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 לפי סדר הא"ב –כל המדורים 

 אספקלריא לפרשת השבוע

 גבורת ארי מהי? –כלביא יקום 
ָלִביא ָעם ֶהן ַכֲאִרי ָיקום כְּ ַנָשא, לֹא וְּ ַכב ִיתְּ  ִישְּ

ֶתה  ֲחָלִלים וְַּדם ֶטֶרף שיֹאַכל ַעד  )כג, כד(ִישְּ

התורה הקדושה רואה ב'ארי' את סמל 

, ספר ההלכות היהודי, ה'שולחן ערוך', 1הגבורה

 לעמוד כארי נפתח במלים הידועות "יתגבר

בוראו", וכמאמר התנא יהודה בן  לעבודת בבוקר

המובא בפתיחת ה'טור': "הוי וכו'  )אבות פ"ה מ"כ(תימא 

סביר  וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים".

להניח שברוב הפעמים שפגשת את האריה בגן 

החיות, הוא היה... ישן! ודאי עלתה בך תמיהה, 

הכיצד חיה ישנונית זו, שמבלה כמעט את כל 

שעותיה בשינה עריבה, מלמדתנו איך לעמוד 

 2אנו?בבוקר בזריזות לעבודת בור

התשובה: דוקא ישנוניותו של הארי היא 

שיוצרת אצלו את מימד הגבורה! אילו היה 

תוסס ומלא פעילות בטבעו לא היתה כאן גבורה 

מיוחדת, הגבורה היא שאומר "אני רוצה אחרת, 

אבל אני גיבור!". האריה הוא עצל ומנומנם, עד... 

עד שבתוך שנתו העריבה מסמן הוא לעצמו 

ינו מבחין הוא בטרף הנמצא טרף. כשמזוית ע

הרחק כמטחווי קשת ממנו, אוזר גבורה כארי, 

 . 3ומזנק לעברו בלא מעצורים

 אבל קם כאן ועכשיו! –אני עצלן 
בערב מתוכננות תוכניות נפלאות להעיר 

השחר, ובבוקר חושב, הרי אני עייף, איני מאלו 
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 הכובש – גיבור ומתמיד. 'איזהו מאז הכנסת בבתי הקודש
 יצרו'. את

לשם הדיוק, נמנום האריה בביקורנו בגן החיות נובע גם  2
 וכן בגן ובלילה, בערב הן של האריה הפעילות מכך ששעות

חינם. ואולם האריה הזכר הוא  שאוכל לחם התרגל החיות
 גדולים בעלי חיים נגד רק בציד דומיננטי, אכן עצלן

 הציד ועיקש, קשה בקרב כרוכה שהריגתם וחזקים
 שתייתם בעת ודומיהם ואיילים צביים נגד השגרתי
 .הלביאות כלל על ידי בדרך מנוהל, המים במקורות

בכך  קיבל זו תשובה את ששמע שמאז מיהודי, שמעתי 3
 שעת הוקדמה ומאז, בבוקר לקום בעדו שסייע חדש כלי

 חודשים הדבר כך נמשך וכבר, שעות בכמה שלו הקימה
 !ארוכים

הזריזים המשכימים קום, אוסיפה נא לנום עוד 

העצה לעת שכזו? העצה היא:  כמה דקות... מהי

"התגבר כארי!", אמור לעצמך: "אני עייף ואולי 

לקום, אבל  לא רוצהגם עצלן, אוהב את השינה ו

אבל אני קם כאן  –אני גיבור! לבי בל עמי 

ועכשיו!". זו "גבורה", אבירות לב, מאגר רזרבות 

 של כח. 

כה שיבח השי"ת את ישראל, בפי בלעם: 

. השימוש 4וכארי יתנשא!""עם כלביא יקום 

במאגר זה מבוצע באמצעות הפעולות הבאות, 

עודך  –סמן טרף  א.שנן אותן בטרם תירדם... 

עצל וישנוני, החלט בהיגיון קר מהו המעשה 

הרצוי ברגע זה ]קח בחשבון שההגיון הקר 

מחייב שהכרעת שיקול הדעת שהיתה לך בלילה 

אמינה היא! אם קבעת לפני השינה שעה  –

 ב. קבל אותה עתה כמוחלטת![. –ה סופית קימ

אמור לעצמך את המשפט הבא: "אני רוצה לישון 

בצע בקור רוח את  –זנק! ג. ואני גיבור כארי!". 

הפעולה ששכלך הכריע, ולבך בל עמך! טול את 

 ידיך, עמוד והפג אחת על הרצפה. 

לארי יש גם את תכונת ה'עזות', "ומה עז 

)שופטים יד, יח(ֵמארי" 
שממרה 'עזות' הינה 'חוצפה', . 5

בעזות מצח, כאילו אינו יודע  את פי רצונו

שנוצרת פה מבוכה גדולה, ועושה את אשר 

שכלו מורה לו. כשהאדם פועל הטוב בעוד לבו 
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כשהן עומדין משנתן שחרית ]במדרש תנחומא: 'עומדין 
טוף את המצוות, כאריות'[, הן מתגברים כלביא וכארי לח

ללבוש טלית, לקרוא את שמע, ולהניח תפילין", ולכאורה 
יש לתמוה, שהרי מצוה מובחרת היא זו שנעשית בישוב 
הדעת ולא 'מצוה חטופה'? ועוד תמוה, שנקט את קריאת 

 קריאת שמע הקורא שמע לפני הנחת תפילין, והלוא 'כל
בעצמו' )ברכות יד:  שקר עדות מעיד כאילו תפילין בלא

עולא, וכ"כ הפוסקים(? עפ"י האמור אפשר לבאר בדרך 
צחות, שמה שהשתבחו בגבורה כארי הינו, שכאשר ארע 
שהתעוררו ברגע האפס, כשכמעט עבר זמן קריאת שמע, 
וכעת מתאווים הם לנוח עוד כמה שניות, קופצים הם 
ממיטתם כארי להספיק לחטוף את המצוה לפני שיעבור 

לכן יקדימו לקרות את שמע בלא תפילין, לפני זמנה. ו
 שיעבור הזמן )כמ"ש הפוסקים(.

במשנה באבות הנ"ל, מיוחס העוז לנמר, ואף הטור בראש  5
ספרו, בהביאו את דברי יהודה בן תימא, הריהו מבאר מהי 
גבורה ומהו עוז, וביאורם אינו שווה, ואכן צריך תלמוד 

מר יותר מלארי, מדוע ייחס יהודה בן תימא את העוז לנ
 בעוד שהכתוב אומר 'ומה עז מארי'.

חלל בקרבו, התגובה המיידית היא אכזבה, 

'קריעה', הן כל כך רצה לישון! אך התוצאה 

ת המשמעותית יותר, ארוכת הטווח, הינה תחוש

. מעז יצא מתוק. תחושה זו תלווה אותו גבורהה

בטעמה המתוק מדבש לאורך כל ימיו, ואף 

 .6תנסוך בו כוחות להתגברויות נוספות

 שריפת הגשרים 
כאן, במסכת גבורת הארי, בא מקומו של 

פרק חשוב: "שריפת הגשרים". בכל מצב, גם 

במצב של שיא התגברות היצר, יש ביד האדם 

בכח של רזרבות גבורת  את הבחירה להשתמש

הארי, ואין להן "פירכה" כלל, שום רצון ואיווי 

בעולם אינו רלוונטי כאשר הדיון הוא שכלי 

בלבד. ואולם, קלה יותר המשימה כאשר אינו 

נלחם באויב חזיתית אלא "שורף את הגשרים", 

למשל: משליך את הכרית, נשכב לרוחב המיטה, 

ל וכדומה. כאשר האדם מצוי בתוך מצב ש

ניסיון, מעוניין להמשיך כרגע לישון, עיקר 

התגברות כח החומר מתמקד בתאווה עצמה, 

בשינה, והאדם יכול לעקוף את הבעיה בכך 

 ש'יפריע' לעצמו לישון. 

מלחמת ההשכמה הינה מן המפורסמות, אך 

אינה המלחמה היחידה, כידוע. מאמר ה'דברי 

לא אחד",  –שמואל' זיע"א: "מי יתן טהור מטמא 

. מה 7, כך הופכים להיות טהור"לא!"עם אחת פ

יעשה מי שבידו מכשיר מסוים שמביאו לידי 

ניסיון? ינפץ אותו! ומי שהתנסה בחבר רע? 

יאמר 'לא אחד' בפה! "לא!" החלטי, "איני 
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לו מילוי חצי תאוותו, הרי שבסופו של יום יחוש תחושה 
איומה של ריקנות ואפסיות. מפעם לפעם שומעים ]ב"ה לא 
בקהל יראי ה'[ על אדם שאיבד את עצמו לדעת, תחושת 

 גורם מספר אחד לתופעת ההתאבדות.אפסיות זו היא 
"לא!" החלטי יש שמהווה התעמתות חזיתית, זאת  7

קיימת, ויש שמהווה  להחלטה כביטוי" לא" כשאומר
 ההחלטה את 'שריפת גשרים' מעולה, וזאת כשיוצר

האדם החליט, והחליט שההחלטה  ,עצמו" לא"ה באמצעות
ר הוא מחייבת אותו, ויהי מה, עד שכאשר ישוב הניסיון זוכ

" לא"זאת, ואומר לו: "טעית בכתובת! כבר אמרתי לא!". ה
 מחק הוא, לכן קודם אותו לו היה שלא חדש כלי לו מעניק

, חיצונית פעולה. אחרת לעשות האופציה את עצמו אצל
 הגשר. את לו ששורפת

 



. זה קשה, לבי חלל, אני כן 8מעוניין בקרבתך!"

 מעוניין! אבל אתגבר, כמו אריה, ו...עשיתי!

: 'כאשר יהגה האריה ד()לא, בספר ישעיה 

רועים, -והכפיר על טרפו, אשר ִיָקֵרא עליו מלוא

מקולם לא ייחת ומהמונם לא יענה', ובמלבי"ם 

פירש: 'נראה, כי יצייר מעמד הארי והכפיר 

בהיותו על טרפו, שאז ידמה לנו שהוא הוגה 

וחושב בלבבו שאף לו יקרה המקרה שייפגשו בו 

בל ייחת ובל עתה מלוא רועים, דעתו מוסכמת: 

לא יפחד ולא ייכנע['. אשרי האיש אשר -יענה ]

שסר בגבורה  –לא הלך בעצת רשעים וגו' 

ברוב עוז אינו  –מדרכם, ובמושב לצים לא ישב 

מתחשב במלעיגים עליו בעבודת ה', כי אם 

בתורת ה' חפצו ובתורתו 'יהגה' יומם ולילה, 

דעתו מוסכמת: בבית המדרש אשב יומם ולילה, 

 שבת שלום ומבורך! יתיה.כי איו

 לתגובות: ישראל אברהם קלאר

 בין גברא לגברא

 דעת הקב"ה כלפי הליכת בלעם
ָלה ַויֹאֶמר לֹֹו ִאם ַוָיבֹא ֱאלִֹקים ָעם ַליְּ  ֶאל ִבלְּ

ָך ָבאו ָהֲאָנִשים קום ֵלךְּ ִאָתם וְַּאךְּ  רֹא לְּ ֶאת  ִלקְּ

ָעםַהָדָבר ֲאֶשר ֲאַדֵבר ֵאֶליָך אֹתֹֹו ַתֲעֶשה. ַו  ָיָקם ִבלְּ

ַבבֶֹקר ַוַיֲחבֹש ֶאת ֲאתֹנֹֹו ַוֵיֶלךְּ ִעם ָשֵרי 

ַיֵצב ַוִיַחר ַאף ֱאלִֹקים  מֹֹוָאב. ִכי הֹֹוֵלךְּ הוא ַוִיתְּ

ָשָטן לֹֹו וְּהוא רֵֹכב ַעל ֲאתֹ ַאךְּ ה' ַבֶדֶרךְּ לְּ נֹֹו ַמלְּ

ָעָריו ִעםֹֹו )כב, כ ֵני נְּ  כב(-ושְּ

נקודה מתמיהה בפרשה הם התשובות 

ההפוכות שניתנו לבלעם בדבר ההליכה עם שרי 

בלק, בתחילה אסר הקב"ה על בלעם את 

לא תלך עמהם, לא ההליכה עם שרי בלק, "

תאור את העם, כי ברוך הוא". אך אחר ששלחו 

אליו שרים רבים ונכבדים מן הראשונים, הסכים 

הקב"ה לבלעם לילך עמהם בניגוד לדעתו 

בראשונה, כאמור "אם לקרוא לך באו האנשים 

קום לך אתם". ואחר כל זאת שוב חוזר הגלגל, 

וחוזרת ההתנגדות להליכתו: "ויחר אף אלוקים 

 הולך הוא" וישלח את המלאך לשטן לו. כי

 מאי האי?

יישובים רבים נאמרו בדברי גדולי 

 המפרשים לקושיא זו. 

 הסכמה להנאתו ולא לקללתו
רש"י מבאר, כי בתחילה מנע הקב"ה מבלעם 

את ישראל.  לקלללהלוך עם שרי בלק על מנת 

לאחר מכן שלח בלק שרים נכבדים והבטחתם 

, כי כבד אכבדך בפיהם "אל תמנע מהלוך אלי
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 מלמד שזה מה שראוי לעשות.

מאד וכל אשר תאמר אלי אעשה", אמר לו 

שהבטיחו לך רוצה אתה  הכסףהקב"ה אם למען 

ללכת, לך עמהם, אך לגבי קללת העם נשארה 

 דעתו כבתחילה שאל לו לקללם.

ך בדעתו היה 'שמא בלעם אכן הלך עמהם, א

ועל כך חרה אף ה', וכלשון רש"י  אפתנו ויתרצה'.

המקום ונתאווה לילך', 'ראה שהדבר רע בעיני 

ולא הנאתו שאף שהרשות להליכתו היתה רק ל

 את ישראל, הוא הלך על דעת לקללם. לקלל

 בדרך שאדם רוצה לילך
לפי האבן עזרא יתבארו הכתובים על דרך 

דברי חז"ל "בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין 

אותו", בתחילה מנע ממנו חסד ה' להלוך, אך 

דרך רעה ולא אחר שהתעקש הוליכו הקב"ה ב

מנע ממנו הבחירה, ועדיין ידע בלעם היטב כי 

אין דעתו של הקב"ה נוחה מזה, ומובן היטב 

 מדוע חרה אף ה' בבלעם.

 כשלשלת הכלב ביד אדוניו
ביאורו של ה'אור החיים' מבליח באור חדש 

 ומקורי, המיישב את הדברים כמין חומר.

בהקדם יש לבאר, כי כל תשובה שהיה 

לעם, הן חיוב והן שלילה, חסרון משיב הקב"ה לב

יאמרו אומות  –היה בו, אם היה מניח לו ללכת 

העולם כי בלעם ברשות עצמו להרע או להיטיב, 

והא ראיה, שהולך לקלל את העם הנבחר ולא 

 –מנעו הקב"ה, ולאידך, אם יאסור עליו ללכת 

יאמרו אומות העולם מבלתי יכולת ה' למנוע 

נעו מלכת שמה, מבלעם קללותיו על ישראל, מ

 ושוב יצא מהדבר זילות כלפי שמיא.

על כן התחכם הקב"ה והשיב לו את שתי 

התשובות, בתחילה אמר לו "לא תלך", מה שבכך 

הראה קבל עם ועדה, כלשון שאמר בלעם "אם 

יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור 

את פי ה' לעשות קטנה או גדולה", ובפעם 

שהגיעו אליו שרי בלק תיקן החשש  השניה

השני ועל כן התיר לו ללכת שלא יאמרו כי 

חשש הקב"ה מקללות בלעם. ולא חשש עוד 

למיחוש הראשון, כיון שכבר ראו כל עמי הארץ 

כי הוא "כשלשלת הכלב ביד בעליו" ואינו יכול 

 ללכת בלא רשות.

כעת חשב בלעם להתחכם נגד דעת הקב"ה, 

בוקר וילך עם שרי מואב' ועל כן 'ויקם בלעם ב

שזה יורה שהליכתו היא מרצונו, שכביכול לא 

הוצרך לרשיון עליון, ועל כן 'ויחר אף ה' כי 

כלומר שאמר לשרי בלק כי הולך  הוא', הולך

ברצונו בלי רשיון האלוקים, ועל כך חרה אף ה', 

 ובא מלאך האלקים לעכבו.

 שבת שלום ומבורך!

 ליפשיץ לתגובות: הרב אהרן בר"ש

 במשנת האור החיים

בלעם לא רצה לתת 'פת שחרית' 
 לאורחיו

ָעם ַבבֶֹקר ַויֹאֶמר ֶאל ָשֵרי ָבלָ  כו ַוָיָקם ִבלְּ ק לְּ

ִתִתי ַלֲהלֹךְּ ִעָםֶכם ) ֶכם ִכי ֵמֵאן ה' לְּ צְּ כב, ֶאל ַארְּ

 יג(

תמוהה הזריזות הזו לשלחם מיד עם אור 

 הבוקר, מדוע מיד כשקם מיהר לשלחם? כתב

רבינו האור החיים, שדיבר הכתוב בגנות בלעם, 

להודיע צרת עינו, שמיהר לשלחם קודם הגעת 

זמן אכילת הבוקר, היפך מנדיבות אבי הנערה 

פילגש בגבעה )שופטים יט( שאמר לחתנו 

שעמד ללכת בבוקר סעד לבך פת לחם ואחר 

תלכו, כי זה הרשע הוא מקור הצרות עין, וקם 

ילכו לארצם כי בבוקר לשלחם ואמר להם ש

 חשש שיתעכבו בעיר וסעודתם עליו, עכ"ד.

ועדיין צריך להבין מה באה התורה ללמדנו 

בזה, וכי לולא זאת לא ידענו את רשעתו הגדולה 

של בלעם, והרי היה שפל אישים, ופרץ גדרו של 

עולם, ומה משנה לן אם נתן 'ארוחת בוקר' 

 לאורחיו או לא?

צ"ל, דבר ביאר הג"ר צבי שרגא גרוסבארד ז

זה ללמדנו בא, שהפגום ומקולקל בדברים שבין 

אדם למקום, פגום אף בדברים ונימוסין שבין 

 אדם לחבירו.

אנשי העולם טועים לחשוב, שיתכן לחטוא 

כנגד הקב"ה ועם כל זאת להיות אדם בעל 

נימוסים ודרך ארץ. זו טעות מוכחת, בלעם 

שהיה רשע כלפי שמיא, היה פגום בצורה נוראה 

כלפי אנשים אחרים, היו לו אורחים שלנו גם 

אצלו בלילה בביתו, ובבוקר מזדרז מיד כשקם 

משנתו לשלחם מביתו, כדי שלא יהיה צריך 

לתת להם פת שחרית, כילות וקמצנות מאין 

 כמוה.

אי אפשר להיות רשע כלפי שמיא, ויחד עם 

זה להיות בעל נימוסים ודרך ארץ. מי שירוד 

סר גם בהנהגותיו עם מבחינה רוחנית, לוקה בח

 הזולת.

דברי פלא שרמזם האור החיים הק' 
 חמישים שנה קודם התרחשותם

כתב הרב ר' אברהם אביש שור בקובץ בית 

 אהרן וישראל )קובץ מ(:

צדיקים אמרו על הרה"ק רבי שלמה 

שהוא נשמת משיח בן  –מקארלין הי"ד זצ"ל 

יוסף ועל כן נהרג על קידוש ה'. והוא נרצח על 

זאק גוי ימ"ש ששמו ארמילוס, ביום שב"ק ידי קו



והתבוסס בדמו כמה ימים עד  -פרשת בלק 

 שנסתלק ביום כ"ב תמוז שנת תקנ"ב לפ"ק.

עובדת הריגתו ע"י גוי בעל מום ששמו 

ארמילוס ]ראה בספר ספרן של צדיקים )מערכת 

הרש"ק אות ד' דכתב וז"ל: שמעתי מכ"ק אדמו"ר 

זצ"ל... הרה"ק רבי ירחמיאל משה מקאזניץ 

והקאזאק שהרג אותו היה שמו ארמילוס ימח 

שמו עכ"ד, וע"ע בדברי שלום בהקדמה, ובספר 

בית רבי )עמ' סד:([ היתה לסימן מובהק על 

היות הרה"ק ר"ש מקארלין הי"ד משיח בן יוסף 

כי כך הוא שמו של הרוצח שיהרוג את משיח  –

בן יוסף כמובא בספר אמונות ודעות לרבנו 

מאמר ח( וז"ל: "קדמונינו ז"ל קבלו סעדיה גאון )

ואמרו... עמידת איש מבני יוסף... ואח"כ יעלה 

עליהם מלך ששמו ארמילוס... ויהרוג... ויהיה 

 האיש אשר משבט יוסף בכלל ההרוגים".

גם עובדת היות הקוזאק בעל מום, תואמת 

את הסימנים שחז"ל נתנו להרוצח של משיח בן 

יגיעו ימות יוסף כמובא במדרש ויושע: "וכש

המשיח יקום מלך אחר רשע ושמו ארמילוס, 

ואלו הן אותותיו, יהיה קרח ועיניו אחת קטנה 

ואחת גדולה, וזרועו של ימין טפח ושל שמאל 

 שתי אמות וחצי, ויהיה לו צרעת במצחו וכו'. 

טבעו של בריה משונה זו בדמותו של  -

החייל הרוסי הבעל מום היתה מפורסמת כל כך 

רוצח זה, וזיהו -הדור הכירו קוזאקעד שצדיקי 

אותו כרוצחו של משיח בן יוסף, הרה"ק המגיד 

מקאז'ניץ זצ"ל פחד מקוזאק זה, וכשעבר הקוזאק 

דרך עיר קאז'ניץ, וראה את המגיד הק', אמר 

הקוזאק: יהודי כזה הרגתי, והמגיד היה מתחבא 

מפניו כי היה ירא לנפשו" )ספרן של צדיקים 

 שם(. 

מרוז'ין הכיר אף הוא רוצח זה, כמו"כ הרה"ק 

וסיפר: "איך האב אפילו דעם מאסקוויטער 

גיקענט, ער איז גיווען א הינקינדיגער ]אני 

אפילו הכרתי את החייל הרוסי, הוא היה צולע[ 

 )מגדיל ישועות ח"ב עמ' סד( עכ"ד.

הוסיף שם חכ"א בקובץ הנ"ל )מ"א( בהערות 

ה וז"ל: ראיתי את מאמרו של הרב שור ועל ז

באתי להעיר מה שאמר האור החיים הק' 

בפרשת בלק עה"פ )כד, יז( אראנו ולא עתה וגו' 

אבל משיח בן יוסף ימות במלחמה וזה לשונו: "

 " יעו"ש.ראשונה שיהרגנו רומילוס

והפלא הכי גדולה שרבינו האור החיים כתב 

זה בפרשת בלק, ובשבת פר' בלק ירה בו החייל 

 ואחר כמה ימים נפטר, הי"ד.

וכידוע האוה"ח הקדוש כתב והדפיס את 

ספרו בשנת תק"א, והרה"ק ר' שלמה מקארלין 

נפטר בשנת תקנ"ב יותר מחמישים שנה לפני 

 הירצחו וזה באמת פלא גדול... עכ"ד ודפח"ח.

 שבת שלום ומבורך!

 

לתגובות: הרב יעקב שלמה שיינברגר, מח"ס 

 'במשנת רש"י' 

 הלכה למשה

 האם מותר להטיל גורלות?
ַיֲעקֹב )כג, כג( ַנַחש לֹא יכִ   בְּ

 שאין מניין, תניא )קיג:( במסכת פסחים

 עם תהיה 'תמים תלמוד לומר, בגורלות שואלים

 קעט )יו"ד סי' אלהיך'. וכן פסק השלחן ערוך' ה

 ולא בכוכבים בחוזים שואלים סעי' א(: אין

 עם תהיה 'תמים שנאמר משום: הגה. בגורלות

  אלקיך'.' ה

שהטילו אבותינו  היאך מצאנו
 גורלות

ולפי זה יש לעיין במה שמצינו רבות בתורה 

 אחרי ששאלו בגורלות. זה יצא ראשונה: בפרשת

 השעירים שני על אהרן 'ונתן ח( טז, )ויקרא מות

לעזאזל'.  אחד וגורל' לה אחד גורל גורלות

 הבכורים פדיון גבי )ג, נ( במדבר ובפרשת

 ידי על שנפדו הם מי לברר גורל משה שעשה

 בחמשה עצמם לפדות החייבים הם ומי הלוים

 כו( יא, )במדבר בהעלותך שקלים. ובפרשת

 ,'וגו בכתובים והמה' וגו אנשים שני וישארו

 משה רבנו שבירר הספרי בשם י"רש ופירש

וכו'. ובפרשת פנחס  גורל ידי על זקנים השבעים

 הארץ את יחלק בגורל אך נו(-נה כו, )במדבר

. הרי לנו 'וגו נחלתו תחלק הגורל פי על ,'וגו

שנהגו על פי הגורלות. וכן מצאנו ביהושע )פרק 

 וכמו שפירשו גורל, ידי על עכן ז( שנלכד

 גורל )מג:(. הרי שקיימו בסנהדרין רבותינו

  .'ה בציווי

 גורל על פי ה' דוקא
ונראה ליישב על פי האמור במשלי )טז, לג(: 

'. ולכאורה 'בחיק יוטל את הגורל ומה' כל משפטו

סותר מה שאמרו אין שואלין בגורלות. אלא על 

כרחך שיש חילוק בין סוגי הגורלות, שאם הוא 

גורל שנעשה על פי הקדוש ברוך הוא או ברוח 

הקודש בזה נאמר 'ומה' כל משפטו', אבל בסתם 

גורל שמטיל אדם לדעת עתידות, על זה נאמר 

 תמים תהיה.

 והגורל נד( כתב: )במדבר כו, י"והנה ברש

 בבבא שמפורש כמו הקודש רוח פי על היה

 מלובש היה הכהן אלעזר קכב.( )דף בתרא

 שבט אם ברוח הקודש ואומר ותומים באורים

 והגורל וכו', עמו עולה פלוני תחום עולה פלוני

 לגבול עליתי הגורל אני ואומר צווח היה עצמו

 .'וכו הגורל פי על שנאמר פלוני לשבט פלוני

 אני שומע בגורל אך הספרי )שם(:וזה לשון 

 מגיד -' 'ה פי 'על תלמוד לומר עצמן, לבין בינם

 ברוח הקודש. אלא ישראל ארץ נתחלקה שלא

 שמתחלה עלה על דעתו של הספרי הרי ל."עכ

 ועל זה לחוד, הגורל פי על הארץ שחילקו את

 בגורל שנתחלקה ה'' ללמד פי 'על הביא הכתוב

 הגורל הקודש. ומזה רואים שענין רוח ידי על

 עניינו היה ישראל, ארץ נתחלקה שעל ידו

 הקודש, רוח ידי ועל ותומים אורים באמצעות

 על אלעזר קרא שתחילה שם בגמרא וכמבואר

 לתחום פלוני שבט שיעלה ותומים אורים פי

 והיה פתקאותיה מטיל הנשיא היה ושוב פלוני

 צווח היה בעצמו הגורל וגם אלעזר כדברי עולה

 .'וכו פלוני לשבט פלוני לגבול עליתי הגורל אני

 השאלה להיתר ראיה שום מכאן אין כן ואם

 פי על הארץ את לחלק נצטוו כך שהרי בגורלות,

 לחוד בגורל להשתמש אבל וגורל, ותומים אורים

 תועלת ולא היתר לא מצאנו לא הקודש רוח בלי

וזה מיישב כל  הקודש. רוח פי על שאינו מאחר

 המקומות הנ"ל שנעשה על פי רוח הקודש. 

 בברכת שבת שלום ומבורך!

 

 ק"ק לתגובות: הרה"ג ר' משה יוחאי רז, רב

 לוד יצחק נאות שכונת צ"ומו" למשה תפילה"

 ויצבור יוסף

 מנין היה לבלעם כח לברך?
עֹוֹ ָעם ֶבן בְּ ָאִכים ֶאל ִבלְּ ַלח ַמלְּ ִכי  וגו'ר ַוִישְּ

בָֹרךְּ ַוֲאֶשר תָ  ָבֵרךְּ מְּ ִתי ֵאת ֲאֶשר תְּ  אֹר יוָארָיַדעְּ

 )כב, ו(

יש לבאר, מה טעם הוסיף בלק "אשר תברך 

 מבורך", הרי לא היה רצונו אלא לקללה?

ועוד, שהרי כוחו של בלעם היה שידע לכוון 

הזמן שהקב"ה כועס, ואז לקלל )ראה ברכות ז.(, 

 ומנין היה לו כח לברך? 

ראה ליישב שאלות אלו, לפי המהלכים נ

היוצאים מדברי רבותינו המפרשים בענין זה, 

 איש על מחנהו ואיש על דגלו. 

 א. משמעות שהיה לו כח לברך
עיין מדרש אגדה לפרשת חוקת שמשמע 

 . 9שהיה ביד בלעם כח לברך ממש, וצריך תלמוד

                                                             
ז"ל המדרש אגדה: "דבר אחר, על כן יאמרו המושלים באו  9

חשבון. ומי הם מושלים, זה בלעם וגם אביו, ולכך קרא 
אותם מושלים, על שם וישא משלו )במדבר כג, ז(, לפי 
שחשבון עיר כבדה וחזקה וגבוהה, ואפילו היתה יתושין לא 
היתה סיחון יכול לכבשה עד ששכר לבלעם ואביו, ואיררם 

א מצאו כל אנשי חיל ידיהם לשמרה, ועל דבר זה בלעם ול
שלח בלק אל בלעם לארר את ישראל, ועל זה אמר בלק כי 
ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר )במדבר כב, 



 ב. הברכה חלה מהצלחת המנצח
ה, כי מדברי המדרש רבה )בפרשתנו( נרא

באמת לא היה לבלק כח לקלל כלל, וכל מה 

שאמר לו בלק "כי ידעתי", הוא לפי שידע את 

כוחו במלחמת סיחון ומואב, וז"ל: "כי ידעתי את 

אשר תברך מבורך", מנא היה יודע, שבשעה 

שבקש סיחון להלחם במואב, היה מתיירא שהיו 

]מואב[ גבורים, שכר את בלעם ואביו לקלל את 

: "על כן יאמרו המושלים", וכתיב מואב, שנאמר

"כי אש יצאה מחשבון", וכתיב "אוי לך מואב", 

לכך אמר: "כי ידעתי את אשר תברך מבורך", 

 ע"כ. 

מדברי המדרש מבואר רק ענין ה"כי ידעתי", 

אך לא ענין "אשר תברך מבורך", שהיכן מצינו 

שבירך. אלא ביאור דברי המדרש הם, שכיון 

חמה, הרי גרם בכך שבא לקלל את מואב במל

ניצחון ההצלחה וברכה לצד שכנגד, שהוא סיחון  

 שניצח בכך את מואב.

ולפי דרך זו יש לומר שבאמת לא היה 

לבלעם כח לברך, רק כיון שמקלל ממילא יש 

 . 10הצלחה לצד שכנגד

 ג. נקט לשון ברכה לכבודו
רבינו הספורנו מפרש, כי באמת לא היה 

קט כאן בלק לבלעם כח לברך כלל, וכל מה שנ

לשון "אשר תברך מבורך" לא היה אלא לכבודו 

של בלעם, שלא להדגיש את העובדה שכחו רק 

 . 11להזיק ]אף שכך אכן היה[

                                                                           
וקלל למואב, והם אמרו לסיחון בואו חשבון,  ברך לסיחוןו(, 

התחיל משה מסדר כיצד קלל בלעם חשבון וגם למואב 
", עכ"ל, משמע שהיה בידי בלעם  כח לברך וברך לסיחון

 בפועל, שהרי הזכיר ברכתו קודם שהזכיר שקילל. 
אכן גם לפי דברי המדרש אגדה לא היה לבלעם כח להחיל 

ברכה וטובה לשני, אלא באופן של מלחמה ונצחון, 
שהמתברך יהרוג וינצח את הצד שכנגדו. ואולי לפי זה יש 

רק שהצד הלוחם יהא לפרש את לשון "מבורך", שהכוונה 
חזק לנצח במלחמה מול אויביו ולא שתחול עליו הברכה 

 והטובה, שזאת לא היה כח ביד בלעם להחיל.
כדרך זו, מצינו שביאר רבי אליעזר אשכנזי בספרו מעשי  10

ה' )מעשי תורה פר' ל' בלק(, וז"ל: "וטעם אומרו את אשר 
תברך מבורך ואשר תאור יואר, יפלא שהוה ליה למימר 
לענין הברכה את אשר תברך יבורך כמו שאמר יואר. אבל 
הענין הוא שמאחר ששלח לומר לו ארה לי את העם, אם 
כן היה מוכרח לברך את בלק, אחרי שיאמר שישראל יהיו 
מנוצחים מבלק, הרי זאת ברכה לבלק, ולכן אמר לו שמה 
שיברך אותו כבר הוא מבורך, כלומר איש מצליח, ואיני 

ישראל, כמו שנאמר לקוב אויבי לקחתיך"  צריך רק שתקלל
 עכ"ל. 

ולפי ביאור זה, מובן מדוע הוסיף בלק לשון "אשר תברך 
מבורך", שהכוונה היא שמי שתעמוד לצידו, הוא יהיה 
המנצח והמבורך, כיון שהשני "יואר" ויתקלל. וכעת מובן 
גם מדוע נקט "מבורך" ולא בלשון עתיד "יבורך", כי באמת 

של בלעם להחיל את הברכה על השני, אלא  לא היה בכוחו
רק לקלל, וזה הפשט "מבורך", שמי שתקלל את אויבו, 
ממילא יהיה מוצלח ומבורך, שאויביו יהיו נופלים לפניו 

 והוא ינצח במלחמה.
וז"ל: "אשר תברך מבורך. הנה כחו לא היה לברך אבל  11

היה לקלל בהזכיר עון או בכוון שעה כדברי רבותינו ז"ל, 
כן לא שאל ממנו שיברכהו לנצח או שיוכל להתייצב ול

מנגד, אבל אמר ידעתי את אשר תברך מבורך לכבודו של 
 בלעם, להורות שלא חשב אותו למזיק בלבד" עכ"ל.

לפי דבריו אפשר, כי הטעם שנקט הכתוב 

לשון "אשר תברך מבורך" הכוונה לרמוז לו על 

האמת, כי אע"פ שנקט לשון הברכה לכבודו, לא 

גמור מפיו, ולכן  יאה למלך מואב להוציא שקר

רמז והבליע לו האמת, כי "אשר תברך", מכיון 

שאתה בלעם לא תוכל הוא להחיל עליו ברכה, 

לכן יהא הוא רק "מבורך" מעצמו, ממקור 

 הברכות והשפע, הקב"ה, ולא ממך. 

 ד. בלעם היה מכוין את זמן הקללה
שיטת רבינו האבן עזרא היא, כי בלעם לא 

לל בני אדם, אלא היה לו שום כח על טבעי לק

היה הוא יודע מתי נגזר על אדם מזל רע, ואז 

. גם רבי אברהם סבע 12הוא היה מקלל אותו

בספרו צרור המור, הלך בדרך זו, ונקט פירוש זה 

 . 13בשם הזוהר

לפי פירושיהם, היה בלעם רק חוזה במזלות 

וזמני בני האדם, ולפיכך הזכיר בו בלק גם "אשר 

היכולת לראות מתי  תברך מבורך", שהיה לו את

מזל טוב מגיע על האדם, ואז לברך אותו, 

והרואים חושבים שהוא המשיך עליו את כח 

הטובה, ואינו כן, אלא הטובה היתה צריכה 

להגיע אליו בין כה, והוא רק האחיז עיניים 

 . 14שיתלו בו את קבלת הטוב

ומה שהזכיר לו זאת בלק כאן, יש לומר 

שיודע את כוחו  שאמר זאת לכבודו, להראות לו

הכללי, אע"פ שבמקרה זה לא  היה חפץ אלא 

 לקלל את ישראל ולא חפץ בברכה.

ואולי אפשר לומר לפי פירוש זה, שבלק ידע 

את סודו האמיתי של בלעם, ורמז לו זאת 

בדבריו, ולכן לא אמר לו: "אשר תברך יבורך", כי 

באמת לא בו תלויה הברכה, רק אמר "אשר 

תו האמיתית היתה "כבר תברך מבורך", וכוונ

מבורך ועומד הוא" מפי הקב"ה, שהטובה 

 והברכה צריכות להגיע אליו. 

ולפי זה מה שנקט "ואשר תאור יואר" בלשון 

עתיד, אע"פ שגם כח הקללה לפי פירוש זה לא 

היה מצוי בידי בלעם אלא בידי הקב"ה, יש 

                                                             
וז"ל רבינו בחיי בפרשתנו "ודעת החכם רבי אברהם ז"ל,  12

שמתוך חכמת המזלות שהיה יודע כשהיה רואה מזלו של 
עת רעתו היה מקלל אותו, וכאשר אדם שהיה בשפל והגיע 

תבוא אליו הרעה יחשבו הבריות שקללתו גרמה לו, ולכן 
הערים לדבר אל שרי בלק שאמר "לא אוכל לעבור את פי 
ה'", כי אין יכולת בנוצר לשנות מעשי היוצר או גזירותיו. 

 ודעת רז"ל איננו כן עכ"ל. 
ר וז"ל: "ואמר כי ידעתי את אשר תברך מבורך. כפי הזוה 13

כי הוא לא היה לו יכולת לברך ולא לקלל. אלא שהיה יודע 
אותו עת. ועוד שהכתוב אמר טוב עין הוא יבורך. אבל 

פירושו כי בלעם היה יודע שהקב"ה רוצה לברך או לקלל. 
והוא היה מברך באותו עת. וכל העם חושבים שהוא היה 
מקלל או המברך. ואינו כן כי ברכת ה' היא תעשיר. ולכן 

ת אשר תברך מבורך. כבר הוא מבורך מפי השם. אמר א
 ולא אמר את אשר תברך יבורך אלא מבורך עכ"ל.

את ענין "ברכת בלעם" הזכיר רק הצרור המור, ואילו  14
 רבינו בחיי לא כל כך בפירוש.

לבאר על פי מה שנודע, כי אע"פ שהקב"ה כועס 

תמיד הוא פורע בהם מיד את  על בני האדם, לא

כעסו, אלא כובש את כעסו, בשביל קיום העולם, 

וכיון שידע מתי העת שצריכה לבוא על האדם 

הקללה לכן היה יכול לעורר את זעמו של 

הקב"ה שאכן תבוא הקללה המיועדת תיכף 

יואר", לעורר את כעס  –ומיד, וזהו "ואשר תאור 

שיבוא  ה' זה כן ביכלתך, ומזה הטעם היה חפץ

 לקללם.      

ה. בלעם רצה לעקור את כח 
 הברכות מישראל

הזוה"ק בפרשתנו )קצט.( מקשה גם כן 

קושייתנו דלעיל, ושם ישנו תירוץ נוסף וביאור 

על המילים "אשר תברך מבורך", והוא, כי בלעם 

הרשע ראה כי כל כוחם של ישראל אינו אלא 

על ידי הברכות שהם מברכים את הקב"ה, שעל 

כך הם אחוזים  בו, לפיכך רצה גם הוא  ידי

לאחוז באותו מקום שישראל אחוזים עם הקב"ה, 

 .15ומשם לעקור אותם ח"ו

 בברכת שבת שלום,

 הרב יוסף צברי

 א, רב"י צברי שליט"ג ר"לתגובות: הרה

 מלכים שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד בעיר צ"ומו

 ועוד 

 לוית ח"ן

 באיזו עין היה בלעם סומא?!
עֹר ו נֹוֹ בְּ ָעם בְּ ֺאם ִבלְּ ָשלֹו ַויֹאַמר נְּ ֺאם ַוִיָשא מְּ נְּ

ֺתם ָהָעִין )כד, ג(  ַהֶגֶבר שְּ

כאשר חוזרים הילדים מהגנים עם ציורים 

של בלעם הרשע, רואים איך מצויר שסומא היה 

בעין אחת. ומקור הדברים מפירוש רש"י על 

 : ה לשונו", וזשתום העיןהפסוק "

עינו נקורה ומוצאת לחוץ,  -"שתם העין 

וחור שלה נראה פתוח". ובסוף דבריו מוסיף "ועל 

                                                             
וזה לשונו: "את אשר תברך מבורך מאי אצטריך הכא  15

אזיל  ברכה ]למה נצרכה הברכה כאן[, דהא בגין קללה הוה
]שהרי לקלל היה הולך[, ואי ההוא מלה דהוה ידע מן 

בלעם בקדמיתא קללה הוה ]ואם כל מה שידע בלעם זה 
רק לקלל[, מאי את אשר תברך מבורך ]מדוע נאמרה בו 

מלה הכא ולא ידענא בה ולא זכינא בה  אלאלשון ברכה[, 
עד דאתא רבי אלעזר ודרש )תהלים לד(: "אברכה את ה' 

תהלתו בפי", וכתיב }שם טז(: "אברך את ה'  בכל עת, תמיד
אשר יעצני", מאן דאצטריך ברכתא מן תתאי, את, דהא 

אתאחד בהו כשלהובא בפתילה ]שישראל אחוזים בהשי"ת 
על ידי הברכות[, ודוד דהוה ידע דא אמר "אברכה את", 

אמר ההוא רשע, ההוא דרגא דלהון אחיד בהו, בגין ברכאן 
כל יומא ]דרגתם היא משום דלהון דקא מברכין ליה ב

שהם אחוזים בהשי"ת ע"י הברכות[, חילא אית לך לברכא 
לההוא דרגא, ותעקר לה מנייהו, ודא הוא: "כי ידעתי את 

אשר תברך מבורך" וגו', ובדא ניכול בהו ]בזאת נוכל להם[, 
תברך לההוא דרגא ותילוט לפתילה ]ותקלל לפתילה, ר"ל 

דא אמר "ואנכי אקרה למקום שאחוזים בו ישראל[, ועל 
 כה", אעקר לה מנייהו דלא יתאחד בהו" עכ"ל. 



' העינים', ולא אמר שתום 'העיןשאמר שתום '

 למדנו שסומא באחת מעיניו היה.

 הצורך בשתי עינים
וע מהנועם ויש להציע בזה, בהקדם מה שיד

אדם שתי עינים, אחת אלימלך זי"ע, אשר יש ל

ואחת לשפלות עצמו, עכ"ד )עי' לגדלות הבורא 

שם משמואל פר' בלק תרע"ד, עה"פ זה שלש 

כי העין הימנית מורה , רגלים(. ומפרשים בזה

על צד החסד, צד הגדולה, שעל ידה ניתן לראות 

בגדלות הבורא, ואילו בעין השמאלית המורה על 

 צמצום, ניתן לראות בשפלות עצמו. 

בלעם הרשע היה נסתם בעינו השמאלית 

ולא ראה כלל בשפלות עצמו, ורק בעינו הימנית 

 היה בכוחו לראות בגדלות הבורא.

 האיך לזכות לחושים רוחניים
ועתה ראה בספר בעש"ט עה"ת, שמיישב 

באופן נפלא דברי התרגום שמתרגם המילים 

", שכפשוטו בא דשפיר חזי" -"שתום העין" 

לחלוק על הפירוש הפשוט )כמש"כ רש"י שם(. 

 :וכה דבריו

יש לאדם חמשה חושים: ראייה, שמיעה, 

טעם, ריח, ומישוש. וכנגדן יש ה' חושים 

. ובלעם הרשע 16רוחניים כמבואר בכמה פסוקים

שייך שיחול עליו רוח  טימא כל חושיו, והאיך

הנבואה. לכן סימאו הקב"ה באחת בעיניו, כדי 

שלא יוכל לחטוא ולקלקל זאת העין, ועל ידי כן 

 חלה הקדושה בה והיה יכול להתנבאות.

וזה יסוד גדול ונורא בעבודת האדם, כאשר 

ירצה לזכות לחושים הרוחניים, לראות ולטעום 

 רוחני, לשמוע ולמשש ברוחני, ולהיות נכלל

ב"והריחו ביראת ה'", ליהנות מחוש הריח 

הרוחני, עליו לקדש חושיו הגשמיים, באופן 

 שישארו נקיים שיוכל לשרות שם החוש הרוחני.

ובזה מיישב באופן נפלא דברי התרגום עם 

פירוש רש"י, שהתרגום שגילה ופירש על שתום 

, רצה לומר, מפני מה שהיה דשפיר חזיהעין 

היה שפיר חזי  סומא באחת מעיניו, לזאת

הנבואה, אבל אם לא היה שתום העין לא היה 

 .17בו מקום ודרך שתחול עליו הנבואה!

                                                             
הרבה חכמה, )מלכים  ראהכמו שכתב )קהלת א'( ולבי  16

ביראת  והריחו, )ישעיה י"א( שומעא ג'( ונתת לעבדך לב 
ה', וכן יתר החושים )כמבואר במדרש רבה קהלח פ"א 

 בפסוק דברתי אני עם לבו(.
מע שבעינו הימנית היה אכן, לפי דברי הבעש"ט מש 17

סומא ולא בעינו השמאלית, ולאחר העיון נראה אין זו 
סתירה עם הנ"ל, כי מה שיודע בעולם שנסתם היה בעינו 
השמאל ]ולכן לא ראה בשפלות עצמו[, אין הכוונה שהיה 
נסתם מראיה גשמית, רק אדרבה מכיון שפגם בעינו 

ני השמאל כל כך בראיות לא טובות, לא זכה לחוש הרוח
של העין השמאלית ולא זכה להאי מתנה מלעילא, להכיר 
האמת לחיות עם שפלות עצמו, וכפי המבואר לעיל 
מהבעש"ט כי בכדי שתשרה הקדושה בהכרח לטהר ולקדש 

 א גוטן שבת!

לתגובות: הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 

 'לקוטי שערי תשובה' )מנצ'סטר( 

 לשון לימודים
משלי בלעם או נבואות שומע אמרי 

 ל?-א
עֹר ַוִיָשא נֹו בְּ ָעם בְּ ֺאם ִבלְּ ָשלֹו ַויֹאַמר, נְּ  מְּ

רֵ  ֺאם שֵֹמַע ִאמְּ ֺתם ָהָעִין. נְּ ֺאם ַהֶגֶבר שְּ ל -י אֵ ונְּ

לוי ֵעיָנִים )כד, ג-דַ -ֲאֶשר ַמֲחֵזה שַ  -י ֶיֱחֶזה נֵֹפל וגְּ

 ד(

בפרשה, פרשת בלק, אמר בלעם ארבעה 

, 18'משלים'. מרביתם נסובו אודות עם ישראל

רון הוסיף בלעם להתנבא על אומות ובמשל האח

 נוספות.

בכל משל נאמר בתחילתו סיבה ופתיחה 

ַלמשל, לשם מה נאמר וכדומה. והנה הבדל גדול 

קיים בין שני המשלים הראשונים לבין השנים 

האחרונים, בשני הראשונים פותח בלעם ופונה 

לדבר כלפי בלק, ואילו בשנים האחרונים פותח 

ה את הדברים מאת בלעם בתיאור על כך שרא

 ה'.

ניכר הבדל. בשנים  19גם בתוכן המשלים

הראשונים בלעם עדיין אינו מברך בפירוש את 

ישראל, הוא אומר במשלו לדחות את הקללות, 

ומבאר עד כמה מוגנים ישראל מפני כל סוג של 

 -, ואף שגם בכך יש משום ברכה 20ארור או זעם

לא ברכם להשפעה טובה עד למשלים 

ם, בשני משלים האחרונים, בירך האחרונים. ש

את ישראל שיעשו חיל וינצחו את כל אויביהם 

 וכו'.

מהו הגורם לשני הבדלים אלו במשלים, 

 בפתיחה שלהם ובגוף העניינים?

 דבר ה' בפי בלעם
בלעם קוסם היה, ככתוב בספר יהושע )יג, 

כב(. קוסם הוא המנחש לומר ברכות וקללות 

ו. אולם מלבד ומחיל אותם על ידי עין הרע שב

זאת עוד היה בלעם גם נביא, שידע לכוין דעת 

 קונו.

כאן במעשה שכירת בלעם על ידי בלק, לא 

שכר בלק את בלעם רק כדי שיקסום לו כנגד 

ישראל. כפי שנאמר שהלכו זקני מואב וזקני 

                                                                           
אותו אבר, ורק בעינו הימנית שהיה סומא בה, היה כח 

 לקדושה לשרות שם.
בסוף המשל האחרון הוסיף בלעם ואמר נבואות קצרות  18

פות, אלא שהם נחשבים )במאמר זה( כחלק מן המשל נוס
 האחרון.

על פי פשוטם לבד גם סודות ורמזים נשגבים,  19
 שבפסוקים חתומים אלו מכוסים.

 כמו בפסוק: ָמה ֶאקֹב לֹא ַקבֹה ֵאל וָמה ֶאזְּעֹם לֹא ָזַעם 20
 ה'. )כג, ח( ובהמשך שם.

מדין 'וקסמים בידם' )כב, ז(. לכן ניסה בלעם 

, פעם לקסוםבתחילה לקלל את ישראל בכחו 

 ועוד פעם.אחת 

נאמר לו מפי  -אולם גם הקסם שבפי בלעם 

ה', כיצד לאומרו. כפי שנצטווה לפני שהלך 

למואב: אך את הדבר אשר אדבר אליך אותו 

תעשה )כב, כ(. וכך נקרה האלקים לבלעם ושם 

דבר הקסם בפיו, דבר ה' היה לברך את ישראל. 

מכיון שראה בלעם שהקסם אינו כפי שרצה, 

ע לישראל, ניסה שוב פעם ואינו יכול להר

את  לברךנוספת, ואחר שראה כי 'טוב בעיני ה' 

שינה את דרכו 'ולא הלך כפעם בפעם  -ישראל' 

 לקראת נחשים'.

הנחשים הם הקסמים, ומשראה שאינם 

ביעקב', חדל  נחשחלים על העם 'כי לא 

מנסיונותיו לנֵחש. מה היו אם כן אמירותיו 

 במשלים הבאים?

 רוח אלקים
אחר שפסק בלעם ולא הלך לקראת נחשים, 

אומר הכתוב כי נחה עליו אלקים, מעתה החל 

. לכן אמר בתחילת המשל 21בשם ה'להינבא 

ֵרי ֵאל, ֲאֶשר ֺאם שֵֹמַע ִאמְּ  שנאמר בנבואה: נְּ

לוי ֵעיָנִים )כד, ד(. -דַ -ַמֲחֵזה שַ   י ֶיֱחֶזה נֵֹפל וגְּ

ר י'. בדב-ד-כעת החל לדבר בנבואה, 'מחזה ש

הנבואה הגיעו אל העם הברכות גדולות, כאשר 

ברכו ה'. ומששמע בלק את ברכותיו אלו ספק 

כפיו בייאוש וגרש את בלעם. אולם כיון שנחה 

רוח ה' על בלעם הוסיף מעצמו לישא משל על 

 אשר יקרה 'באחרית הימים'.

במשל הרביעי אמר עוד בלעם על עצמו: 

זו גדלה 'ויודע דעת עליון' )כד, טז(, שבנבואה 

 ידיעתו גם לעתיד הרחוק, באחרית הימים.

כך על ידי ששמר ה' על עמו ישראל, נפלו 

שונאי ישראל ובפיהם שיבחו ובירכו את העם. 

 כי ברוך הוא!

 א גוטן שבת! 

 

 לתגובות: הרב שמואל בר"י ליפשיץ

 מסלתה של תורה

 עין טובה
חז"ל מלמדים אותנו להתבונן על שורש 

רשעותו של בלעם הרשע, "כל מי שיש בידו 

שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם 

מתלמידיו של  ושלושה דברים אחרים, אבינו,

עין טובה ורוח נמוכה ונפש  בלעם הרשע.

עין רעה  מתלמידיו של אברהם אבינו. - שפלה
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בלעם מתלמידיו של  - ורוח גבוהה ונפש רחבה

 הרשע )אבות פ"ה מי"ט(

 לטוב או למוטב –שפיטת העין 
השורש של הרשעות הוא מידות 

והשורש לכל קדושה והאמונה הן  מקולקלות,

  המידות הטובות והישרות.

מה  שואל בעל ה'שפת אמת':

הרי כל שוטה  "תלמידיו של בלעם", פירוש

באשר הוא יכול להתנהג במידות רעות אלו גם 

הרשעים  ה השפת אמת:עונ בלי לימוד?

מישימים עצמם לצדיקים על מנת לבצע את 

"אם יתן לי בלק לכן בלעם אומר:  רשעותם.

פי  מלוא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את

לא יקח  בלעם רואה עצמו כצדיק גדול, הן ".ה'

כסף וזהב מבלק, וזאת על מנת לקיים את דבר 

ה', ויחד עם צדקות מעושה זו הוא מסיק 

ו המוטה כי רצון השם שילך עמם במחשבת

לקלל את עם הקודש, כך שופטת עינו הרעה, 

  והולך הוא בהשכמה לבצע את זממו הרע.

 אהבת הכסף –נפש רחבה 
מכאן למדים אנו על נפשו הרחבה ואהבת 

אלא  כל פעולתו אינה לשם שמים, הכסף שבלבו.

אפילו  עבור הרווח האישי שיהיה לו מכך.

טרס אישי ולא רצון הכנעתו היא מתוך אינ

 אמיתי לקידוש ה'. 

ולעומת הרשעות וקלקול המידות של 

אברהם אבינו מלמד לדורות כיצד  בלעם,

להתבונן על המציאות בעין טובה, גם את 

המעשים הפשוטים והיומיומיים, לקיים מפני 

 רצון השם בלבד.

 "א גוט'ן שבת!" 

  לתגובות: הרב מרדכי פלדשטיין

 מעדני מלך
 בהשגחה הפרטיתהאמונה 

ַנָשא לֹא יִ  ַכֲאִרי ִיתְּ ָלִביא ָיקום וְּ ַכבֶהן ָעם כְּ  שְּ

ֶתה )כג, כד( כָ  ַרע ַעד יֹאַכל ֶטֶרף וְַּדם ֲחָלִלים ִישְּ

ָבֲרֶכיָך בָ  ִקיֶממו מְּ ָלִביא ִמי יְּ רוךְּ ָשַכב ַכֲאִרי וכְּ

ֶריָך ָארור )כד, ט( אֹרְּ  וְּ

זוטרתי א"ר אבהו בן  ,(:במסכת ברכות )יב

בקשו לקבוע פרשת בלק  א"ר יהודה בר זבידא:

בקריאת שמע, ומפני מה לא קבעוה? מפני 

 ,א"ר יוסי בר אבין וכו' י טעמאאטורח ציבור, מ

משום דכתיב בה האי קרא: כרע שכב כארי 

 וכלביא מי יקימנו.

מעלת פרשה זו  יוהנה מתעוררת השאלה מה

לקרותה  ריאת שמע,קבעד שהיה ראוי לקובעה 

 לולי טורח הציבור? ,פעמיים בכל יום

ועוד, הרי בקריאת שמע יש קבלת עול 

פרשת  כותשיי יומה ,מלכות שמים ועול המצוות

 ?לשם בלק

 פיו הכשילו
אמר שלמה לבאר הדבר נקדים, במה ש

אדם מערכי לב ומה' המלך במשלי )טז, א( ל

 מקומות בכמה ל"חז כך על וכתבו מענה לשון,

 בהשגחה תלוי האדם של דיבורו שאפילו

לאדם  טז( ', וכתב במדרש משלי )פרמהשמים

מערכי לב ומה' מענה לשון. להודיעך שהכל מיד 

ה' לא מן האדם, לא מחשבת לב, ולא דבור לשון, 

שנאמר ומה' מענה לשון. כל אדם מונהג 

ומושגח באופן פרטי ופרטני ואין שום בריה 

להזיקו או לעוזרו נגד רצון  הבעולם שיכול

האדם שולט בו  איןדיבור ה"ת עד שאפילו השי

 אלא כרצון השי"ת.

דרשו , שאנו מוצאים בפרשתנו את יסוד זה

הכשיל פיו של בלעם אותו, וראו ופירשו כיצד 

 ראה .דיבורו עין בעין שאין הוא השליט על

 ,הלא שלח שלחתי אליך (פר' בלקבמדרש אגדה )

לפי ששני פעמים שלח אליו, לפיכך נאמר שני 

ם, שלח שלחתי: האמנם לא אוכל כבדך. פעמי

שלא  ,שיצא ממנו בפחי נפש]לבלק[ פיו הכשילו 

פיו הכשילו,  – גם אתם :רש"יירש פ ,כבדו: עוד

גם אתם סופכם לילך בפחי נפשי כראשונים: 

 ,פיו הכשילו – ארה לי :כתב בעל הטורים ,עוד

האור החיים  ן כתב)פס"ז(: וכ אותושלבסוף קלל 

מז פיו הכשילו במאמר ארה לי ובדרך ר הקדוש,

לארר את בלק, וכן היה שגרם לו בעצתו מיתת 

 .כזבי בתו. כי מהשם מענה לשון

 השגחה פרטיתבהדיבור  ףא
נראה לתרץ, שאמנם כל מעלת לפי כל זה ו

שמקבל האדם עליו עול  כךהיא ב ריאת שמעק

מפריע גדול נה הומלכות שמים ועול המצוות, 

שמים והמצוות  יש לאדם בקבלת עול מלכות

אדם שבכוחו נדמה לש ,הנהגת העולם ואה

 מעתה יובןו ,את העולםהוא וחכמתו מנהל 

האמצעי לכך שהאדם יוכל לקבל עול מלכות ש

המצוות תלוי בחוזק האמונה עול שמים ו

כח והבטחון בהשי"ת שהכל נעשה ממנו ולא מ

באה התורה ללמדנו את  פרשה זוב האדם.

על  ובפרט ,טהשגחתו על הבריאה בפרוטרו

כדי שמתוך כך יכיר האדם חובתו  ,ישראל

 בשמחה. 'בעולמו לעובדו ית

וזה יסוד עבודת ה', להאמין באמונה שלמה 

שהכל נעשה בהשגחתו ואין הדבר תלוי ברצון 

ת הלבבות בשער הביטחון וחובב ו שכתבזר, וכמ

שאם כל העולם כולו יתקבצו וירצו להקדים או 

שלא נגזר מאיתו  ,הן טוב והן רע ,לאחר דבר

והוא סיבת הסיבות ועילת  ,לא יוכלו ,יתברך

טרחת הציבור  אשלול זהו הטעם לכך העילות.

 ריאת שמע,בקלפרשה זו היה ראוי לקובעה 

שפרשה זו קשורה ואחוזה עם קריאת שמע, 

 עיקרה אמונה.ש

 ומבורך!  שלום שבת

 ט"ס מלכא מרדכי י"ואהבה, הצב בידידות

 

א, "שליט מלכא מרדכילתגובות: הרה"ג ר' 

 מוסדות וראש הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא

 אמרי, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר ,"המלך אור"

 מרדכי ועוד 

 מפרדס הכהונה

מדוע לא  –כי הולך הוא והוא רכוב 
 נפשט מכאן שרכוב כמהלך?

ַא ,ֵלךְּ הואַוִיַחר ַאף ֱאלִֹקים ִכי הֹוֹ ַיֵצב ַמלְּ ךְּ ַוִיתְּ

ָעָריו ִעםֹוֹ וְּהוא רֵֹכב ַעל ֲאתֹנֹוֹ וגו'ה'  ֵני נְּ )כב,  ושְּ

 כב(

הגמרא במסכת קידושין )לג:( מתחבטת: 

"איבעיא להו, רכוב כמהלך דמי, או לאו כמהלך 

 דמי?".

והקשו בספר "מרפסין איגרי" בפרשתנו, 

מדוע אין הגמרא פושטת את ספיקה ממקרא 

מפורש, שנאמר "ויחר אף אלוקים כי 'הולך' 

וא", למרות שבלעם לא הלך ברגליו, אלא "והוא ה

 רוכב על אתונו"?

 א. מיהר האתון ולכן נקרא הליכה
תירצו שם בשם הרה"ג רבי ישראל מנחם 

קליין שליט"א,  שבשעה שבלעם רכב על אתונו, 

האיץ בה כדי לזרזה ולמהרה בדרך, ומבאר 

שבמקרה כזה כולם יודו ש"רכוב כמהלך דמי", 

וקא באדם הרוכב על גבי וספק הגמרא הוא ד

בהמה ואינו פועל כלום בהילוכה, רק יושב על 

גביה והיא מרכיבתו, בזה יש להסתפק אם 

 רכיבתו נחשבת להילוך, או לאו. עכ"ד.

 ב. מחשבתו היה ללכת
עוד תירצו שם בשם הרה"ג רבי אוריאל 

ירקוני שליט"א, שלמרות שבלעם לא  –גרינגרד 

"כי הולך הוא" הלך, אלא רכב, נאמר בו הלשון 

כיון שמחשבתו ורצונו היו ללכת, והקב"ה מצרף 

מחשבה למעשה. עכ"ד. ]עיין רש"י בפרשת כי 

תבוא )דברים כו, ה( על הפסוק "ארמי אובד 

אבי", שבעובדי כוכבים חושב להם הקב"ה 

 "מחשבה כמעשה"[.

 ג. כשיצא מביתו הלך
לענ"ד נראה לבאר בס"ד כוונת הכתוב כך: 

" על אתונו, אך מתחילה אמנם בלעם "רכב

כשיצא מביתו הרי היתה גם פעולת הליכה, על 



הליכה זו נאמר: "ויחר אף אלוקים כי הולך הוא", 

ולכן, "ויתייצב מלאך ה' בדרך", והתייצבות זו 

היתה בשעה ש"והוא רוכב על אתונו" ]שהליכה 

זו יש בה יותר מעשה מאשר פעולת הרכיבה אם 

יוחד חרה אף ה'. לאו כמהלך דמי לכן על זה במ

או אולי חרה אף ה' גם על הרכיבה, ורכיבה 

שתחילתה הליכה אפשר יותר לומר בה לשון 

 הליכה גם אם רכוב לאו כמהלך דמי[.

 באהבה, שבת שלום ומבורך! כהנים בברכת

 רבינוביץ הכהן גמליאל הרב

 

רבינוביץ  הכהן לתגובות: הרה"ג ר' גמליאל

)כ"ח כרכים(, אודך'  אני 'גם ס"מח שליט"א,

 ג"כ, ועוד  החדש' יוסף 'פרדס

 מתהלך בג"ן

 'כי עתה גם אתכה הרגתי'
ַאִני ָהָאתֹוֹ ָגלִ ַוִתרְּ ָפַני ֶזה ָשלֹש רְּ  ,יםן ַוֵתט לְּ

תִ  ָכה ָהַרגְּ ָתה ִמָפַני ִכי ַעָתה ַגם אֹתְּ י אוַלי ָנטְּ

אֹוֹ  ָתה ֶהֱחֵייִתי )כב, לג(וְּ

נתקשו המפרשים בביאור תיבת 'גם' אותה 

הרגתי. ובדעת זקנים מבעלי התוספות כתב, 

'ונראה שגם הנערים הרג, שאין נזכרין כלל 

הכא'. וכן כתב ברבינו יוסף בכור שור כאן, 

וביאר בזה מה שכתוב 'גם' אותכה הרגתי, 

לרבות שכשם שהרג את נעריו כן יהרוג גם 

 אותו. 

איש בלעם ואיש המצרי שהכה 
 עברי היו אחוזים בשורש אחד

ונראה בזה, בהקדם מה שכתב רבינו בחיי 

)שמות ב, יב( 'ויך את המצרי, ראוי היה משה 

מששת ימי בראשית לעשות המעשה הזה להרוג 

את המצרי, כי כוחו של מצרי הוא כוחו של קין 

והדברים מפורשים יותר  שהוא מצד הטומאה'.

כי שבעתים בכתבי האר"י וזה לשונו: 'בפסוק 

יקם קין, יק"ם ר"ת, י'תרו, ק'ין, ק'רח, מ'צרי. כי 

נפש קין, להיותה נפש נאחזה בזוהמת הנחש 

מאד, וגבר הרע שבה על הטוב שבה, ונתגלגלה 

במצרי שהיה גוי. ומשה שהוא הבל, רצה לתקנו 

על ידי שהרגו בשם המפורש, שם בן מ"ב, 

והוברר הרע שבה, והעלהו לבחי' הטוב שבה אל 

דושה'. ובמקום אחר )שער הפסוקים פר' הק

בלק( כתב האר"י 'כי משה הרג את המצרי, שבו 

היתה נפש הרע של קין מגולגלים בה והיה בו 

גם כן ניצוצות טובות, ורצה משה שהוא הבל 

אחיו לתקנו על ידי הגלגול, והמיתו בשם 

המפורש, של שם בן מ"ב, להעלות נפשו אל 

בנחש ובקסם,  הקדושה. אבל בלעם, שטמא עצמו

ובש"ז ובבעילת אתונו כנזכר בזוהר, ונטמא 

בתכלית, לא רצה פינחס שהוא משרש קין, 

להמיתו בשם המפורש, רק בחרבו הטמאה, 

שהיה עבודה זרה בצורת נחש חקוק עליו, כמ"ש 

בזוהר בפרשת בלק על פסוק ואת בלעם בן בעור 

הקוסם הרגו בחרב ועי"ש, ונמצא, כי גופו מת 

ה'. ועיין מה שכתב בזה במגיד בדרך הטומא

 מישרים סוף פרשת שמות.

נמצא שבלעם ואיש המצרי הזה היו אחוזים 

בשורש אחד, והמצרי זכה שיהרגו אותו בדרך 

של קדושה, ואילו בלעם לא זכה לכך. ושו"ר 

במקור חיים לרבי שמואל וויטאל )דף עט.( 

שכתב שבלעם נתאווה לאותה מיתה שהרגו בו 

ל זה אמר תמות נפשי מות את האיש מצרי וע

ישרים, עיי"ש בדברים נפלאים. ויש לומר שזהו 

שאמר המלאך אל בלעם, שאילו לא נטתה 

אותכה הרגתי, היינו  גםהאתון מפני כי עתה 

כשם שכבר הרג משה את המצרי בשם המפורש, 

כן הייתי גם הורג גם אותך בשם המפורש והיה 

י לך תיקון על ידי זה, אבל עתה שלא ניתן ל

רשות להרגך, תצטרך להיהרג על ידי החרב 

הטמא ולא יהיה לך תיקון זה. והנה איתא בספר 

הישר שלפני שהרג משה את המצרי רצה משה 

רבינו להרוג את בלעם וברחו בלעם ושני בניו 

לארץ כוש, ונמצא שאז כבר הפסיד פעם אחת 

את שעת הכושר שיזכה גם הוא שתהיה הריגתו 

תה היה הפעם השניה על ידי שם המפורש, וע

שאבדה ממנו תקוה זו. וזהו שאמר לו המלאך 

אותכה  גםדייקא  'עתה'שאילו זכית כי הנה 

הרגתי, מה שלא עלה בידך בהיותך במצרים 

ועתה היה עולה בידך דבר זה, אבל על ידי 

 שנטתה האתון מפני לא הרגתי אותך גם עתה. 

והנה האר"י כתב שמה שמשה רבינו הרג 

י שם מ"ב, ובמקום אחר )ספר את המצרי ע"

הליקוטים מס' ברכות( כתב האר"י שמשה רבינו 

הכהו בשם תכ"ה שהוא שם אחד משם ע"ב. 

וידוע ששמות ע"ב מכוונים כל אחד כנגד תיבה 

אחת שבפרשת והיה אם שמוע, ושם תכ"ה מכוון 

כנגד תיבת 'אנכי'. ויש לרמז שכל אלו השמות 

תה גם מרומזים בדברי המלאך אל בלעם כי ע

אתכה הרגתי, שהכוונה שהיה הורג אותו בשם 

עולה  גםהמפורש כשם שהרג את בלעם, דתיבת 

יש אותיות  אתכ"השם מ"ב עם הכולל, ובתיבת 

תכ"ה, ועולה כמנין שם תכ"ה עם הכולל. וע"כ 

כתוב כאן אתכה בה' שלא בכל התורה כולה, 

לרמז שהיה הורג אותו בשם תכ"ה. ו'כי עתה' 

 ין תכ"ה ואנכי. עה"כ עולה כמנ

 'בתרין עולימיא'
והנה מצאנו כאן שהרג את בלעם ואת שני 

נעריו עמו, שהיו שני בניו כדאי' בתרגום יונתן, 

וכן מבואר בספר הישר הנ"ל שרצה משה להרוג 

את בלעם ועל כן ברח הוא ושני בניו עמו, הנה 

על פי זה יש לפרש מה שאיתא בתרגום 

ויפן כה וכה ירושלמי בפרשת שמות על הפסוק 

וירא כי אין איש ויך את המצרי, ואסתכל משה 

ברוח קודשא בתרין עולימיא והא לית גיורא 

עתיד למיקום מההוא מצריא וקטל ית מצריא. 

וכבר נתחבטו בה רבים לבאר מהו בתרין 

עולימיא. ולפי זה יש לומר שהרי כן היה דרך 

כל אדם חשוב ללכת עם שני נערים, כמו 

בלק ח(, והנוגש הזה שהיה  שארז"ל )תנחומא

ממונה על השוטרים הלך עם נערים לשמשו, 

ומשה רבינו הוצרך להרוג גם את שני הנערים 

שלו שלא יגלו. וזה מרומז בפסוק ויפן כה וכה 

היינו בשני הנערים העומדים מימינו ומשמאלו, 

וראה גם עליהם שלא יצאו מהם גרים על כן 

י הרגם, וזה שאמר התרגום שהסתכל בשנ

הנערים גם כן, וכדרך התרגום שמתרגם על 

 נעריו עולימיא. 

וכשם שאיש המצרי הזה רצה לטמא את 

ישראל בטומאת עריות, שהוא בא על שלומית 

בת דברי כדאי' ברש"י סוף פרשת אמור, כן 

היתה עצת בלעם לטמא את ישראל בעריות. ובן 

שם ה', כלשון שנאמר  נוקבהאיש המצרי היה 

ל. והאיש המצרי -לא קבה אבבלעם מה אקוב 

היה לו אחיזה בשבט דן, שהוא בא על שלומית 

בת דברי למטה דן, וכן בלעם היתה עיקר 

כוונתו לקלל את שבט דן כדאי' בתרגום יונתן 

)כב, מא(. ומעשה בלעם היה בחודש תשרי, 

כדאי' בתפארת יהונתן בפרשתן, והוא החודש 

 השביעי המכוון נגד שבט דן לפי סדר תולדות

השבטים. וכן נהרג בחרב שהיו חקוקים בו שני 

נחשים על ידי צליה משבט דן כדאיתא בזוה"ק 

)בפרשתן דף קצד:(, ומפרש בזה הפסוק יהי דן 

 נחש עלי דרך שפיפון עלי אורח, ואכמ"ל. 

 א גוט'ן שבת!

  בוים )מאנסי( צבי לתגובות: הרב ישראל

 עיון המשפט

מותר לפתוח פתח בזמן הזה האם 
 ?ו של השכןפתחמול 

נֶֹתיךָ  ַיֲעקֹב אָֹהֶליךָ  טֹבו ַמה כְּ ָרֵאל  ִמשְּ ִישְּ

  )כד, ה(

במהלך בניית תוספת לדירה, השכנים ממול 

דורשים למנוע פתיחת חלונות מול החלונות 

שלהם, הם דורשים שיבנו חלונות גבוהים מאוד, 

או אטומים וכדו'. ואם נעשה זאת, החדר החדש 

ימוש. האם יש להם את יהיה מאוד לא נוח לש



הזכות לדרוש דרישה כזו? ומה דין פתיחת פתח 

 חדש לדירה מול פתח אחר?

 היזק ראיההרחקה בכללי 
מעיקר הדין, כאשר בונים בית אין לפתוח 

חלון שיהיה ניתן לראות ממנו לבית אחר או 

. אמנם אם כבר קיים חלון 22לחצר של אדם אחר

נוסף. הפונה לאותו מקום, מותר לפתוח חלון 

ובלבד שהחלון הנוסף לא יגרום לנזק גדול יותר 

על ידי חשיפת שטח נוסף. כך גם אסור לפתוח 

פתח של בית מול פתח בית אחר. וכשם שאסור 

לגרום חשיפת שטח נוסף שלא היה חשוף קודם 

לכן, כך אסור גם לגרום להיזק ראיה על ידי 

חשיפה ממושכת יותר. וכגון פתיחת פתח של 

ת, הגורם ליותר אנשים לראות את חנות מול בי

הבית ממול. וכן אסור לעשות כל שינוי בפתחים 

או חלונות, אם יגרום לחשיפה גדולה יותר, או 

 להיזק ראיה גדול יותר מכל סיבה אחרת.

עוד קבעו חכמים, כי היזק ראיה לבית, הרי 

הוא חמור יותר מאשר היזק ראיה לחצר. כיון 

, והיה נזק גדול ששימושי בית היו צנועים יותר

יותר בראייתם, הלכך יש אומרים שלא מועיל 

מחילה להיזק ראיה בבית, ובחצר מועיל מחילה. 

ומעיקר הדין, יש איסור מוחלט לפתוח חלון 

שיהיה ניתן לראות ממנו בית של אדם אחר, 

ואם פתחו חלון מול חלון, יש לסגור את החלון, 

ו ולמנוע את היזק הראיה. אמנם בזמן הזה נהג

לבנות בתים בצורה אחידה, ובדרך כלל בונים 

 חלון מול חלון, ומצוי גם שבונים פתח מול פתח.

 דיני היזק ראיה בזמן הזה
בזמן הזה היזק הראיה אינו מזיק כפי שהיה 

בעבר. כיון שיש תריסים ווילונות לחלונות, ואנו 

רגילים לסגרם מתי שרוצים שלא יראו אותנו. 

בשביל שנוכל לסגור  ויש תאורה שאנו מדליקים

את התריסים. בעוד שבעבר לא היה אפשרות 

סבירה לסגור חלונות, ולא היה תאורה סבירה. 

הלכך נהגו להקל בכל זה. ולמעשה הפוסקים 

הקלו לבנות כפי המנהג, גם אם בונים חלון מול 

חלון ממש. אמנם אם אפשר, ודאי שראוי למצוא 

יזק פתרון ולבנות חלונות באופן שלא יגרמו ה

ראיה, כי לא נוח לאנשים להסתגר בביתם 

ולסגור תריסים ווילונות. וכן כשבונים מרפסת 

פתוחה מול בית פרטי, מצוי שנגרם מכך נזק 

גדול יותר מחלון רגיל, כיון שרגילים לשבת שם 

זמן רב והדבר גורם נזק גדול יותר, ומן הראוי 

שלא לעשות זאת מול חלונות בתים. והכל לפי 

 .23פי האפשרויות והמנהגהעניין ול

                                                             
 סי' קנ"ד. עיקרי הדברים התבארו בחו"מ 22
תשובות והנהגות להגר"מ שטרנבוך ח"ג סי' תנ"ג, ועיי'  23

שו"ת שבט הלוי חלק י סימן רעב. ובשו"ת מהריט"ץ סי' 

ואם מבקשים לפתוח פתח מול פתח, פעמים 

שאין בזה נזק כלל, וכגון שיש מעבר ציבורי 

פעיל מול אותו פתח, הרי שאין הפסד מפתיחת 

פתח נוסף. ופעמים שיש בזה נזק, ואין לעשות 

שינוי בבניין ולהזיק את השכנים. שהרי גם אם 

לא  הבניין נבנה במטרה להרחיבו בעתיד. אך

 נבנה במטרה להחליף את מיקום הפתחים.

אמנם כאשר מדובר במוסד לימודים או בית 

כנסת וכדו', נהגו לאסור עליהם לפתוח חלונות 

מול בתים, כיון שגורם שישבו ברציפות להסתכל 

 .24לבתים הסמוכים, והרי זה נזק גדול מאוד

ומכל מקום לעולם יש להזהר שלא להסתכל 

 .25כלל לבית חבירו

 דוידזון אליעזר הרב, שלום שבת בברכת

 ובית כולל הרב אליעזר דוידזון, ראש לתגובות:

 ממונות בענייני בוררות ויעוץ, המשפט עיון הוראה
  322-7235323 פקס:  3112517250 טל':

 פרחים לתורה
רק בעל מידות  -טוב עין הוא יברך 
 טובות יכול לברך!

ָך ָבאו ָהֲאָנִשים  רֹא לְּ קום ֵלךְּ ִאָתם ִאם ִלקְּ

 )כב, כ(

הדבר מעורר תמיהה, שבתחילה אמר הקדוש 

ברוך הוא לבלעם "לא תלך עמהם", ומדוע כעת 

אמר לו קום לך אתם, הרי אצלו יתברך אין 

 שינוי רצון?

ֶנפֶ  מוָכה, וְּ רוַח נְּ ש חכמינו אמרו: "ַעִין טֹוָֹבה, וְּ

ָרָהם ָאִבינו. ִמיָדיו ֶשל ַאבְּ ָפָלה, ִמַתלְּ ַעִין ָרָעה,  שְּ

ִמיָדיו ֶשל ָחָבה, ִמַתלְּ ֶנֶפש רְּ בֹוָֹהה, וְּ רוַח גְּ ָעם  וְּ ִבלְּ

ָהָרָשע" )אבות פ"ה מי"ט(. לומד מכאן הרה"ק 

רבי אברהם דב מאווריטש זיע"א בספרו הקדוש 

בת עין, שבלעם רדף אחר הכבוד ושאר 

התענוגים, והתנהג ב"נפש רחבה", ועל ידי כך 

 ינו רעה.היתה רוחו גבוהה וע

מבאר הבת עין, שרצון ה' היה שבלעם יברך 

את ישראל כמו שאכן היה לבסוף, אלא שלא 

היה קיום לברכותיו כי היה בעל מידות רעות. 

 לכן מתחילה לא נתן לו ללכת עם שרי בלק.

אך לבסוף כאשר היו לו בושות לפני שרי 

בלק, וכמו שהוא עצמו אמר לאתונו "לו יש חרב 

תיך", מחמת אותה בושה בידי כי עתה הרג

נסתלקו ממנו מקצת ממידותיו הרעות, וכבר 

 היה יכול להיות קיום לברכותיו.

                                                                           
רנ"ג כתב שהכל לפי המנהג, והקל כמנהג עירו צפת. אמנם 

בשו"ת משכנות ישראל להגר"י גרוסמן זצ"ל סי' ל"ד כתב 
 לאסור כפי הדין. אך לא נהגו כן.

 הגות שם.תשובות והנ 24
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 מטרת הצבת המלאך בדרך
ַגל ה' ֶאת ֵעיֵני  בהמשך הפרשה נאמר 'ַויְּ

' )כב, לא ַאךְּ ה' ִנָצב ַבֶדֶרךְּ א ֶאת ַמלְּ ָעם ַוַירְּ (. ִבלְּ

והדבר תמוה, איך יתכן שטמא ורשע כזה יוכל 

 ת פני מלאך?!לראו

מיישב הבת עין על פי דרכו, שמכיון 

שהיתה לו בושה גדולה באותה שעה, נסתלקו 

ממנו מקצת מידותיו הרעות, ולכן יכל להסתכל 

 בפני המלאך ואף לשוחח איתו!

בתחילה ה' לא הרשה לבלעם ללכת 
 לטובתו! -

לכן כאשר שלח בלק תחילה שרים שלא היו 

ברוך הוא כל כך מכובדים, לא הרשה הקדוש 

לבלעם ללכת, כי ידע שהבושה שתהיה לו 

בפניהם לא תהיה כל כך גדולה, ולא יוכל לברך 

 את ישראל.

אך לבסוף כששלח "שרים רבים ונכבדים 

מאלה", ידע הקב"ה שבפניהם תהיה לו בושה 

גדולה, וממילא יהיה קיום לברכותיו, לכן כעת 

 הרשה לו ללכת.

 נדרש מבלעם תיקון המידות
בת עין, שהדבר נרמז בפסוק עצמו, ומוסיף ה

ַאךְּ ֶאת ַהָדָבר ֲאֶשר  שאומר הקב"ה לבלעם "וְּ

" )כב, כ(. ולא אמר "אותו ַתֲעֶשהֲאַדֵבר ֵאֶליָך אֹתֹוֹ 

", ומדוע? כדי לרמוז לו שצריך כאן מעשה, תדבר

תיקון מידותיו הרעות כמו שנתבאר, ורק  –והוא 

 אז יהיה ראוי לברך את ישראל.

כאשר בלעם יצא לדרך, נשאר אמנם 

במידותיו הרעות והלך ללא כל שינוי, לכן נאמר 

"ויחר אף אלקים כי הולך הוא" ללא כל שינוי, 

ואז הציב את המלאך בדרך כדי לשבור את 

גאוות בלעם ורוחו הגבוהה, על מנת שיהיה 

 ראוי לברך את ישראל.

והדבר נרמז בפסוק "ויתיצב מלאך ה' בדרך 

בדברי המלאך שאמר "הנה אנכי לשטן לו", וכן 

פילה ש'יצאתי לשטן". שט"ן ראשי תיבות )נפש( 

'מוכה. כי המלאך נצב בדרך נובה )רוח( ט')עין( 

 כדי לקרב את בלעם למידות אלו.

למדנו שבלעם רדף אחרי הכבוד ושאר 

התענוגים, והתנהג ב"נפש רחבה", ועל ידי זה 

ו היתה רוחו גבוהה ועינו רעה. וה' יתברך הביא

לתיקון מסוים ממידות רעות אלו, כדי שיהיה 

 קיום לברכות שיברך את ישראל!

יתן ה' שנשכיל לשמור עצמנו ולא ליפול 

במידות רעות, ובזכות הליכה בדרך התורה 

 ובמידות טובות, נזכה להנצל מן החטא ומכל רע!

 שבת שלום ומבורך!

 

  לתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל



 קרסים
 השי"ת הקשר הרציף עם

...ר' יוחנן בתר דמסיים צלותיה אמר הכי 

'יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו שתציץ בבשתנו 

ותביט ברעתנו ותתלבש ברחמיך' וכו', ר' זירא 

בתר דמסיים צלותיה אמר הכי, יהי רצון 

מלפניך ה' אלוקינו שלא נחטא ולא נבוש ולא 

אמר הכי  נכלם מאבותינו. ר' חייא בתר דמצלי

יהי רצון מלפניך ה' אלקינו שתהא תורתך 

אומנותנו ואל ידוה לבנו ואל יחשכו עינינו. רב 

בתר צלותיה אמר הכי יהי רצון מלפניך ה' 

אלקינו שתתן לנו חיים ארוכים חיים של שלום 

חיים של טובה חיים של ברכה חיים של פרנסה 

 וכו' )ברכות טז: יז.(

הלך יומנו בהתבוננות קלה נראה כי כל מ

 רצוף בקשר רציף וממושך עם האלוקים.

קשר של הודאה בקשה ותלות נמשכת שלא 

 נפסקת לעולם. 

דומה הדבר להבדיל אלפי הבדלות לאם 

ובנה הקטן אשר כל חייו של התינוק הוא סביב 

אמו, הוא קם בבוקר ומבקש מים, רוצה לצאת 

ממיטתו ומבקש עזרתה, וכך בכל מהלך היום 

, מים, משחקים וכו', והוא כולו הוא מבקש אוכל

תלוי באמו, ולאידך על כל דבר הוא אומר תודה 

לאמו שטורחת בשבילו כל הזמן, וכיוצא בדבר 

כאשר הוא רואה משהו מעניין, מיד הוא מיסב 

את תשומת לב אמו, וכל התפעלות שיש לו בלבו 

 מיד משתף את אמו.

אף אנו כגמול עלי אמו, תלויים באלוקי 

ץ, אבינו אב הרחמן, כל צרכינו השמים והאר

וסיפוקנו אך ממנו. קמים בבוקר ומודים על 

נשמתינו, וכך על כל תנועה ותנועה מודים אנו. 

מודים על נקיון הגוף, מודים על יכולת 

העמידה, על המלבושים, על ההליכה, ועל 

היקיצה וכו' וכו', בתפילה אנו מודים ומבקשים 

או רעם  עלינו ועל כל כלל ישראל וכל ברק

שאנו רואים מיד אנו מודים ומשבחים לרבש"ע 

 שברא כל הנפלאות הללו.

את נוכחות השם בכל  מרגישיםהזוכים לכך, 

צעד ושעל, לפני כל פגישה שופכים תפילה 

 קצרה, ואחרי כל הצלחה מביעים הודאה נרגשת.

 חיינו קשורים ודבוקים באבינו.

 תפילות אישיות
ו בגמרות זה יסוד התפילות הרבות שמצינ

רבות על תפילות אישיות של האמוראים הן 

בסוף תפילת העמידה, והן בזמנים שונים, 

כתפילת ר' נחוניא בן הקנה בכניסתו לבית 

המדרש )ברכות כח:(, וכתפילה שהתפללו 

 רבותינו ביציאתם לדרך )כט:(.

וכן מצינו בגמרא: "ר"א אומר: 'העושה 

ורב  אין תפילתו תחנונים', רבה –תפילתו קבע 

יוסף דאמרי תרוויהו: 'כל שאינו יכול לחדש בה 

דבר', ומבאר רש"י: "מי שאינו יכול לכוין לבו 

לשאול צרכיו ולחדש בה דבר בבקשתו נקרא 

 ".כאתמול כן מחרקבע, והיינו לשון קבע, 

 כדי לזכור את הבורא תמיד
יסוד התפילה בנוי על ההוספה שמוסיפים 

יף הרי היחידים בתפילתם, וכל שאינו מוס

תפילתו קבע, מכיון שאין בה הרגש הלב של 

בקשה והודאה אישית, ואם כן יסוד התפילה 

חסר. אכן, מלבד הוספת מילים אישיות, יש מי 

שיוסיף בנימה האישית עצמה, בהרגש הלב, 

 בחידוד הכוונה, וכו'... 

וזה לשון הרמב"ם בספר אהבה הלכות 

ברכות: "מדברי סופרים לברך על כל מאכל 

תחילה ואחר כך יהנה ממנו וכן אם הריח ריח 

טוב יברך ואחר כך יהנה בו, וכשם שמברכין על 

ההניה כך מברכין על מצוה ומצוה ואחר כך 

וברכות רבות תקנו חכמים דרך יעשה אותה, 

ר את הבורא שבח והודיה ודרך בקשה כדי לזכו

 .אע"פ שלא נהנה ולא עשה מצוה" תמיד

 

לתגובות: הרב א.ל. מתוך ספר שי"ל בע"ה, 

 הערות והארות תתקבלנה באהדה רבה! 

 רז בפרשה

 כניסה לבית הכנסת עם נשק
ָידֹוֹ )כה, ז(  ַוִיַקח רַֹמח בְּ

רבותינו אמרו )סנהדרין פב.( ויקם מתוך 

נכנסין בכלי העדה ויקח רמח בידו, "מכאן שאין 

זיין לבית המדרש". ופירש רש"י: ויקם ויקח, 

מכלל דעד השתא לאו בידו היה. והנה לפי זה 

מי שיש לו אקדח, לא יוכל להכניסו עמו. אך 

בגמרא שם מסופר שפנחס נכנס עם הרומח, 

אלא שלפני כן פירק את הברזל מהעץ שתחוב 

בו, וכיסהו במלבושו ונכנס ל'בית המדרש'. ע"ש. 

זה אם אדם יש עמו נשק רשאי ליכנס ולפי 

 עימו אם 'מכסהו' ואינו ניכר.

והנה גם לענין 'בית הכנסת' כתב השלחן 

ערוך )או"ח סי' קנא סעי' ו(: מותר ליכנס בבית 

הכנסת במקלו ובתרמילו ובאפונדתו. 'ויש 

אוסרין ליכנס בסכין ארוך, או בראש מגולה'. 

ב הרי שאסור ליכנס בכלי זיין. אלא שכאן כת

ב'סכין ארוך'. ולכאורה יש לפרש כי אילו היה 

סכין קצר, מותר ליכנס. וההפרש, כי סכין ארוך 

אי אפשר לכסותו, ובסכין קצר אפשר לכסותו. 

ואם כן בית המדרש ובית הכנסת דינם שווה, 

שאם 'מכסה ואינו ניכר', מותר. אם כן הוא הדין 

לענין אקדח. ובאמת כן פירשו באחרונים הובא 

חיים )סימן קנא(. לפי זה אם ה'רובה בכף ה

ארוך', אין ליכנס בו לבית הכנסת ולבית 

המדרש. לפי שאי אפשר לכסותו אלא אם כן 

 יעטפנו עם בגד גדול. 

ויתכן שאם יכנס עם רובה גדול או סכין 

ארוך, ויכניסנו תחת ארון או ספסל, זהו גם כן 

נקרא כיסוי. כי העיקר שאינו נראה. וכעין מה 

האחרונים שהכהנים בעלייתן לדוכן, שכתבו 

יצניעו המנעלים תחת הספסלין כמו שכתב בכף 

החיים )סימן קכח אות ל(. ועיין ברית כהונה 

)מערכת נ אות ג(. ובפרט אם הספסלים פחות 

משלשה דהוה ליה כלבוד. ועיין בסוגיית הגמרא 

 ברכות )דף כה:( ואכמ"ל.

 אם מותר כשמכסה את הנשק
תמימה )סוף פרשת בלק ובאמת בספר תורה 

אות יח( כתב שתמוה הלשון 'או בראש מגולה' 

מה שייכות שני ענינים הללו. ועוד דאיסור של 

ראש מגולה כבר נזכר )בסימן צא(. ולכן כתב 

שיש כאן טעות דפוס קלה. וצריך לומר כך: יש 

אוסרין ליכנס בסכין ארוך אם הראש מגולה. 

ין כלומר לא על ראש אדם אלא על ראש הסכ

שאם ראשו של הסכין מגולה אסור. עכ"ד. לפי 

זה הדין של כיסוי מקורו בדברי בעל ההלכה. 

 )ועיין בספר אליה רבה שם(.

אכן לכאורה יש בסעיף הנ"ל סתם ויש. ולפי 

שסתם משמע דמותר הכל ולזה בא 'יש אוסרים' 

לאסור כניסה בסכין. ולפי זה, הלכה כסתם 

לשון 'יש ומותר. ]אולם יש מקומות שנאמר ב

אומרים' אבל אינו בא לחלוק כלומר אין כאן 

מחלוקת. אלא לפי שזו הלכה חדשה לא נזכרה 

בתלמוד או בגדולי הראשונים, לכך כותבה 

בלשון זו[. אפס, יש להעיר מהגמרא שבת )דף 

יז:( נעצו חרב בבית המדרש וכו'. ועיין עוד 

בסנהדרין )דף צד:( על פתח וכו'. ע"ש. ]ברם, כל 

, כשאין סכנה, אבל בזמנים ומקומות הדיון

שצריכים להיות במצב הכן וכדומה, מותר[. 

ואמנם מכל הדברים הנ"ל נראה שרק בבית 

הכנסת ובבית המדרש אין ליכנס אבל המתפלל 

תפילה בביתו, מותר לישא עליו נשק. אכן 

בשו"ת ציץ אליעזר )חלק י סי' יח( הוכיח שגם 

. והוכיח המתפלל בביתו, אין לישא עליו נשק

מהטעם הנזכר בראשונים הברזל מקצר 

והתפילה מארכת ימים וכו'. וה' יאריך ימינו 

  בטוב אמן.

  ',ומבורך שלום שבת' בברכת

 רז אלעזר הרב

 

לתגובות: הרה"ג ר' אלעזר רז, רבה של תל 

ת מציון "ס שו"ציון וראש כולל פלא יועץ, מח

 אורה ועוד 



 שתו ושיכרו 

 טובו אהליך יעקב
נֶֹתיךָ  ַיֲעקֹב אָֹהֶליךָ  טֹבו ַמה כְּ ָרֵאל  ִמשְּ ִישְּ

  )כד, ה(

ראה שאין פתחיהם מכוונין זה כנגד  :רש"יב

זה. והוא סימן לכל הצניעות והקדושה שיש 

דבר אחר, מה  ,בבתי ישראל. ועוד פירש רש"י

טובו אהליך, מה טובו אהל שילה ובית עולמים. 

פירש הפסוק על השראת  26ובגמרא פרק חלק

השכינה בבתי כנסיות ובתי מדרשות. וכן אנו 

נוהגים לומר פסוק זה בהיכנסנו לבית הכנסת 

 לתפילה. 

דבר נפלא רואים כאן, שההתפעלות 'מה 

טובו!' מהשראת השכינה בבתי כנסיות ובתי 

מדרשות, היא אותה התפעלות הקשורה ותלויה 

בהשראת השכינה שבבית של כל אחד ואחד. 

נה, גם השראת כשהבית הוא מקום לשכי

 .  27השכינה בבית הכנסת ובית המדרש מתעלה

אהלי אבותינו ותפילה בבית 
 המדרש

ובתרגום יונתן פירש על בתי המדרש שלמד 

ָרֵשיכֹוֹ יעקבשם  ָנא ִדיאבינו: 'ָבֵתי ֶמדְּ כְּ ַמשְּ  ן בְּ

הֹוֹ '. אולי פירש על יעקב ןן ַיֲעקב ֲאבוכֹוַֹשֵמש בְּ

אבינו כי 'טובו' הוא פועל עבר. ללמדנו שכל 

הטוב שיש באהלינו משקף את הטוב שבאהלי 

נו. וכן האיכות של אוהלינו היא היסוד יאבות

 לאוהלי דורות הבאים.  

ובתרגום ירושלמי מוסיף 'מה טבין הינון 

בהון יעקב אבוהון. ההדגשה צלי משכנין ד

ילה בבתי המדרש שיעקב אבינו שימש בתפ

שלמד שם. לכאורה בתי כנסיות הם לתפילה 

ובתי מדרש ללימוד התורה. אך ההתפעלות של 

'מה טובו' היא על התפילה שבמקום התורה. מה 

 ההסבר בזה?

 ווי העמודים
מנהג הסופרים בכתיבת ספר תורה לסדר 

הכתיבה כך שבראש כל עמוד מופיעה ]תיבה 

לזה 'ווי  שמתחילה ב[אות ו'. נוהגים לקרוא

 . 28העמודים'

הפוסקים מתריעים על שהסופרים היו 

מאריכים או מקצרים האותיות כדי להתחיל 

העמוד באות ו', כי אין זה אלא מנהג בעלמא 

ואין לקלקל הכתב לשם זה. אבל היום 

                                                             
 סנהדרין קה: 26
-סבי ר' שלמה שוואב זצ"ל היה אומר, המהות של בן 27

אדם נמדדת לפי התנהגותו בבית, לא בבית הכנסת או בכל 
 מקום אחר

 .יא ,שמות כז 28

שמעתיקים במדויק מ'תיקון סופרים' המסודר 

בסדר נאה, אין הדבר מהווה בעיה. לא ראיתי 

 .הסבר למנהג זה

 ַמה טֹבו אָֹהֶליָך ַיֲעקֹב הוא אחד מששה ]או

שבעה[ מקומות בתורה שנוהגים לכתוב תיבה 

מסוימת בראש העמוד ]ולא אות ו' מזדמן[. 

הודה יראשית, ב:  29בי"ה שמ"ווהסימן לזה ידוע 

מר ש, 31באים אחריהם ביםה, 30אתה יודוך אחיך

, 33ני השעירים גורלותש, ]ויש אומרים על 32לך

ה טובו בפרשתנו, מהגים את שניהם[, למעשה נו

 בראש העמוד של שירת האזינו. 34אעידה בםו

 להיות 'מחובר' בעת הלימוד
'התורה הקדושה  ,35מובא בנתיבות שלום

מביאה לדביקות בה', וכמובא בספה"ק שהיא ו' 

החיבור שבין ה' עילאה לה' תתאה שבשם הוי"ה 

ב"ה, והיינו שהחיבור בין קוב"ה וישראל נעשה 

ידי התורה הקדושה'. אולי יש לומר שהאות  על

ו' 'אות החיבור' בראש כל עמוד בא להזכיר 

ים יליהודי העוסק בתורה להרים את העינ

לראש העמוד ומשם להרים את המח והלב אל 

ית"ש, להיות 'מחובר' בעת  36מקור מוצא התורה

 לימודו.

ואם כי אין אנו יודעים כלל את הענין 

ו', בכל זאת ניתן להבין שבכל אחד של 'בי"ה שמ"

קצת את 'מה טובו' בראש העמוד על פי הנ"ל. 

בעצם כל ווי העמודים באים להזכיר 'מה טובו': 

להתפעם מהשראת השכינה שבתוך התורה 

ושבתוכנו, לזכור ולכוון אל נותן התורה ית"ש, כי 

 .37המההיכל ה' 

המיוחד של התפילה של יעקב אבינו  הענין

בבית המדרש הוא שתפילה באופן טבעי מקשר 

אותנו להשי"ת. העבודה של בן תורה, שלימדונו 

יקשר אותנו להשי"ת, וזה  תורהאבותינו, היא שה

 ענין התפילה במקום ובתוך הלימוד.

 עיקר הנקודה
קטע מתוך הקדמת הנתיבות שלום בנַסיים 

'ולפי דבריהם אם כי  :38זי"ע לספר תורת אבות

תורה מטהרת את השכל והמוח, ותפילה מטהרת 

עיקר הנקודה  ל זאתאת רגשות הלב, בכ

הפנימית היא דביקות הלב בהשי"ת בעת לימוד 
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התורה ועמקות המוח בעת שפיכות לב כמים 

 נוכח פני ה'.'      

 א גוטן שבת!

 הרב שמואל נוסבוים

   נוסבוים שמואל לתגובות: הרב

 תובנות

 שוכן לשבטיו
רָ  א ֶאת ִישְּ ָעם ֶאת ֵעיָניו ַוַירְּ  ֵאל שֵֹכןַוִיָשא ִבלְּ

ִהי ָעָליו רוַח אֱ  ָבָטיו ַותְּ ראה . וברש"י: יםקִ לֹ-ִלשְּ

)כד,  כל שבט ושבט שוכן לעצמו ואינן מעורבין

  ב(

 –מציאות זו הנגזרת מהתורה הקדושה 

הינה מציאות מיוחדת ונהדרת, אך  –תורת חיים 

במבט ראשון היא נוגדת כל הגיון. לכאורה היה 

נראה לומר דווקא כשכולם ביחד, וכולם שווים 

 אין לך אחדות גדולה מזו? –

הנה ידוע הכלל שישנם כאלו שאפשר ללמוד 

מהם אורחות חיים על ידי שרואים מעשיהם 

 ונוהגים בדיוק להפך...

 אל תיטוש תורת אמך
ילות ישראל לפזוריהם היושבים קה

בארצותיהם ונוהגים מנהג אבותיהם, איש איש 

כמנהגו וכמסורת בית אבותיו, "אל תיטוש תורת 

אימך". קהילה וקהילה ומסורת בית אבותיה, 

וביתר שאת וביתר עוז כשעלו ארצה לאחר 

החורבן הנורא שהיה מאז נהיה ישראל לגוי, 

יפה אחת כשמבני כל הקהילות גרים יחדיו בכפ

בחבל ארץ זעירה, ארץ קדשינו, רואים אנו 

בבירור יתר את יופי אומתנו הק', הנפרש לנגד 

עינינו, כיצד כל אחד ואחד הביא מערש הולדתו 

את מנהגיו והדגשיו, כשכולם חפצים ליראה את 

 ה', כפופים לדת תורתנו הק' ולהלכה.

מעבר למתרס, מצויים מדפיסים סידורי 

טים בתמיהה על אלו 'נוסח אחיד', ומבי

ששומרים באדיקות על אורחותיהם ומנהגיהם 

שנשתמרו בחרדת קודש דור אחר דור, ברתת 

בחיל ורעדה, וכל המשנה ידו על התחתונה. לו 

 ישכילו זאת.  –חכמו 

בלעם הרשע שעינו צרה היתה בבניו של 

מקום, ובא בעצה אחת עם בלק לקללם 

כותיו ולהכחידם, ראה נכחו את מעלותיהם, ומבר

רואים מה רצה לקללם. 'וירא את ישראל שוכן 

לשבטיו', אין לך יופי גדול ועצום מזה, שאינן 

 מעורבים, כלשונו של רש"י.

 פלוגות בצבא המלך
ואלו גם דבריו של המהר"ל, שריבוי 

הקהילות בעם ישראל מגיע מהיופי של העם 



ולא חלילה מכיעורו. כמו צבא של מדינה 

ילות ופלוגות, כפסיפס שמורכב מכל כך הרבה ח

ססגוני ומרהיב שמטרתו המשותפת להביא 

ביטחון למדינה. כך אומתנו הק', קהילותיה, 

מנהגיה, ובתי מדרשותיה השונים, כחילות בצבא 

המלך, צבא ה', הדואגים יחדיו למלכותו אשר 

בכל משלה, עד שיתגדל ויתקדש שמו הגדול 

בכל העולם, ויראו וידעו כל יושבי תבל שאין 

 לוקים.-זולתו ומבלעדיו אין א

 ויתנו לך כתר מלוכה.

 שבתא טבא!
  

  לתגובות: הרב נחמן דרקסלר

 חינוך

 תורת החינוך
 סדרת "החינוך בשבת". מאמר שני

 

 סעודתא דמהימנותא
זמני הסעודות המלוות באווירה חגיגית 

ונעימה, מקרינים על כל הבית אושר ואוירת 

 שמחת חג. שבת אמיתית.

ילד ]וילדה[ יקבל את ה'במה' חשוב שכל 

שלו בכדי להביע את עצמו במהלך הסעודה. 

מגדול ועד קטן, כל גיל לפי רמתו ודרישתו. 

כמובן, שאין שום חובה שדווקא בסעודה כל ילד 

יספר את כל מה שיש לו ]אדרבה, לעיתים זה 

 מקשה על הסובבים...[.

במקרים שרוצים לפתח זאת יותר, ניתן 

ים שיש לו את הכישורים לארגן שאחד מהילד

לכך, יקבץ כל שבוע מאמר קצר בכתב שמישהו 

אמר, ולאגד זאת כחוברת משפחתית. ]אט אט 

נראה שהם לבד מייצרים את התשבץ 

 והקומיקס...[.

 ראש המשפחה
עלינו לזכור שהילדים מצפים ומייחלים 

מוצא פיו של האב. ראוי לדעת  –מאד גם למסר 

הדפסת  א.מספר כללים ורעיונות בנושא זה: 

כדאי לתבל את  ב. גיליון אספקלריא מבעוד יום.

אין הכרח  ג.הווארט עם מעשה, סיפור כלשהו. 

שהתוכן יהיה דווקא על פרשת השבוע, אם לא 

מצאת נושא מתאים בפרשה תוכל לבחור בכל 

 זהו ערך" השבוע פרשת"נושא ערכי ומוסרי. 

 שייך מרגיש הילד, הקדושה לתורה שמחבר

 העלאת להעדיף מקום יש גם זו לפרשה. מסיבה

אחר,  נושא העלאת על השבוע מפרשת נושא

 ודרך מעשיים מסרים יש פרשה שבכל שיראו

 ופרשת, זמן בכל אקטואלית כולה התורה. חיים

", אקטואלי" שהנושא להרגשה מוסיפה השבוע

ניתן להעלות מעשה שהיה  ד. !מהפרשה הוא

במשפחה מסוימת ו'לנתח' יחד, איך היינו 

תזכורת למלמדים: כללי המשמעת  ה.נוהגים...?! 

בבית שונים בתכלית מכללי המשמעת בכיתה. 

ניתן לשלב לעיתים רעיון, כמו: אל"ף בי"ת  ו.

בפרשה, או חידון של אישים, או מספרים 

 בפרשה, וכדו'.

 זמירות שבת
אחד החלקים המועדפים והיותר מוערצים 

בליבותיהם של בני המשפחה הינם זמירות 

לשמור על  א.שבת, איש איש לפי עדתו ומנהגו. 

בסיס של "ניגוני בית אבא". ניתן להוסיף שירים 

וניגוני שמחה ככל שמעוניינים, אך יש לשמור 

על הבסיס של השירים הקבועים, שהם שילוו 

ו. בל נשכח, את אשר את הילד הלאה לכל חיי

נכתב בספרים הקדושים, שהנגינה יכולה להביא 

את נפש הילד לחיבור עצום לשבת, ולהתחברות 

הדוקה עם הסעודה, עם המשפחה, ההורים. 

בניגון יש כח אדיר להשפיע על נימי ליבו 

ולחדור לנבכי נפשו של הנער לעוררו ולרוממו. 

נופך מיוחד יש בכך שבכל סעודה ילד אחר  ב.

יקבע ניגון אחד שיוסיפו לשיר או לרקוד. הדבר 

מוסיף לאווירת השולחן בכלל ולתשומת הלב 

האישית בפרט. כל משתתף חש תחושת שייכות 

שצריכים אותו, אוהבים אותו ומתעניינים בו.  –

ברכת המזון. ברכהמ"ז שבאמצע השבוע  ג.

לעיתים תלויה בנסיון גדול, ואינה מספקת לקבל 

יעות הנדרשת, בשבת זהו את הרצינות והרג

הזמן להחדיר את החשיבות של כל מילה מתוך 

 י שנהפוך אותה לחלק מזמירות השבת."ברכון, ע

 נכס אסטרטגי
רוחני אינסופי  –השבת זהו נכס אסטרטגי 

עבור "חנוך הילדים". יש להקדיש מחשבה רבה, 

 תשומת לב ראויה, ולפעול עם 'יצירתיות'. 

שיים, מכם רעיונות נוספים, טיפים מע

הקוראים, יתקבלו בברכה ובאהדה רבה. בכדי 

 שנוכל לזכות בהמשך את הרבים.

 א גוטע'ן שבת!

חינוכי  לתגובות: הרב שלום קמינר, ייעוץ

  קבוצות והרצאות והכשרה, הנחיית

 חידה

 חידת אספקלריא
 אך לא רק –חידה לפרשת בלק 

 החידה: 'כותרות'

 סימן הכותרות

ֶפר התהילות ֵּ  ִמס 

י נחל ֲעָרבֹותכשלא   ִצְמחֵּ

 לא מישורים לא מדבריות

ש של מאמר המופיע ֵּ ְמַשל   הסימן ב ִ

 אחרי קריאת יום כיפורים

תֹוִתי ידו ע ַענ ְ  של בטרם נוצר כ ְ

ֲחלֹוף תאוותו בצום כיפורים  ב ַ

 

 שגור בפי כל במוצאי מנוחה

 בתום קריאת פסוקי ברכה

 אך אוי לקריין בלתי ָרהו ט

ַתר צל יה אותו סיוטבסליחות ִמב ָ  ֹותֵּ

 

 הסימן בסידור בהדפסה קטנה

ן יורד בקדושה ראשונה ַנג ֵּ  ב ְ

 ֶנֱאָמר גם לפני אב הרחמים

 בשבתות ובימים טובים

 

 כותרת ָראִשית גדֹולה

 כי בה מברכים זכתה לגדו לה

ָאה קטנה בראש ברכה  ַהב ָ

סֹוג לא תוכחה  אל ת ִ

 

 כותרת שלישית וששית

 הן חמישית וששית

ִכיםבראש חמשה   וששה ִנְדב ָ

רֹות את השירים  ְמַעט ְ

 

ל ששי  בכותרת רביעית ָיחֵּ

תֹות חגיגה  בשתי ַשב ְ

יַע ִסְדָרה אזי ששי ַהג ִ  אך ב ְ

ד יפתח קריאה ָ ַמס   ב ְ

 

 השבוע הכותרת

 חזרו כולן והיא נותרת

 ועל שאינם מכו ָוִנים

 ועל משכן ובית עולמים



 
 פתרון חידה קודמת

'בתת שלם פתרון חידת פרשת חוקת 

 : 39לשלם אז תתחדש רוח בינה'

 'שבע פעמים' במקרא

 

 צמד המילים לראשונה מופיע

מופיע לראשונה  'שבע פעמים'צמד המילים 

בפרשת וישלח במפגש יעקב אבינו עם עשו הרשע, 

ה  צָּ רְׁ חוֻּ אַּ ַּ תֻּ יִֻּּש ְׁ ָעִמיםככתוב וַּ ַבע פ ְּ ד  ש ֶ וֹּ עַּ תֻּ ש ְׁ ד גִֻּּ עַּ

יו )בראשית לג, ג(  חִּ  אָּ

ם הפציעטרם ידיד  ֵּ  הש 

=ידיד השם [, ועל 40בעת ההיא טרם נולד בנימין ]

כך אומר המדרש )ילקו"ש אסתר ג, תתרנד( 

אמרו לו, הוי  -ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה 

יודע שאתה מפילנו בחרב, מה ראית לבטל 

קלבסים ]חוקים[ של מלך. אמר, שאני יהודי. 

אמרו לו, והרי מצינו אבותיך שהשתחוו לאבותיו, 

מר, וישתחו ארצה שבע פעמים, אמר להו, שנא

, בנימין אבי במעי אמו היה ולא השתחוה

ואני בן בנו, שנאמר איש ימיני, וכשם שלא כרע 

 אבי כך אני איני כורע ולא משתחוה.

 יפול צדיק כתועבות בלב

 -בעל הטורים מסביר וישתחו ארצה שבע פעמים 

י  יקעל שם כִֻּּ ֹול ַצד ִ ַבע ִיפ  ם )משלי ש ֶ קָּ כד, טז(,  וָּ

וֹ ולהעביר  ִלב  ֹוֵעבֹות ב ְּ ַבע ת  ]של שונא[ )שם כו,  ש ֶ

 כה(.

 כאשר בן פורת יוסף

ף )בראשית מט, כב( מביא  סֵּ ת יוֹּ ֹּרָּ ן פֻּ רש"י עה"פ בֵֻּּ

מדרש חז"ל, בשעה שבא עשו לקראת יעקב, 

ללכת לפני בניהם  בכולן קדמו האמהות

להשתחוות, וברחל כתיב, נגש יוסף ורחל וישתחוו. 

אמר יוסף, רשע הזה עינו רמה, שמא יתן עינו 

באמי, יצא לפניה ושרבב קומתו לכסותה, והוא 

 יוסף -הגדלת עצמך  -בן פורת שברכו אביו, 

 עלי עין של עשו, לפיכך זכית לגדולה.

 

י יום בראשונֵּי ֶלֶמד  ִמד ֵּ

ִני משום ושננתם ֵּ  ש 

במשנת איזהו מקומן  הראשוניםהקרבנות 

משום הלימוד היומי השני  -)זבחים פרק ה( 

דרשת חז"ל )קידושין ל.( אמר רב ספרא משום ר' 

לבניך, אל  ושננתםיהושע בן חנניא, מאי דכתיב 
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יש סודות עמוקים לא יבינום כי אם מתי מספר,  -מזבחות 
ושביעי בימים ובחדשים ובשנים, ושבעה כבשי העולה, 
ושבעה הזאות, גם אמר השם לאיוב קחו לכם שבעה פרים 

 ובתת שלם לשלם אז תתחדש רוח בינה,ושבעה אילים, 
 והמשכיל יבין. 

ִדיד ה' )דברים לג 40 ָיִמן ָאַמר יְּ ִבנְּ  , יב(לְּ

תקרי ושננתם אלא ושלשתם, לעולם ישלש אדם 

שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש 

ר הם  –תלמוד, כמבואר בטור ושו"ע )או"ח נ( ב ָ פ 

ו ִרים פ  ל יֹום ַהכ ִ ִעיר ש ֶ ש ָ  ,וְּ

ֶמד  פעמיים בתורה ַהצ ֶ

. 'שבע פעמים'עליהם נאמר פעמיים בתורה 

ר  ָּ פֻּ ם הַּ דַֻּּ ח מִּ לָּקַּ בהזיית דם הפר על הכפורת נאמר וְׁ

כַֻּּ  י הַּ נֵּ פְׁ לִּ ה וְׁ מָּ דְׁ ת קֵּ ֹּרֶּ פֻּ ַּ כֻּ נֵּי הַּ ְׁ ל פֻּ עוֹּ עַּ בָֻּּ צְׁ אֶּ זָֻּּה בְׁ הִּ ת וְׁ ֹּרֶּ פֻּ

ָעִמיםיַּזֶֻּּה  ַבע פ ְּ עוֹּ )ויקרא טז, יד(,  ש ֶ בָֻּּ צְׁ אֶּ ם בְֻּׁ דָֻּּ ן הַּ מִּ

ובהזיית דם הפר ודם השעיר המעורבים על מזבח 

ן  תַּ נָּ יר וְׁ עִּ ָּ ש ֻּ ם הַּ דַֻּּ ר וֻּמִּ ָּ פֻּ ם הַּ דַֻּּ ח מִּ לָּקַּ הקטורת נאמר וְׁ

ם  דָֻּּ ן הַּ יו מִּ לָּ זָֻּּה עָּ הִּ יב. וְׁ בִּ חַּ סָּ בֵֻּּ זְׁ ִּ מֻּ ת הַּ נוֹּ רְׁ ל קַּ עַּ

עוֹּ  בָֻּּ צְׁ אֶּ בַ בְֻּׁ ָעִמיםש ֶ ְּ  יט(-)שם, יח ע פ 

 

 אך חמש פעמים ִהז ָם

רק פעמיים  'שבע פעמים'אמנם מפורש בתורה 

זָֻּּה חמש  בהזיות של יוהכ"פ, אך הכהן הגדול הִּ

 –. דם הפר על הכפורת 1. 41'שבע פעמים'פעמים 

. דם השעיר על 2מפורש בתורה בפסוק י"ד. 

את א   –הכפורת  טָֻּּ חַּ יר הַּ עִּ ת ש ְׁ ט אֶּ חַּ ש ָּ ר שנאמר וְׁ ש ֶּ

ת  ה אֶּ ש ָּ עָּ ת וְׁ רֹּכֶּ ָּ ית לַּפֻּ בֵֻּּ ל מִּ מוֹּ אֶּ ת דָֻּּ יא אֶּ בִּ הֵּ ם וְׁ עָּ לָּ

מוֹּ  רדָֻּּ ָ ה לְַּדם ַהפ  ר ָעש ָ ֲאש ֶ . דם הפר 3)שם, טו(.  כ ַ

נלמדים  –. ודם השעיר על הפרוכת 4על הפרוכת. 

ד )שם, טז( כמבואר  עֵּ ל מוֹּ ה לְׁאֹּהֶּ ש ֶּ ן יַּע  כֵּ מהפסוק וְׁ

ם על . דם הפר ודם השעיר מעורבי5שם ברש"י. 

 מפורש בתורה בפסוק יט. –מזבח הקטורת 

 

 בעוקבים באותה משָנה

 מסיני משנה ברורה

=העוקבים[ בפרק איזהו מקומן  הקרבנות הבאים ]

אשר נבחר לקיים בו 'שליש במשנה' מפני שאין  –

והוא משנה וכלשון המשנ"ב )נ, ב(  42בו מחלוקת

ָרִפים הם  – ברורה למשה מסיני ש ְּ ִרים ַהנ ִ ָ פ 

ָרִפים ש ְּ ִעיִרים ַהנ ִ . 'פרים הנשרפים' הם פר כהן ו ש ְּ

יב( ופר העלם דבר של ציבור -משיח )ויקרא ד, ג

כא(. 'שעירים הנשרפים' הוא שעיר -)שם, יג

-בעבודה זרה של ציבור )במדבר טו, כב החטאת

 כו(

ִעיִרים ִעיר הנקרא ש ְ ָ  גם בש 

 לא רק ככתוב בפרים

על  מים''שבע פעאמנם בתורה כתוב להזות 

ח  לָּקַּ הפרוכת רק אצל הפרים הנשרפים, ככתוב וְׁ

יחַ  ש ִ ָ ֵֹהן ַהמ  ם  ַהכ  דַֻּּ רמִּ ָ ל  ַהפ  ל אֹּהֶּ יא אֹּתוֹּ אֶּ בִּ הֵּ וְׁ

ם  דָֻּּ ן הַּ זָֻּּה מִּ הִּ ם וְׁ דָֻּּ עוֹּ בַֻּּ בָֻּּ צְׁ ת אֶּ ן אֶּ ֹּהֵּ כֻּ ל הַּ בַּ טָּ ד. וְׁ עֵּ מוֹּ

ָעִמים ַבע פ ְּ י  ש ֶ נֵּ ְׁ ת פֻּ י ה' אֶּ נֵּ פְׁ רֶֹכתלִּ ָ ש  )ויקרא  פ  ֹּדֶּ קֻּ הַּ

ן  ו(, וכן-ד, ה ֹּהֵּ כֻּ ל הַּ בַּ טָּ בפר העלם דבר כתוב וְׁ

ָֻּּה  ז הִּ ם וְׁ דָֻּּ ן הַּ עוֹּ מִּ בָֻּּ צְׁ ָעִמיםאֶּ ַבע פ ְּ נֵּי  ש ֶ ְׁ ת פֻּ י ה' אֶּ נֵּ פְׁ לִּ
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 למעלה ושבע למטה'.
ריטב"א ע"ז יט:; א"ר או"ח נ, ב. ועיי"ש בריטב"א שהקשה  42

הלא נאמר בה שהפסח ֵאינֹו ֶנֱאָכל ֶאָלא ַעד ֲחצֹות, דלא 
 כדעת ר"ע.  

רֶֹכת ָ )שם, יז(, אך חז"ל )זבחים לט:( דרשו  ַהפ 

מייתורא דקרא שגם שעיר עבודת כוכבים צריך 

על הפרוכת, כמו פר העלם  'שבע פעמים'הזיות 

 דבר.

 נקראטאת, אך הוא לח בשעיר אחדמדובר 

הנשרפים', ועיין בתוי"ט )זבחים  'שעיריםבמשנה 

 ה, א(.

  

 בתצוה צו בצו עשייה

ְבָעה י ש ִ  של עבודת ְימֵּ

בעבודת שבעת ימי מילואים, אשר ציווֻּיָּהֻּ בפרשת 

 תצוה )שמות כט( ועשייתה בפרשת צו )ויקרא ח(,

 ציר נאמן יצהר ַמז ֶה

=ציר נאמן זֶֻּּה 43משה רבינו ] 'שבע [ בפרשת צו מַּ

=יצהר[ המשחה על המזבח  פעמים' משמן ]

חַּ  בֵֻּּ זְׁ ִּ מֻּ ל הַּ וֻּ עַּ נֻּ ֶּ מֻּ יַֻּּז מִּ ָעִמים בפסוק וַּ ְּ ַבע פ  )שם, ש ֶ

 יא(

 לא ידענו היכן נצטֶוה

לא  -ועל כך כותב רש"י, ויז ממנו על המזבח 

 .44ידעתי היכן נצטווה בהזאות הללו

 

 

 בטהרת ָסגו ר ודירה

סגור,  –ביום טהרת מצורע, המתורגם סגירא 

ת  עַּ רַּ צָֻּּ ן הַּ ר מִּ הֵּ ַּ טֻּ מִֻּּ ל הַּ זָֻּּה עַּ הִּ ָעִמיםכתוב וְׁ ַבע פ ְּ  ש ֶ

רוֹּ  ה  טִּ =דירה[   וְׁ )ויקרא יד, ז(, וכן בטהרת הבית ]

יִּת  בַֻּּ ל הַּ זָֻּּה אֶּ הִּ ָעִמיםהמנוגע כתוב וְׁ ַבע פ ְּ )שם,  ש ֶ

 נא(

 וגם ביום כפרה

זֶֻּּה הכה ן מלוג השמן גם ביום הבאת קרבנותיו מַּ

עוֹּ  בָֻּּ צְׁ אֶּ ן בְֻּׁ מֶּ ֶּ ש ֻּ ן הַּ זָֻּּה מִּ הִּ ַבע שבע פעמים ככתוב וְׁ ש ֶ

ָעִמים ְּ זָֻּּה  פ  הִּ נֵּי ה' )שם, טז(, ואצל מצורע עני וְׁ פְׁ לִּ

וֹּ  פֻּ ַּ ל כֻּ ר עַּ ש ֶּ ן א  מֶּ ֶּ ש ֻּ ן הַּ ית מִּ נִּ מָּ יְׁ עוֹּ הַּ בָֻּּ צְׁ אֶּ ן בְֻּׁ ֹּהֵּ כֻּ הַּ

ית  אלִּ מָּ ְׁ ש ֻּ ָעִמיםהַּ ַבע פ ְּ נֵּי ה' )שם, כז( ש ֶ פְׁ  לִּ

 ה על טמאיםפעמיים בתור

בהזיית דם השחוטה על  'שבע פעמים'פעמיים 

 הטמאים, המצורע והבית המנוגע, ביום טהרתם.

 ופעמיים מול קודש קדשים

של המצורע ושל  -ופעמיים בהזיה מלוג השמן 

 מול קה"ק, בעת הבאת קרבנותיו.  -המצורע העני 

 

ֶמד במצַות ספירה  ַהצ ֶ

צמד המילים 'שבע פעמים' מופיע בפרשת בהר 

ים  נִּ ע ש ָּ בַּ ים ש ֶּ נִּ תֹּת ש ָּ בְֻּׁ ע ש ַּ בַּ ָּ לְׁךָּ ש ֶּ תֻּ רְׁ פַּ סָּ בפסוק וְׁ

ָעִמים ַבע פ ְּ ע  ש ֶ ש ַּ ֵּ ים תֻּ נִּ ָּ ש ֻּ תֹּת הַּ בְֻּׁ ע ש ַּ בַּ י ש ֶּ מֵּ יוֻּ לְׁךָּ יְׁ הָּ וְׁ

                                                             
לשה"כ משלי כה, יג. האבן עזרא )דברים א, ה( מכנה כך  43

 ו, וכן האוה"ח )במדבר ג, א(.את משה רבינ
 עיין ברמב"ן ובהעמק דבר. 44



ה )ויקרא כה, ח(, בו כתוב מצות  נָּ ים ש ָּ עִּ בָֻּּ רְׁ אַּ וְׁ

 שנים ... של בית דין הגדול לספור את ה 45העשה

 לשופר לַאִיל להבאה

 -לשנת היובל, הנקראת 'יובל' מלשון שופר 

ר )שמות יט, יג( תרגם  הָּ לוֻּ בָּ ה יַּע  ָּ מֻּ ל הֵּ יֹֻּּבֵּ ֹּךְׁ הַּ ש  מְׁ בִֻּּ

יִּל   –אונקלוס במיגד שופרא, או מלשון אַּ

כמשתמע מפירוש רש"י )שם; ויקרא כה, י(, או 

 מלשון הובלה ]הבאה[ כדעת הרמב"ן.

 ל קודש קדשיםְוַיז ִנְצָחה  מו

 השבוע בהר הזיתים

 46הר הזיתים, הכהן, בעומדו על השבועובפרשת 

הפרה האדומה ]יַּז  דםאת  יזהמול שער המזרח, 

=יַּזֶֻּּה דמה הֻּ חָּ צְׁ כנגד קודש  'שבע פעמים'[ 47נִּ

הֻּ  מָּ דָֻּּ ן מִּ ֹּהֵּ כֻּ זָּר הַּ עָּ לְׁ ח אֶּ לָּקַּ הקדשים, ככתוב וְׁ

ל מוֹּ  נֵּי אֹּהֶּ ְׁ ח פֻּ ל נֹּכַּ זָֻּּה אֶּ הִּ עוֹּ וְׁ בָֻּּ צְׁ אֶּ הֻּ בְֻּׁ מָּ דָֻּּ ד מִּ ַבע עֵּ ש ֶ

ָעִמים ְּ  )יט, ד( פ 

 

 ביריחו בשונם בהר הכרמל

 בארוך בנהרי ארץ ישראל

'שבע בספרי נביאים מופיע ארבע פעמים 

בניסים אשר אירעו ביריחו, בהר הכרמל,  פעמים'

=הארוך בנהרי ארץ ישראל[  בשונם ובירדן ]

 

 

סֹב בעיטוש בהבטה בטבילה  ב ְ

 נפילה פקיחה ָעב וטהרה

לפני  יריחואת חומת  שבע פעמיםהעם  בסֹב

י  נפילתה יעִּ בִּ ְׁ ש ֻּ יֻּוֹּם הַּ ו  ככתוב וֻּבַּ סֹב  ָ יר  ת  עִּ ת הָּ אֶּ

ָעִמים ַבע פ ְּ ים ש ֶ נִּ ֹּה  כֻּ הַּ יָּה  וְׁ הָּ ת. וְׁ רוֹּ פָּ וֹּ ש ֻּ עוֻּ בַֻּּ קְׁ תְׁ יִּ

יעוֻּ  ר יָּרִּ פָּ וֹּ ש ֻּ ל הַּ ת קוֹּ כֶּם אֶּ ע  מְׁ ש ָּ ל בְֻּׁ בֵּ יֻּוֹּ ן הַּ רֶּ קֶּ ֹּךְׁ בְֻּׁ ש  מְׁ בִֻּּ

לָּה  דוֹּ ה גְׁ רוֻּעָּ ם תְֻּׁ עָּ ל הָּ ָלהכָּ ָנפְּ יהָּ  וְּ ֶּ תֻּ חְׁ ַּ יר תֻּ עִּ ת הָּ מַּ חוֹּ

 ה(.-)יהושע ו, ד

אליהו  48בהר הכרמללאחר נס ירידת האש 

 להביטכדי  שבע פעמיםהנביא שלח את נערו 

ה מראש הכרמל ולראות אם מגיע  בָּ רָּ עְׁ  ענןמַּ

א  לֵּה נָּ רוֹּ ע  ע  ל נַּ ר אֶּ יֹֻּּאמֶּ טמהים, ככתוב וַּ ךְׁ  ַהב ֵ רֶּ דֶֻּּ

ב  ֺּ ר ש  יֹֻּּאמֶּ ה וַּ אוֻּמָּ ין מְׁ ר אֵּ יֹֻּּאמֶּ ט וַּ יַֻּּבֵֻּּ ל וַּ יַֻּּעַּ ַבע יָּם וַּ ש ֶ

ָעִמים ְּ נֵֻּּה פ  ר הִּ יֹֻּּאמֶּ ית וַּ עִּ בִּ ְׁ ש ֻּ י בַֻּּ יְׁהִּ ף  ָעב. וַּ כַּ ה כְֻּׁ נָֻּּ טַּ קְׁ

יש  עֹּלָּה  ב ֱאסֹּר אִּ אָּ חְׁ ל אַּ לֵּה ֱאמֹּר אֶּ ר ע  יֹֻּּאמֶּ יָֻּּם וַּ מִּ

ם )מ"א יח, מג ש ֶּ גָֻּּ ה הַּ כָּ רְׁ צָּ לֹּא יַּעַּ ד וְׁ רֵּ  מד(-וָּ

ֱחיָּה את בנו של האשה  בעת שאלישע הנביא הֶּ

 שבע פעמים התעטש, הנער בשונםהשונמית 

ר  ַויְּזֹוֵרראת עיניו, ככתוב  פקחואז  עַּ נַֻּּ ]התעטש[ הַּ

ד  ַקחעַּ פְּ ָעִמים ַוי ִ ְּ ַבע פ  יו )מ"ב ד,  ש ֶ ינָּ ת עֵּ ר אֶּ עַּ נַֻּּ הַּ
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ָחה )פר 46 ַהר ַהִםשְּ ֶכֶבש ָהיו עֹוִשים ֵמַהר ַהַבִית לְּ ה ג, ו( הר וְּ

 המשחה הוא הר הזיתים ]משחה=שמן=זיתים[.
ַבדִ  47 ִתי לְּ י וֵמַעִםים ע"ש הכתוב ב'שוש אשיש' פוָרה ָדַרכְּ

ֵסם ַבֲחָמִתי  מְּ ֶארְּ ַאִפי וְּ ֵכם בְּ רְּ ֶאדְּ ָחםֵאין ִאיש ִאִתי וְּ ַעל  וְֵּיז ִנצְּ
ִתי )ישעיה סג, ג( המוזכר בזמי ָאלְּ בוַשי ֶאגְּ ָכל ַמלְּ ָגַדי וְּ רות בְּ

ָחם -שבת 'ברוך ה' יום יום'  ַהֲאִדים. וְֵּיז ִנצְּ בוָשיו לְּ  ַמלְּ
מל, שלא כסדר, למען בחידה הוקדמה שונם להר הכר 48

 החריזה.

 לה(.

כאשר נעמן שר צבא מלך ארם עמד עם סוסיו 

ורכבו בפתח ביתו של אלישע הנביא בשומרון, 

אלישע לא יצא אליו להניף ידו על צרעתו ולאסוף 

את הצרעת בקריאת שם ה', כפי שציפה נעמן, 

ךְׁ  לוֹּ ָ אלא שלח אל נעמן שליח לֵּאמֹּר הָּ ת  ָרַחצְּ וְּ

עָ  ַבע פ ְּ ןש ֶ ד ֵ י ַרְּ ךָּ לְׁךָּ  ִמים ב ַ רְׁ ש ָּ ֹּב בְֻּׁ יָּש  ָהרוְׁ )מ"ב  ו טְּ

ד  יֵֻּּרֶּ ה, י(. לאחר שעבדי נעמן הרגיעוהו מכעסו, וַּ

ָעִמים ַבע פ ְּ ן ש ֶ ד ֵ י ַרְּ ֹל ב ַ ב  טְּ ים  ַוי ִ ֱאלֹּקִּ יש  הָּ ר אִּ בַּ דְׁ כִֻּּ

טֹּן  ר קָּ עַּ ר נַּ ש ַּ בְׁ רוֹּ כִֻּּ ש ָּ ב בְֻּׁ יָֻּּש ָּ ָהרוַּ  )שם, יד(. ַוי ִטְּ

 

 ב משה ברחבויםלתגובות ופתרונות: הר

 סיפור

 סיפור
 'פנה לעלבון' שכזה

כשהתעורר המלחין החסידי 

האגדי רבי משה גולדמן מתרדמתו 

העמוקה בליל יום הכיפורים, היה 

זה מאוחר מדי. בתחילה ניסה 

להשלות את עצמו כביכול שרוי 

תעתועים, -הוא בעיצומו של חלום

ברם לאחר דקות ספורות הלמה 

טיטוס, במוחו ההכרה כיתושו של 

שהמחזה אשר נגלה לנגד עיניו הינו 

מציאות מוחשית, ומיד החל 

הייאוש לעשות בו כשלו. הוא ציפה 

שתפתח הארץ את פיה ותבלעהו 

 חיים, ואולם העלה חרס בידו.

ערב יום כיפור, שלומי אמוני 

ישראל די בכל אתר ואתר, עסוקים 

ראשם ורובם בטיהור וזיכוך נפשם 

ב ובא, לקראת יום הכיפורים הקר

כל אחד על פי דרכו משתדל בכל 

כוחו ואונו לשפר את דרכיו ולתקן 

את מעשיו, שיכנס זך ונקי ליום 

 הקדוש.

רבי משה גולדמן, יהודי בר לבב 

ובעל נפש, חפץ היה כמו כל יהודי 

טוב להקדיש את ערב יום הכיפורים 

לעבוד את קונו בסילודין כאשר 

באמנה איתו. אפס כי לפתע 

ה לפניו בסך זכרונו פתאום, כשעל

של המקרה הטראגי אשר השכים 

לפתחו, שכמעט ומזיל המזבח 

דמעות, גמלה בקרבו החלטה חד 

משמעית, לנטוש את כל ההכנות 

ליום ה' הגדול והנורא ולעסוק 

בהכנה מסוג אחר, להשכין שלום 

 באותו בית.

הערך של שלום תפס מקום של 

כבוד בסולם הערכים של רבי משה, 

נציח את רגשותיו כשהוא אף מ

בעניין נשגב זה בלחן מרטיט, 

הפורט על נימין חבויים בעמקי 

השיתין שבנפש "שלום שלום 

צווישן אידן...". לא ייפלא אפוא 

על כי יצא בקריאת הנני נאמנה 

לתפקיד המיוחד שהוטל עליו 

ממרום, והתעלה בדעה צלולה על 

רוח -איווי נפשו להתרוממות

ות והתעלות הנפש בשעות הגבוה

כל כך, ולהתעסק בעיצומו של ערב 

יום הכיפורים בטיט ולבנים של בית 

 מישראל.

המלאכה שלפניו היתה רבה, 

ואולם בסיומו של יום, עם דמדומי 

שקיעה יכול היה רבי משה לחכך 

ידיו בסיפוק, על כי חפץ ה' בידו 

הצליח, והשכינה חזרה לשכון 

 במעונם של בני הזוג.

 מיד לאחר תום המלאכה, שם

רבי משה פעמיו כאחוז תזזית 

לטבילה לקראת היום הקדוש, 

ולאחר מכן, כשכולו עייף ויגע, 

הוליכוהו רגליו איכשהו לכיוון בית 

המדרש, שם קרס אין אונים על 

ספסל מזדמן, התרדמה צנחה עליו 

ללא הודעה מוקדמת, ושקע בה 

 ממושכות.

בינתיים הציבור לא שקט על 

 שמריו, בחרדת קודש פתח החזן

בניגון המסורתי של כל נדרי, וסחף 

אחריו את כל הציבור בסערת נפשו 

כי רבה, משם המשיך בתפילת 



ערבית של ליל יום הכיפורים בניגון 

ערב לנשמה ומשיב נפש. אוזנו 

המוסיקלית הרגישה של רבי משה 

לא ניעורה אף מקול השירה המלבב 

של הציבור, וכך המשיך בתנומתו 

 ח.במנוחת השקט שלווה ובט

כשהגיעו לקטע של "פנה 

לעלבון", אמר שר החלומות די, 

ומיד שב רבי משה לעולמנו. חלף 

זמן מה עד שנתחברו אצלו חלקי 

הפאזל, ואו אז החלה להציף את 

נפשו הרגשת עלבון אימתנית 

ממצב הביש שבו הוא מצוי ברגעים 

אלו, הוא חש בעליל כיצד נחשול 

מי המרה מאיים להטביעו כליל, 

וועתו אל האלקים. ר' ועלתה ש

משה אכן עסק במצוה יקרה, אך 

להרגשת הזעזוע מהירדמותו בשעה 

נשגבה שכזו לא הועילו שום 

הסברים, והיא הלמה בו באלפי 

 פטישים.

בצר לו החל משייט לו בעולם 

הנגינה הקרוב ללבו, במוצאו בכך 

פורקן לרגשותיו ההומים. כך, בתוך 

כדי דיבור, כשהדמעות זולגות 

ו בלא הפוגה, מצא לנכון מעיני

להביע את רגש המרירות שהלם בו 

עד דכדוכה של נפש במיתרי נשמה 

על המילים: "פנה לעלבון מקום 

עוון להשים, צחן הסר, וגם תבשר, 

לבך חוסים: סלחתי. קולי שמע 

וראה דמע עיני, ריב ריבי, שעה 

 ניבי, והשיבני: סלחתי".

ורוח הקודש מלחשת ואומרת: 

 חתי כדבריך"."ויאמר ה' סל

* 

זה סיפורו של הניגון הידוע "פנה 

 לעלבון", מבית היוצר של ר' משה.

 

 לתגובות:  הרב זאב קופלמן

 

 

 

 בשבוע רבע שעהמביניהם(, כמתנדב בעל רצון טוב, לטיפול לשוני הגהה ועריכה )או אחד בדחיפות דרוש לאספקלריא 

 תודה רבה. okmail.co.il@9696נא לפנות בהקדם לכתובת המעוניין )בעל היכרות מוקדמת או קורא חדש( 

 

 בידכם הדבר, שלא יישאר הנייר חלק...
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