כלל בכל זה?".האמונה הקתולית, הפכת לגו
"ילדי? האחד רופא, השני פרקליט, והשלישי איש עסקים גדול, מיליונר  "ומה עם ילדיך", שאלתי שוב כבדרך אגב, "מה מעשיהם?".

"בוודאי! דאגתי להשכלתם, שלחתי אותם למכללות, שישתלמו הוספתי דרך שאלה: "וגם להם נתת והענקת משלך?", ויען:  ממש".
"ומדוע", לא הרפיתי, "לא באו הילדים ללוות אותך? הלא אפילו כשאדם מת ועובר ובטל מן העולם, ילדיו מלוים  ויהיו מלומדים".

ום. איש מהם לא בא לפחות אותו עד למקום מנוחתו בקבר. ואותך הניחו לגרש בחרפה סתם כך? אפילו לא הלכו אחריך עד מחוץ לתח
 נענה ואמר: "הנך מציק לי מאד בדבריך. אתה מבקש להטרידני". לעמוד פה בחוץ ולראות מרחוק היכן שרוי אבא ומה מתרחש עמו?!".

כה המשכנו עד שעה מאוחרת לשוחח ולעסוק בחילופי השקפות.  השבתי לו: "אינני מטריד, חלילה, אני רק מבקש להבין את מר גורלך".
לילה השלישי חזר האיש ובא אלי מעצמו: "יודע אתה, רבי, הרהרתי בדבריך הרבה במשך היום, והגעתי למסקנה שהנך צודק!". ב

בהמשך שיחתנו הביע את חרטתו הגמורה, חרטה על שהשתמד, חרטה על שהתחתן עם אישה נוצריה. הוא התחרט גם על כך שגידל 
 ור שאין לו מאומה מכל החיים העלובים האלה...".ופינק כל כך את ילדיו. עכשיו הנו רואה בבר

"טעות הייתה בידי", יבב האיש בקול חנוק, "תעיתי בדרך החיים, נוכחתי לדעת כי צדקת בדבריך, וכמה שינסה היהודי להראות טוב 
"לא יתחשב"  -ל "בגויים"היא החשיבות בעיני בוראו, אב -לא יועיל לו הדבר מאומה. החשיבות היחידה הנחוצה לכל יהודי -בעיני הגוי

 כלל וכלל!"
 


