בס"ד

ירושלים
של מטה

אורות השבת

הילולת ״אור החיים״ הקדוש  -טו׳ תמוז
מוז
רבינו חיים בן עטר זצוקללה״ה

הלימוד בספר ßאור החיים ßהקדוש
פועל ישועות רבות

ה‘אור החיים‘ הקדוש הסתלק במוצאי שבת ט“ו תמוז בתחילת הלילה ,ואז
במעזיבוז הבעל שם טוב הקדוש נטל ידיו לסעודה שלישית ששם היה עוד לפני
השקיעה ,ואמר כבה הנר המערבי רבינו האור החיים הקדוש הסתלק ,בהסבירו
שהכוונות של נטילת ידים נמסרים רק לצדיק אחד בדור ,וזה היה אצל האור
החיים הקדוש וכשנטלתי ידים לסעודה שלישית לפתע קיבלתי את הכוונות
האלו ,מיד הבנתי שהסתלק האור החיים הקדוש.

בטאון הרבנות והמועצה הדתית באר-שבע
וממלכת התורה בעיר האבות שע"י רשת מוסדות "קול יהודה"

מגן על העיר וסגולה לרפואה

עורך

רבי פינחס מקוריץ זיע“א אמר הספר אור החיים הקדוש מאיר באורו את כל
העיר בה נמצא הספר ,וכאשר בנו היה חולה יעץ לו ללמוד בספר אור החיים
הקדוש כסגולה לרפואה שלימה והתרפא מיד.

מאיר את הנשמה

דבר העורך

סגולת הפנים של הצדיק

דבריו רוח הקודש

הגה“ק ה‘ערבי נחל‘ זיע“א כתב ”רוח אפינו ספר אור החיים הקדוש וכל דבריו
רוח הקודש“.

מטהר את הנשמה

רבי ישראל מרוז‘ין זיע“א אמר לימוד ספר אור החיים הקדוש מסוגל לטהר
את הנשמה.

ספר אור החיים הקדוש לפני הקידוש

בנו רבי דוד מטשורטקוב זיע“א היה לומד כל ליל שבת לפני הקידוש את
ספר אור החיים הקדוש על הפרשה ,החסידים ידעו מתי הרבי האדמו“ר יכנס
לעריכת השולחן בהתאם להיקף הפירוש על הפרשה.

* תוכן המודעות באחריות המפרסמים בלבד .ט.ל.ח

כמעט ובא המשיח

רבי יצחק אייזיק מקאמרנא זיע“א כתב בשם הבעל שם טוב הקדוש שנשמת
האור החיים הקדוש רוח דוד המלך של אצילות ,ובכל לילה היה שומע תורה
מפי הקב“ה ,ורוב גודל קדושתו אי אפשר לכתוב ,והיה מיורדי מרכבה העליונה,
וגילו לו נשמות ומדריגת רוח הקודש של אמת ,והבעל שם טוב שהיה נפש
דוד המלך של אצילות רצה מאד והשתדל והתאמץ בכל חייו להיפגש עימו,
שיתקשרו יחדיו נפש ורוח של דוד המלך של אצילות ,ועל ידי זה יתגלה נשמה
וחיה של דוד המלך של אצילות ,ותבוא הגאולה השלימה ויתגלה משיח צדקנו
יחידה של דוד המלך של אצילות ,אך לא הסתייעא מילתא.

בברכת שבת שלום ומבורך

רב המרכז הרפואי ״סורוקה״
וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

לוח זמנים שבועי

תפילת
האור החיים הקדוש

יום א'

ייום ב'

ייום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

שבת קודש

לוח הזמנים יג' תמוז יד' תמוז טו' תמוז טז' תמוז יז' תמוז יח' תמוז יט' תמוז
מדויק לבאר-שבע )(11.7.20) (10.7.20) (9.7.20) (8.7.20) (7.7.20) (6.7.20) (5.7.20

עלות השחר
4:14
זמן טלית ותפילין
4:22
זריחה  -הנץ החמה 5:47
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:29
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:12
סוז ברכות קש
10:23
חצות יום ולילה
12:46
מנחה גדולה
13:22
פלג המנחה
18:39
שקיעה
19:51
צאת הכוכבים
20:08

לעילוי נשמת

הרב יוסף שלמה טריקי זצ“ל
בר עליה זל
והרבנית רחל טריקי עה
בבת סימי זל

תת .נ .צ .ב .ה.

4:14
4:22
5:48
8:30
9:12
10:23
12:46
13:22
18:39
19:51
20:08

4:15
4:23
5:48
8:30
9:13
10:23
12:46
13:22
18:39
19:51
20:08

4:15
4:23
5:49
8:30
9:13
10:24
12:46
13:22
18:39
19:51
20:07

4:16
4:24
5:49
8:31
9:13
10:24
12:46
13:22
18:38
19:50
20:07

4:16
4:24
5:50
8:31
9:14
10:24
12:46
13:22
18:38
19:50
20:07

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
פרשת השבוע:
הפטרה:
כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבנו תם:

בלק
והיה שארית
19:31
20:22
21:17

4:17
4:25
5:50
8:31
9:14
10:25
12:46
13:22
18:38
19:50
20:07

הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א

הבא ליטהר מסייעין בידו

נָשׁים קוּם לֵ ְך ִא ָתּם
ִאם לִ ְקרֹא לְ ָך בָּ אוּ ָה ֲא ִ
וְ ַאְך ֶאת ַה ָדּבָ ר ֲא ֶשׁר ֲא ַדבֵּ ר ֵאלֶ יָך אֹתוֹ ַתﬠֲ ֶשׂה) .במדבר כב ,כ(
ואך :על כרחך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה,
ואף על פי כן וילך בלעם ,אמר שמא אפתנו ויתרצה) ...רש"י(

המתבונן מעוצם יראתו של בלעם – שלא לעבור על פי ה' ,כפי שהם ערוכים
בפרשה זו ,ודאי ישתומם היכן באה לידי ביטוי רשעותו הגדולה של בלעם ,עד כי
דבק בו הכינוי 'בלעם הרשע'! שכן אחר שבאו אליו זקני מואב וזקני מדין וידברו
אליו דברי בלק ,אמר להם' :לינו פה הלילה והשיבותי אתכם דבר כאשר ידבר ה'
אלי' .ואחר שאמר לו הקב"ה לא תלך עמהם לא תאור את העם כי ברוך הוא ,קם
בלעם והשיב להם' :לכו אל ארצכם כי מאן ה' לתתי להלוך עמכם' .ובשלוח אליו
בלק שרים רבים ונכבדים מאלה ,חזר בלעם והשיב להם' :אם יתן לי בלק מלא ביתו
כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי ה' אלוהי לעשות קטנה או גדולה .ועתה שבו נא
בזה גם אתם הלילה ואדעה מה יוסף ה' דבר עמי' .וגם אחר שאמר לו ה' קום לך
איתם ואך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה ,לא המרה בלעם את פי ה',
וכשפתח בלעם את פיו כאשר לצדו עומד בלק ,החל לברך את ישראל 'מה אקוב
לא קבה אל ...מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל וגו'' .הנה עין רואה ואוזן
שומעת ,שלכאורה כל מה שעשה בלעם היה על פי ה' ,זאת ועוד שלא הסכים
לעבור על פי ה' 'קטנה או גדולה' אפילו בתמורה ל'מלא ביתו כסף וזהב' ,ולא
עוד אלא שגם סיכן את נפשו בכפו לפני בלק ובמקום לקלל את ישראל ח"ו בירך
אותם במילים אשר נתן ה' בפיו .ואם כן היכן נגלתה בפרשה זו רשעותו הגדולה של
בלעם .וזה מכבר שמעתי באומרים לי שהמדרש הקדימנו בהערה זו )ולא ידעתי איה
מקומו של מדרש זה( ,ותירץ על זה' :בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו והבא
ליטמא פותחין לו' .ולפי הנראה ,כוונת המדרש היא למה שביקש בלעם מהמשלחת
השנית 'ועתה שבו נא בזה גם אתם הלילה' ,ובזה גילה בלעם את רצונו האמיתי
לילך עמהם ,ועל כן ביקש שוב לשאול את פי ה' אולי בכל זאת יתיר לו ה' לבצע
את זממו .ואכן בלילה השני א"ל ה' 'קום לך עמהם' ,כלומר אם הנך משתוקק כל
כך ללכת עמהם – אזי הבא ליטמא פותחין לו.
ובביאור ענין זה של 'הבא ליטמא פותחין לו' ,הביא המדרש משל קדום :משל
לשיכור אשר בניו נואשו מהדרדרות מצבו ,וטיכסו עצה ביניהם לקחת את אביהם
לחורבה שבשערי העיר ולכפות את ידיו ורגליו בעודנו שיכור ,ואחר שיתפקח משכרותו
היה בכוונתם לדבר על לבו .וראה זה פלא ,עוד באותו הלילה נזדמנו לשם משלחת של
מבריחי יין ישן ומשובח ,וכשראו בשערי העיר את שוטרי המס נצבים שם ,נסו על
נפשם להסתיר את סחורתם בתוך אותה חורבה .אלא שמרוב בהלתם בסידור חביות
היין ,נסדקה החבית העליונה אשר היתה מכוונת להפליא לתוך פיו של אותו השיכור,
והחלה לטפטף טיפין של יין במידה ובמשקל .וכשקם השיכור מתרדמתו ,עוד בטרם
פקח את עיניו החלו לזרום היישר אל תוך פיו טיפות של יין מתוק ומשובח .ובזה ביקש
המדרש ללמדנו מהו גדר 'הבא ליטמא פותחין לו'.
ומכלל דברי המשל ,נוכל להבין גודל המשמעות של 'הבא ליטהר מסייעין בידו'.
שכן אם זהו גדר 'הפתח' המובטח למי שבא ליטמא ,על אחת כמה וכמה למי שבא
ליטהר אשר מובטח 'שמסייעין בידו'.
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

העלון טעון גניזה.

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

צריך להבין למה אצל ”פשוטי העם“ נאמר ”ויגר“
מואב מפני העם“ ואילו אצל ”הצדיקים בני ישראל“
נאמר ”ויקץ“ מואב מפני בני ישראל‘ ,ומדוע אצל
”העם“ נאמר ”מאד“ וב“בני ישראל“ לא .ועוד
לכאורה תיבת ”מפני“ כמיותר .מבאר ה‘בן לאשרי‘
שכאשר המואבים הירבו להסתכל ”מאד“ בסקרנות
”מפני“ על הפנים הק‘ של ”פשוטי העם“ מישראל
שעבדו את ה‘ ”מיראה“ שהיה זורח על פניהם אור
יראת שמים ,זה פעל על המואבים יראה של אימה
ופחד .וכאשר הסתכלו בפנים הק‘ של ”הצדיקים בני
ישראל“ שעבדו את ה‘ בדרגה גבוהה גם ”מאהבה“,
לא נאמר ”מאד“ כי לא יכלו להביט הרבה ,ובכל
זאת זה פעל אצלם לכל הפחות שמאסו בחיי תאוות
העולם הזה ,כמו שכתב רש“י ”קצו בחייהם“.
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מנהל מערכת

בלק
׳׳

הרב עוזיאל אדרי

הגה“ק ”יסוד העבודה“ מסלונים זיע“א אמר ספר אור החיים הקדוש מאיר את
נשמת האדם כמו ספר הזוהר הקדוש .הדרת שפעת יקרת אור תורתו רבי לוי
יצחק מברדיטשוב זיע“א כתב ספר אור החיים הקדוש ”רבים שתו מבאר מים
חיים שיצא מאותו צדיק ,המאור הגדול גאון הגאונים הרב המופלא חסידא
קדישא ,אשר מודעת זאת בכל הארץ את יקר תפארת גדולתו והדרת שפעת
יקרת אור תורתו ויראתו“.

יְהִי רָצון ִמלְ ָפנ ֶיךָ ָאבִינוּ ַמלְכֵּנוּ
ׁינוּ רוּחֵינוּ וְנ ִ ְש ָמתֵינוּ,
יְדִידוּת אוֹר נ ַ ְפ ֵש
ׂרֵה מִידוֹת
ש ֶע ְש
שלֹׁ
לְ ַמעַן ּ ְברִי ְתךָ ֲאשֶר ּכָרַ ּ ָת לְִׁ
ֶשאֵינ ָן חוֹז ְרוֹת רֵיקָם ִמלְ ָפנ ֶיךָ,
ׁינוּ
שכִינ ָ ְתךָ לְבֵית ָקדְ ֵש
ׁב ְׁ
ז ְכוֹר ַא ֲה ָבתֵינוּ וְחִי ּ ָבתֵינוּ ו ְ ָה ֵש
ש ַע ָבּנוּ כִּימֵי ֶקדֶם
ש ּ ַת ֲעֵׁ
ו ְ ַתחֲזוֹר לְ ִהְׁ
ׁינוּ מרוּחֵינוּ.
ׁה ּ ְפרִידָ ְתךָ ִממֶנוּ ּכִ ְפרִידַת נ ַ ְפ ֵש
כִּי ָק ָש
ׁינוּ
הָמוּ ֵמעֵינוּ וְכָלְתָה נ ַ ְפ ֵש
שכִינ ָ ְתךָ
אֶל ג ְאוּלַת ְׁ
ִמ ְת ַחנְנ ִים וּבוֹכִים לְ ָפנ ֶיךָ ד' אָב ָהרַ ֲחמָן
ׁינוּ
שכִינ ָ ְתךָ וְדַ ֵבּק נ ַ ְפ ֵש
ׁיעָה ד' ְׁ
שכִינ ָה הוֹ ִש
עַל ג ָלוּת ַהְׁ
ש ָמתֵינוּ ו ְיי ֵעוֹל ַמלְכֵּנוּ ּ ְבהֵיכְלֵא.
רוּחֵינוּ וְנ ְִׁ
אמן כן יהי רצון!

פרשת השבוע

גליון מס'

בס"ד

בס"ד

אורות הפרשה

אורות ההלכה

אורות הכשרות

בלק ובלעם שנאו זה את זה

'לכה איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים' )כד,
יד( ,למה אמר "לכה איעצך" הרי אם הוא ילך איך יאמר לו עצה,

מבאר ה'בן לאשרי' על פי מה שכתב ה'אור החיים' הקדוש
בלק ובלעם שנאו זה את זה ,וכל אחד הייתה עינו צרה ורעה
בהצלחת חברו ,כדרך טומאת הקליפות מקור הפירוד ,וכל מה
שמואב המליכו את בלק שהרי היה ממדיין שנאמר ובלק מלך
למואב בעת ההיא' מיראתן את ישראל ,וכאשר השפיל בלק את
בלעם וביזהו ואמר לו ברח לך אל מקומך ,חרה אפו של בלעם
מקנאה בבלק ,שהנה הוא ירד מגדולתו שניטל כוחו ,בעוד שחברו
בלק נשאר בגדולתו מלך למואב ,על כן אמר בלעם לבלק" ,לכה
איעצך" אני מציע לך להתפטר בדרך כבוד כמלך מואב ,כי אם
לא יקומו עליך המואבים ויגרשוך בביזיון .שנאמר 'אשר יעשה
העם הזה לעמך' זה יהיה לא עתה אלא רק "באחרית הימים",
וממילא המואבים ימאסו בך שלא הועלת להם בכישופך ,ועם
ישראל חי וקיים ,ובאמת כך היה שבלק שמע לעצת בלעם,
והתפטר ממלכותו וחזר לארצו מדיין ,שנאמר 'ויקם בלעם וילך
וישב למקומו וגם בלק הלך לדרכו' ,ולכן במלחמה עם מדיין
נאמר שבלק נהרג שם עם חמשת מלכי מדין.

בלק ביקש מבלעם שיקללו וישמיד אותו

כתב האור החיים הקדוש )כב ,א( בשם הזהר הקדוש
בלק( שבלק היה חכם גדול מאד ובקי עצום בחכמת הכישופים
והקסמים יותר מבלעם) ,ולכן נקרא "בן ציפור" עיי'ש בזהר
מהו עניין הכישוף הנורא של "הציפור"( ורצה בלק לאבד אותן
נשמות עליונות ניצוצות הקדושה שבקרבו ,ועל כן קרא לבלעם
הרשע מתוך שיגעון וטירוף של שנאה תהומית יוקדת שאחזה
בו ופיעפעה בליבו הערל נגד עם ישראל ואמר לו 'לכה נא ארה
לי' )כב ,ו( בבקשה תקלל ותשמיד אותי ע"י שתטמא בטומאות
ותועבות את אותן אוצר הנשמות הגבוהות והקדושות שקיימות
בתוכי ,כמו שכתב האריז"ל )שער הגלגולים סוף הקדמה כז(
ניצוצות הקדושה של נשמות דוד המלך ושלמה המלך וכל
מלכי בית דוד ומלך המשיח היו בשביה אצל בלק שהיה מכוחות
הטומאה והקליפות הקשות ,וכדאיתא במסכת בבא קמא )לח ,ב(
הקב"ה ציווה לא להשמיד את עמון ומואב מפני ב' פרידות טובות
שעתידות לצאת מהם שהיא רות המואביה ונעמה העמונית
שיצאו מהם כל הנשמות של מלכי בית דוד שהיו שקועים אז
בתוך אומות טמאות אלו ,והתיבה “ארה“ היא מלשון "ליקוט
אוצר" כלשון הגמרא "כמלוא אורה וסלו" ,שרצה בלק שילקט
בלעם ממנו את אותן ניצוצות קדושות ויטמאם שלא יוכלו לצאת
לאוויר העולם ולהביא את עולם התיקון השלם בביאת משיח
צדקנו והגאולה השלימה.
)ריש

בלק המכשף מלך למואב בעת ההיא

והנה עתה כשעברו בני ישראל מול ארץ מואב ,איילי מואב
יאחזמו רעד ונפל ליבם בקרבם שמא בני ישראל באים ליירש
את ארצם ,ומיד פנו לדרוש במדיין ארץ המכשפים והקוסמים,
כמו שנאמר 'כי הגויים האלו אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו'
)דברים יח ,יד( ,ובאו אצל בלק המואבי שהיה המלך של מדיין,
והוא ראה בקסם ובכישוף שאכן בני ישראל יבואו ויכבשו את ארץ
מואב ,אך לא ידע איך יתכן דבר כזה והלא יש ציווי מפורש לבני
ישראל 'אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה' ,וידוע דחוברי
שמים קסם וכישוף ,אין רואים דברים ברורים ,ולא ידע מה דאיתא
במסכת גיטין )לח ,א( 'עמון ומואב טיהרו בסיחון' שבני ישראל
לקחו את ארץ מואב ,לאחר שנטהרה בזה שכבש אותה סיחון.
ואז התבונן בלק ועלתה על דעתו איך בכל זאת יקחו בני ישראל
את ארץ מואב ,ע"י שיתחכמו וישלחו את הערב רב להילחם והם
אלו שילחמו ויכבשו את ארצות עמון ומואב ,ובכך נטהרה ארץ
מואב שעברה לידיים אחרות הערב רב ואח"כ יבואו בני ישראל
ויירשו את ארצם ,ולכן המליכוהו מואב גם עליהם כי אז היה מלך
רק על מדיין וזהו שנאמר 'ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא'.

ואם יש את נפשך לדעת עוד ,מהו גודל הסייעתא דשמיא המובטחת
למי שבא ליטהר ,צא ולמד לדברי הזוהר הק' )פרשת וישלח( הנשגבים ,וזה
תרגומו :מגיל שלוש עשרה שנה ומעלה ,אם רצונו להיות זכאי ,נותנים לו
נשמה עליונה שנחצבה מכיסא כבודו של הקב"ה ,עי"ש .הרי לפנינו שוב
הגדרה מופלאה של סייעתא דשמיא – 'נשמה עליונה שנחצבה מכיסא
הכבוד של הקב"ה'! ובלבד שרק יגלה האדם 'רצון' לכך.
ואפשר שזה כוונת דברי הגמ' הנודעים )שבת פח ,א(' :בשעה שהקדימו
ישראל נעשה לנשמע ,יצאה בת קול ואמרה להם ,מי גילה רז זה לבני
שמלאכי השרת משתמשים בו' .וכבר תמהו המפרשים ,וכי מה מעלה
יש בזה שהקדימו נעשה לנשמע עד שזכו בשל כך לשני כתרים – כנגד
נעשה ונשמע ,ולא עוד אלא שהשוו אותם ל'מלאכי השרת'! והלא
אדרבה השכל וההגיון מורה ,שמוטב היה להם לשמוע ואח"כ לקבל.
ואכן הרואה יראה ,שאחרי ששמעו מה כתוב בה ושהיא כוללת גם
תורה שבעל פה וכו' ,היה צריך לכפות עליהם הר כגיגית כמאמר
הכתוב )שמות יט ,יז( 'ויתיצבו בתחתית ההר' – מלמד שכפה עליהם הר
כגיגית וכו' ,כמבואר בגמ' שם .ברם לדברינו יובן ,שכן בשעה שאמרו
'נעשה' ,הרי שגילו בכך את רצונם לקבלת התורה ,ובאותה שעה זכו
'בכוחות' לקיימה בכל תנאי ובכל מצב ,יען כי לא הכוחות מביאים לידי
עשיה – אלא הכוחות תלויים ברצון ,כמתבאר מדברי הזוהר הנז"ל.
וזהו 'הרז' שבו משתמשים רק 'מלאכי השרת'!
אכן זהו יסוד גדול בדרכי העבודה ,שידע האדם שאמנם ראשית
העבודה מוטלת עליו בבחינת פתחו לי פתח ,מכל מקום על ידי 'פתח'
זה יש לו לצפות לפתחי אולם וסייעתא דשמיא גדולה עד כדי התגלות
השכינה ממש .ישמע חכם ויוסף לקח!

בברכת שבת שלום ומבורך

תענית י״ז בתמוז
יחול ביום חמישי
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תשובות הלכתיות משולחנו של
מורנו המרא דאתרא
הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

הלכות תענית ציבור

נפלאות אור החיים הקדוש
ההילולא – טו' תמוז
העיוור חזר לו מאור עיניו

יהודי אחד שסבל ממחלת סוכר .ומצבו הלך והחמיר עד שאיבד את
מאור עיניו ,נסע לציון האור החיים הקדוש והתפלל בבכיות וזעקות
מקירות ליבו במשך כשעתיים תמימות ,וכל הנוכחים שם זלגו עיניהם
דמעות מתפילתו ,הוא הבטיח שאם יחזור לו מאור עיניו ילמד בכל
יום מהספר אור החיים הקדוש ,והנה זה פלא ,לאחר שלושה ימים
נפקחו עיניו וראה כאחד האדם .ומאז הקפיד ללמוד בכל יום אפילו
בימי ערב שבת וערבי חג כערב פסח ,יום הכיפורים ,ומוצאי תשעה
באב .סיפור דומה קרה עם יהודי תושב חו"ל שסבל ל"ע מלוקמיה
וחשך עליו מאור עיניו והלך לציון הקדוש בהר הזיתים והבטיח ללמוד
בכל יום בספר אור החיים וחזרה אליו ראייתו ,הרופא שבדקו יצא
מכליו בהתפעלות איני מאמין זה ממש ניסים ונפלאות .וכן מסופר על
אשה שהתעוורה ובעלה הלך לציון האור החיים ,והבטיח ללמוד בכל
יום בספר אור החיים הקדוש ,ואכן תפילתו נתקבלה וחזר לאשתו
מאור עיניה.

פקידת עקרות לקרוא לילד בשמו חיים

אומר האדמו"ר מגור ה'לב שמחה' זיע"א הלימוד בספר ה'אור החיים'
הק' מסוגל לזרע קודש ,מכיוון שלצדיק לא היו ילדים ואת כוח ההולדה
טמן בספרו הקדוש .מסופר על אדם שהיה חשוך בנים למעלה מ20-
שנה .פעם אחת ראתה אשתו דמות צדיק ואמרו לה בחלומה שהוא
האור החיים הקדוש ,כשסיפרה האשה לבעלה הוא לא התפעל וביטל
את החלום .שוחחה האשה עם שכנתה וסיפרה לה את החלום ,והיא
יעצה לה שתלך לאדמו"ר מבעלז זיע"א שהיה גר בשכנותם ,הלכה
האשה וסיפרה לרבי והוא התפעל ואמר הרי היום זה יום ההילולא
של האור החיים הקדוש ,וציווה עליה שתיסע עוד באותו היום לציונו
הקדוש בהר הזיתים ,ותאמר שם את כל ספר התהילים להיפקד
בדבר ישועה ורחמים ,ושתבטיח שם שאם תלד בן זכר תקרא אותו
שמו על שם הצדיק "חיים" ,ואכן פלא לשנה הבאה בט"ו בתמוז בדיוק
ביום ההילולא נולד להם בן וקראו אותו בשם "חיים" ,והוא הבן היחיד
שלהם.

הצלת היישוב מהתרסקות המטוס

מסופר על מושב שתושביו היו רגילים בכל שבת ללמוד בספר אור
החיים את פרשת השבוע ,שבת אחת אחד התושבים ראה בחלום
דמות של צדיק והבין שהוא האור החיים הקדוש ,שאומר לו "יש סכנה
מרחפת על היישוב עוד ג' ימים ,צריך לתקן את צורת הקנייה בסופר
של המושב" ,ובהישנות החלום פעמיים בא התושב לבית הכנסת
וסיפר להם את דבר החלום ,כולם הסכימו מיד לתקן את הטעון
שיפור ומיד למחרת סודר עניין הצניעות בסופר ,והנה ביום השלישי
באותו שבוע התרסק מטוס קל בתוך היישוב על הבתים ,והיו ניסים
גלויים שלא נפגע אף אחד לא בבני אדם ולא ברכוש לא בבהמות ולא
בעופות ,רק נגרם קצת נזק לזכוכיות של החלונות ,אדם אחד היה
במגרש שנפל המטוס ותיקן ברז מים ,זמן קצר לפני כן אשתו דחקה
בו בעל כורחו ובתוקף לבוא לאכול וניצול ממות בטוח .אדם אחד ישב
בתוך צריף עם ביתו ,ולפתע הרגישו צורך לקום ולצאת ,באותו רגע
נפל הגלגל של המטוס על הצריף וריסק אותו .אדם אחר הלך ברחוב
ועף מעל ראשו איזה חלק מהמטוס ובנס לא פגע בו .והנס הגדול
כל ילדי המושב היו בבית הספר ,ונפל שם הגלגל השני של המטוס
על אחת הכיתות וריסק שם הכל ,ובנס זה היה בזמן ההפסקה שכל
הילדים יצאו לחצר.

ממעייני הישועה

מסופר על יהודי בשם ישועה מהעיר סלי שבמרוקו שהיה עשיר וקנה
פרדס מערבי ובו שני מעיינות שהתייבשו לאחר הקנייה .האיש פנה
ל"אור החיים" הקדוש ,הצדיק בירכו ונתן לו כוס מים והנה העשיר
שתה את המים ללא ברכה .אמר לו הצדיק אתה חייב להקפיד מכאן
והילך על אמירת הברכות על האוכלים והמשקים ,בשביל למנוע את
התייבשות המעיינות וכדי שתשרה בהם ברכה וינבעו בהם מים חיים
כבתחילה .דכתיב 'ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה' ,נוטריקון
תיבת "בששון" "ב'רכות ש'תיים ש'הכל ו'בורא נ'פשות" ,ופירש את
הפסוק כך :בשביל שבשדה של ישועה ינבעו המעיינות ויחזור לשאוב
מהם מים ,צריך שיעשה כלי מחזיק ברכה שיקבל על עצמו לברך
ברכות הנהנין בכוונה כפי שרמוז בתיבה "בששון" כנ"ל ,ואכן באותו
יום חזרו המעיינות לנבוע מים חיים כבתחילה.

זכות הצדיק תגן בעדכם ובעד כל עם ישראל.

בס"ד

בס"ד

אורות הפרשה

אורות ההלכה

אורות הכשרות

בלק ובלעם שנאו זה את זה

'לכה איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים' )כד,
יד( ,למה אמר "לכה איעצך" הרי אם הוא ילך איך יאמר לו עצה,

מבאר ה'בן לאשרי' על פי מה שכתב ה'אור החיים' הקדוש
בלק ובלעם שנאו זה את זה ,וכל אחד הייתה עינו צרה ורעה
בהצלחת חברו ,כדרך טומאת הקליפות מקור הפירוד ,וכל מה
שמואב המליכו את בלק שהרי היה ממדיין שנאמר ובלק מלך
למואב בעת ההיא' מיראתן את ישראל ,וכאשר השפיל בלק את
בלעם וביזהו ואמר לו ברח לך אל מקומך ,חרה אפו של בלעם
מקנאה בבלק ,שהנה הוא ירד מגדולתו שניטל כוחו ,בעוד שחברו
בלק נשאר בגדולתו מלך למואב ,על כן אמר בלעם לבלק" ,לכה
איעצך" אני מציע לך להתפטר בדרך כבוד כמלך מואב ,כי אם
לא יקומו עליך המואבים ויגרשוך בביזיון .שנאמר 'אשר יעשה
העם הזה לעמך' זה יהיה לא עתה אלא רק "באחרית הימים",
וממילא המואבים ימאסו בך שלא הועלת להם בכישופך ,ועם
ישראל חי וקיים ,ובאמת כך היה שבלק שמע לעצת בלעם,
והתפטר ממלכותו וחזר לארצו מדיין ,שנאמר 'ויקם בלעם וילך
וישב למקומו וגם בלק הלך לדרכו' ,ולכן במלחמה עם מדיין
נאמר שבלק נהרג שם עם חמשת מלכי מדין.

בלק ביקש מבלעם שיקללו וישמיד אותו

כתב האור החיים הקדוש )כב ,א( בשם הזהר הקדוש
בלק( שבלק היה חכם גדול מאד ובקי עצום בחכמת הכישופים
והקסמים יותר מבלעם) ,ולכן נקרא "בן ציפור" עיי'ש בזהר
מהו עניין הכישוף הנורא של "הציפור"( ורצה בלק לאבד אותן
נשמות עליונות ניצוצות הקדושה שבקרבו ,ועל כן קרא לבלעם
הרשע מתוך שיגעון וטירוף של שנאה תהומית יוקדת שאחזה
בו ופיעפעה בליבו הערל נגד עם ישראל ואמר לו 'לכה נא ארה
לי' )כב ,ו( בבקשה תקלל ותשמיד אותי ע"י שתטמא בטומאות
ותועבות את אותן אוצר הנשמות הגבוהות והקדושות שקיימות
בתוכי ,כמו שכתב האריז"ל )שער הגלגולים סוף הקדמה כז(
ניצוצות הקדושה של נשמות דוד המלך ושלמה המלך וכל
מלכי בית דוד ומלך המשיח היו בשביה אצל בלק שהיה מכוחות
הטומאה והקליפות הקשות ,וכדאיתא במסכת בבא קמא )לח ,ב(
הקב"ה ציווה לא להשמיד את עמון ומואב מפני ב' פרידות טובות
שעתידות לצאת מהם שהיא רות המואביה ונעמה העמונית
שיצאו מהם כל הנשמות של מלכי בית דוד שהיו שקועים אז
בתוך אומות טמאות אלו ,והתיבה “ארה“ היא מלשון "ליקוט
אוצר" כלשון הגמרא "כמלוא אורה וסלו" ,שרצה בלק שילקט
בלעם ממנו את אותן ניצוצות קדושות ויטמאם שלא יוכלו לצאת
לאוויר העולם ולהביא את עולם התיקון השלם בביאת משיח
צדקנו והגאולה השלימה.
)ריש

בלק המכשף מלך למואב בעת ההיא

והנה עתה כשעברו בני ישראל מול ארץ מואב ,איילי מואב
יאחזמו רעד ונפל ליבם בקרבם שמא בני ישראל באים ליירש
את ארצם ,ומיד פנו לדרוש במדיין ארץ המכשפים והקוסמים,
כמו שנאמר 'כי הגויים האלו אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו'
)דברים יח ,יד( ,ובאו אצל בלק המואבי שהיה המלך של מדיין,
והוא ראה בקסם ובכישוף שאכן בני ישראל יבואו ויכבשו את ארץ
מואב ,אך לא ידע איך יתכן דבר כזה והלא יש ציווי מפורש לבני
ישראל 'אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה' ,וידוע דחוברי
שמים קסם וכישוף ,אין רואים דברים ברורים ,ולא ידע מה דאיתא
במסכת גיטין )לח ,א( 'עמון ומואב טיהרו בסיחון' שבני ישראל
לקחו את ארץ מואב ,לאחר שנטהרה בזה שכבש אותה סיחון.
ואז התבונן בלק ועלתה על דעתו איך בכל זאת יקחו בני ישראל
את ארץ מואב ,ע"י שיתחכמו וישלחו את הערב רב להילחם והם
אלו שילחמו ויכבשו את ארצות עמון ומואב ,ובכך נטהרה ארץ
מואב שעברה לידיים אחרות הערב רב ואח"כ יבואו בני ישראל
ויירשו את ארצם ,ולכן המליכוהו מואב גם עליהם כי אז היה מלך
רק על מדיין וזהו שנאמר 'ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא'.

ואם יש את נפשך לדעת עוד ,מהו גודל הסייעתא דשמיא המובטחת
למי שבא ליטהר ,צא ולמד לדברי הזוהר הק' )פרשת וישלח( הנשגבים ,וזה
תרגומו :מגיל שלוש עשרה שנה ומעלה ,אם רצונו להיות זכאי ,נותנים לו
נשמה עליונה שנחצבה מכיסא כבודו של הקב"ה ,עי"ש .הרי לפנינו שוב
הגדרה מופלאה של סייעתא דשמיא – 'נשמה עליונה שנחצבה מכיסא
הכבוד של הקב"ה'! ובלבד שרק יגלה האדם 'רצון' לכך.
ואפשר שזה כוונת דברי הגמ' הנודעים )שבת פח ,א(' :בשעה שהקדימו
ישראל נעשה לנשמע ,יצאה בת קול ואמרה להם ,מי גילה רז זה לבני
שמלאכי השרת משתמשים בו' .וכבר תמהו המפרשים ,וכי מה מעלה
יש בזה שהקדימו נעשה לנשמע עד שזכו בשל כך לשני כתרים – כנגד
נעשה ונשמע ,ולא עוד אלא שהשוו אותם ל'מלאכי השרת'! והלא
אדרבה השכל וההגיון מורה ,שמוטב היה להם לשמוע ואח"כ לקבל.
ואכן הרואה יראה ,שאחרי ששמעו מה כתוב בה ושהיא כוללת גם
תורה שבעל פה וכו' ,היה צריך לכפות עליהם הר כגיגית כמאמר
הכתוב )שמות יט ,יז( 'ויתיצבו בתחתית ההר' – מלמד שכפה עליהם הר
כגיגית וכו' ,כמבואר בגמ' שם .ברם לדברינו יובן ,שכן בשעה שאמרו
'נעשה' ,הרי שגילו בכך את רצונם לקבלת התורה ,ובאותה שעה זכו
'בכוחות' לקיימה בכל תנאי ובכל מצב ,יען כי לא הכוחות מביאים לידי
עשיה – אלא הכוחות תלויים ברצון ,כמתבאר מדברי הזוהר הנז"ל.
וזהו 'הרז' שבו משתמשים רק 'מלאכי השרת'!
אכן זהו יסוד גדול בדרכי העבודה ,שידע האדם שאמנם ראשית
העבודה מוטלת עליו בבחינת פתחו לי פתח ,מכל מקום על ידי 'פתח'
זה יש לו לצפות לפתחי אולם וסייעתא דשמיא גדולה עד כדי התגלות
השכינה ממש .ישמע חכם ויוסף לקח!

בברכת שבת שלום ומבורך

תענית י״ז בתמוז
יחול ביום חמישי

תחילת הצום :עם עלות השחר בשעה 4:16
סיום הצום :בשעה 20:07

״נר ה׳ נשמת אדם“
העלון מוקדש
לעילוי נשמתו הזכה והטהורה של אציל
הנפש והמידות ,מוכתר בכתר שם טוב

אברהם אריה דמרי
בר זינה

ז“ל

נלב״ע יז׳ תמוז תשע״ד

ת.נ.צ.ב.ה

"נפשו בטוב תלין וזרעו ירש ארץ"

תשובות הלכתיות משולחנו של
מורנו המרא דאתרא
הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

הלכות תענית ציבור

נפלאות אור החיים הקדוש
ההילולא – טו' תמוז
העיוור חזר לו מאור עיניו

יהודי אחד שסבל ממחלת סוכר .ומצבו הלך והחמיר עד שאיבד את
מאור עיניו ,נסע לציון האור החיים הקדוש והתפלל בבכיות וזעקות
מקירות ליבו במשך כשעתיים תמימות ,וכל הנוכחים שם זלגו עיניהם
דמעות מתפילתו ,הוא הבטיח שאם יחזור לו מאור עיניו ילמד בכל
יום מהספר אור החיים הקדוש ,והנה זה פלא ,לאחר שלושה ימים
נפקחו עיניו וראה כאחד האדם .ומאז הקפיד ללמוד בכל יום אפילו
בימי ערב שבת וערבי חג כערב פסח ,יום הכיפורים ,ומוצאי תשעה
באב .סיפור דומה קרה עם יהודי תושב חו"ל שסבל ל"ע מלוקמיה
וחשך עליו מאור עיניו והלך לציון הקדוש בהר הזיתים והבטיח ללמוד
בכל יום בספר אור החיים וחזרה אליו ראייתו ,הרופא שבדקו יצא
מכליו בהתפעלות איני מאמין זה ממש ניסים ונפלאות .וכן מסופר על
אשה שהתעוורה ובעלה הלך לציון האור החיים ,והבטיח ללמוד בכל
יום בספר אור החיים הקדוש ,ואכן תפילתו נתקבלה וחזר לאשתו
מאור עיניה.

פקידת עקרות לקרוא לילד בשמו חיים

אומר האדמו"ר מגור ה'לב שמחה' זיע"א הלימוד בספר ה'אור החיים'
הק' מסוגל לזרע קודש ,מכיוון שלצדיק לא היו ילדים ואת כוח ההולדה
טמן בספרו הקדוש .מסופר על אדם שהיה חשוך בנים למעלה מ20-
שנה .פעם אחת ראתה אשתו דמות צדיק ואמרו לה בחלומה שהוא
האור החיים הקדוש ,כשסיפרה האשה לבעלה הוא לא התפעל וביטל
את החלום .שוחחה האשה עם שכנתה וסיפרה לה את החלום ,והיא
יעצה לה שתלך לאדמו"ר מבעלז זיע"א שהיה גר בשכנותם ,הלכה
האשה וסיפרה לרבי והוא התפעל ואמר הרי היום זה יום ההילולא
של האור החיים הקדוש ,וציווה עליה שתיסע עוד באותו היום לציונו
הקדוש בהר הזיתים ,ותאמר שם את כל ספר התהילים להיפקד
בדבר ישועה ורחמים ,ושתבטיח שם שאם תלד בן זכר תקרא אותו
שמו על שם הצדיק "חיים" ,ואכן פלא לשנה הבאה בט"ו בתמוז בדיוק
ביום ההילולא נולד להם בן וקראו אותו בשם "חיים" ,והוא הבן היחיד
שלהם.

הצלת היישוב מהתרסקות המטוס

מסופר על מושב שתושביו היו רגילים בכל שבת ללמוד בספר אור
החיים את פרשת השבוע ,שבת אחת אחד התושבים ראה בחלום
דמות של צדיק והבין שהוא האור החיים הקדוש ,שאומר לו "יש סכנה
מרחפת על היישוב עוד ג' ימים ,צריך לתקן את צורת הקנייה בסופר
של המושב" ,ובהישנות החלום פעמיים בא התושב לבית הכנסת
וסיפר להם את דבר החלום ,כולם הסכימו מיד לתקן את הטעון
שיפור ומיד למחרת סודר עניין הצניעות בסופר ,והנה ביום השלישי
באותו שבוע התרסק מטוס קל בתוך היישוב על הבתים ,והיו ניסים
גלויים שלא נפגע אף אחד לא בבני אדם ולא ברכוש לא בבהמות ולא
בעופות ,רק נגרם קצת נזק לזכוכיות של החלונות ,אדם אחד היה
במגרש שנפל המטוס ותיקן ברז מים ,זמן קצר לפני כן אשתו דחקה
בו בעל כורחו ובתוקף לבוא לאכול וניצול ממות בטוח .אדם אחד ישב
בתוך צריף עם ביתו ,ולפתע הרגישו צורך לקום ולצאת ,באותו רגע
נפל הגלגל של המטוס על הצריף וריסק אותו .אדם אחר הלך ברחוב
ועף מעל ראשו איזה חלק מהמטוס ובנס לא פגע בו .והנס הגדול
כל ילדי המושב היו בבית הספר ,ונפל שם הגלגל השני של המטוס
על אחת הכיתות וריסק שם הכל ,ובנס זה היה בזמן ההפסקה שכל
הילדים יצאו לחצר.

ממעייני הישועה

מסופר על יהודי בשם ישועה מהעיר סלי שבמרוקו שהיה עשיר וקנה
פרדס מערבי ובו שני מעיינות שהתייבשו לאחר הקנייה .האיש פנה
ל"אור החיים" הקדוש ,הצדיק בירכו ונתן לו כוס מים והנה העשיר
שתה את המים ללא ברכה .אמר לו הצדיק אתה חייב להקפיד מכאן
והילך על אמירת הברכות על האוכלים והמשקים ,בשביל למנוע את
התייבשות המעיינות וכדי שתשרה בהם ברכה וינבעו בהם מים חיים
כבתחילה .דכתיב 'ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה' ,נוטריקון
תיבת "בששון" "ב'רכות ש'תיים ש'הכל ו'בורא נ'פשות" ,ופירש את
הפסוק כך :בשביל שבשדה של ישועה ינבעו המעיינות ויחזור לשאוב
מהם מים ,צריך שיעשה כלי מחזיק ברכה שיקבל על עצמו לברך
ברכות הנהנין בכוונה כפי שרמוז בתיבה "בששון" כנ"ל ,ואכן באותו
יום חזרו המעיינות לנבוע מים חיים כבתחילה.

זכות הצדיק תגן בעדכם ובעד כל עם ישראל.

בס"ד

ירושלים
של מטה

אורות השבת

הילולת ״אור החיים״ הקדוש  -טו׳ תמוז
מוז
רבינו חיים בן עטר זצוקללה״ה

הלימוד בספר ßאור החיים ßהקדוש
פועל ישועות רבות

ה‘אור החיים‘ הקדוש הסתלק במוצאי שבת ט“ו תמוז בתחילת הלילה ,ואז
במעזיבוז הבעל שם טוב הקדוש נטל ידיו לסעודה שלישית ששם היה עוד לפני
השקיעה ,ואמר כבה הנר המערבי רבינו האור החיים הקדוש הסתלק ,בהסבירו
שהכוונות של נטילת ידים נמסרים רק לצדיק אחד בדור ,וזה היה אצל האור
החיים הקדוש וכשנטלתי ידים לסעודה שלישית לפתע קיבלתי את הכוונות
האלו ,מיד הבנתי שהסתלק האור החיים הקדוש.

בטאון הרבנות והמועצה הדתית באר-שבע
וממלכת התורה בעיר האבות שע"י רשת מוסדות "קול יהודה"

מגן על העיר וסגולה לרפואה

עורך

רבי פינחס מקוריץ זיע“א אמר הספר אור החיים הקדוש מאיר באורו את כל
העיר בה נמצא הספר ,וכאשר בנו היה חולה יעץ לו ללמוד בספר אור החיים
הקדוש כסגולה לרפואה שלימה והתרפא מיד.

מאיר את הנשמה

דבר העורך

סגולת הפנים של הצדיק

דבריו רוח הקודש

הגה“ק ה‘ערבי נחל‘ זיע“א כתב ”רוח אפינו ספר אור החיים הקדוש וכל דבריו
רוח הקודש“.

מטהר את הנשמה

רבי ישראל מרוז‘ין זיע“א אמר לימוד ספר אור החיים הקדוש מסוגל לטהר
את הנשמה.

ספר אור החיים הקדוש לפני הקידוש

בנו רבי דוד מטשורטקוב זיע“א היה לומד כל ליל שבת לפני הקידוש את
ספר אור החיים הקדוש על הפרשה ,החסידים ידעו מתי הרבי האדמו“ר יכנס
לעריכת השולחן בהתאם להיקף הפירוש על הפרשה.

* תוכן המודעות באחריות המפרסמים בלבד .ט.ל.ח

כמעט ובא המשיח

רבי יצחק אייזיק מקאמרנא זיע“א כתב בשם הבעל שם טוב הקדוש שנשמת
האור החיים הקדוש רוח דוד המלך של אצילות ,ובכל לילה היה שומע תורה
מפי הקב“ה ,ורוב גודל קדושתו אי אפשר לכתוב ,והיה מיורדי מרכבה העליונה,
וגילו לו נשמות ומדריגת רוח הקודש של אמת ,והבעל שם טוב שהיה נפש
דוד המלך של אצילות רצה מאד והשתדל והתאמץ בכל חייו להיפגש עימו,
שיתקשרו יחדיו נפש ורוח של דוד המלך של אצילות ,ועל ידי זה יתגלה נשמה
וחיה של דוד המלך של אצילות ,ותבוא הגאולה השלימה ויתגלה משיח צדקנו
יחידה של דוד המלך של אצילות ,אך לא הסתייעא מילתא.

בברכת שבת שלום ומבורך

רב המרכז הרפואי ״סורוקה״
וק״ק 'שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

לוח זמנים שבועי

תפילת
האור החיים הקדוש

יום א'

ייום ב'

ייום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

שבת קודש

לוח הזמנים יג' תמוז יד' תמוז טו' תמוז טז' תמוז יז' תמוז יח' תמוז יט' תמוז
מדויק לבאר-שבע )(11.7.20) (10.7.20) (9.7.20) (8.7.20) (7.7.20) (6.7.20) (5.7.20

עלות השחר
4:14
זמן טלית ותפילין
4:22
זריחה  -הנץ החמה 5:47
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:29
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 9:12
סוז ברכות קש
10:23
חצות יום ולילה
12:46
מנחה גדולה
13:22
פלג המנחה
18:39
שקיעה
19:51
צאת הכוכבים
20:08

לעילוי נשמת

הרב יוסף שלמה טריקי זצ“ל
בר עליה זל
והרבנית רחל טריקי עה
בבת סימי זל

תת .נ .צ .ב .ה.

4:14
4:22
5:48
8:30
9:12
10:23
12:46
13:22
18:39
19:51
20:08

4:15
4:23
5:48
8:30
9:13
10:23
12:46
13:22
18:39
19:51
20:08

4:15
4:23
5:49
8:30
9:13
10:24
12:46
13:22
18:39
19:51
20:07

4:16
4:24
5:49
8:31
9:13
10:24
12:46
13:22
18:38
19:50
20:07

4:16
4:24
5:50
8:31
9:14
10:24
12:46
13:22
18:38
19:50
20:07

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
פרשת השבוע:
הפטרה:
כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבנו תם:

בלק
והיה שארית
19:31
20:22
21:17

4:17
4:25
5:50
8:31
9:14
10:25
12:46
13:22
18:38
19:50
20:07

הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א

הבא ליטהר מסייעין בידו

נָשׁים קוּם לֵ ְך ִא ָתּם
ִאם לִ ְקרֹא לְ ָך בָּ אוּ ָה ֲא ִ
וְ ַאְך ֶאת ַה ָדּבָ ר ֲא ֶשׁר ֲא ַדבֵּ ר ֵאלֶ יָך אֹתוֹ ַתﬠֲ ֶשׂה) .במדבר כב ,כ(
ואך :על כרחך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה,
ואף על פי כן וילך בלעם ,אמר שמא אפתנו ויתרצה) ...רש"י(

המתבונן מעוצם יראתו של בלעם – שלא לעבור על פי ה' ,כפי שהם ערוכים
בפרשה זו ,ודאי ישתומם היכן באה לידי ביטוי רשעותו הגדולה של בלעם ,עד כי
דבק בו הכינוי 'בלעם הרשע'! שכן אחר שבאו אליו זקני מואב וזקני מדין וידברו
אליו דברי בלק ,אמר להם' :לינו פה הלילה והשיבותי אתכם דבר כאשר ידבר ה'
אלי' .ואחר שאמר לו הקב"ה לא תלך עמהם לא תאור את העם כי ברוך הוא ,קם
בלעם והשיב להם' :לכו אל ארצכם כי מאן ה' לתתי להלוך עמכם' .ובשלוח אליו
בלק שרים רבים ונכבדים מאלה ,חזר בלעם והשיב להם' :אם יתן לי בלק מלא ביתו
כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי ה' אלוהי לעשות קטנה או גדולה .ועתה שבו נא
בזה גם אתם הלילה ואדעה מה יוסף ה' דבר עמי' .וגם אחר שאמר לו ה' קום לך
איתם ואך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה ,לא המרה בלעם את פי ה',
וכשפתח בלעם את פיו כאשר לצדו עומד בלק ,החל לברך את ישראל 'מה אקוב
לא קבה אל ...מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל וגו'' .הנה עין רואה ואוזן
שומעת ,שלכאורה כל מה שעשה בלעם היה על פי ה' ,זאת ועוד שלא הסכים
לעבור על פי ה' 'קטנה או גדולה' אפילו בתמורה ל'מלא ביתו כסף וזהב' ,ולא
עוד אלא שגם סיכן את נפשו בכפו לפני בלק ובמקום לקלל את ישראל ח"ו בירך
אותם במילים אשר נתן ה' בפיו .ואם כן היכן נגלתה בפרשה זו רשעותו הגדולה של
בלעם .וזה מכבר שמעתי באומרים לי שהמדרש הקדימנו בהערה זו )ולא ידעתי איה
מקומו של מדרש זה( ,ותירץ על זה' :בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו והבא
ליטמא פותחין לו' .ולפי הנראה ,כוונת המדרש היא למה שביקש בלעם מהמשלחת
השנית 'ועתה שבו נא בזה גם אתם הלילה' ,ובזה גילה בלעם את רצונו האמיתי
לילך עמהם ,ועל כן ביקש שוב לשאול את פי ה' אולי בכל זאת יתיר לו ה' לבצע
את זממו .ואכן בלילה השני א"ל ה' 'קום לך עמהם' ,כלומר אם הנך משתוקק כל
כך ללכת עמהם – אזי הבא ליטמא פותחין לו.
ובביאור ענין זה של 'הבא ליטמא פותחין לו' ,הביא המדרש משל קדום :משל
לשיכור אשר בניו נואשו מהדרדרות מצבו ,וטיכסו עצה ביניהם לקחת את אביהם
לחורבה שבשערי העיר ולכפות את ידיו ורגליו בעודנו שיכור ,ואחר שיתפקח משכרותו
היה בכוונתם לדבר על לבו .וראה זה פלא ,עוד באותו הלילה נזדמנו לשם משלחת של
מבריחי יין ישן ומשובח ,וכשראו בשערי העיר את שוטרי המס נצבים שם ,נסו על
נפשם להסתיר את סחורתם בתוך אותה חורבה .אלא שמרוב בהלתם בסידור חביות
היין ,נסדקה החבית העליונה אשר היתה מכוונת להפליא לתוך פיו של אותו השיכור,
והחלה לטפטף טיפין של יין במידה ובמשקל .וכשקם השיכור מתרדמתו ,עוד בטרם
פקח את עיניו החלו לזרום היישר אל תוך פיו טיפות של יין מתוק ומשובח .ובזה ביקש
המדרש ללמדנו מהו גדר 'הבא ליטמא פותחין לו'.
ומכלל דברי המשל ,נוכל להבין גודל המשמעות של 'הבא ליטהר מסייעין בידו'.
שכן אם זהו גדר 'הפתח' המובטח למי שבא ליטמא ,על אחת כמה וכמה למי שבא
ליטהר אשר מובטח 'שמסייעין בידו'.
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

העלון טעון גניזה.

אין לקרוא את העלון בשעת התפילה וקריאת התורה

צריך להבין למה אצל ”פשוטי העם“ נאמר ”ויגר“
מואב מפני העם“ ואילו אצל ”הצדיקים בני ישראל“
נאמר ”ויקץ“ מואב מפני בני ישראל‘ ,ומדוע אצל
”העם“ נאמר ”מאד“ וב“בני ישראל“ לא .ועוד
לכאורה תיבת ”מפני“ כמיותר .מבאר ה‘בן לאשרי‘
שכאשר המואבים הירבו להסתכל ”מאד“ בסקרנות
”מפני“ על הפנים הק‘ של ”פשוטי העם“ מישראל
שעבדו את ה‘ ”מיראה“ שהיה זורח על פניהם אור
יראת שמים ,זה פעל על המואבים יראה של אימה
ופחד .וכאשר הסתכלו בפנים הק‘ של ”הצדיקים בני
ישראל“ שעבדו את ה‘ בדרגה גבוהה גם ”מאהבה“,
לא נאמר ”מאד“ כי לא יכלו להביט הרבה ,ובכל
זאת זה פעל אצלם לכל הפחות שמאסו בחיי תאוות
העולם הזה ,כמו שכתב רש“י ”קצו בחייהם“.

872

מנהל מערכת

בלק
׳׳

הרב עוזיאל אדרי

הגה“ק ”יסוד העבודה“ מסלונים זיע“א אמר ספר אור החיים הקדוש מאיר את
נשמת האדם כמו ספר הזוהר הקדוש .הדרת שפעת יקרת אור תורתו רבי לוי
יצחק מברדיטשוב זיע“א כתב ספר אור החיים הקדוש ”רבים שתו מבאר מים
חיים שיצא מאותו צדיק ,המאור הגדול גאון הגאונים הרב המופלא חסידא
קדישא ,אשר מודעת זאת בכל הארץ את יקר תפארת גדולתו והדרת שפעת
יקרת אור תורתו ויראתו“.

יְהִי רָצון ִמלְ ָפנ ֶיךָ ָאבִינוּ ַמלְכֵּנוּ
ׁינוּ רוּחֵינוּ וְנ ִ ְש ָמתֵינוּ,
יְדִידוּת אוֹר נ ַ ְפ ֵש
ׂרֵה מִידוֹת
ש ֶע ְש
שלֹׁ
לְ ַמעַן ּ ְברִי ְתךָ ֲאשֶר ּכָרַ ּ ָת לְִׁ
ֶשאֵינ ָן חוֹז ְרוֹת רֵיקָם ִמלְ ָפנ ֶיךָ,
ׁינוּ
שכִינ ָ ְתךָ לְבֵית ָקדְ ֵש
ׁב ְׁ
ז ְכוֹר ַא ֲה ָבתֵינוּ וְחִי ּ ָבתֵינוּ ו ְ ָה ֵש
ש ַע ָבּנוּ כִּימֵי ֶקדֶם
ש ּ ַת ֲעֵׁ
ו ְ ַתחֲזוֹר לְ ִהְׁ
ׁינוּ מרוּחֵינוּ.
ׁה ּ ְפרִידָ ְתךָ ִממֶנוּ ּכִ ְפרִידַת נ ַ ְפ ֵש
כִּי ָק ָש
ׁינוּ
הָמוּ ֵמעֵינוּ וְכָלְתָה נ ַ ְפ ֵש
שכִינ ָ ְתךָ
אֶל ג ְאוּלַת ְׁ
ִמ ְת ַחנְנ ִים וּבוֹכִים לְ ָפנ ֶיךָ ד' אָב ָהרַ ֲחמָן
ׁינוּ
שכִינ ָ ְתךָ וְדַ ֵבּק נ ַ ְפ ֵש
ׁיעָה ד' ְׁ
שכִינ ָה הוֹ ִש
עַל ג ָלוּת ַהְׁ
ש ָמתֵינוּ ו ְיי ֵעוֹל ַמלְכֵּנוּ ּ ְבהֵיכְלֵא.
רוּחֵינוּ וְנ ְִׁ
אמן כן יהי רצון!

פרשת השבוע

גליון מס'

