
  

 

 

 

 

 

 

"פי האתון": ה' מדבר איתנו עשרים וארבע שעות בלי הפסק, ה' 
מדבר איתנו בכל שניה ושניה באלפי רמזים, אין לך אדם בכל רגע 
ורגע שהנשמה שלו לא מלמדת אותו מה לעשות, הנשמה היא 

האדם, כל שניה יש אין סוף רמזים  חיה וקיימת והיא מלמדת את  
"עשרה  להתנהג.  עליו  ואיך  לעשות  עליו  מה  ואחד  אחד  לכל 

הן: ואלו  השמשות  בין  שבת  בערב  נבראו  פי   דברים  הארץ  פי 
ו( ה' ברא את האתון כדי שתוכיח -הבאר ופי האתון…")אבות ה

בלעם.  מתקוממת    את  הבריאה  עבירה  לעשות  הולך  כי שאדם 
כנגדו! "יגלו שמים עוונו וארץ מתקוממה לו")איוב כ',כז'( השמים  
והארץ כולם מתקוממים כנגדו! מהשמים מרמזים לאדם רמזים 
יכשל!  שלא  לאדם  מרמזת  השכינה  בעבירה!  יכשל  שלא  כדי 
מרמזים לו פעם באתון, פעם בגוי, השכינה מתלבשת בכל מיני 

ורות לרמז לאדם שלא יעשה עבירה, אפילו האתון מתקוממת!  צ
ועוד פעם  ולוחצת אותו עוד פעם  היא לוחצת אותו אל הקיר, 
ואומרת לו תתחיל להבין את הרמזים! רוצים להציל אותך! מה 
זה פי האתון? אדם הולך לעשות עבירה אז האתון צועקת לאן 

היא צועקת    אתה הולך? והיא צועקת כל הזמן! לא רק על בלעם! 
על כל אחד, לאן אתה הולך? מה אתה עושה? האתון צועקת!  

  החיות צועקות! כל הבריאה צועקת! מה אתה הולך לחבר רע.
 

הולך  כשהוא  נופלת  ממש  שהתקרה  איך  להרגיש  יכול  אדם 
לעשות משהו לא טוב, הכל צועק! הוא שומע צפירות מבחוץ, 

רואה איזה רכב   קול אזעקות, האתון עומדת בדרכו, פתאום הוא 
נגדו!   הכל  לו  מסתדר  לא  סגורה,  הדלת  פתאום  אותו,  חוסם 
אזעקה  צפירות!  אזעקות!  נהיה  מיד  אז  לעבירה  הולך  כשהוא 
אחרי אזעקה! פתאום יש משטרות, מגן דוד, מכבי אש, כל העולם 
רועש! ברגע שאדם הולך לעשות איזה דבר לא טוב, אז ה' כבר 

לרמ איך  בראשית  ימי  מששת  את  תכנן  לעשות  לא  לאדם  ז 
יעשה שום  האדם שלא  כל הבריאה מסודרת בשביל  העבירה. 

 פה אשתו מוכיחה אותו,  עבירה בחיים. כל מה שעובר על האדם, 
אותו, מוכיח  חבר  הכל   פה  זה  עליו  צועק  האוטובוס  נהג  פה 

לו אומר  האוטובוס  נהג  כבר!    תתקדם,  תתקדם, -רמזים!  תזוז 
רמזים!   הכל  זה  מהר!  יותר  אותו, תעלה  מוכיחים  מקום  בכל 

צועקים עליו, וכל הצעקות שהוא שומע זה הכל רמזים מהשמים!  
'תכנס פנימה! יותר פנימה! תזוז!  -כשנהג האוטובוס צועק עליך

רמזים   הכל  שזה  תדע  פנימה!  יותר  עוד  תכנס  כבר!  תתקדם 
התורה  של  לפנימיות  שתכנס  הדברים,  של  לפנימיות  שתכנס 

בחוץ תשאר  שלא  מה  והמצוות,  כי  הדברים.  של  בחיצוניות   ,

רמזים מה'. זה  כל מילה שהוא שומע,  ה' מדבר   שאדם שומע, 
להכנס   שנתחיל  אותנו  מזרז  ה'  בעולם,  אדם  כל  דרך  אלינו 
לעומק של הדברים. פעם עברו אברכים   לפנימיות של הדברים 
למכירת משקפי  בדוכן  אחד  וראו שעמד שם  בתחנה המרכזית 

ל העיניים' 'חבל על העיניים' הוא צעק הוא צעק שם 'חבל ע  שמש. 
מה צריכים יותר מזה, זה   שעות באמצע התחנה המרכזית.  8כך  

הכל רמזים! 'חבל על העיניים', תקדשו את העיניים! תשמרו את  
 העיניים! כל מה שרואים ושומעים זה הכל רמזים להתקרב לה'. 

 "בשביל זה צריך להתקרב לצדיק הגדול במעלה" 
כי כשאדם מתקרב לצדיק הוא מתחיל לקבל רמזים, הוא מתחיל 

הוא מקבל רמזים לא להתייאש! הוא מקבל   להבין את הרמזים,
זה   שהמלחמה  להבין  מתחיל  הוא  להתמודד,  להלחם,  רמזים 

זה    למאה ועשרים שנה, הוא מבין שזו הדרך, הוא מבין שככה 
להטהר, הוא מבין הסדר, הוא מבין שיש לו עוד עבודה של שנים  

שהוא כל היום צריך להלחם עם הרוח שטות שלו, מרמזים לו כל 
להלחם!   תמשיך  תתגבר!!  תאבק!!  רמז,  ועוד  רמז,  עוד  הזמן, 
הדברים   כל  שלך.  שטות  מהרוח  שתצא  עד  להאבק!  תמשיך 
צריך  והאדם  סוף,  מהאין  נמשכים  הדברים  כל  מה',  נמשכים 

שור עם ה'. ה' מרמז לאדם  להיות קשור עם האור אין סוף להיות ק
כל שניה אין סוף רמזים. כשנהרגים יהודים בכל מקום, בכל פינה, 
וכל עם ישראל בחרדה נוראה, ואף אחד לא יודע מה יהיה איתו, 
זה רמזים מה'. עכשיו הגענו למצב הכי  יהיה עם בני ביתו,  מה 
למקלטים,  רצים  אנשים  טילים  עפים  ישראל,  בעם  שהיה  גרוע 

ריגות ל"ע, אף אחד לא יודע מה יהיה בעוד שניה, עם רציחות, ה
ישראל רואה ששום דבר לא יכול להגן עליהם, באמת הכל נמשך 
מה'! הכל זה רמזים מה' כדי שנחזור בתשובה, הגענו למצב כזה 
שכבר כולם רוצים לעשות תשובה, בכל יום ה' מרמז לנו בדיבור 

לנו שנתעורר   מחשבה ומעשה, כל יום ה' מצמצם אלוקותו ומרמז
אוהב  שהוא  אהבה  מרוב  לנו  עושה  ה'  זה  כל  ואת  בתשובה. 
אותנו, הוא כבר לא יכול לסבול את הפריצות! ה' כבר לא יכול 
שעם   רוצה  הוא  שבת!  החילולי  את  הרע!  הלשון  את  לסבול 

 ישראל יחזרו בתשובה 
לפתוח את המוח של האדם, לפתוח את כל המחשבות שלו הוא 

 היה רואה שיש לו מיליון מחשבות בשנייה אני הכי הכי…" 
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זכו תושבי העיר הדרומית נתיבות, שבמרכז העיר בתוך מקלט שוכן לו  
יהודים מתושבי   'שובו בנים' המקרב מאות  ולתהילה בית כנסת  לשם 
זיע"א  הקדוש  רבינו  נובע  הנחל  של  לאורו  לאביהם שבשמים  המקום 

 יוחדת של מורינו הרב שליט"א.ובדרכו המ

כשלוחו    –זכו והרה"ח ר' איתן בזל שליט"א משמש להם ידא אריכתא  
של הצדיק בעיר הדרומית, ומוסר להם שיעורים בספרי רבינו הקדוש  
 ומלקט דיבורים מנחל האש היוצא ממורינו הרב אליעזר ברלנד שליט"א.

היות והרב איתן בזל זוכה  
לשהות רבות על ציונו של  

בעיר  ר הקדוש  בינו 
בני  מצאו  אומן,  הקודש 
טכנולגי   פתרון  הקהילה 
השיעורים   למסירת 
בזל   הרב  מפי  הקבועים 
של   מליבה  הטלפון  דרך 
ועד   אומן  הקודש  עיר 

  לעיר הדרומית נתיבות.
להכנס  הקהילה  בני  זכו 
הערב ליל ח' תמוז למעונו  
שליט"א   הרב  מורינו  של 
שנמשך   מיוחד  לשיעור 

ו הרב  קרוב לשעה ממורינ
 שליט"א.

הרב   מורינו  בשיעור 
שליט"א דיבר דברי אגדה על עשיו ועל כך שבכה בשביל לקבל ברכה  
ואמר מורינו הרב: "בשביל לקבל ברכה מהצדיק אדם צריך   מהצדיק, 
על מעלת   לדבר  מכן המשיך  ולאחר  אוקיינוסים של דמעות".  להוריד 

ך ששרח בת  היום ט"ו באב ומעלת הריקודים, וכן על מכירת יוסף, וכ
יוסף אז כל   יודע שמכרו את  יעקב היה  אשר מסרה את נפשה. שאם 
האחים היו מתים מההקפדה של יעקב ומשום כך לא פגש יוסף את יעקב  

 בכל שנותיו למעט פעמיים. וכן דיבר על כך שיוסף היה  

 
בעיר, אלא על אם הדרך. אבל    בלבו על יעקב שלא קבר את רחל אמו

באמת זה היה על פי הדיבור בכדי שיוכלו לבוא להתפלל שם בכל יום,  
ולא כמו בקבר יוסף הנמצא בתוך שכם שאפשר להכנס רק במסירות  
נפש לשם. וכן דיבר על הניסים שארעו בנחלי ארנון ומכך שהניסיון של  

המרומז   גמורים  לרחמים  אבא  ליסוד  לעלות  היה  בפסוקים המרגלים 
  –מ"ְרחֹב ְלבֹא חמת" שהוא ראשי תיבות רחל, לעלות את זה לבחינת  

 "לתור את הארץ" שזה ראשי תיבות לאה.
ממסירות   דיבר  מכן  לאחר 
הנביאה  מרים  של  הנפש 
שבזכותה כל עם ישראל נולד  
לפרעה   שמעה  שלא  בכך  הן 
לחנוק את התינוקות בלידתם,  
כך   על  שעמדה  בכך  והן 

ליוכ יחזור  כל  שעמרם  ואז  בד 
עם ישראל חזרו לנׁשהם. ודיבר  
והענווה  השפלות  ממעלת 
לכל   זוכים  כך  ידי  ושעל 
דיבר   מכן  לאחר  ההשפעות. 
בחידושים מפרשת השבוע על  
בלק ובלעם שהם גמטריא ערֹד  
שהוא הנחש הקדמוני. ועל כך  
שכתוב "אוי לו לערוד בפגע בו  

הצדיק   –רבי חנינא בן דוסא"  
הנח כל  את  להכניע  שים יכול 

בעל   הנחש  את  הכניע  יעקב  בר  אחא  שרב  ממעשה  ודיבר  שבעולם! 
השבע ראשים. ולאחר מכן דיבר ממעשה פילגש בגבעה, בסיום השיעור  
בחברון   הקדושים  לאבות  הנסיעה  ממעלת  שליט"א  הרב  מורינו  דיבר 

 וסיים בקדיש אש להבה בניגונים.
כמידי  לאחר סיום השיעור המשתתפים הנרגשים יצאו לתפילת מעריב  

ערב ברחבת אולם התפילות ברחוב עידו הנביא ברוב עם יחד עם מורינו  
 שליט"א. הרב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

של הגה''צ יו''ל ע''י מכון קרן הצדיק 
 הרב אליעזר ברלנד שליט''א

 
 במיילשובו בנים 


