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מוקדש לעילוי נשמת אבי מורי ועטרת ראשי אהרון

פרשת בלק
בלק מלך מואב מודאג מבואם של בני ישראל לתחום ארצו
ושולח שליחים להזמין את בלעם לקלל את ישראל .בלעם
מסרב בטענה שה' מתנגד ללכתו איתם .בלק שולח שליחים
נוספים ובלעם עונה להםִ :אם יִ ֶּתן לִ י בָ לָ ק ְמלֹא בֵ יתוֹ ֶּכסֶּ ף
וְ זָהָ ב לֹא אוכַ ל לַ ֲעבֹר ֶּאת ִפי ה' אֱ לֹהָ י לַ עֲשׂ וֹ ת ְקטַ נָה אוֹ גְ דוֹ לָ ה.
לבסוף יוצא בלעם לארץ מואב ,לאחר שקיבל את התנאי
שהציב לו ה' ,לפיו יאמר רק את אשר ישים אלוקים בפיו.
בדרך למואב נשלח מלאך לעמוד בדרכו של בלעם עם חרב
שלופה .בלעם אינו רואה את המלאך ,אולם אתונו רואה
וסוטה מהדרך .בלעם מכה את האתון על התנהגותה הלא
מובנת .המלאך מוסיף וחוסם את הדרך שוב ושוב ,ובכל
פעם האתון מנסה להתחמק ,ובלעם מוסיף להכות אותה .עד
שהיא פותחת את פיה ומוכיחה אותו .רק אז רואה גם בלעם
את המלאך .המלאך שולח את בלעם לדרכו ומזכיר לו לומר
רק את דברי אלוהים.
בלעם נפגש עם בלק ומורה לו לבנות שבעה מזבחות
ולהקריב עליהם שבעה פרים ושבעה אילים ,כדי שרוח
הנבואה תשרה עליו .למורת רוחו של בלק ,ובניגוד
לתוכניותיו ,בלעם מרעיף על עם ישראל נבואות ברכה
ושבח במקום לקלל אותם .לאחר שבלק מביע תרעומת,
בלעם מודיע שוב ושוב על כוונתו לומר רק את הדברים שה'
שם בפיו .התרחשות זו חוזרת על עצמה שלוש פעמים.
לאחר שבלק מצהיר על אכזבתו בפעם השלישית ,מוסיף
בלעם עוד נבואה שעיקרה תחזיות על עתיד העמים באזור.
בהמשך הפרשה ,בני ישראל חוטאים בקשרים לא רצויים
עם בנות מואב ואף משתחווים לאלוהי מואב .בעקבות כך
פורצת מגפה בעם .כשפנחס בן אלעזר רואה את המעשה
המתועב הוא הורג את שניהם והמגיפה נעצרת.
סיפור לשולחן שבת
בעיר סלנט התגורר עני מרוד .בתו של האיש הגיעה
לפירקה ,אך לא היה באפשרותו להשיאה ,בכיסו לא
נמצאה אפילו פרוטה אחת .קרוב משפחה היה לו לעני,
יהודי עשיר וירא שמים ,אך זה התעלם מקרובו העני ונמנע
מלהעניק לו את התמיכה המיוחלת.נודע הדבר לרבי יוסף
זונדל מסלנט ,והוא החליט לפעול .הרב בא אל העשיר
וסיפר לו על מצבו הדחוק של קרובו העני .אנא ביקש ,אל
תתעלם ממנו .השיב העשיר :אותו עני הוא קרוב רחוק שלי,
למעשה ,כמעט ואין קשר משפחתי בינינו .אין זה מן הצדק
שידרוש ממני לספק לו את כל צרכי החתונה .שאלו רבי
יוסף זונדל :המקפיד אתה יום יום על תפילה? התפלא
העשיר והשיב :האם כבודו חושד בי שאינני מתפלל?
חלילה ,השיב רבי יוסף זונדל ,אינני חושד בך ,אך אנא,
אמור נא לי את תחילת תפילת שמונה עשרה .נעלב העשיר
והשיב :האם בא הרב ללעוג לי? בוודאי יודע אני את
הפתיחה לתפילת שמונה עשרה ,ברוך אתה ה' ...אלקי

בן יצחק הכהן ז"ל נפטר במוצש"ק י"ג תמוז תשכ"ט
אברהם ,אלקי יצחק ואלקי יעקב .רבי יוסף זונדל הפסיקו
ושאל :אמור לי ,מתי חיו אבותינו? מה השאלה? לפני אלפי
שנים ,השיב העשיר .נכון ,אבותינו חיו לפני אלפי שנים
ולמרות זאת הנך מזכירם שלוש פעמים ביום .ומדוע אתה
מזכירם? כדי שבזכותם ,בזכות אותם קרובים הרחוקים ממך
מרחק של אלפי שנים יעזור לך ה' ויברכך בכל .והנה,
כשאני בא לבקש ממך עזרה בעבור קרובך החי עימנו כיום,
משיב אתה לי כי זהו קרוב רחוק? הוכיחו הרב .כנגד טיעון
שכזה נאלם העשיר דום ,וכעבור זמן קצר שלח לקרובו העני
את כל הכסף הנחוץ להוצאות החתונה.
אמרה המשנה :צדקה וגמילות חסדים שקולות כנגד כל
מצוותיה של תורה ,הצדקה לאחר שקולה כנגד כל המצוות.
מוסיף על כך רבי חיים לוצטו :יסייע האדם לחברו כאשר
תשיג ידו ויימנע ממנו נזקים בכל מה שיוכל ,כל שכן
שירחיק הוא כל מיני נזקים שיכולים לבוא מחמתו .צדקה
לא רק מצילה את החבר ,יותר מכל היא מצילה אותך,
המטבע הקטן שהבאת לאחר יכולה להציל אותך מנזק גדול.
ראייה כזו תביא אותך לפתוח את ידך ,לעזור ,לתמוך,
ובעצם ,להציל את עצמך.
חודש תמוז-ירח זמר
השם תמוז מקורו בשם האכדי תמוזי .רש"י מסביר את מקור
השם תמוז כמלה ארמית שמשמעותה חום והסקה ,על שם
תקופת הקיץ החם .מקור השם תמוז על שם עבודה זרה
שדרך עבודתו הייתה על ידי הסקה ועיניו שהיו עשויות
מתכת היו נמסות בחום ונראות כבוכות .נשים היו מבכות
את מותו בתקופה זו ועל כך מייסר הנביא יחזקאל בנבואתו:
שר ֶּאל הַ ָצפוֹ נָה וְ ִהנֵה ָשם
שעַ ר ֵבית ה' אֲ ֶּ
וַיָבֵ א א ִֹתי ֶּאל ֶּפ ַתח ַ
ית בֶּ ן
ָשים י ְֹשבוֹ ת ְמבַ כוֹ ת ֶּאת הַ ַתמוז .וַיֹאמֶּ ר ֵאלַ י ה ֲָר ִא ָ
הַ נ ִ
ָא ָדם עוֹ ד ָתשוב ִת ְראֶּ ה תוֹ עֵ בוֹ ת ְגדֹלוֹ ת מֵ ֵא ֶּלה .בלוח החקלאי
העתיק שנמצא בגזר ,נקרא חודש זה בשם ירח זמר ,שבו
בוצרים וזומרים את הגפנים .רש"י מסביר ,שתמוז הוא
מלשון היסק ,דהיינו חום גדול על שם השמש החזקה בחודש
זה .בלוח החקלאי העתיק שנמצא בגזר נקרא חודש זה בשם
ירח זמור .חודש תמוז לעולם חסר ,בן עשרים ותשעה יום
בלבד .חודש תמוז נחשב כחודש שבו אירעו צרות לעם
ישראל .בי"ז בתמוז נפרצו חומות ירושלים והוא יום צום
הרביעי ,שבו מתחילים ימי בין המצרים עד תשעה באב ,יום
חורבן בית המקדש ,בהם נוהגים מנהגי אבלות .חמישה
דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז :נשתברו
הלוחות ,בטל התמיד ,הובקעה העיר ,שרף אפוסטמוס את
התורה ,והועמד צלם בהיכל ה' .מזל חודש תמוז ,הוא מזל
סרטן ,על שם מערכת הכוכבים דמויי הסרטן הנראים
בשמים בחודש זה .שם החודש נגזר גם על שם סרטני המים
שמתרבים בימי חודש תמוז ,ובחודש זה צימאונם גובר עקב
החום הגדול .מזל החודש מרמז גם על העבודה זרה של תמוז
שחדר לעם ישראל כסרטן וגרם לחורבן ביהמ"ק הראשון.

תועלות בריאותיות מדהימות של המשמש
המשמש זכה לשלל ערכים תזונתיים ,בין כל שלל יתרונותיו
הבריאותיים ,ניתן למצוא מגוון נוגדי חמצון ,ויטמינים
ומינרלים שעוזרים להקל על חולי אנמיה ואסתמה ואפילו
התמודדות עם צינון .רבים מכירים ביכולותיהם של הגזר
לשפר ראייה ,כשתועלת זו מתקיימת הודות לכמות גבוהה
של בטא קרוטן שנמצאת בתוכם ושמעניקה להם את צבעם
הכתום .עובדה זו נכונה גם לגבי משמשים ,והיא רק אחת
מהדרכים בהן המשמש עוזר לשמור על בריאות העיניים.
בנוסף לבטא קרוטן ,ניתן למצוא במשמש גם ויטמינים
שונים ,כמו ויטמין  ,Aשנוצר בסיועו ושמשפר ראיית לילה,
וויטמין  Eששומר על חוזק העיניים .בנוסף לכל נוגדי
החמצון ,משמשים מכילים גם כמות גבוהה של סיבים
תזונתיים העוזרים לנו לחוש שבעים ומגביר את פעילות
מערכת העיכול ,להתמודד עם מחלות שונות ,על ידי האטת
מעבר מזון מהקיבה אל המעיים ומניעת ספיגה של שומנים,
כולסטרול וסוכר בדם .בשל כך ,אם אתם סובלים מבעיות
במערכת העיקול ,מכולסטרול גבוה או מרמות גבוהות של
סוכר בדם ,המשמשים יכולים להועיל מאד בעניין זה.
אחד הגורמים שפוגמים בעורנו הוא חשיפה ממושכת
לשמש ,אשר עלולה לגרום להישרף במקרה הטוב ,ולסבול
מכוויות וסרטן עור במקרים קיצוניים יותר .ישנן דרכים
שונות להגן מפני השמש ,ואחת מפתיעה במיוחד היא
אכילת משמשים .כאשר אתם צורכים את הפרי ,אתם
בעצם נהנים מיכולותיהם של נוגדי חמצון שונים שנמצאים
בו ,כמו ויטמין  ,Cאשר ידוע ביכולתו להגן על העור מפני
נזקי קרני השמש ועוזר ליצירת קולגן ,חלבון שמעניק לעור
חוזק וגמישות .בשל סיבות אלו ,כדאי להשתמש בקרמים
ובשמנים שמכילים משמשים.
הודות לכמות גבוהה של נוגדי חמצון שיש בפרי זה ,יכולת
להגן על הכבד מפני רדיקלים חופשיים ,ובשל כך ,כדאי
לכם לשלב בין אכילת משמשים ,טכניקות שונות להפחתת
לחץ ועשיית פעילות גופנית .יתרה מכך ,לפרי זה יש יכולות
מדהימות להפחית את הסיכון לסבול מכבד שומני ,כמו גם
נזקים נוספים שעלולים להיגרם לאיבר חשוב ונחוץ זה.
במשך שנים חינכו אותנו לשתות חלב כדי שנוכל ליהנות
מיתרונותיו הרבים של הסידן ,שכוללים חיזוק עצמות .ובכן,
תוכלו ליהנות מתועלת נהדרת שכזו גם באמצעות אכילת
משמשים ,המכילים אותו לצד מינרלים רבים נוספים
שעוזרים בכך ,כמו ברזל ונחושת .רכיב נוסף שנמצא בפרי
בשפע הוא אשלגן שעוזר לספיגה תקינה של סידן ובכך
תורם באופן עקיף לבריאות העצמות .משמשים גם מסייעים
במניעת נזקים שונים הקשורים להזדקנות העצם ,כמו מחלת
האוסטאופורוזיס ,אשר מאופיינת בירידת חוזקן של
העצמות ובסיכון גבוה לשברים .מעבר לכך ,יש להם ערך
קלורי יחסית נמוך ,והם מכילים מעט פחמימות ,בנוסף לכך,
יש להם ערך גליקמי נמוך וכתוצאה מכך הם לא מעלים את
רמות הסוכר בדם באופן חד ,אלא יציב ,מה שהופך אותם
למועילים במיוחד עבור חולי סוכרת .מרכיבים חשובים
נוספים שנמצאים במשמש בשפע ויכולים להסדיר את
רמות הסוכר בדם הם סיבים תזונתיים ,וויטמין .E
שמן משמשים המכיל ויטמין  ,Eיעזור לכם לשמור על
צמיחת שיערכם ובריאותו ,ובמקביל ימנע את נשירתו .אם

שיערכם מלא בקשקשים ,מרחו עליו מעט משמן זה שישמור
על לחותו ,ובכך תזכו במראה שיער בריא ,נקי ומלא ברק.
כאבי אוזניים גורמים לסבל רב שיכול להקשות מאוד על
החיים .פתרון שפועל במהירות וביעילות הוא טפטוף שמן
משמשים לתוך האוזניים הדואבות ,אשר פועל ביעילות
להרגעת הכאבים בזכות נוגדי חמצון שנמצאים בו.
אם אתם מעוניינים להפחית את הסיכון למחלות לב שונות
כמו התקף לב ושבץ ,משמש הוא פתרון טעים ויעיל .הוא
עוזר הודות לשלושה רכיבים חשובים שנמצאים בו בשפע
ושמסייעים לפעולת לב וכלי דם תקינה ,הראשון הוא ויטמין
 ,Cאשר מגן על הלב מפני רדיקלים חופשיים ,השני הוא
אשלגן ,אשר מפחית את לחץ הדם ,והשלישי הוא סיבים
תזונתיים ,שמנקים כולסטרול משולי כלי הדם והעורקים
ובכך מפחיתים לחץ מהלב.
מידת הכעס
מידת הכעס ,שמגיעה מגאווה ,שולטת על האדם בהמון
מצבים בחיים .בורא עולם רוצה לשלוח שפע לאדם מסויים,
עם אותו השפע שברצנו לתת מוריד ניסיון לאותו אדם ,על
ידי אדם אחר .פתאום מגיע מישהו ומנסה להכעיס אותך,
בעצם הוא הגיע רק כדי להעניק לך שפע ,אבל דרך
ההתגברות על הכעס מול אותו אדם ,זכית בשפע שכוון
אליך מלכתחילה .אז למה לכעוס על אלו שבאים לעצבן?
לחייך להבין שהם נשלחו בכדי להעניק שפע ,להודות להם
ולהוציא אותם עם חיוך גדול .מחשבה ,דיבור ,מעשה .ככל
שנגרום למחשבה להיות זכה יותר ככה הדיבור והמעשים
שלנו יהפכו להיות טובים יותר ,מחשבה יוצרת מציאות.
דברי חכמה
חכמים מדברים כשיש להם מה לומר ,טיפשים מדברים
מפני שהם חייבים לומר משהו .
ִע ְבד ּו ֶאת ה' ְּב ִש ְמ ָחה
שלומי כל הזמן עשה שגיאות כתיב ,והיה כותב אלחטי
במקום הלכתי ,יום אחד המורה של שלומי התעצבנה
ואמרה לו להישאר אחרי הלימודים ולכתוב מאה פעמים על
הלוח הלכתי ,למחרת בבקר המורה הגיעה לבדוק את הלוח
וראתה את הלוח מלא במילה הלכתי ולמטה ,בקצה הלוח,
המורה ,כתבתי על הלוח  50פעמים הלכתי ואז נגמר לי
המקום ,אז אלחטי הביתה.
זמני התפילות
07:00
תפילת שחרית של שבת קודש
17:30
שיעור עם חכם עזרא עייני
18:30
תפילת מנחה של שבת
20:05
תפילת ערבית של מוצאי שבת קודש
07:15
תפילת שחרית בימי חול (הודו)
19:25
תפילת מנחה בימי חול
לאחר תפילת מנחה דברי תורה מפי יצחק שלום כהן

יום ב אזכרה לע"נ אהרון בן יצחק הכהן ז"ל
במלאות חמישים שנה לפקודתו

מזל טוב
לרב מרדכי עינצ'י להולדת הנכד
יוחנן זאב בן ציון ולהכנסתו בבריתו של אברהם אבינו
יהי רצון שתזכו לגדלו לתורה למצוות
לחופה ולמעשים טובים ,אמן.
ליקט וערך עבד ה' יצחק שלום כהן
דוא"לyitzchak.shalom.cohen@outlook.com :

