
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #32  עלון ,ד"בס
 ב"התשע–במדבר

 
 בעריכת הרב נחום גמליאל

÷ìäùøôäî ç, 
 )לט-טו (עיניכם תתורו אחרי לבבכם ואחרי ולא

משום שהעין רואה והלב חומד , לעין לברכה כתבו שמלבד התאווה והיצר לעריות יש חלק גדול זכרונם חכמינו
ובירושלמי ".  יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואותאין, גמירי: "אמרו) י( בגמרא סוטה     .וכלי המעשה גומרים

 ". תרי סרסורי עברה הםועינאלבא : "אמרו) 'הלכה ב' פרק א(

 
וכמו שמסופר ,  של פגם העינייםהחיצוניאלא גם עבדו על היצר ,  נלחמו לא רק על יצר התאוה שלהםישראל גדולי

שהיה יושב בבית המדרש ועוסק ,  זכותו יגן עלינו אמןחרשמעשה היה ברבי מתיא בן  ":)פרשת ויחי(בילקוט 
רבונו של עולם : הלך לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לו. עבר השטן ונתקנא בו. ומבהיקותפניו מאירות והיו , בתורה

לא :  הואברוךאמר לו הקדוש . ביקש השטן רשות לרדת ולנסות אותו. צדיק גמור: אמר לו?  מהו לפניךמתיארבי 
שלא הייתה ,  לאישה יפההתחפשונתן לו השם יתברך רשות . אמר השטן אף על פי כן רוצה אני לנסות. תוכל לו

כיון , עבר השטן לפינה השניה ושוב הפך פניו, פניוכיון שראהו רבי מתיא הפך . כמותה מימות תובל אחות קין
. לקח המסמר לבנו באש ונתנו בעיניו ונתעוור.  אש ומסמרמתלמידוביקש , שראה רבי מתיא שאינו מניח לו

וסרב בטענה . ח הקדוש ברוך הוא את רפאל לרפאת את רבי מתיאשל.  לאחוריוונפלכשראה זאת השטן נזדעזע 
ואז הסכים , עד שהבטיחו הקדוש ברוך הוא שיתבטל ממנו יצר הרע,  פעם אחרת  בנסיוןיעמודשמא לא 
 .ותלהתרפא
 הוא מסוגל להשפיע עד ישראלשאפילו על גדולי , עד היכן כוחו של יצר העריות,  ביותרמבהילים הדברים

על אחת כמה וכמה , וליבם של ישראל כך, העדהעיני , ואם בענקי הרוח, ה שעוקרת אותו משורשושעושים פעול
    ..הקיראנחנו הקטנים אזובי 

אולם "  אחרי לבבכם ואחרי עיניכםתתורוולא : "כותב שהתורה כתבה,  הקדוש זכותו יגן עלינו אמןהאלשיך רבנו
שלמעשה על , ותרץ? שכן הכל תלוי בעינים,  לבבכםיואחרלכאורה היה צריך לצוות ולא תתורו אחרי עיניכם 

הרי שהוא שוב חוזר לראות וחוטא ופוגם בדברים ,  ראה והתפעל בלבדאםאולם , הראיה הראשונה אין עוון
 .ביותרחמורים 

 ,  מינ ן- נ שים וגברים בר בתער ובתש היית ה ,  בח ור אחד ש היה  צריך לצאת לא יזו שמ חה מש פחתיתע ל מסופר 
 . וסי ים שממי לא הדבר לא  יזי ק לו.   רשותלבקש, ן הצדיק  רבי א ליהו  לו פיא ן זכר צדיק  לברכ הלה גאו  ונכנ ס  
 , ע ין אח ת חו לה. אני  כבר בן שמ ונ ים שנה: "  ל אות ו בחורואמרנ חר ד והתח יל לר עוד  , מיד כששמע זאת  הרב 
 בר ה חמ ורה  שמא אג יע לע,   על פ י כן כשא ני  עומד  לצאת לרחוב כ ול י רועדוא ף, עין ש ניה  לא ר ואה בכל ל 

 ). פסיםכות ונת  " (?את ה שזה ל א יזי ק  לך ואומר, ורו אה בשתי  עי ני י ם,  בח ור ע ם יצריםו אתה. וש לום  חס   
 

 )מארי(נ יורם ואקנין בן מרים "לע

 פינת ההלכה
 הלכות חג שבועותמ

 .  לומדים ת ורה כ ל הל ילה  בליל שבו עות: א
     מוב טח ל ו , וה יה ע וסק ב תורה,  י שן כלל  ועיקרדע שכל  מי  שבליל ה זה  לא ' : ל"י ז" וכתבו  בשם האר    

  ) א" ד סק "ב תצ" מובא במ.  ('ש ישל ים שנתו  ולא  יארע  לו שום  נז ק                                        
 ). מופיע במחזורים ובספר קריאי מועד(, ל"י ז"לומדים את התיקון של האר: ב

 . רצוי שלא לפרוש מן הציבור    
 ...) לשון  הרע רכ ילות. (ובו ודאי  לא דבר ים אסו רים, י לה שי חות  ח ולי ןאין לדבר  בל: ג
 . נוט ל ים ידים ש לש פעמ ים לסיר וג ין ל לא ברכה)  4:15(בעלות הש חר : ד
 .נוה גים לקר א בחג  השבוע ות את כל  ספר תה יל ים מפנ י  שהוא י ום פט ירתו של  דוד ה מלך: ה

 
 לרפואת

 בלוריה בת עלו  / רומיהבתיה בת  / מנשה בן אברהם / אברהם בן נאוה / נאוה בת מרים 
 תאיר בת אשר /  אברהם בן בלוריה  /שילה בת נעמי  / מור בת סימה
 סעדה בת זהרה/ טובה רחל בת מרים שמחה / נתנאל בן עמנואל / חיה בת רחל 

 מרים בת יצחק/ זכריה בן דוד /רחל בת חנה תנינה  /שלום בן סליימן 



 

 

íéãìé êåðéç 

 ביקורת בונה וביקורת הורסת  
 

 .מקובל לייחס לביקורת משמעות שלילית
 .אנו מצווים בתורה להוכיח. מתכוונים למציאת מומים אצל אחרים' ביקורת' כשאומרים את המילה 

 . על פי התורה פירושו ביקורת מועילה ובונה' ביקורת'המושג ?  למה מתכוונת התורה במילה תוכחה
 ?מה ההבדל בין ביקורת בונה לביקורת הורסת

 .המבוקר מרגיש את האהבה כלפיו. ביקורת בונה נובעת מתוך אהבה# 
 .ומשודרת בה אכפתיות, בארבע עיניים, נאמרת ברוגע# 
 . מכירים גם את הצדדים החיוביים שלווהמבוקר מבין ש, בתוך הביקורת נאמרים גם דברי שבח# 
מקבל הביקורת מבין שהיא לטובתו ומשתדל לתקן את עצמו גם כשהוא , מתקנת את המבוקר גם לטווח הארוך# 

 .רחוק מהמבקר
     .ה בשבוע הבא"מהי ביקורת הורסת אי

 , שבת שלום                                                                                                                                                       
 לזיווג הגון  

 נתנאל בן בתיה/ טל בן בתיה /ידידה בת בתיה /שי בן אברם / יובל בן זכריה / נאור בן תמר 
 .נתנאל אליהו בן שושנה/ אודליה יונה בת מרים/שמואל בן עליזה /אוסנת בת אליס 
 ליראת שמים 

 אחיה בן נאוה / ידידיה בן נאוה / מלאכי בן נאוה / נהוראי בן נאוה / יהונתן בן שלום 
                                                                                                                          נעמה בת נאוה/ טוהר בת נאוה /נאוה בת מרים 

   שושנה

úáùì øåôéñ 

 סיפורה של אמונה
ה קיים וחבל לנו על הזמן אני זכיתי לחזור בתשובה בגיל "אני זכיתי לחזור בתשובה לבד כאשר תמיד ידעתי שהקב

 .ור אני מהקריותבמק,   כאשר עברתי לגור עוד בעיר הגדולה תל אביב 24
אני זוכרת את עצמי נוסעת מתל אביב לקריות בסופי שבוע ופשוט כל הדרך הייתי רואה את הבריאה העצומה 

. אני זוכרת שבאותה תקופה הייתי מסתכלת על העננים ופשוט הייתי מתרגשת נורא , שבורא עולם ברא בשבילנו 
מאז הפסקתי ...ה אני לא אעשן בשבת וכך היההמצחיק מכל שאחותי הקטנה התחתנה החלטתי שבשבת חתן של

כ התחלתי לא "בהתחלה הייתי נוסעת בשבת אבל לא מעשנת אח,    ולאט לאט התחלתי להתחזק.. לעשן בשבת
זכיתי ' ברוך ה. ליסוע ולא לעשן אבל לראות טלויזיה וככה זה המשיך עד שהחלטתי לשמור את כל השבת כהלכתה

' אבל מתברר שאנחנו לא לבד ה..  תפילות וסעודות והכל לבד הייתי גרה לבדלפני החתונה לשמור את השבת עם
הבחור היה ,  שנים של שמירת שבת הכרתי בחור שגם חוזר בתשובה מהאזור שבו גרתי4לאחר .. איתנו בכל מקום

 .מתפלל באותו בית כנסת שהתפללתי
לו והיא הצניעות שזה היה הדבר הכי  חודשי הכרות החלטנו להתחתן אבל הייתה בעיה גדולה שהפריע 3לאחר 

הייתי מתלבשת צנוע מאוד שעד כדי כך הוא חשב שאני דתיה לכל דבר עד  כמובן שבשישישבת , קשה לי לשנות 
הסכמתי להתחיל להתלבש בצניעות אני רוצה להגיד . שיום אחד הוא ראה אותי ממש לא צנועה כמו בחורה חילונית

כמובן שהתגברתי .  הלבוש עכשיו אני מבינה כמה יצר הרע יש בנושא הצניעות שמאוד מאוד היה לי קשה לשנות את
וכמובן חולצות לא צניעות פשוט , ח" ש400 גינסים שכל אחד מהם שווה 40ופשוט הוצאתי מהארון בכל הכח 

א השלב הב...  חצאיות וכמה חולצות בודדות והתחלתי להתפלל לבורא עולם שילביש אותי וכך היה3נשארתי עם 
הבקשה הזאת הייתה לי בין הקשות .. היה בקשה שאחרי החתונה אני צריכה לשים כיסוי ראש מלא בלי שום ויתור

לפני החתונה קניתי בגדים לשבע .. אני לא יודעת מאיפה היה לי הכח להגיד בסדר הכל למען בורא עולם .. ביותר
גם תהליך קשה בשביל ההורים שלנו שלא דתיים שלב החתונה היה . קבענו תאריך לחתונה. ברכות וגם כיסויי ראש

התחילו להגיד לנו שלא . היינו צריכים להודיע להם שאנחנו מתחתנים בחתונה נפרדת הם לא קיבלו את זה יפה
לא הסכמנו בשום אופן " תהיו מצידינו דוסים אחרי החתונה"מתאים להתחתן בנפרד שכל האורחים חילוניים 

אני רוצה להגיד לכם שהחתונה שלנו .. היה האורחים לא ידעו מה לצפות מהיום הזה וכך . לוותר על חתונה נפרדת
אמא . התגובות שקיבלנו מההורים שלנו היו,הייתה החתונה הכי יפה בתקופה הזאת אין אחד שלא התרגש ונהנה 

לו אני לא אפי. הייתה שמחה אמיתית לחתן ולכלה. שלי למשל אמרה שהחתונה שלי הייתה הכי יפה שראתה בחיים
כל החברים והמשפחה היו עם כיפות בוידאו רואים שכולם כיבדו את החתונה . האמנתי שתצא לי חתונה כזאת

ושזה לא הייתה כיפה קבועה והכל בגלל המסירות נפש שהייתה לי לקבל את הכל באהבה ובשמחה אני מודה לבורא 
 בנות נכון שזה 2חצי של נישואים יש לי כבר כיום לאחר שנתיים ו. עולם על כל מה שעשה עימי בדרכי התשובה

אני ממליצה לכל יהודי לחזור לאבינו שבשמיים .  פתחו לי כחוטו של מחט אפתח לכם עולם ומלואו"השגחה פרטית 
 שנה ורהבם עמל והבל כי גז חיש ונעופה שתהיה לכם שבת שלום ומבורך 80 שנה או 70חיינו כצל עובר  אם בגבורות 

  )הפורוםהמאוחד(                                                                                                                                                          
 טובה רחל בת מרים שמחה/ אברהם בן בלוריה : להצלחת

 


