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  הצניעותכוח 

שם ‘ בשתי הפעמים הראשונות שבלעם ברך את ישראל, הברכות לא היו דברי בלעם בעצמו, אלא מילים שה

ם ה”בפיו, שהרי בפעם הראשונה שבא בלעם לקלל את עם ישראל נאמר:  ר ׁשּוב ‘ ַויָּשֶׂ ֹּאמֶׂ ם ַוי עָּ ִפי ִבלְּ ר בְּ בָּ דָּ

ר  ַדבֵּ ֹּה תְּ כ ק וְּ לָּ ל בָּ ר ה ” וכן בפעם השניה נאמר:  “,  אֶׂ ק ‘  ַויִקָּ לָּ ל בָּ ר ׁשּוב אֶׂ ֹּאמֶׂ ִפיו ַוי ר בְּ בָּ ם דָּ ם ַויָּשֶׂ עָּ ל ִבלְּ אֶׂ

ר ַדבֵּ ֹּה תְּ כ שם הדברים בפיו ולא נאמרו מדעתו. אך בפעם השלישית הייתה זו ברכתו של ‘ הנה מפורש שה“ וְּ

שכוחו של בלעם היה שהקללה שלו ‘(  ו ‘,  )כב   “ אור החיים הקדוש ” בלעם בעצמו כמבואר בפסוקים. כתב  

הייתה מתקיימת, אבל אם היה מברך לא היה מועיל בכלום, שברכתו ברכת חמור. ואם כן מה גרם לבלעם 

לצאת מגדרו ולברך ? התשובה לדבר מרומזת בפסוק המתאר איך בלעם מתחיל לברך את ישראל בפעם 

יו רּוַח ֱאֹלִהים ” השלישית   לָּ ִהי עָּ יו ַותְּ טָּ בָּ ֹּכֵּן ִלׁשְּ ל ׁש אֵּ רָּ ת יִשְּ א אֶׂ ינָּיו ַויַרְּ ת עֵּ ם אֶׂ עָּ א ִבלְּ י, “ רש פירש  “  ַויִשָּ

ראה שאין פתחיהם   -וירא את ישראל שוכן לשבטיו ביקש להכניס בהן עין הרע.   -וישא בלעם את עיניו 

עלה בליבו שלא יקללם.   -ותהי עליו רוח אלוקים  מכוונים זה כנגד זה, שלא יציץ למול אוהל חבירו.  

נמצאנו למדים שהצניעות שראה בלעם בעם ישראל היא זו ששידדה מערכות טבע, וגרמה לבלעם לברך, 

במילים אחרות, הצניעות גורמת לנו לנצח את אויבינו, ובזכותה אנו משיגים את הנצחון, וכמו שקרה כאן 

)בין הצניעות אצל הגברים, בין אצל הנשים( בפרשתינו שהיא גרמה לבלעם הרשע לברך את שונאיו. הצניעות  

ְך   אלוקיך ‘  ִכי ה ” ‘(  טו ‘,  )כג כוחה גדול מאוד ומקיימת הנצחון בעם ישראל וכמו שנאמר בספר דברים   ַהלֵּ ִמתְּ

ב  ר וְּׁשָּ בָּ ַות דָּ רְּ ָך עֶׂ ה בְּ אֶׂ דֹוׁש וְֹּלא יִרְּ יָּה ַמֲחנֶׂיָך קָּ הָּ נֶׂיָך וְּ פָּ יָך לְּ ֹּיְּבֶׂ ת א תֵּ לָּ ָך וְּ ַהִצילְּ ב ַמֲחנֶָׂך לְּ רֶׂ קֶׂ יָךמֵּ   בְּ הרי “  ַאֲחרֶׂ

רוצה לומר שנפסיד “  ושב מאחריך ” מבטיח לתת אויבינו בידנו אם יהיה מחנינו קדוש ואם לא  ‘  לנו שה 

ר ה ”‘( טז‘ )גבמלחמה. וכן כתוב בנביא ישעיה  ֹּאמֶׂ נֹות ִציֹון  ‘  ַוי הּו בְּ  )בעבור שהולכות בקומה זקופה(יַַען ִכי גָּבְּ

נָּה נְּטּויֹות גָּרֹון  ַלכְּ ינָּיִם  )נוטות בגרון אילך ואילך להראות יופיין(ַותֵּ רֹות עֵּ ַשקְּ  )רומזות עם העינים אל הנואפים(ּומְּ

נָּה  ַלכְּ ֹּף תֵּ פ טָּ לֹוְך וְּ נָּה  )הולכות דרך גאוה, בנחת, כדבר הצף על פני המים(  הָּ ַעַכסְּ ם תְּ יהֶׂ ַרגְּלֵּ )כשהיא עוברת אצל ּובְּ

ה‘ ”וכו בחורי ישראל, דורסת במנעלה אשר ברגלה( מָּ חָּ ְך ַבִמלְּ תֵּ ֹּלּו ּוגְּבּורָּ ב יִפ רֶׂ ַתיְִך ַבחֶׂ וכן בגמרא בעירובין “. מְּ

אמר רבי יוחנן אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מהחתול. ובפרק שירה החתול אומר: )דף ק:( : 

ם” ׁשּוב ַעד ַכלֹותָּ ַאִשיגֵּם וְֹּלא אָּ דֹוף אֹויְַּבי וְּ רְּ       “.אֶׂ

 צה.אר מסופר על מורה טירון אחד, שנקרא ללמד לראשונה בכתה של עברינים צעירים. הוא פסע לכיתה בחשש כבד, ובהכנסו נתקל בשפת הדלת ונפל אפיים

האם יודעים איך   -זה קורה שנופלים, השאלה היא  “ צחוק פרוע וקריאות גנאי פרצו מפיות החניכים. לאחר זמן עמד המורה על רגליו ואמר להם בבטחון:  

 דממה השתררה, ולפתע פרצו במחיאות כפים... התלמידים תפסו את המסר...“! לקום?!... זה היה שיעורינו הראשון

 באכזבה הגורמת לייאוש או כתמריץ לכיוונים חדשים. -אכן, מידי פעם אנו נכשלים. השאלה היא איך צריך להתיחס לכשלון 

פשי יותר חו לא לשווא השיעורים הראשונים באומניות לחימה ובסקי מוקדשים לנפילות. מי שיודע ליפול נכון, לקום מהר וללמוד מכל נפילה, מוצא את עצמו

 להתנסות, לפרוץ גבולות, להעז ולהצליח. כישלון אינו סוף העולם כי אם מאיץ לכיוונים חדשים ולהצלחה גדולה.

, וממילא לוןאילו ההצלחה הייתה קלה, הרבה יותר אנשים היו מצליחים, וכי מי אינו רוצה להצליח? מעטים הם המוכנים לקחת סיכונים ולסבול את כאבי הכש

 הוא המבוא להצלחה. -המצליחנים אינם רבים. גרעין ההצלחה מסתתר בתוך הכשלון והוא 

שטעה בהוראת הלכה, ויכלימוהו והוא נותן י:  “ רש מסביר  “  אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם ”אמרו ]דף מג[ ל במסכת גיטין “וכן חז

 )בנועם שיח(הווה אומר, רק מצוקת הכשלון וההכרה העמוקה בטעות, מאפשרת לאדם להתעלות ולהבין נכונה את דברי התורה. “ לב ומבין

 המבוא להצלחה, כשלון. 

 ביום חול
7:45 שחרית:  

 לאחר התפילה שיעור "חק לישראל"
19:55מנחה:   

 לאחר התפילה שיעור 
20:25ערבית:   

 לאחר התפילה שיעור הלכה
 מקוה טהרה לנשים פתוח בכל  לילה

 

 העלון מוקדש לעילוי נשמת:
שחר בן כוכבה, מאיר בן אסתר    

 אילנה בת שמחה , חסיבה  בת עלו
 בתוך שאר נשמות ישראל

 ת.נ.צ.ב.ה
ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה, לרפואה,    

  956-455-4917להצלחה. לפרטים ניתן לפנות לטלפון: 

 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף

   20:07הדלקת נרות: 

21:03צאת השבת:   

21:36ר"ת:   

 יז‘ בתמוז )יחול ביום ראשון הקרוב(

)לפנות בוקר( 5:24תחילת הצום:   

21:03צאת הצום:   
בעזרת השם יהפכו לנו ימים אלו מיגון 

טוב. -לשמחה ומאבל ליום  

 זמני בית הכנסת "שובה ישראל"
 בעזרת השם ביום שבת לאחר תפילת מנחה תתקיים סעודה שלישית

 ביום שבת
19:10מנחה בערב שבת:   

 לאחר קבלת שבת, דברי תורה
כ ערבית של שבת“ומיד אח  

8:30שחרית של שבת:   
 לאחר התפילה, סעודת שחרית של שבת

18:00שיעור גמרא:   
19:35מנחה של שבת:   
20:35תפילת ערבית:   

 לאחר התפילה הבדלה

 לא לשכוח 

 מנהג הספרדים להכריז על הצום 

 לפני תפילת מוסף.
 יישר כח גדול

“ שלומי זר”לתורן השבת:    



ר. הם היו ‘ק בבית ספר תיכון עם נער בשם רוג‘לפני חמש עשרה שנים, למד ג
ק ללמוד ‘באותה תקופה חברים טובים ביותר. כשסיימו את בית הספר, המשיך ג

ר עבר למדינת טקסס, ‘באוניברסיטה בניו יורק ולאחר מכן פנה לעסקים, ואילו רוג
שם נשא אשה מקומית, וחי בקהילה קטנה שחבריה עובדים את האדמה, חיים 

בפשטות, ומחנכים את ילדיהם להסתפק במועט. בחמש עשרה השנים שעברו 
יורק המסעדה הצליחה -הספיק ג'ק לפתוח מסעדה באחד הרחובות הראשיים של ניו

מאוד וכך הפך ג'ק לאדם אמיד. הקשר בינו לבין רוג'ר, לא היה כ"כ הדוק כמו בימי 
התיכון אבל מידי כמה חודשים הם דיברו בטלפון והתעדכנו מה קורה זה אצל זה. 

יורקי טיפוסי, ואילו רוג'ר טקסטני שחי -למרות ההבדל הגדול בניהם ג'ק היה ניו
יורק, ואפילו -בפשטות ובצניעות. מזה זמן רב הפציר ג'ק ברוג'ר לבוא ולבקרו בניו

הציע לשלוח לו כרטיס טיסה. זמן רב סירב רוג'ר להצעה, אך לבסוף נכנע להפצרות 
והודיע שיגיע לביקור. לקראת נחיתתו של רוג'ר עזב ג'ק את המסעדה והגיע לקבל 

באופן אישי את חברו משכבר הימים. הוא נדחק בין הממתינים הרבים וציפה 
בחוסר סבלנות. אחרי כמה דקות הגיח רוג'ר לאולם הנוסעים הנכנסים כשהוא 

חובש כובע בוקרים עשוי עור, ופניו שזופות וצרובות שמש. ג'ק רץ לעברו השניים 
התחבקו בהתרגשות ופרצו בצחוק. "טוב הנהג שלי מחכה לנו" אמר ג'ק "אני כבר 

להראות לך את ביתי ואת המסעדה. רוג'ר הביט בתנועה הסואנת על הכביש ‘ מת’
מהיר משדה התעופה למרכז מנהטן במבט ביקורתי. "בשביל מה צריך כ"כ הרבה 

מכוניות? תראה כמה רעש וכמה עשן" אמר רוג'ר. כשהגיעו למרכז העיר, גבר חוסר 
הנחת של רוג'ר. על המדרכה לידו צעדו עשרות אנשים ממהרים, שכל אחד מדבר 

בטלפון הנייד שלו. המכוניות צפרו בקולי קולות, ואמבולנס חלף ביעף ביללה 
איך אפשר לחיות כך ביער של בניני בטון, זכוכית ופלדה, בלי ”מרחישת אוזניים 

שאל רוג'ר את חברו אך ג'ק הניף את ידו בביטול. זה אף “ טיפה של טבע חי ונושם?
פעם לא הפריע לו. לפתע עצר רוג'ר את הליכתו, והושיט יד לעצור גם את ג'ק, אתה 

אמר “ את הצרצר, יש פה צרצר”שאל ג'ק. “? שומע מה”שומע שאל והטה את אוזנו. 
“ אני שומע“. ”איך אפשר לשמוע צרצר ברעש הגדול הזה”צחק ג'ק “ צרצר?!”רוג'ר. 

אמר רוג'ר והתכופף להיטיב לשמוע הוא התקרב בזהירות לעציץ שפרח ברחבה 
אתה רוצה ”שלפני בניין משרדים הושיט את ידו אל בין הענפים, ושלף מתוכו צרצר 

התפלא ג'ק “ לומר לי ששמעת את הצרצר הקטן הזה בתוך כל הרעש הגדול מסביב?
“ למה שמיעה מיוחדת“. ”לא זכור לי מילדותינו שהייתה לך שמיעה טובה במיוחד”

יש לי שמיעה רגילה ביותר האם אתה שומע את צפצוף הציפור ”השיב רוג'ר 
בוודאי ”שאל. “ יש בכלל ציפורים במנהטן”ג'ק נענע את ראשו בפליאה, “ מעלינו?

אני שומע ”אמר רוג'ר, והצביע על הציפורים שהתעופפו בין שני עמודי החשמל “ שיש
אני לא חושב שאפשר לשמוע רעשים כה חלשים ברעש “. ”את הצפצופים שלהם

הוא “ אז בוא נעשה ניסוי קטן”חייך רוג'ר “ אתה חושב כך?“ ”יורק-הגדול של ניו
הוציא מכיסו כמה מטבעות קטנים והשליך אותם ארצה המטבעות התפזרו בצלצול 

עדין על המדרכה וכל העוברים והשבים שהיו לצידם עצרו ובדקו את כיסיהם, 
ראית איך כולם שמעו פתאום את הרעש החלש של ”לראות שהכסף לא נפל מהם. 

כל אחד שומע את מה שהוא רוצה לשמוע, ואת מה שקרוב ”אמר רוג'ר. “ המטבעות
יורק כי הם לא קרובים -לליבו. את הצרצר או את הציפור אינכם שומעים בניו

ללבכם הם בכלל לא מעניינים אתכם. אבל צליל הכי חלש של כסף, יגרום לאנשים 
פה לעצור מיד ולחפש, כי הכסף נמצא בראש מעייניהם. זה מה שמדבר אליהם פה 

 “.בניו יורק וזה מה שמעניין אותם
פסוקים רבים בתורה מבטיח ה' א “איתמר מאיר שליטוהנמשל נפלא מסביר הרב 

שפע של ברכות לכל מי שישמע בקולו ועונשים חמורים למי שלא ישמע בקולו. אבל 
איך אפשר לשמוע את קול ה', בעולם כמו שלנו, שכ"כ הרבה קולות אחרים וזרים 
נשמעים בו? איך אפשר לשמוע את קול ה' ברעש הגדול והעצום שיש בעולם הזה? 

הסוד הוא הרצון!!! אדם שומע את מה שהוא רוצה לשמוע. מי שרוצה להתקרב לה' 
ולשמוע את קולו, מובטח לו שישמע גם ישמע, אבל מי שליבו מושך אותו אל הרע 
 ואל השלילה, יצליח לשמוע את כל הקולות האחרים, רק לא את קולו של הקב"ה.

    

 סיפור לשבת
 חמישה דברים ארעו 

 בתמוז.‘ יז-לאבותינו ב
 לבריאת העולם, נשברו 9442בשנת א. 

 י משה רבינו.“הלוחות הראשונים ע 

 קורבן התמיד עוד בבית המקדש הראשון.בוטל  ב. 

לבריאת העולם, הובקעה חומת  9292בשנת ג. 

 העיר בזמן בית המקדש השני.

 בהיכל בבית המקדש. )פסל(הועמד צלם ד. 

אפוסטומוס הרשע ]משרי חיל יון בזמן בית שני[ ה. 

 שרף ספר תורה בפרהסיא במעבורות לוד.

 לפיכך גזרו חכמים להתענות ביום זה.

‘ ט-בתמוז עד‘ יז-שלשה שבועות הללו מ 

 על שם “ ימי בין המצרים”באב, נקראים 

 ‘(ג‘,)אהפסוק במגילת איכה 

ֹּנִי” ע ה מֵּ ה יְּהּודָּ תָּ ה ִהיא , גָּלְּ ֹּדָּ ֹּב ֲעב ר  ּומֵּ

נֹוַח,  צְָּאה מָּ ה ַבגֹויִם, ֹלא מָּ בָּ  יָּׁשְּ

ין  יהָּ ִהִשיגּוהָּ בֵּ פֶׂ ֹּדְּ  כָּל ר

ִרים צָּ  “ַהמְּ

הרב יונתן סימוני פינת ההלכה/  

 הלכות יז‘ בתמוז

   שבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראל
   

  נא לשמור על קדושת העלון. העלון טעון גניזה. אין להוציא את העלון לרשות הרבים בשבת.

 צרצר במנהטן.

 חיוב התענית הוא מזמן עלות השחר עד צאת הכוכבים. א. 
ז בתמוז שחל בשבת, דוחים התענית למחרת ביום ראשון ולא “ י ב.  

 ב שם(“ג ומ“ס‘ ע סימן תקנ“)שקודם, משום שאין מקדימים פורענות. 
בתמוז מותר ברחיצה )בחמין( ,סיכה, נעילת הסנדל ותשמיש ‘ צום יזג. 

 ב שם(“ב ומ“)שם סהמטה. 

בשבת קודם לצום מכריז שליח ציבור לפני תפלת מוסף את הצום. ד.  

 ד(“)שם סומנהג האשכנזים שלא להכריז. 

‘ ז בתמוז. ומעוברת היא משעברו ג “ מעוברת פטורה מתענית י ה.  

חודשים להריונה, ומכל מקום אם סובלת מהקאות ומיחושים וחולשה 

 ‘(ק ג“ב ס“א ומ“)שם סחודשים. ‘ רבה מותרת לאכול אף שלא עברו ג

אישה מניקה פטורה מלהתענות. ואם אינה מניקה אלא שהלידה גרמה ו. 

חודש מהלידה, ואם מרגישה שהיא   94לה חולשה רבה יכולה להקל כל  

ת יחוה דעת חלק “ )שו יכולה להתענות תתענה, והוא הדין לאישה שהפילה.  

 ‘(.סימן לה‘ א
חולה שאין בו סכנה פטור להתענות בצומות הללו ואין צריך להתענות ז. 

יום כחולה שאין בו סכנה ופטורה   93תענית שעות. ודין יולדת תוך  

 ‘(.קנא‘ י עמ“)ילקומהתענית. 

 )שם(.זקנים תשושי כח פטורים מלהתענות. ח. 

ימים שלו, וכן אבי הבן, ‘  תענית שנדחתה ליום ראשון, חתן תוך ז ט.  

 הסנדק והמוהל לא ישלימו תעניתם אלא יאכלו אחר חצות היום.

במקום צורך יש להתיר לשתוף הפה בבוקר כשאינו נותן בפיו יותר י.  

 משיעור רביעית בבת אחת, וצריך להזהר שלא יבלע מהם כלום.

 כ, צריך להמשיך ולצום.“מי ששכח ואכל ביום התענית ונזכר אחיא. 

מי שאכל כזית אפילו בשוגג אינו אומר ענינו בתפילה, ולא עולה יב.  

 ‘(קנד‘ י עמ“)ילקולתורה ביום התענית. 

אדם בריא שמתענה ועליו לבלוע כדורים נגד מחושי ראש, מותר לו יג. 

 לבלוע מתרופה בלי מים ובתנאי שאין בה טעם ערב לחיך.

 
         “““ישראל בן רחלישראל בן רחלישראל בן רחל”””כל הדברי תורה יהיו לרפואת: כל הדברי תורה יהיו לרפואת: כל הדברי תורה יהיו לרפואת: 


