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 ד"בס

 ,' אינו חסרון באיזה 'מעלה' בלבדיראת שמיםחסרון ב'
 !צורתו הבסיסית של היותו נברא בעולם אלא זהו איבוד

 וכן מתבאר עוד כמה יסודות במהותה של 'יראת שמים'  

 

 לקראתו?מה הטענה כלפי בלעם, הלא לא ראה את המלאך ניצב « 

ותרא האתון את מלאך ה' ותלחץ אל הקיר " כח(-כהכב, )נו יבפרשתכתוב 
ויוסף מלאך ה' עבור ויעמד  ,ותלחץ את רגלי בלעם אל הקיר ויסף להכתה

במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל ותרא האתון את מלאך ה' 
י ויפתח ה' את פ ,ויחר אף בלעם ויך את האתון במקל ,ותרבץ תחת בלעם

 . "האתון ותאמר לבלעם מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלש רגלים

ויאמר בלעם אל מלאך ה' חטאתי כי כתוב " לד( ,ב)כהפרשה ובהמשך 
והמפרשים, הק' השל"ה  , והקשה"לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי בדרך

שנראה מלשון הפסוק שבלעם מנסה לתרץ את  לכאורה יש לתמוה,ש
עצמו למה חטא, ואומר מפני שלא ידע שהמלאך ניצב לקראתו, ולכאו' 

אמור לשמש כהסבר למה  שלא ידע שהמלאך ניצב לקראתו זה אדרבה,
כי הרי לא ידע שהמלאך מונע בעדו, , כלל הכאת אתונו אינו נחשב לחטא

דו שאינו עושה תפקיולמה שלא יתן לאתונו מנה אחת אפים על מה 
 , ונוטה מן הדרך פעם אחר פעם.כדרוש ממנה

 איך יתכן שאנשים לא פחדו שיתממש מכת ברד?« 

שמשה רבינו  רואיםאנו מכת ברד, אצל  א(כ-יח ,)שמות ט ואראבפרשת 
הרחיב בדיבורו כאשר הזהיר את פרעה ואנשיו על המכה הממשמש ובא, 

ממטיר כעת מחר ברד כבד מאד אשר הנני " ואמר להם בשם ה' כלשון הזה
לא היה כמוהו במצרים למן היום הוסדה ועד עתה, ועתה שלח העז את 

אשר ימצא בשדה ולא  מקנך ואת כל אשר לך בשדה, כל האדם והבהמה
יאסף הביתה, וירד עליהם הברד ומתו, הירא את דבר ה' מעבדי פרעה הניס 

אל דבר ה' ויעזב את  את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים, ואשר לא שם לבו
 ."עבדיו את מקנהו בשדה

איוב  וזה 'הירא את דבר ה''מובא בתרגום יונתן בן עוזיאל, כי והנה 
זה שלא היה וכדי שלא ינזק מן המכה,  הביתהשאכן הכניס את אשר לו 

 .זה בלעם או פרעהולא הכניס את בהמותיו הביתה ירא את דבר ה' 

ראו הלא כולם שפלא פלאים,  זה הרילהתבונן בדבר זה, וצריכים 
של משה רבינו התממשו בזה אחר איך שכל ההתראות  בעין הגשמי בחוש

וא"כ גם קל שבקלים שאינו זה, ולא נפל מדברי משה רבינו דבר ארצה, 
אנו רואים  לפחד מהזהרותיו של משה רבינו, ואיך היה לוירא מהקב"ה 

 .הם פנימהתיאת בהמ ומנגד ולא הכניס ועמדשבכל זאת היו אנשים ש

אמרי אמת המביא מכתב קודש שכתב בעל  'ליקוטי יהודה'בספר 
, שהתורה מכת ברדשבעומד על דקדוק לשון הפסוקים מגור זצ"ל, ובו 

' וגו', את דבר ה' מעבדי פרעה הניס את עבדיו הירא' בלשון המתחיל
' אין זה שלכאו אל דבר ה' ויעזוב וגו', לא שם לבואשר 'ו ומסיימת בלשון

ואשר לא ירא את ה'  דבר והיפוכו, ולכאו' הו"ל לסיים באותו מטבע שפתח,
 וגו'.וגו', או שהתורה הק' תתחיל בלשון 'אשר שם לבו 

ובכוונה תחלה  ,הא גופאשאכן התורה הק' רוצה בזה ללמדנו  ,ומבאר
 יסוד גדול בכללות מידת יראת אלוקים,בזה להורות שינה את הלשון כדי 

 ל ה'יראת ה'' של'הירא את ה'', כי כ כן 'אשר לא שם לבו' הוא ההיפך שלשא
 בעולם. האדם תלויה בשיעור ה'תשומת לב' שהוא נותן לדברים הקורים

ומרחיב את  מבאר )בספרו משחת שמן פ' וארא(ר' חיים קויפמאן זצ"ל הגאון ו
את עפ"ז אנו מבינים " הרעיון היטב בלשונו המתוק וכותב כדלהלן:

תהלוכות חייהם של כל אנשי מצרים, מנין שאבו את הכוח ותעצומות 
 הנפש להעלים עין מנפלאות המכות, את זאת לקחו בעבור כי לא שמו לב

התכחש היו יכולים אפי' ל ם,מצבבלהתבונן, ומאחר שלא התבוננו 
מכה אחת גדולה  ות,מכאת תוקף ה הביאו עליהם קיימת, ועי"ז למציאות
ת בכורות הגדולה מכולם שעשתה בהם חורבן וכיליון, עד מכ ,מחברתה

אבל אכן אלו שהיו בעלי שימת לב והתבוננו על המצב הנורא שקורה לנגד 
 "עיניהם, הם אכן הבינו הכל וידעו את אשר לפניהם.

 ?את האמתהאומנם לא ידע בלעם « 

את האמת ודאג  היטב מוצאים אנו שאף בלעם הרשע ידעהנה 
 י( ,)כג "תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתו כמוהו" לעתידו, כמו שביקש

שנתכוין בלעם לאברהם יצחק ויעקב שנקראו  תבארמ )ע"ז כה.(ובגמ' 
 , וביקש שיזכה למות כמותם.'ישרים'

כי ידע בלעם את עיקר מעלתם של האבות הקדושים שהיו נמצא 
וב ישרים, ואכן מעלה זו היא עיקר יסודו של האדם מראשית בריאתו, ככת

, והאבות הגיעו לתכלית ט(כ ,)קהלת זאשר עשה האלקים את האדם ישר 
 שלמות היצירה.

 "צדיק וישר הוא" כינוי זה, כמ"ש הקב"ה בכבודו ובעצמו נאמרועל 
' כביכול, גם זו מעלתו ית ,ח( ,)תהלים כה ה'" וגו'טוב וישר "כתיב כן ו ,ז( ,)דברים לב

וכתיב  ,י( ,ד)הושע י "ישרים דרכי ה'כי "התורה הקדושה נקראת כן, דכתיב 
, כי ישרות היא המעלה החשובה והמרכזית )תהלים יט ט( "ישרים ה'פקודי "

שבכל המעלות, וכל המעלות צריכות לה, וכל נטיה קלה מן הישרות, אף 
אם היא באה ע"י חשבונות רבים, גורמת מיתה לעולם, וכמו שאמר הכתוב 

 .)עיי"ש בתרגום(ם והמה בקשו חשבנות רבי )קהלת שם(

 .וביקש ףאָ ש ָכל זאת ידע בלעם, ואל המעלה הזו של ישר את 

, בעצמו נראית ישרותו של בלעם היתה איךעל הרעיון, מבהיל והדבר 
לחיות הוא חי כפחות שבפחותים, ולמות הוא חפץ כאבות הקדושים, היאך 

 ם זה.יאנו מבינ

 ?יפחד מאומהבלי התבוננות יכול האדם להסתכן ולא ירגיש ולא « 

את בענין מבאר  )בספרו שיחות מוסר מאמר פ'(ר' חיים שמואלביץ זצ"ל הגאון 
ובאמת כל אדם שאינו שם על לבו מה ששכלו מבין, בטוטו"ד כדלהלן: "

בדין  )ה.(שבועות מסכת אין להשגותיו כל קשר אליו, וכמו שאנו מוצאים ב
י ידיעת בית רבו לענין להתחייב בביאת מקדש, וסבר רב 'ידיעה בתחילה'

שלמד בבית רבו שהנוגע בטומאה  ,ידיעת בית רבו'שמה ידיעה, ופירש"י 
שהרגיש שנגע, אבל לא התבונן לשום על לבו שנטמא  ,טמא, והוא ידע

 .'וגו'

ערש"ק פרשת

 שנת תשע"ז תמוז י"ג
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כאן אדם שיודע שהנוגע בשרץ נטמא, וידע שנגע בשרץ, ובכל הרי 
זאת נכנס למקדש בהעלם טומאתו, היתכן כדבר הזה, אלא הוסיף לנו 

, בלא שימת לב 'לא התבונן לשום על לבו שנטמא' וכתב רש"י כמה תיבות
אין הידיעה שנגע בשרץ נוגעת לו כלל, והוא נכנס למקדש כאילו לא 

הוא שנגע בשרץ והנוגע דינו שנטמא, אבל הוא  נטמא מעולם, אמנם יודע
 "עצמו טהור, כי לא התבונן לשום על לבו.

ואשר ' והכתוב מגלה לנו סוד הדבר ,םיאצל המצרי גם מה שהיהוזהו "
אבל בלא שימת לב  ,, אמנם ידעו הכל והאמינו כי מוות בשדה'לא שם לבו

מהלך הוא אין הידיעה נוגעת לאדם כלל, ואף שיודע כי מוות בשדה, 
 " עכ"ל.בשלוה במקום הסכנה ואינו מרגיש כי בנפשו הוא.

 :"להזב ,על ענין של בלעם בפרשתינו כט( ,ב)כהרבינו בחיי כתב עד"ז 
 ןהיה ראוי בלעם שיתמה בפלא הגדול הזה של דיבור האתון ושירעיש מ"

 הנס המחודש והמבהיל את כל ההולכים עמו בדרך, והיה לו לחשוב
ל עצתו ולהשיב חכמתו אחור, אבל כולהתבונן כי מאת ה' היתה זאת לס

לקח הענין  ,מתוך אכזריותו ורוע טבעו ומרוב חפצו ללכת
בדרך תמות, ולכך השיב כאדם שמדבר עם חבירו כי 

 , עכ"ד."התעללת בי

כתוב  )בפרשתן ד"ה ויאמר אליו(קדושת לוי בדברי ה וכן
ו כשיראה איזה דבר ומי שעושה רצון קונ" :"להזלאמר ב

לו השם יתברך איך יעשה, ואם  הוָ צָ מ ָשבזה  ,תימה מתבונן
עושה דבר ופתע פתאום נולד בדבר דבר תימה וחידוש, 
מתבונן שבוודאי רצון השם יתברך שלא לעשות הדבר 
הזה, אם כן היה לבלעם לשום על לב ולא להכות האתון, 

ם ובמה שהכה גילה בלעם עוצם רשעתו, גם שברצון הש
יתברך שלא ילך אף על פי כן הוא הולך הוא, ומכה בחרי 
אפו האתון על שמעכבו בדרך לילך, לזה חרה אף המלאך 

 , עכ"ל."עליו ואמר לו על מה הכית

תואם לפי"ז את מה שתרגם יונתן בן עוזיאל וכמה 
 'ואשר לו שם לבו' זהו בלעם! 

כן 'לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי' זהו עצם א« 
 החטא!

דלכן אין הפסק פתוחה או סתומה  ,תבוחיים כהחפץ 
, כי מה היו )רק בט' פסוקים האחרונים(הפרשה כל במשך 

הפסקות משמשות, כדי ליתן רווח להתבונן בין פרשה ה
לפרשה, ואילו רשע זה לא הפסיק את מהלך חייו, ולא 

 מה שאמר בלעם(-)התבונן מי עשה הדברים ומדוע עשאן, וזהו 
א היה כי לא ידעתי כי אתה הוא הניצב שהחט ',חטאתי'

  .ל הק'לקארתי בדרך, עכ"

לפי"ז כי רצון השי"ת שכל אחד מברואיו יבין  נמצא
 ,שאין דבר הנעשה מאליו בעולם והעיקר שיתבונן וישכיל

ה' דיבר אליו, ובכל אשר יארע לפניו יתבונן לחשוב כי 
להורות לו את הדרך  לו אותו השי"ת כדי באמצעות אותו מקרה, וסיבב

להתבונן  את עצמו עצרלא שזהו היתה חטאו של בלעם, ילך בה, ואשר 
בשעה ששידד הקב"ה מערכות תבל, בדיבור האתון ושאר האותות 
והמפותים, שמלאך נשלח מבורא עולם לעצור בעדו מלילך עם שרי בלק, 

 ר.על זה גופא ייאמר עליו חטאתי, היינו שלא התבונן כי מהשם מצעדי גב

 !מהות החסרון של חוסר יראת שמים« 

אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים "ב ואצל עמלק מצינו כתהנה 
מונה רשעתו הולך ו, הנה התורה "אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלקים

, לשון מקרה, בהנפלות פתאומית, ולשון קרי, 'אשר קרך בדרך' ,של עמלק
מרתיחתם, שעד מעשה עמלק שהיה מטמאן, ולשון קור, שצננו ישראל 

כל בריה יכולה לירד בתוכה  היו דומין בעיני העמים כאמבטי רותחת שאין
 .וכו'

, שחתך מילותיהם וזרקן כלפי מעלה בחירופין 'ויזנב בךכתוב 'עוד 
, על מי התנפל, על חסרי כח מחמת חטאים 'כל הנחשלים אחריך'וגידופין, 

ולא ירא ', בדרך, ומסיים הפסוק, 'ויגע', בצמא, 'ואתה עיף'שפלטתן הענן, 
 . 'ולא ירא עמלק אלקים מלהרע לך'ופירש"י וז"ל,  'אלקים

, וכי זהו תוארו של עמלק שאינו ירא אלוקים, זה תמוה מאדלכאורה 
הלא עמלק הוא הגרוע שבאומות, אין השם שלם ואין הכסא שלם עד 

זורק מילות כלפי מעלה ואומר טול  שימחה זרעו של עמלק, עמלק היה
ר הגרוע ביותר ש'לא ירא ואיך מסיים הפסוק כאומר שזהו הדב ,את שלך

יראי 'וכי יעלה על הדעת שמישהו יאמר שהנצאים ימ"ש לא היו אלקוים'. 
 חסרונם הלא היו חיות אדם חסרי צלם אנוש. וזההאם , 'אלוקים

ראת שמים היא לא י ,יסוד נפלא הגאון רבי לייב חסמן זצ"למבאר 
 ,)קהלת גכמו שנאמר הבריאה כולה, , יראת שמים היא יסוד מיסודות מעלה

כל הבריאה שלפנינו נועדה לתכלית  ",והאלהים עשה שיראו מלפניו" ב(י
סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא " )שם(וכמ"ש  אחת שיראו מלפניו,

כי 'וברש"י פירש  ."ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם
 .'לדבר זה נברא כל האדם

כן התביעה ליראת שמים חופפת היא על כל צורת אם 
נתבע אכן עמלק עם כל רשעתו הנוראית  ,אדם באשר הוא

, כי בזה אומרת לנו התורה הק', על היותו לא ירא אלוקים
חסר כי לא רק שחסר ממנו מעלה זו ומעלה אחרת, אלא 

 !להם צורה בסיסית של היותם נברא בעולם

השי"ת בלי  את שעובדכ הוא יראת שמים אמיתית« 
 שום נטייה שכלית

אל תהיו " )אבות א, ג(הוא מפרש את דברי המשנה בכך 
כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס אלא הוו 

את הרב שלא על מנת לקבל פרס כעבדים המשמשים 
, הנה האדם זה אשר הגיע למצב "מורא שמים עליכם ויהי

והכונה היא כמו שכתוב  ,שאינו עובד על מנת לקבל פרס
לקבל לכוונה אפילו לא שאינו עובד על אבות  'רוח חיים'ב

הוא במדרגת אהבת השם הרי עולם הבא, אם כן אדם זה 
וא"כ למה צריכין להזהירו עוד על 'ויהי מורא  מאין כמוה

 שמים עליכם'.

כאן תהומות עמוקות שחז"ל הק' גילו לנו באלא 
 עפר מן האדמהתו הוא שתחילת יצירבכוחות נפש האדם, 

שאף אם  וחומר גופו מושך אותו כ"כ לחיצוניות וגשמיות,
הגיע כבר למדריגה הגדולה ביותר של אהבת השם 
יתברך, שלומד תורה לא בשביל שיקרא חכם ולא בשביל 
שישב בישיבה ולא בשביל שיאריך ימים ואף לא בשביל 
שיזכה לעוה"ב שהוא צדיקים יושבים ועטרותיהם 

ונהנים מזיו השכינה, אלא כל תורתו ומצותיו  בראשיהם
מסורים לאהבה את השם יתברך בלא שום פניה כלל, גם 
 לאיש גדול ונפלא זה אשר כמלאך אלקים קדוש הוא,

 ואהבת השם שיש בידדרגה הגדולה של ב לא לבטוח צריך התורה להזהירו
לבעוט  הוא ח"ועלול  ,יסורים וכי אף מתוך אהבה זו אם יבואו עלילבדה, 

כי  ,את ה' אלקיך ליראהגם לעזוב את הכל ולברוח מהכל, אם תשכח  ,בכל
 זה כל האדם.

רק  , ועכ"זלנו גדול מאברהם אבינו אשר עמד בתשעה נסיונותומי 
, 'אתה ירא אלוקיםעתה ידעתי כי התואר של 'בנסיון העשירי נאמר לו 

של יראת שמים הוא רק כאשר האדם  עומק מושגוההסבר בזה הוא, כי 
עובד את השי"ת גם בניגוד למה ששכלו מורהו, ואז רואים שאכן עבודתו 

ולא מחמת שום דבר אחר, וזה התבטא אצל  הוא בגלל שציוהו השי"ת
אברהם רק כאשר הסתירה זעקה לשמים, שמצד אחד אמר לו הקב"ה כי 

רבן, ורק אז כאשר ביצחק יקרא לך זרע, ומצד שני ציוה לו להקריבו לק
נבחן ועמד בנסיון הזה, הוכח למפרע שאכן עבודתו נטול נטייה שכלית 

 מכל וכל, וכולו רק מחמת שרוצה לעשות רצונו ית' בלבב שלם.

אם כן התביעה "...

ליראת שמים חופפת 

היא על כל צורת 

אדם באשר הוא, 

עמלק עם כל רשעתו 

הנוראית אכן נתבע 

על היותו לא ירא 

אלוקים, כי בזה 

אומרת לנו התורה 

הק', כי לא רק 

שחסר ממנו מעלה זו 

ומעלה אחרת, אלא 

חסר להם צורה 

בסיסית של היותם 

 ם!נברא בעול


