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ְּבַנּסֹותֹו  ִּבְלָעם  ֶׁשל  ַהִּסּבּוִבים  ַאְרַּבַעת  ַעל  ְמַדֶּבֶרת  ַהָּפָרָׁשה 
ְּבֹתהּו,  ָעלּו  ִנְסיֹונֹוָתיו  ָּכל  ַאְך  ִיְׂשָרֵאל,  ַעם  ֶאת  ּוְלָאֵרר  ְלַקֵּלל 
ְוָכל ַמְחְׁשבֹוָתיו ְלסֹוֵבב ֶאת ה' ִלְרצֹונֹוָתיו ָעלּו ְּבֹתהּו, ְוָכל ַּפַעם 
ָהָיה ָצִריְך לֹוַמר ְלָבָלק "ֲהֹלא ַּגם ֶאל ַמְלָאֶכיָך ֲאֶׁשר ָׁשַלְחָּת ֵאַלי 
ִּדַּבְרִּתי ֵלאֹמר, ִאם ִיֶּתן ִלי ָבָלק ְמֹלא ֵביתֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב ֹלא אּוַכל 
ַלֲעֹבר ֶאת ִּפי ה' ַלֲעׂשֹות טֹוָבה אֹו ָרָעה ִמִּלִּבי ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ה' ֹאתֹו 
ֲאַדֵּבר". "ֶהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנָּׂשא ֹלא ִיְׁשַּכב ַעד ֹיאַכל 
ֶטֶרף ְוַדם ֲחָלִלים ִיְׁשֶּתה", "ֵאל מֹוִציאֹו ִמִּמְצַרִים ְּכתֹוֲעֹפת ְרֵאם 
ָׁשַכב  ָּכַרע  ִיְמָחץ,  ְוִחָּציו  ְיָגֵרם  ְוַעְצֹמֵתיֶהם  ָצָריו  ּגֹוִים  ֹיאַכל  לֹו 
ַוִּיַחר ַאף  ַּכֲאִרי ּוְכָלִביא ִמי ְיִקיֶמּנּו ְמָבְרֶכיָך ָברּוְך ְוֹאְרֶריָך ָארּור, 
ָלֹקב  ִּבְלָעם  ֶאל  ָּבָלק  ַוֹּיאֶמר  ַּכָּפיו  ֶאת  ַוִּיְסֹּפק  ִּבְלָעם  ֶאל  ָּבָלק 
ֹאְיַבי ְקָראִתיָך ְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת ָבֵרְך ֶזה ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים, ְוַעָּתה ְּבַרח ְלָך 
ֶאל ְמקֹוֶמָך", אֹוֵמר ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבָפָרַׁשת ַהֲאִזינּו ְּבִאְּדָרא זּוָטא 
ִאְתְיַדע.  ְּדֹלא  ֵריָׁשא  ִנְׁשָמְתָך  ֹׁשֶרׁש  ֶאל  ְמקֹוֶמָך"  ֶאל  ְלָך  "ְּבַרח 
ִּכי ִּבְלָעם ָאַמר "ֹלא ַנַחׁש ְּבַיֲעֹקב ְוֹלא ֶקֶסם ְּבִיְׂשָרֵאל", ִּכי ֵאיָנם 
"ֵמֹראׁש  ִיְׂשָרֵאל הּוא  ַעם  ֹׁשֶרׁש  ִּכי  ְלֶקֶסם,  ְוֹלא  ְלַנַחׁש  ְזקּוִקים 
ֻצִרים ֶאְרֶאּנּו ּוִמְּגָבעֹות ֲאׁשּוֶרּנּו", ִּכי ָׁשְרָׁשם ְּבַעִּתיָקא ְּדַעִּתיִקין, 
ִּכי  ְּכָלל.  ַּתָּמן  ְּתִפיָסא  ַמֲחָׁשָבה  ְּדֵלית  ְסִתיִמין,  ְּדָכל  ְסִתיָמא 
ַגְרִניט  ְּבַסְלֵעי  ְּבֹראׁש צּוִרים,  ִויהּוִדי הּוא  ְיהּוִדי  ָּכל  ֶׁשל  ַהֹּׁשֶרׁש 
ֶׁשּׁשּום קֹוְמְּפֶרסֹור ֹלא ָיכֹול ְלַנֵּקב אֹוָתם אֹו ְלַנֵּסר אֹוָתם, ְלֵהֶפְך 
ִנְׁשָּבִרים  ַהַּמְקְּדִחים  ְוָכל  ַהַּפִּטיִׁשים  ָּכל  ָסַלע"  ְיֹפֵצץ  "ְּכַפִּטיׁש 
ִלְנָצִחים ְּכֶׁשְּמַנִּסים ְלפֹוֵצץ ֶאת ַהּצּוִרים, ָּכְך ֵהם ַעם ִיְׂשָרֵאל ְוָכל 
ְיהּוִדי ִויהּוִדי ָּכל ִמי ֶׁשְּמַנֶּסה ִלְפגֹוַע ָּבֶהם ִנְפַּגע ּוִמְתּפֹוֵצץ. ְּכמֹו 
ִמֶּזַרע  "ִאם  ְלָהָמן  ָאְמָרה  ֶׁשֶּזֶרׁש  ַהְּיהּוִדי  ָמְרְּדַכי  ֵאֶצל  ֶׁשָּכתּוב 
ַהְּיהּוִדים ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ַהִחּלֹוָת ִלֹּפל ְלָפָניו, ָנפֹול ִּתּפֹול", ְוִכי ֶזֶרׁש 
ֹלא ָיְדָעה ֶּׁשָּמְרְּדַכי הּוא ִמֶּזַרע ַהְיהּוִדים, ֶאָּלא ֶזֶרׁש ָאְמָרה ְלָהָמן 
ִאם ָמְרְּדַכי הּוא ֵמַהְּיהּוִדים ֶׁשִאם ַּבְרֶזל הּוא ִנּמֹוַח ְוִאם ֶאֶבן הּוא 
ִמְתּפֹוֵצץ, ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשְּמַנֶּסה ִלְבקֹוַע ֶאת ַהּצּור ֶׁשִּמֶּמּנּו ָיצּוק ָּכל 
ְּבַמִים  ְוַזְרעֹו  ִמָּדְלָיו  ַמִים  "ִיַּזל  ִּכי  ְוִנֹמַח.  ִמְתּפֹוֵצץ  סֹופֹו  ְיהּוִדי 
ַרִּבים ְוָיֹרם ֵמֲאַגג ַמְלּכֹו ְוִתַּנֵּׂשא ַמְלֻכתֹו", ַוֲאִפילּו ֶמֶלְך ֲאַגג ֶׁשָהָיה 
ְוָלֵכן  ִיְׂשָרֵאל.  ַעם  ִּבְפֵני  ַלֲעֹמד  יּוַכל  ֹלא  ּדֹור  ְּבאֹותֹו  ָחָזק  ֲהִכי 
ַהָּבָׁשן",  ֶמֶלְך  ְועֹוג  ָהֱאֹמִרי,  ֶמֶלְך  ִסיֹחן  ֵאת  ַהֹּכתֹו  "ַאֲחֵרי  ַהֹּכל 
ֵכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ִּגּבֹוִרים,  ַוֲהִכי  ּדֹור  ְּבאֹותֹו  ֲחָזִקים  ֲהִכי  ָהיּו  ֶׁשֵהם 
ֹלא ָעְמדּו ִּבְפֵני ַהַּצִּדיק, הּוא ֹמֶׁשה ֶׁשָּקַפץ ְלגֹוַבּה ֶׁשל 01 ַאּמֹות, 
ְוָלַקח ַּבְרֶזל ֶׁשל 01 ַאּמֹות, ּוֹמֶׁשה 01 ַאּמֹות, ְוִהָּכה אֹותֹו ַּבַּקְרסֹול 
ֶׁשָהָיה ָּגבֹוַּה 03 ַאּמֹות ֵמַעל ַהַּקְרַקע; ִּכי ַאּמֹות ְמַרֵּמז ְלִמַּדת ָמ"ה 
ִיְתַהֵּלל ָחָכם ְּבָחְכָמתֹו,  ֶׁשֹּמֶׁשה ָהָיה ָׁשֵלם ְּבָכל ְּבִחינֹוֶתיָה, "ַאל 
ְוֹלא ִּגּבֹור ִּבְגבּוָרתֹו, ְוֹלא ָעִׁשיר ְּבָעְׁשרֹו", ֶׁשְּבָכל ַהְּבִחינֹות ֹמֶׁשה 
ַעל  ֲאֶׁשר  ָהָאָדם  ִמֹּכל  ְמֹאד  ָעָנו  ֹמֶׁשה  "ְוָהִאיׁש  ָּגמּור  'ָמה'  ָהָיה 

ְּפֵני ָהֲאָדָמה". ּוְבֹכַח ָהֲעָנָוה ֶׁשּלֹו - אֹוֵמר ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש - ֶׁשֵּיׁש 4 
ַּדְרגֹות ֲעָנָוה, ֶׁשֵהם ד' ְּבִחינֹות ְּב'ֵלָאה' ֶׁשִהיא ָהֲעָנָוה ָהֲאִמִּתית, 
ֲהִכי  ָהֲעָנָוה  ֶׁשל  ַהד'  ַהְּבִחיָנה  ִהיא  ְוִצּפֹוָרה  ַרּכֹות".  ֵלָאה  "ְוֵעיֵני 
ָלָקח,  ֲאֶׁשר  ַהֻּכִׁשית  ָהִאָּׁשה  "ֹאדֹות  ֵּפירּוׁש  ְוֶזה  ֶׁשֵּיׁש,  ְּגבֹוָהה 
ָהֲאָדָמה",  ְּפֵני  ַעל  ֲאֶׁשר  ָהָאָדם  ִמֹּכל  ְמֹאד  ָעָנו  ֹמֶׁשה  ְוָהִאיׁש 
ְלָכל  ָזָכה  ַמְרֶאה",  "ְיַפת  ִּגַמְטִרָּיא  ַהּכּוִׁשית  ָהִאָּׁשה  ֶׁשִּבְזכּות 
ַהְמִסירּות  ִּבְזכּות  ַהֹּכל  זֹוֶכה  ֶׁשָאָדם  ָכל ַמה  ִּכי  ַהַּמְדֵרגֹות ֶׁשּלֹו. 
ַּבְעָלּה", אֹוֵמר  ַחִיל ֲעֶטֶרת  ְוָלֵכן ָּכתּוב "ֵאֶׁשת  ֶנֶפׁש ֶׁשל ִאְׁשּתֹו, 
ִמַּבֲעָלה.  ְלַמְעָלה  ָהִאָּׁשה  ִּתְהֶיה  ָלבֹוא  ֶׁשֶּלָעִתיד  ַהְּבָרָכה  ֵהיַכל 
ַּבִּמְׁשָּכן,  ַהָּגדֹול  ַהֹּכֵהן  ְלֵעִלי   - ַהָּגדֹול  ַלֹּכֵהן  ֶׁשֶּנְהְּפָכה  ָיֵעל  ְּכמֹו 
ִנְׁשַמת  ַמָּמׁש  ָהְיָתה  ּוְדבֹוָרה  ָלעֹוָלם.  ְׁשִנָּיה  ַּפַעם  ֶׁשָּבָאה  ַאֲחֵרי 
]זֹוַהר  ַהָּים  ִמִּׁשיַרת  יֹוֵתר  ִהיא  ֶׁשִּׁשיָרָתּה  ָזְכָתה  ְוָלֵכן  ֹמֶׁשה, 
"ה'  ֹמֶׁשה,  ֶׁשל  ִׁשיָרתֹו  ַעל  ָעְלָתה  ַחָּנה  ְּתִפַּלת  ְוֵכן  יט:[.  ַוִּיְקָרא 
ְּבֵני ֹקַרח  ְוָכָכה ֶהֶעְלָתה ֶאת  ַוָּיַעל",  ֵמִמית ּוְמַחֶּיה מֹוִריד ְׁשאֹול 
ֵמַהֵּגיִהֹּנם, ְוִזְּכָתה אֹוָתם ְלַחֵּיי עֹוָלם ַהָּבא. ְוָלֵכן ֵּבַרְך ִּבְלָעם ֶאת 
ִיְׂשָרֵאל "ִּכְנָחִלים ִנָּטיּו ְּכַגֹּנת ֲעֵלי ָנָהר ַּכֲאָהִלים ָנַטע ה' ַּכֲאָרִזים 
ֲעֵלי ָמִים", ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ְּכמֹו ֵעִצים ֶׁשְּנטּוִעים ֲעֵלי ַמִים, ֶּׁשֲעֵליֶהם 
ְוָכל  ִלְתרּוָפה",  ְוָעֵלהּו  ְלַמֲאָכל  ִפְריֹו  "ְוָהָיה  ְלעֹוָלם,  ִיְנְׁשרּו  ֹלא 
"ְמָבְרֶכיָך  ְוָלֵכן  ְוִלְתרּוָפה.  ִמְתַקְּימֹות  ֵהם  ּוִבְרכֹוֵתיֶהם  ִּדּבּוִרים 
ִמיֶׁשהּו  ְמָבְרִכים  ֶׁשֵהם  ּוְבָרָכה  ְּבָרָכה  ְוָכל  ָארּור",  ְוֹאְרֶריָך  ָברּוְך 
ִמְׁשְּכֹנֶתיָך  ַיֲעֹקב  ֹאָהֶליָך  ֹּטבּו  "ַמה  ָאַמר  ְוָלֵכן  ְּלִהְתַקֵּים.  ַחֶּיֶבת 
ִיְׂשָרֵאל", ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ְלעֹוָלם ֹלא ִמְסַּתְּכִלים ַמה ּקֹוֶרה ֵאֶצל ַהֵּׁשִני, 
ָּפָניו",  ַהִּמְדָּבר  ֶאל  "ַוָּיֶׁשת  ְוָלֵכן  ִויׁשּוָעה.  ֶעְזָרה  ָצִריְך  ִאם  ַרק 
ְוֵחְטא ָהֵעֶגל ֶנֱהַפְך ִלְזכּות, "ַוָּיֶׁשת ֶאל ַהִּמְדָּבר ָּפָניו" אֹוֵמר ַרִּׁש"י: 
ְּכַתְרּגּומֹו ֵחְטא ָהֵעֶגל, ֶׁשִהיא ַהֵחְטא ֲהִכי ָחמּור ֶׁשָחְטאּו ִיְׂשָרֵאל 
הּוא  ְוַגם  ֵריחֹו"  ָנַתן  ִנְרִּדי  ִּבְמִסּבֹו  ֶׁשַהֶּמֶלְך  "ַעד  ֲאָבל  ַּפַעם.  ֵאי 
ְּכָבר ֶנֱהַפְך ִלְזכּות, ִּכי ָאז ִהְתִחיָלה ַהְּבִחיָרה, ִּכי ִלְפֵני ֶזה ָהָיה ַהֹּכל 
ָּכל  ְּבִקּיּום  ָהיּו מּוְכָרִחים  ִּכי  ְּכִגיִגית',  ַהר  ֲעֵליֶהם  'ָּכָפה  ִּבְבִחיַנת 
ַהַּתְרַי"ג ִמְצוֹות, ַאֲחֵרי ֶׁשה' הֹוִציָאם ִמֵּבית ֲעָבִדים, ּוְכמֹו ֶׁשָאָדם 
ֶׁשּמֹוִציִאים אֹותֹו ִמִּמְכֶרה ֶּפָחם ְוָׂשִמים אֹותֹו ְּבֵבית ָמלֹון ִעם 4 
ֲארּוחֹות ְּביֹום ְוָכל ֶׁשַפע ָהעֹוָלם ָמן ּוְבֵאר ֶׁשל ִמְרָים ְוַעְנֵני ָּכבֹוד 
ֶׁשְּיַקֵּים  ַוַּדאי  ְּבַׁשָּבת,  ַחְׁשַמל  ַּתְדִליק  ַאל  ַרק  ְואֹוְמִרים:  ּוְׂשָלו, 
ֶאת  ֶהֱעִביָרם  ּוֹמֶׁשה  ִמִּמְצַרִים  ְּכֶׁשָּיְצאּו  ִיְׂשָרֵאל  ָּכְך  זֹו,  ַּבָּקָׁשה 
ַהָּים ַאֲחֵרי ֲעֶׂשֶרת ַהַּמּכֹות ָהיּו ֻמְכָרִחים ְלַקֵּים ְוַלֲעׂשֹות ָּכל ַמה 
ֶׁשָאַמר ָלֶהם ֹמֶׁשה, ֲאָבל ְּבֵחְטא ָהֵעֶגל ָחְזָרה ַהְּבִחיָרה, ִּכי ֹמֶׁשה 
ֹלא ָהָיה, ְוָהיּו ְנתּוִנים ְלַהְנָהַגת ָהֵעֶרב-ַרב יֹונּוס ְוַיְמְּברּוס ַהָּבִנים 
ֶׁשל ִּבְלָעם, ּוָבֶרַגע ֶׁשֹּמֶׁשה ִהִּגיַע ָׂשְרפּו ֶאת ָהֵעֶגל ְוִהְּדקּו אֹוָתּה 
ֶנֱאַמר  ְוָלֵכן  ַהְּבִחיָרה,  ָלֶהם  ָחְזָרה  ְוָאז  ָהֵדק,  ֵהיֵטב  ֵהיֵטב  ָהֵדק 

"ִנְרִּדי ָנַתן ֵריחֹו", ְוָחְזרּו ָלֶהם ַהָּׂשָכר ְוָהֹעֶנׁש. 

ָלק ת ּבָ ָרׁשַ ת" - ּפָ
ֹ
ְבאו

ֹ
ת ַהּצו

ֹ
רו

ֹ
ַמֲאַמר ְל"או
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ספור לשבת | שוויה של שתיקה אחת

פנינים משיעורה השבועי של הרבנית תליט''א 

ללא  החוצה  נשפכות  וכמעט  הלשון  קצה  על  בוערות  כשהמילים 
מעצורים תוך שימוש בכל היתר קלוש על מנת להשתיק את המצפון, 
שתיקה  של  סיפורה  את  המספר  שארע,  ממעשה  חיזוק  לקבל  טוב 

אחת, שוויה נאמד במאות אלפי דולרים במזומן...
והרי עיקרם של דברים, מתוך הספר "איש לרעהו", בעדותו של אחד 

ממרביצי התורה בבני ברק: 
אברך בן תורה, שמעולם לא התערב בענייני עסקים, ואשר כל היכרותו 
עם הבנק הסתכמה בהוראת קבע למוסדות הילדים, ובמינוס קבוע של 
– שוכנע לחתום ערבות על סכום עתק עבור  חמשת אלפים שקלים 

שכן וידיד קרוב.
מצוקתו של השכן נכרה היטב על פניו, וליבו 
טוב  לידיד  לסרב  לו  שאל  היה  סבור  נכמר. 
שכזה, ועליו להתגייס לעזור לו. מין תמימות 
החיים  של  הספר  שבית  הסוג  מן  נעורים 

דורש עליהם שכר לימוד גבוה ביותר.
הלווה מצידו הודה לו נרגשות, רץ לקבל את 
העתיד  על  בפרטים  הכביר  ולא  ההלוואה 

להתרחש עימו בזמן הקרוב. ושמא הוא עצמו לא ידע כיצד יתפתחו 
הדברים?!

ריקה  דירתו  כי  השכנים  מגלים  מכן  לאחר  בלבד  ספורים  שבועות 
וכל משפחתו, נעלמו מן העין. לשונות דיבור על חובות  מאדם. הוא, 
עתק שהותיר אחריו, אך רק אדם אחד, מבוהל עד לאימה, ידע באמת 
את גובה הסכום של אחת ההלוואות. שיערו שברח לחו"ל והבינו את 

מה שביקש לומר: נא להתייאש מן הכסף, ויפה שעה אחת קודם.
האברך הכין את עצמו לבאות, וכשבאו, כעבור חודש, המלווים, ונקשו 
השתתפו  מצבו,  את  הבינו  המלווים  מופתע.  היה  לא  ביתו,  דלת  על 
בצערו, אבל תבעו את פירעון החוב. האומלל הודיע שאינו מתחמק, 
ביקש  ערב  באותו  ועוד  האחרונה,  הפרוטה  עד  העניין  את  ויסדר 

מרעייתו להתלוות אליו לסבב גמחי"ם.
מגובה  נחרדה  נקלעו.  שאליו  הבוץ  על  האישה  שמעה  לראשונה  כך 
יכול  – מי הלווה? מדוע אינו  ודרשה לשמוע את כל הפרטים  הסכום, 
לשלם? להפתעתה מילא בעלה את פיו מים ואמר "לשון הרע". שום 
מילה על בריחה, שום מילה שביכולתה לרמוז משהו ולהסיר את הלוט 

מעל הנוכל.
היא הבינה יפה שניסיון גדול בשמירת הפה הזדמן לפניהם, הוקירה את 
בעלה על כוחותיו העצומים להתאפק, וניסתה גם היא מצדה להפסיק 

לשאול, לחקור או לחשוב. לשניהם לא היה קל. בערבים קשים, כשהיו 
חוב,  עוד  לפרוע  כדי  משהו,  עוד  לחסוך  דרך  למצוא  ומנסים  יושבים 
הייתה השאלה מרחפת מעליה כענן,- מיהו האדם שהסב להם כל כך 
וטוען  אוצרות.  כספת  היה  כאילו  פיו  את  סוכר  והאברך  נזק?  הרבה 
בהגיון שהיא התקשתה להפריך, שאין לכך משמעות לגופו של העניין.
לקראת הקיץ התקבלה בבית האברך הזמנה לחתונת קרובי משפחה 
בחו"ל. להזמנה צורפו כרטיסי טיסה. ולאחר דיון הוחלט שאשתו תטוס 
לשם לבדה. בתקופת שהותה שם הבחינה, לפתע בפנים מוכרות. עוד 
– השכנה לשעבר! מכל האנשים  נמלטה מפיה  וקריאת הפתעה  רגע 

שיש באמריקה הגדולה, בדיוק הזדמן להן להיפגש!
בשיחה  שקעה  בחום,  אליה  פנתה  היא 
ידידותית והתענינה בכנות בשלומה. – "לאן 
נעלמתם? למה אינכם שומרים על קשר? לא 

שמענו שאתם עומדים לעזוב!".
וניסתה  עיינים מבולבלות  נעצה בה  השכנה 
ארוכים  חדשים  במשך  כנותה.  את  לאמוד 
עם  שיתרחש  מפגש  שכל  מדמיינת  היא 
וסינון  חודרות  עיינים  נעיצת  התעלמות,  יכלול  לשעבר,  שכנותיה 
משפט מבין השיניים – "הנה אשתו של הגנב...!" והנה באה אשתו של 

הקורבן הראשי, ומתייחסת בכזו חביבות, בלי שום רמז לעוינות.
על  יודעת  אינה  כלל  שיחתה  שאשת  עלה,  לא  דעתה  קצה  על 

מעלליהם...
ספרה  בהתלהבות  להפליא.  מרומם  רוחה  מצב  היה  הביתה  כששבה 
שהשכן  המדהימה  העובדה  ועל  המפתיעה,  הפגישה  אודות  לבעלה 
למצבם  מודעים  הם  הנראה  וככל  טינה,  להם  שומרים  אינם  ואשתו 

החמור, ומאמינים שבאמת אינם גנבים.
מה  שוב  לשמוע  ביקש  פרט.  כל  ודרש  חקר  הוא.  אף  התרגש  הלווה 
להסכים  חייב  היה  הוא  וגם  שקבלה,  התשובות  ומהן  עליהם,  שאלה 

עמה – אכן, מסתבר שהם כלל אינם כועסים!
כוחות חדשים ורעננים נמסכו בנפשו. הוא חש חובה קדושה להוכיח 
לידידו האברך, כי אכן, צודק הוא בהערכתו אליו, הוא באמת אינו גנב! 
איש ישר דרך הוא, ורק נקלע לבעיה קשה! הוא אזר עוז ותעצומות, 
עד שהצליח לגייס הלוואות מקומיות, וכששבה אשת האברך ארצה, 
של  ערכה  של  קצהו  קצה  לכם  הרי  ההלוואה!  סכום  מלוא  בידה  היה 

שתיקה אחת!  

 x .כל תכלית הבריאה - שידעו מה’ יתברך
איך ידעו ממנו?   ע’’י שהבריאה מחוסרת תיקון. 

עולם מלשון העלם – דווקא מתוך החוסר, החושך, וההסתרה, 
נקרא ונזעק לה’. 

נזכור שזה הוא שעושה הכל ואז הוא יבוא ויאיר לנו.
החלק שלנו: לזרום עם המציאות, לכבד את המציאות – לקבל את 

האור האלוקי שיורד למטה. במילים אחרות, לקבל את המנהל 
הגדול – קודשא בריך הוא. 

 x ,בדרך כלל הבעיות זאת הטעות שלנו, אנחנו חושבים: מגיע לי
עשו לי, לא טוב לי, אני לא יוותר וכו’ וכו’

הבעיות הם כלי שלשם נכנס האור האלוקי. אם אדם מנמיך את 
הראש ומקבל באהבה את הדברים ומחפש עצות טובות למשל: 

כמה פרקי תהילים, אז הוא מתחבר לאור האלוקי. 
 x וכך בכל ניסיון – כפי שנזכה לדעת את ה’ כך אנחנו מתקנים חלק

מהבריאה – מוציאים מהכוח אל הפועל. 
 x כיצד נזכה להכניס את ה’ בכל המציאויות, ובכך להוציא עוד חלקי

הבריאה מכוח אל הפועל? ע’’י קיום תורה ומצוות. ]וכל דבר 
וענין לבדוק ולעשות ע’’פ הלכה, לשאול שאלת חכם [ 

 x .אלה תולדות שמים וארץ בהבראם – באברהם
כי הצדיק זוכה לשלמות הדעת – בכל הדברים שנעשים בכל 

חלקי הבריאה, ולכן נחשב ונקרא בריאת העולם על שמו.
כל פרט בעולם שייך ל: עולם, שנה, נפש = עש’’ן

עולם – כל המקומות
שנה – כל הזמנים

נפש – כל האנשים
אם אדם יודע שהקב’’ה נמצא בכל המקומות, בכל הזמנים, 

ובכל האנשים ]שלמות הדעת[ - הוא פותר את כל הבעיות ויש 
לו חלק בבריאה.

 x כשנזכור  – עלינו.  ועובר  שקורא  מה  כל  דרך  אלינו  מדבר  ה’ 
ונדע שכל מה שקורא לנו, הכל מאיתו יתברך! ממילא נחפש 
ונבין את הרמזים. שה’ רוצה לאמר לנו, נשוב אליו, ‘נשכלל’ את 

היחסים שלנו עם הבורא, וממילא גם הכל יסתדר. 



ואומנות 0527.653.664 © עיצוב אתרים וגרפיקהעיצוב 4 . . . אורות הצובאות

טיפים ועצות לעקרת הבית

"קו  מאשה לרעותה" 
 02-5721267 

קחו חלק בהפצת העלון הקדוש

להקדשות ולתרומות נא להתקשר למס' 058-3225815 

קו בית מורינו הרב שליט''א
 02-582-5820 

להצלחת ולרפואת מורינו הרב אליעזר בן עטיה שליט''א, והרבנית תהילה בת לאה תליט''א
לרפואת: רבקה שושנה בת אסתר, אדל בת רבקה | להצלחת התורם בעילום שם 

מילתא דבדיחותא לא לעיין בשב"ק

 הסרת שאריות אוכל שהתיבשו על כלים -  ללא צורך בשפשוף:	 

כשנשארות שאריות אוכל שהתייבשו על סירים/צלחות/סכו’’ם וכו’ 
או אוכל שרוף בתחתית הסיר וכו’: מומלץ לשטוף את הכלי שטיפה 

קלה כך שכל הלכלוך ירטב היטב, ולסגור את הכלי - באופן שלא 
 ניכנס אליו שום אוויר! 

למשל: ניתן להכניס את הכלים לתוך שקיות ניילון ולסגור הרמטית, 
או אם מדובר בסירים, לסגור היטב את המכסה שלהם, וכן ניתן 

להכניס בתוך הסיר כלים וסכו’’ם. העיקר לשים לב שכל הלכלוך 
רטוב, ואח’’כ לסגור באופן הרמטי כך שלא נכנס אליו שום אוויר.  
אח’’כ לחכות כמה דקות )תלוי ברמת הלכלכוך( ואז אפשר פשוט 

לשטוף והכל יורד בקלי קלות ללא שום מאמץ. בהצלחה!!!

 לניקוי כתמי שמן מהבגדים – להשפריץ סנט מוריץ ולהכניס למכונה. 	 
גם סבון כלים מסיר: למרוח, להשאיר, לשפשף ולהכניס 

למכונה. 

מניעת ריחות מגרביים: לערבב ליטר מים חמימים עם רבע כוס 	 
אבקת סודה לשתייה, להשרות בתמיסה גרביים שיצאו ממכונת 
הכביסה למשך 30 דקות. לסחוט, ולייבש ללא שטיפה נוספת – 

הגרביים “יבלעו” את הריחות.

שמן זית עושים מזיתים
שמן חמניות עושים מחמניות

שמן קוקוס עושים מקוקוס
שמן אגוזים עושים מאגוזים

שמן תירס עושים מתירס 
אז ממה עושים שמן תינוקות? 

קצת מוזר לי לתרום לקבצן, 
בזמן שהוא אוסף את הכסף בכוס חד פעמית, 

לא אמין נשמה, מצטער. 

למה עשיו רצה לאכול ישר מהסיר, ולא אכל עם צלחת ומזלג כמו 
בן אדם מתורבת? 

כי הוא רצה לחסוך בחד פעמי...

שאלתי את החברא קדישא למה הקבורה עולה ביוקר? 
כי זה חד פעמי...

מדור הלכתי | מאת מו"צ דקהילתנו, הרב נחמן כהן שליט"א

המשך שו''ת בנוגע הלכות שמו''ע:
שאלה: שבוע שעבר היה שאלה האם מותר לענות קדושה/כתר באמצע שמונה עשרה והרב ענה שזה אסור. אבל אם אוחזים בדיוק  . 

 אחרי מחיה המתים במקום שבו עונים קדושה/כתר, מותר לענות?  
תשובה: אם רוצים לענות קדושה צריך להצטרף לחזן עוד לפני הסיום של הברכה מחיה המתים. 

אסור לחכות אחרי מחיה המתים כדי לענות קדושה. אלא אם מצטרפים לחזן- ואומרים אתו לפחות קצת מהברכה של מחיה המתים - 
אפשר לאחר מכן להמשיך ולענות קדושה/כתר. 

יש לשים לב שאם עושים כך, צריך אח''כ להמשיך ולומר ביחד עם החזן הברכה של אתה קדוש ורק אחרי הא-ל הקדוש אפשר 
להמשיך לבד.  

וראוי לעשות כך מלכתחילה אם יודעים שלא יספיקו לגמור שמונה עשרה בזמן, כדי לענות קדושה – כך לא מפסידים עניית קדושה.
עוד עניין שקשור לנושא:

אם קורה מאיזשהו סיבה שלא התחיל שמונה עשרה עם הציבור, וכבר הציבור מסיים השמונה עשרה,  אז ניתן לחכות עד שהחזן 
מתחיל חזרת הש''ץ ואז לומר עם החזן ביחד עד מחיה המתים, לענות קדושה/כתר ולהמשיך אתה קדוש ביחד עם החזן, ורק אחרי 

הא-ל הקדוש להמשיך לבד ובדרך זו לא מפסידים לענות על קדושה. 

ניתן לשלוח שאלות הלכתיות המצויות באולם התפילות,  ולקבל תשובות ע’’י מערכת מפעל התורה  במס’ 058-3225815


