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לרפואה שלמה
 לבנימין בן מרים

ארושן בלק י' תמוז תשפ"א

מה תעשה לאברך או 
לבחור ישיבה הראשון 

שתראה?
שלום וברכה מורי ורבותי!

ישנה סתירה חמורה ברמב"ם!
הוא פסק שתי גמרות שונות )פסחים 

מ"ט ע"ב, כתובות קי"א ע"ב(,
שלכאורה סותרות זו את זו להלכה.

חולק  שהרמב"ם  לומר  שייך  ולא 
בגמרא  לומר  שניתן  כפי  עצמו,  על 
הקדושה, שאמוראים אחרים הם אלו 

שאמרו את אותן מימרות.
זו  הסותרות  המימרות  שתי  הן  ומה 

את זו?
כותב  ה"ב(  )פ"ו  דעות  בהלכות 

הרמב"ם להלכה ולמעשה,
שאדם צריך להדבק בתלמידי חכמים, 

אפילו רק לאכול ולשתות עמהם,
חכם,  תלמיד  בת  לשאת  שכן  ומכל 

ולהשיא בתו לתלמיד חכם.

כי מי שנדבק בהם, מרבה לעצמו זכות 
וחכמה, ויזכה לרב טוב כל הימים.

הל"ב(  )פכ"א  ביאה  איסורי  בהלכות 
כותב הרמב"ם,

שאדם צריך לשאת בת תלמיד חכם, 
או להשיא בתו לתלמיד חכם,
תהיה  היא  כזו  בצורה  רק  כי 

מאושרת,

אנחנו  כזו  בצורה  רק 
שבעלה  יודעים בוודאות 

לעולם לא יריב איתה,

אליה  יתנהג  לא  ולעולם 
שלא כהוגן.
אז רק רגע!

מאיזו סיבה צריכים לקחת את הבת 
שלנו ולחפש לה רק תלמיד חכם?

האם בגלל שזה טוב לנו בתור "האבא 
של הכלה" שיהיה מחובר לתלמיד חכם,

לכלה, כי יהיה לה  או בגלל שזה טוב 
בעל שלא יריב איתה לעולם?

התשובה היא,
שתי התשובות נכונות!

כלומר,
תלמיד  של  בסביבתו  שיהיה  מי  כל 

חכם,
רק ירויח,

רק יחכים,
רק יהיה מאושר יותר,

ורק יחיה חיים יפים יותר.
גם אתה וגם הבת שלך,

גם אשתך וגם כל בני המשפחה,
ברגע שתארח תלמיד חכם לשולחנך,
היופי  ואת  החכמה  את  ותגלה  תזהה 

של הבריאה,

את העוצמה של התורה הקדושה,
ניתן  לחברו  אדם  בין  גם  כמה  ועד 
ויפים  למדהימים  ולהפוך  להשלים 

הרבה הרבה יותר.

כל אחד, בכל הזדמנות שיש לו בחיים,
מחפש את האברך בן תורה,

את הבחור ישיבה,
את ההוא שמוכן שרק ישב לידו,

לפצוח איתו בשיחה,
לשתות איתו משהו "לחיים",

לזכות להדבק בתורה הקדושה,

"בי  הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  כי 
אתם לא יכולים להדבק, אני 

מאש ואתם מבשר ודם.

רק,  לכם  לומר  יכול  אני 
שכדי להידבק בי, ברוחניות 

המזוככת הזו,

תלמידי  בעבדי  תדבקו 
כאילו  זה  והרי  החכמים, 

דבקתם בי" )כתובות שם(.

בברכת שותפות נאמנה עם כל עמלי 
התורה,

להחזיק אותם  בזכות שתהיה לכולנו 
ולהתחזק מהם,

וברוכים תהיו!

שני בלק י"א תמוז תשפ"א

מזועזע מראש ממשלה עם 
6 מנדטים?

אתה מזועזע מראש ממשלה שיש לו 
בסך הכל שישה מנדטים או כלום,

קטנים  מאנשים  מזועזע  אתה 
ולקחו  מפלגות,  כרסיסי  שמשמשים 

את המנדט להנהגת המדינה.
אתה לא מזועזע מהאשראי שיש לך 

לחיים?
לך  יש  שבאמת  חושב  אתה  האם 
מה  כל  את  לקבל  זכויות  מספיק 

שקיבלת,
לנהל את כל אורח החיים אותו אתה 

מנהל?
אתה זכאי באמת לכזו משפחה?

לכזו משכורת?

לכאלו חיים יפים?

עינים  נושא  אתה  האם 
ואומר  למרום 

"תודה  לפעמים: 
לריבונו  רבה" 
כך  על  עולם  של 
שנותן לך אשראי 
הרבה  הרבה 

מעבר למה שמגיע 
לך?

אם השמים היו בנק, הרי 
למרות  שיקים,  על  חותם  רק  שאתה 
ומנהל הבנק הוא  שאין באמת כיסוי, 
יום כסף כדי שלא  זה שמפקיד מידי 
לעולם  תכשל  ולא  תכלם  ולא  תבוש 

ועד...
רבי  עולמו  לבית  נפטר  הזה  ביום 

אלחנן וסרמן.

הגרמנים הארורים, בשואה הארורה, 
רצחו אותו נפש,

ההריגה  בית  אל  אותו  הגישו  בטרם 
יחד עם תלמידיו,

הדבר היחיד שהוא אמר להם הוא:
"שאף אחד מאיתנו לא יחשוב לרגע 
מחשבת זדון וכפירה על הקדוש ברוך 

הוא,



קדוש  נקי,  יהיה  שלנו  שהקרבן  בכדי 
וטהור, ללא כל מחשבת פיגול".

הוא לא עמד מול עצמו ואמר: "תלמיד 
מי  כמוני,  הרבים  מזכה  כמוני,  חכם 

שהעמיד תלמידים כמוני,
כך אמור לסיים את חייו?".

להיפך!

הוא התייחס תמיד לאשראי שלו כאל 
מינוס,

וסמך על ריבונו של עולם שהוא יודע 
מה שהוא עושה!

אם נשכיל להתנהג כך, לא רק במקרה 
של אסון,

אלא ביום יום שלנו,
בחיים המאושרים שלנו,

הרי שנהפוך את חיינו למלאי תוכן,
מלאי אושר,

ודבוקים באמת בקדוש ברוך הוא,
טז,  )תהלים  ָתִמיד"  ְלֶנְגִדּי  ה'  "ִשִׁוּיִתי 

ח(.
הוא  ברוך  הקדוש  את  תמיד  תראה 

למולך,
את האשראי שהוא נותן לך,

תודה לו על כך,
יפהפיים  ותבין עד כמה החיים שלך 
וממה  שציפית  ממה  יותר  הרבה 

שחשבת.
ברוכים תהיו!

לשייש בלק י"ב תמוז תשפ"א

עם הצעצוע הזה תפחיד את 
מי שיש לו עולם אחד ושני 

אלוהים
שלום וברכה מורי ורבותי!

ההילולא,  יום  פטירתו,  יום  והיום 
של רבי יוסף יצחק שניאורסון זצ"ל,

האדמו"ר הששי לממלכת חב"ד.
היום  גם  זהו  מהדעות  חלק  לפי 

שבו הוא יצא מבית הכלא,
בעקבות זיכוי  נאסר  שם 
התורה שלימד  ולימוד  הרבים 
ברוסיה  ישראל  עם  את 

הרחוקה,
כאשר לפי החוק באותם זמנים, 

היה הדבר בגדר איסור.
באחת מהחקירות שלף החוקר אקדח,

כיוון אותו לכבוד הרב ואמר לו:
יכול  אני  אחד  שברגע  מבין  "אתה 

לחסל אותך?"

כבוד הרב נתן בו מבט מצמית, ואמר 
לו את המילים הבאות:

"עם הצעצוע הזה תפחיד את מי שיש 
לו שני אלוהים ועולם אחד,

ולא אותי, שיש לי אלוקים אחד ושני 
עולמות".

כלומר,
המקסימום שאתה יכול לעשות, הוא 

לשלוח אותי מכאן לעולם אחר,
לא באמת להרוג אותי,

לא באמת לחסל אותי,

הגבור  הגדול  האל  על  סומך  ואני 
והנורא שישמור עלי ויעשה למעני את 

הטוב והמושלם ביותר עבורי.

מורי ורבותי!
מי שזוכה לחיות בכזו אמונה,

אין משהו שיכול להפחיד אותו,

כי אם אקדח שלוף לא מפחיד אותך,
להכנס  לך  לגרום  שיכול  משהו  אין 

לחרדה.

להבין שני דברים מינימליים.
הדבר השני,

ישנם שני עולמות, וגם אם אתה לא 
פה, אתה עובר לשם,

זה לא כזה מסוכן!

והדבר הגדול והחשוב ביותר,
לכל  שנותן  גדול  אחד  אלוקים  ישנו 

אחד בדיוק את מה שטוב בשבילו,

ואת מה שמגיע לו.
ואם מה שצריך להיות לך זה תוספת 

של כסף ובריאות, זה מה שיהיה.
ואם לטובתך אמור להיות אחרת, זה 

בדיוק מה שיהיה.

כי אין משהו שקורה בלי כוונה,
אין משהו שקורה ללא השגחה,

כללית אלא  רק השגחה  ואין 
גם השגחה פרטית.

כל רגע,
כל שעה,

כל אדם וכל צעד,
מלמעלה,  מושגחים 
שהכי  מה  ורק 
מתאים ומדהים וטוב 

בשבילך,
מה  זה  ורק  ואך  רק, 

שיקרה.
לכולנו  רבה  בהצלחה 
של  והיפה  המדהימה  הנפש  בשלוות 

החיים,
והטהורים  הקדושים  האמונה  בחיי 
כבר  ולרוגע  להנאה  אותנו  שמזכים 

כאן בעולם הזה,
וברוכים תהיו!

רביעי בלק י"ג תמוז תשפ"א

חשבת שמילים יכולות 
להרוג? הפתעה! גם 

מחשבות יכולות להרוג - 
וכך יוצאים מזה!

שלום וברכה מורי ורבותי!

ישנו פתגם ידוע:
"מילים יכולות להרוג!".

הגאונות היא להבין שלא צריך להגיע 
למילים כדי למות –

גם מחשבות יכולות להרוג!

וזה חמור הרבה יותר,
כי על ידי המחשבות שלך אתה יכול 

להיות גם הרוצח וגם הנרצח.
וכלפי מה הדברים אמורים?

ברחוב  שמסתובבים  אנשים  ישנם 
ולא  משמיצים,  מעליבים,  ופוגעים, 
אחד  אף  רואים  ו"לא  להם  אכפת 

מסנטימטר",
ואנשים שונאים אותם באמת, והם לא 

מרגישים בזה,
הם חסרי טקט הם חסרי אכפתיות,

אף אחד לא מעניין אותם.
ישנם אחרים שכל כך 

שקטים  עדינים, 
עד  וטהורים, 
שהם  שלמרות 
לא עושים שום 

רע לאף אדם,
בטוחים  הם 

שונאים  שכולם 
אותם,

מירב  את  עשו  שהם  בטוחים  הם 
הטעויות האפשרי,

והם בטוחים שאין מישהו שלא מפנה 
כלפיהם אצבע מאשימה ברחוב,

והם הורסים את החיים של עצמם.

כולנו, כל בני האדם, נמצאים בין שני 
הקצוות הללו.

שתמיד  אלו  בין  של  כזה  משהו 
אלו  לבין  עצמם  את  מאשימים 

שלעולם לא יאשימו את עצמם.
האנשים הנכונים, הנבונים והאמיתיים 
טעויות  עושים  כאשר  שרק  אלו  הם 
הם מאשימים את עצמם, פותרים את 
הטעות, מתקנים את התקלה, מבקשים 
מחשבות  לחשוב  ומפסיקים  סליחה, 

שליליות.
הגרועים יותר הם אלה שאולי מתוך 
את  מאשימים  תמיד  טובות,  כוונות 

עצמם ותמיד מרגישים רע,

לאירוע  או  הבא,  הלבבי  לאירוע  עד 



המוחי.
מורי ורבותי!

שלך  המחשבות  בלי  מתנהל  העולם 
ועם המחשבות שלך – אותו דבר בדיוק!

אתה סתם מזיק לעצמך,
כל עוד שלא קיבלת תלונה,

כל עוד שלא עשית באמת משהו חריג 
ורע,

אל תחשוב שמישהו כועס עליך,

האנשים  של  בדרכם  תהרהר  אל 
האחרים,

אל תפרשן את המבטים שלהם,

אם  גם  רע,  עשית  לא  אם  בינינו,  כי 
באמת כועסים עליך, מי הם בכלל?

למה שתחשבן להם?
הלא יש לך את הקדוש ברוך הוא שרק 

הוא מעניין אותך,

ואם אתה ישר איתו,
לא מעניין אותך איך מסתכלים עליך 

כל בני האדם.

מנקים את המחשבות השליליות,
הטורדניות,  המחשבות  את  מנקים 
את אלו שאומרות לנו שמישהו חושב 

עלינו רע מבלי שעשינו רע,
וזוכים לשקט ושלווה נפשיים,

אורך ימים ושנות חיים.
ברוכים תהיו!

חמייש בלק י"ד תמוז תשפ"א

אין קשר בין הצרכים של 
האשה לשל הגבר, וזה מקור 

הבעיות!
שלום וברכה מורי ורבותי!

הבית  שלום  של  היום  חמישי,  יום 
שלנו.

ט"ו  פרק  אישות  בהלכות  הרמב"ם 
כותב שתי הלכות,

אחת לגבר ואחת לאשה.
בהלכה י"ט הוא מסביר לגבר איך 

מתנהגים לאשה:
תכבד אותה יותר ממה שאתה 

מכבד אפילו את עצמך,
שאתה  כפי  אותה  ותאהב 

אוהב את עצמך,
לאהוב  תוכל  לא  מזה  יותר  כי 

אף אדם בעולם.
תכבדי  לאשה:  כותב  הוא  כ'  בהלכה 

את בעלך כמו שר ומלך,
כמוהו  אין  כאילו  אליו  ותתנהגי 

בעולם.
לכאורה, אותן מילים רק בשינוי של 

זכר ונקבה.
אבל ממש לא!

לעולם  שאשה  הרמב"ם,  לך  מסביר 
לפרגן,  להעריך,  לאהוב,  יכולה  לא 
לפני  לבעלה  טוב  ולעשות  לשבח 

שהיא מבינה מה בעלה מחפש.
כפי  לבעלה  תתנהג  אשה  אם  כי 
שהיא היתה רוצה שיתנהגו אליה, הרי 

שהבעל יסבול מכך.
בדיוק כפי שאם בעל יתנהג לאשתו 
הרי  אליו,  שיתנהגו  רוצה  שהיה  כפי 

שהאשה תסבול מכך.
צריכה  היא  מרגש,  בנויה  האשה 
אוהב  הוא  כמה  עד  מבעלה  לשמוע 

אותה,
הוא  כמה  עד  לשמוע  צריכה  היא 

משתתף בצערה,
עד כמה אם מישהו פגע בה, הוא מבין 
עד כמה ליבה נצבט, ועד כמה זכוכית 

הפנימיות שלה נשברה לרסיסים.
הגבר, לעומת זאת, לא מוכן לשמוע 

את מילות הרחמנות הללו.
להיפך,

כמה  עד  מאשתו  לשמוע  רוצה  הוא 
אין כמוהו בעולם,

כאשר  כמה  עד  חזק,  הוא  כמה  עד 
ועד  כך,  על  מתגבר  הוא  בו  פוגעים 
אחד  לאותו  להחזיר  יכול  הוא  כמה 

שפגע בו,
אבל לא עשה לו את זה, אך ורק בגלל 

שהוא גדול וחזק.
אם ישנה בעיית תקשורת בינך לבין 
אשתך, לא בהכרח מישהו מכם מתנהג 

בצורה רעה,
לחלוטין,  מדהימים  ששניכם  יתכן 
פשוט חוסר ההיכרות גורם לכם לדבר 

בצורה לא נכונה.
מה שאתה חושב שיעשה לך טוב, זה 

בדיוק מה שיעשה לאשתך רע,
חושבת  שאת  שמה  כפי  בדיוק 
שיעשה לך טוב, זה בדיוק, 
אבל בדיוק, מה שיעשה 

לבעלך רע.
אשה תשמח לשמוע 
עשרות  מבעלה 
פעמים ביום עד כמה 
מה  אותה,  אוהב  הוא 
לסלוד  לבעל  שיגרום 
ולהגיד: "תפסיקי לספר לי, 
הבנתי פעם אחת שאת אוהבת אותי, 

יותר מזה אני לא רוצה לשמוע".
לומדים האחד על הצרכים של השני,
מפרגנים ומשבחים בדיוק בהתאמה 

אישית,

וזוכים לאהבה ואחווה, שלום ורעות,
ברוכים תהיו!

ישיש בלק ט"ו תמוז תשפ"א

אף אחד לא יכול להזיק לנו, 
חוץ מאיתנו...

שלום וברכה מורי ורבותי!

ערב שבת שלום, שבת פרשת בלק.
ישראל,  עם  את  להרוג  מנסה  בלק 

לחסל,
יכול"  "לא  שהוא  רואה  הוא  אבל 

עליהם,
הם עם חזק מדאי,

הניסים  כל  את  ועשו  שהכו  עם  הם 
באותו  להיות  שיכולות  והנפלאות 

הדור.
באותו רגע מגיע בלק לבלעם ואומר 

לו:
"יש להם כח רוחני, בוא אתה עם כח 
הטומאה הרוחנית שלך ותקלל אותם".

ואומר  הפצרות  לאחר  מגיע  בלעם 
לבלק:

"אתה חושב שיש בכחי 
לעשות להם משהו?

לא  האלוקים  אם 
לפגוע  החליט 
אחד  אף  בהם, 
לפגוע  יכול  לא 

בהם".

בלעם  מנסה 
קללה  וכל  לקלל, 

א נהפכת על ידי הקדוש ברוך  ו ה
לברכה.

אבל בסופו של תהליך בלעם ניצח,
הוא פונה לבלק ומציע לו את ההצעה 

הבאה:
"האלוקים שומר על עם ישראל כאשר 

הם עושים את רצונו,

אבל כאשר הם עוברים על רצונו של 
הקדוש ברוך הוא,

הוא בעצמו פוגע בהם,

לא צריך כבר את העזרה שלך.
להם  ונגרום  בוא  אותם,  ונחטיא  בוא 

לבצע פשעים, לעשות עבירות,

האלוקים  איך  תראה  רגע  ובאותו 
שלהם בעצמו פוגע בהם".

וזה מה שקרה לצערנו ולבושתנו.
בגלל  ורק  אך  מישראל  נפל  רב  עם 
את  להחטיא  הצליחו  ובלעם  שבלק 

העם הזה.
זה נכון אז וזה נכון גם היום.

ומחוצה  ישראל  בתוך  ממשלה  אין 
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לישראל שיכולה לפגוע בנו,
ומחוץ  שלנו  העם  מתוך  רשעים  אין 

לעם שלנו שיכולים לעשות לנו רע,
אף אחד לא יכול עלינו,

אף אחד לא מסוגל עלינו,

יש לנו רועה צאן אחד ששומר עלינו,
על כבשה אחת בין שבעים זאבים,

ואף אחד לא יכול לה!
יש רק מישהו אחד שיכול לפגוע בנו,
וזה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו.

כאשר הוא רוצה לחנך אותנו הוא נותן 
אפילו  ולפעמים  בכנף  קלה  מכה  לנו 

מכה קשה,
כי הוא יודע שזה הדבר היחיד שיכול 

ליישר אותנו.
לקנות  באמת  רוצים  אנחנו  אם 
במדינתנו  כאן  וטובים  שלווים  חיים 

הקטנטונת ובכל מקום אחר בעולם,
את  לנו  להעניק  שיכול  משהו  אין 
הטובים  המעשים  מלבד  הזה  השקט 

שאנחנו נעשה.
תתנהג ביושר עם בורא העולם,

ותקבל ממנו רק טוב כל הימים.
תתנהג בזיגזג, בעקמומיות,

וזו תהיה גם התגובה שלו.
כי אף אחד לא יכול עלינו,

לא מבית ולא מחוץ,
ה'  של  המפורשת  החלטתו  ללא 

יתברך.
ברכת שבת שלום ומבורך ממני ומכל 
האוהב,  העולמי  היומי  החיזוק  צוות 

מעריך, מוקיר, מעריץ ומה לא?...
וברוכים תהיו!

מוצ"ש בלק ט"ז תמוז תשפ"א

אנחנו לא מסוגלים לאהוב 
את הילד שלנו, מה עושים?

שלום וברכה מורי ורבותי!

שעת חינוך ההורים שלנו,

ושימו לב טוב!
שאלה של שוד ושבר!

"אנחנו  ושואלים:  הורים  מתקשרים 
מוכנים לבצע את כל מה שנאמר לגבי 

חינוך הילדים,
מלבד דבר אחד!

לא מסוגלים לאהוב את הילד המושחת 
והמנוול הזה!

עם ההתנהגות שלו,
עם הפרנציפים שלו,

עם הצער שהוא עושה לנו,
אנחנו לא מסוגלים לאהוב אותו".

מורי ורבותי!
אתם הורים פושעים!

הבן  את  לאהוב  מסוגל  שלא  הורה 
שלו, הוא הורה פושע.

הורה  זה  כזה,  ילד  שקיבל  הורה 
שהוביל אותו להיות כזה.

איזו זכות יש לך לא לאהוב אותו?

ומעבר לכך,
ממתי מתנים אהבה במעשים?

שאבא  חושב  באמת  אתה 
שלך אהב אותך ושנא אותך 

לפי איך שהתנהגת?
היה  הוא  אם  גם  ובכלל, 

פושע שכזה,
האם מותר לך להנציח את 

הפשע הזה?

המילים  על  מתנצל  ואני 
החריפות.

שלא  ואמא  "אבא  כזה  מושג  אין 
אוהבים את הבן"!

זה לא בדרך הטבע!

הרגע  לכו  קשה?  הנפשי  מצבכם 
לטיפול!

באותה מידה,
גם אין סיכוי לחנך ילד שלא אוהבים 

אותו.
אל תצפו ואל תנסו,

להיות  הולך  שהוא  זה  עם  תשלימו 
העבריין של הדור הבא,

ורק אתם תהיו אשמים בכך!
ולעולם  כך,  על  בקברכם  תתהפכו 
לכם  יסלח  ולא  לעצמכם  תסלחו  לא 

משמים!
אין כזה מושג!

מטפלים, אוהבים, ורק בכזה מצב יש 
סיכוי שהבן ישמע את ההורים שלו.

ילד שלא חש את האהבה של ההורים 
אנרגיות  לו  שאין  רק  לא  כלפיו,  שלו 

וכחות ללכת בדרך הישר,
אלא יותר מזה,

המילים  את  שומע  לא  אפילו  הוא 
שיוצאות להם מהפה.

זה הבן שלך? זה מה שבישלת?
זהו האתגר שהעניק לך הקדוש ברוך 

הוא?
יש לך את מלוא הכחות לאהוב אותו!

ציפית ליותר?
תכננת להרבה יותר כבוד?

שום דבר מהדברים האלו לא 
הילד  את  לשנוא  מצדיק 

הזה.

תאהב אותו איך שהוא,

תשלים איתו איך שהוא,
המשפחה  את  ותקים 

מחדש.
זהו הסיכוי היחיד שלו,

זהו הסיכוי היחיד שלך,
ישראל  עם  של  היחיד  הסיכוי  וזהו 
לקבל אתכם ככאלה שמוסיפים לתום 

ולטוהר של העם הזה,
ולא להרס שבלאו הכי העם הזה מלא 
כמותכם  בדיוק  שהתנהגו  מאנשים 

בדור הקודם.
בהצלחה רבה לכולנו,

וברוכים תהיו!


