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 טז ............................................................ רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש
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 כה........................................................................................................ ועוד

 כה ..................................................................... ?מישראל מואב פחדו מדוע
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 כט .................................................................................... זו בדרגא הם שאף
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 לא ................................................................................................... סופרים
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 מד ...... (סטר'מנצ' )תשובה שערי לקוטי' ס"מח, היילפרין נתן חיים הרב/  ן"ח לוית

 מד................................................................ ?!תשובה מתוך למות או לחיות

 מו . כהלכתו והשולחן השבת וביום ס"מח, ווייל מאיר ישראל הרב/  ספק הסר למען

 מו ........................................................................... בעופות דם מלאי ורידים
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 מז ....................................................................................................... 'חיים
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 מט ........................................ אתה ישראל שבטי ראש בעיניך אתה קטון אם
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 נד ...................................................................... ועוד, כ"ג' החדש יוסף פרדס'
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 נט ............................... 'הארי לב' ס"מח, גולדשטוף לייב אריה הרב/  לחכי מתוק
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 סד ................... ס"ושא, ח"ג הגט משפט, ח"ב המוסר ע"שו ס"מח, ציון בתל' הלכה

 סד ......................................................................... האדם של בפיו שיש הכח
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 סז ........................................................ לברך גם או לקלל רק בלעם של כוחו

 ע............ 'והערות ביאורים עם איש חזון' ס"מח, אנגלנדר יהודה הרב/  חפיצה נפש

 ע ......................................................................... גזירה משנה תפילה הכיצד

 עיון' לממונות הוראה ובית כולל ראש, דוידזון אליעזר הרב/  המשפט עיון

 עג ...................................................................................................'המשפט

 עג .................................................................... ?הבטחות לקיים חייבים מתי

 עה .................................................. בלומנטל חיים ישראל הרב/  לתורה פרחים

 עה ........................................................... ?תתקבלנה שתפלותינו נזכה כיצד

 עז ........ 'חכמה דעת'ו' אורייתא' ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 עז ........................................................................................................ פתורה

 פ ......................................................................... דרקסלר נחמן הרב/  תובנות

 פ ................................................................................. ההורים אל עיני אשא
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 פא . חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 פא .................................................................................... ?בלעם או אברהם
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 פט . הלברשטט מתתיהו הרב/  י"רש פירוש עם הפרשה על חידות – ו"תי ועד ף"מאל
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 תשע"ז בלקאספקלריא לפרשת 

פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 

 ישראל אברהם קלאר

 וח"ט(ש' מד)המזמור הזה משובח מכל המזמורים אשרי האיש גו'. רבי יודן אומר: 

 משל לנח בתיבה  –' והיה כעץ שתול על פלגי מים'

חז"ל דורשים את מזמור א', 'אשרי האיש וגו'', שמשבח הכתוב את נח אי צדיק 

עצת רשעים דרך חטאים ומושב לצים,  –על שלא נסחף אחרי טעויות אנשי דורו 

 עי"ש.

"והיה כעץ שתול  (ומהו לפי דרשת חז"ל זו מה שנאמר בהמשך המזמור )פסוק ג

  על פלגי מים וגו'"??

 מבאר במדרש: 

עמדה במשך ארבעה חודשים ששתלו ה' בתיבה ש –והיה כעץ שתול על פלגי מים 

 כמו ספינה על חוף הים.

יהושע  ביששתלו בתיבה. דאמר ר – והיה כעץ שתול"לשון מדרש שוחר טוב: זה 

 ."ארבעה חדשים היתה התיבה עומדת במים כספינה הצפה על פני המים :בן לוי

  ...[ועוד ,'בים', 'על המים'על החוף,  ופירוששבלמין' ': יש כאן רסאות שונותיג]ו

. עשיריחודש המהחודש השביעי עד ה :הינם "ארבעת החדשים, ש"מהרז"וב וכתב

בה בחודש השביעי וגו' והמים היו הלוך י: "ותנח הת(ה-ד בראשית ח,ככתוב )

 וחסור עד החדש העשירי".

קא מאותו פרק זמן של ארבעה ול על פלגי מים" הוא דוהדימוי ל"שתומדוע ו

חודשים שבו כבר לא נעה התיבה ממקום למקום, ורק צפה על מקומה בארץ כמו 

מבאר במהרז"ו: שכן נאמר כאן והיה כעץ "שתול",  ??ספינה שנחה על החוף

 מורה על עמידה במקום אחד.  "שתילה"ומשמעות 

* 
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לנח מכך שהיתה תקופה שבה עמדה מיוחד וס קילואכן עדיין צריך ביאור, אם יש 

 ? בה על מקום אחדיהת

והתשובה שאכן כן! ראה במדרש רבה )בראשית פי' לג, ג( שלדעת רבי יוסי בר 

חנינא נקרא 'נח' בשמו 'ְלֵשם ַנַחת התיבה', 'שנאמר ותנח התיבה בחודש השביעי 

נשב בה האויר, , שנחה על ההרים שיוהוא חסד אלקיוגו''. וביאר באמרי יושר: "

 ולא יתעפש המאכל ובעלי חיים לא ינזקו".

* 

 דור אנוש דור המבול ודור הפלגה נענשו במים

באר את פסוק 'והיה כעץ' שתול על נח באופן נוסף, על דרך שמא אפשר לו

  שבעים פנים לתורה, וכדלהלן:

יש לומר שהמשיל את נח שהתרחק משלושת הדורות הללו, לעץ שבאו מים מכל 

  שלא 'נסחף' בעקבותיהם. ו, והוא נשאר באיתנו, כך נח,עברי

 שהזכירו חז"ל, דור אנוש דור המבול ודור הפלגה, שלושת הדורות הללוואמנם 

 מהמים... ורק נח שהתרחק ממעשיהם ניצול !בטביעה במיםנענשו שלשתם 

 המקורות שנענשו במים: ולהלן 

ראשית רבה ]בראשית[ הציף ה' שליש העולם במי האוקיינוס )בש דור אנוש:

דור הפלגה: במי המבול )פרשת נח(.  דור המבול:ד(.  ז ורש"י בראשית ו, פרשה כו,

 י([. נאמר בהם 'ויפץ' ודרשו חז"ל 'ויצף', )בראשית רבה ]נח[ פרשה לח,

והגם שבפסוק 'והיה כעץ שתול על פלגי מים' משמע לפי פשוטו שריבוי המים 

, ויישבו לעץ מזיקריבוי מים בדרך כלל ך שעל כהמפרשים טוב לעץ, כבר עמדו 

 . אבכמה אופנים

 

                                                
שהמשל רו . וביאו(מ" גפ"אבות )יעבץ  החסידמאירי; תפלה למשה )ר"מ אלמושננו, מאמר ב, חלק ב, ד"ה 'והיה'(;  א

למרות שנתון זהו גופא השבח של עץ זה, שש :המים, או בתוך, ולא שהוא עצמו נתון בסמוך לו רק הוא לעץ שהמים

 .לא הזיקו לו המים , בכל זאתבתוך המיםהוא 
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באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 

 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'

 "כל החוטא ואומר חטאתי אין רשות למלאך ליגע בו"

 ב, לד()כ ה ַנָעב ַלְקָראַתיי ַכי ַאתָ ָחָטאַתי ַכי ֹלא ָיַדְעַת  ה'ַוֹיאֶמר ַבְלָעם ֶאל ַמְלַאְך  

א[ חז"ל )במד"ר כ, טו( אומרים: שבלעם היה רשע ערום ויודע שאין עומד מפני 

 הפורעניות אלא תשובה, שכל מי שחוטא ואומר חטאתי אין רשות למלאך ליגע בו.

אומר "חטאתי" אין רשות למלאך ליגע בו, הרי יש "סדר תשובה", ה, מדוע וצ"ב

זו שהאדם אומר "חטאתי" שמכח זה אין רשות למלאך ליגע ומה מונח באמירה ה

 בו?

גם יש לדקדק שאמרו שאין רשות ל"מלאך" ליגע בו, ומשתמע שזה מועיל רק 

 שאין רשות ל"מלאך" ליגע בו, ויש להבין את עומק הענין.

 תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות

 אלא הפורעניות מפני מדעו "שאין חז"ל במאמר שניה החלק את לבאר נקדים ב[

 בפני כתריס טובים ומעשים "תשובה יא( ד, אבות) ששנינו מה ובהקדם תשובה",

 הפורענות".

ובשלמא "מעשים טובים" מובן שזה תריס בפני הפורענות, אבל מדוע "תשובה" 

 בפני הפורענות", הרי האדם שעושה תשובה יש לו כפרת העוונות. תריסמוגדר כ"

ום שבדרון זצ"ל )קול דודי עמ' קסא( ע"פ מה שאמרו חז"ל וביאר בזה הג"ר של

)נדה ע, ב(: כתוב אחד אומר )יחזקאל יח, לב( "כי לא אחפוץ במות המת", וכתוב 

אחד אומר )שמואל א ב, כה( "כי חפץ ה' להמיתם"?! ומשני כאן בעושין תשובה, 

 וקשה אם עושין תשובה פשיטא?! כאן בשאין עושין תשובה.

 מוכשר השכלית ידיעה ע"פ האדם אם ל(: )אגרתזצ"ל  סלנטר ישראל הג"ר וביאר

 ידיעה ע"פ אם אבל וחי. תשובתו על וממתין אפו מאריך הקב"ה אזי לתשובה,

 מכריע זכות ול יהיה לא )אם להמיתו חפץ ח"ו אזי לתשובה, מוכשר אינו שכלית

 מרגיש יח שיהיה ההרגש הוא לתשובה? מוכשר האדם שיהיה היסוד ומהו לחיים(.

 תולד מאין התשובה הרגש, אין אם אבל לתשובה. שיתעורר התקוה ואז בחסרונו,

 עכ"ד.

 מי שלא מכיר בחטאו רחוק הוא מהתשובה
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לצרף בזה מה שכותב הרבינו יונה )שע"ת ג, קמא( לבאר את מה שאמרו  וישג[ 

מה חז"ל )ב"מ נט, א( "המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא". וז"ל ו

כי המלבין פני חבירו איננו שלא אמרו כן על הרוצח שאין לו חלק לעולם הבא, 

מכיר גודל חטאו, ואין נפשו מרה לו על עונו כמו הרוצח, על כן הוא רחוק מן 

 עכ"ד. התשובה

 שמי שלא מכיר את גודל חטאו, הוא רחוק מן התשובה. ומבואר

ובר על דברי חכמים חייב כותב הרבינו יונה )שם ג, ה( לבאר מדוע "הע ועד"ז

יותר מאדם שעובר על מצות עשה ועל מצות ל"ת. וז"ל: כי העובר על  –מיתה" 

דברי חכמים, אשר מלאו לבו לעשות כן, כי תקל מצותם בעיניו, לא מהתגבר יצרו 

עליו כו', ולא יטרח לקיים מאמרם כי לא נכתב בספר התורה, ולא נהג כדרך 

ו מרה לו ונקוט בפניו ויירא וייצר לו כי ישיאהו אשר נפשהעובר על דברי התורה 

, על כן משפט מות יהיה לאיש כי הפיל דבר אחד מכל דבריהם יצרו לחטוא

 הטובים כו'.

 שלא תשובה" "עושה בכלל אותו מגדיר זה הרי בחסרונו", ש"מרגיש אדם מאידך אבל

 מפני יסכתר ש"תשובה הכונה שזה זצ"ל שלום הג"ר מבאר ועפ"ז להמיתו. ה' חפץ

 מפני "תריס זה וגם בחסרונו, מרגיש שרק תשובה" ל"עושה והכונה הפורענות",

 הפורענות".

 מי שנושא ונותן עם הקב"ה על חטאתו הקב"ה מוחל לו 

בחז"ל )מדרש תהלים נא( שאמרו: מיכן אתה למד שכל מי שיודע לזה ד[ ומקור 

ה שהקב"ה מוחל עם הקב" ונותן ונושאשחטא ומתפלל על החטא ומתיירא ממנו 

 לו.

 על תמיד בלבו ונותן ונושא עבירה עובר שאדם בזמן טו(: ד, )שם יונה רבינו כ"וכ

 העבירה שמעביר ובזמן לו, מוחל הקב"ה עליה ומפחד וחרד חטא אשר חטאתו ענין

 לנשיכה, בז והוא עקרב שנשכו למי דומה - עיניו לנגד וקלה קטנה והיא עיניו מנגד

 רגלך מכף תעלה כי ידעת הלא לו יאמרו ורואיו הארס, להעביר הארץ על רגלו ודוחק

 עכ"ד. קדקדך ועד

הזה כותב הרמ"א )תרג, א( שספק עבירה צריך יותר תשובה מעבירה  ומהטעם

יותר יקר ודאי, כי מתחרט יותר כשיודע שעשה משאינו יודע, ולכן אשם תלוי 

 מחטאת.
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 הספק על החמירו למה בזה טעםוה וז"ל ב( א, )ברכות יונה ברבינו הדברים ומקור

 לבו אל החטא האדם משים הודאי שעל מפני שהוא הרב, מורי אומר הודאי? מן יותר

 ואומר סברות, עושה הספק על אבל ,שלימה בתשובה וחוזר עליו ומתחרט ודואג

 בו החמירו ולזה לשוב, לבו אל ישית ולא מותרת, היתה אולי שאכלתי חתיכה אותה

 עכ"ד. יותר

חפץ חיים )הקדמה( שכותב שיש תועלת נוספת בעצם לימוד הענינים, ב וע"ע

הנני נשפט אמר )ירמיה ב, לה( "נשעי"ז ידע האדם בנפשו שחטא לפני ה', וכמו ש

", ויראה לפייס את חבירו עבור זה או לפחות שלא אותך על אמרך לא חטאתי

חושבו לעוון  לדבר עליו עוד הפעם, משא"כ אם ישליך ח"ו את הדבר אחר גוו ואינו

 כלל עכ"ד.

מובן היטב מה שאומרים חז"ל ש"כל האומר חטאתי אין רשות למלאך ליגע לכן ו

 בו"!

 אין רשות למלאך ליגע בו

הכונה עפ"ד הזוהר )במדבר רלא,  –ליגע בו" מלאך ה[ ומה שאמרו ש"אין רשות ל

 א( שאומר שאדם שמתודה גורם שהקב"ה ידון אותו ביחידי.

 כמו ואחד אחד כל על ולהתודות חטאיו לפרש האדם צריך כן ועל שם: אמרו וכך

 אלא דינו נמסר לא ,עליהם ומתודה הקב"ה לפני חטאיו שמפרש מי שכל לפי שהוא,

 דוד ביקש כן ועל .לטוב ודאי הוא הקב"ה אותו שדן ומי לבדו, הקב"ה המלך של בידו

 אחר. ולא אותי תשפוט אתה דהיינו אלוקים" "שפטני א( מג, )תהלים מהקב"ה המלך

 דינא בי וכל אחרא ולא הוא עבדו" משפט "לעשות נט( ח, א )מלכים אמר שלמה וכן

 ממנו. בדילין

 של בי"דש עליהם ומתודה חטאיו שמפרש שמי הטעם מה לבאר הזוהר וממשיך

 וקרוב עצמו אצל קרוב שאדם לפי אותו? לחייב יכולים ואינן ממנו נבדלים מעלה

 למקטרג כח ונותן עוזב הקב"ה אין ויותר פיו, על נידון אינו לכן לעדות, פסול

 יקדים האדם ולכן שפטור. עדין באו ואח"כ בקנס כמודה דהוי חוב, עליו שילמד

 הקב"ה ואז לומר, לאחר מקום יתן לא ואז ב( צב, ב"קעי' ) מומו את ולהודיע לומר

 התשובה נתיב במהר"ל וע"ע) ירוחם". ועוזב "ומודה יג( כח, )משלי דה"ה לו, מוחל

 .(בזה ביאור תוספת פ"ה

 okmail.co.il@5322906לתגובות: 

mailto:5322906@okmail.co.il
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 בישיבת מ"ר, גינצבורג אהרן הרב/  אהרן בית

 ברק בני –' התורה עמל'

 בלעם ? הואמי 

ֹו ַלְקֹרא לֹו ַוַיְשַלח ַמְלָאַכים ֶאל ַבְלָעם ֶבן ְבֹער ְסתֹוָרה ֲאֶשר ַעל ַהָמָהר ֶאֶרץ ְבֵני ַעם

ַלי ֵלאֹמר  ה( )כב, ַהֵמה ַעם ָיָצא ַמַםְצַרַים ַהֵמה ַכָןה ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ ְוהוא ֹיֵשב ַמםֻּ

ואין זה רק שבח מפי )כב,ו(  ֹבָרְך ַוֲאֶשר ָתֹאר יוָארַכי ָיַדְעַתי ֵאת ֲאֶשר ְתָבֵרְך ְמ מחד 

 ש בקללתו כדי להזיקבלק אלא דבר נכון הוא והראיה שלא נתנו ה' לקלל משמע י

 . עוד כמשה אבל באומות העולם קם ומנו בלעםבישראל ולא קם וכן איתא בחז"ל 

 ,כמשה בישראלעוד  נביא קם ולא בספרי פרשת וזאת הברכה :וכן כתוב 

 אלא.  בעור בן בלעם זה,  זה ואיזה קם לםוהע באומות אבל קם לא בישראל

 מדבר מי עיוד היה לא משה, בלעם של לנבואתו משה של נבואתו בין יש הפרש

 יודע היה לא משה .אל אמרי שומע נאום שנאמר ,מדבר מי יודע היה ובלעם עמו

 ויודע שנאמר .עמו מדבר מתי יודע היה ובלעם ,עמו שנדבר עד עמו ברמד מתי

 ,עמדי עמוד פה ואתה שנאמר עומד כשהוא עמו מדבר היה משה. עליון דעת

 משל. עינים וגלוי נופל יחזה שדי מחזה שנאמר נופל כשהוא עמו מדבר ובלעם

 שולחנו על למלך יוצאות הוצאות כמה ויודע מלך של לטבחו ומהד הדבר למה

ומדוע זכו אומות העולם לנביא כבלעם כתב בילקוט שמעוני כדי שלא יהיה להם .

 פתחון פה לעתיד לבוא.  

בֹוָהה, ְוֶנֶפׁש ְרָחָבה, ַעַין ָרָעה, ְורּוַח גְ ומאידך מובא במשנה באבות )ה,יט( 

יָדיו ֶׁשל ַמַתְלַמיָדיו ֶׁשל ַבְלָעם ָהָרָׁשע. ַמה ֵבין ַתְלַמיָדיו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאַבינּו ְלַתְלַמ 

עֹוָלם ַהָבא, ַבְלָעם ָהָרָׁשע. ַתְלַמיָדיו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאַבינּו, אֹוְכַלין ָבעֹוָלם ַהֶזה ְונֹוֲחַלין בָ 

ל ַבְלָעם ר )משלי ח( ְלַהְנַחיל ֹאֲהַבי ֵיׁש, ְוֹאְצֹרֵתיֶהם ֲאַמֵלא. ֲאָבל ַתְלַמיָדיו ֶׁש ֶׁשֶמֱאמַ 

 .ָהָרָׁשע יֹוְרַׁשין ֵגיַהֹמם ְויֹוְרַדין ַלְבֵאר ַׁשַחת

ְוֵאין וכיצד מגיעים לנבואה כתב הרמב"ם )פרק ז' יסודי התורה הלכה א'( 

 דֹול ַבָחְכָמה, ַגבֹור ְבַמדֹוָתיו, ְוֹלא ְיֵהא ַיְצרֹו ַמְתַגֵברַהְמבּוָאה ָחָלה ֶאָלא ַעל ָחָכם גָ 
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.  והנה רואים אצל ָעָליו ְבָדָבר ָבעֹוָלם ֶאָלא הּוא ַמְתַגֵבר ְבַדְעתֹו ַעל ַיְצרֹו ָתַמיד

 בלעם היפך מזה. היתכן ?

יה בזמנו ועוד צריך להבין מדוע משווה המשנה את בלעם לאברהם אבינו שלא ה

 .ולא מצינו קשר ביניהם יותר היה צריך ליחסו ולהשוותו למשה רבינו

להגיע למעלות ם כלום כדי אלא וודאי שמבחינה שכלית לא היה חסר לבלע

ה כועס מה שידע את השעה שבה הקב" ויודע דעת עליוןהעליונות כמו שכתוב ,

אבל מידותיו הרעות הם שהפילו אותו  שלא נתגלה אפילו לאמוראים הקדושים

ולכן הזכירו את אברהם אבינו שהיה מושלם במידותיו והוריש מידות אלו לבניו 

 .ולתלמידיו 

 הדרך למעלת הנבואה

כדי להגיע למדרגת הנבואה צריך להתאמץ ולהטהר ולהתקדש רבות ולעבור את 

גת רוח עד המדרגה האחרונה מדרכל שלבי העליה המצויים במסילת ישרים 

אך מי שלא עמל על כך וקיבל את המדרגה במתנה אמנם הקודש ותחיית המתים 

וכמו אך כל רוח מצויה ושאינה כזו מפילה אותו מיד ממדרגתו   –לרגע הוא שם 

בעצמו שאומר הפסוק מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו דהיינו מי שעלה 

ום קדשו וישאר במדרגה זו . להר ה' ולא הועלה בלי טורח הוא זה שגם יקום במק

ה נביאה אך נשראתה על הים נשארה שפחה ואינאחרי כל מה ולכן השפחה 

והגיע למדרגתו זו על ידי עמל ויגיעה יחזקאל בן בוזי שביזה עצמו על דברי תורה 

זכה להיות אחד מהנביאים שעמדו לישראל ואשר מתורתם אנו יונקים עד מרובים 

 היום הזה.

 פסוק אחר לחפש בקש אחת פעם לפרשבורג סמוך במרחץ ם סופר בהיותהחת"

 תרגום עם חומש אחד התלמידים לו נתן חומש ל שיתנו מהתלמידים שוביק דאח

לבאר את המשנה  בפומיה ומרגלא,  הארץ על וזרקו מידו נטלו דעסוי משה של

 הלמ הרשע בלעם של לתלמידיו אבינו אברהם של תלמידי בין מהבמסכת אבות 

א לא , הרשע לבלעםעצמו  אבינו אברהם בין המ ולא התלמידים על שאלו

לשמוע  התלהבות הראה בלעם אדרבא מאומה הפרש אדם בני ידעו לא ביניהםש
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ממש עבד ה'  בקול ה' "לא אוכל לעבור את פי ה' אלוקי לעשות קטנה או גדולה"

 איכות יודע אתהאין מקום לטעות ו התלמידיםכאשר אתה רואה את  אךמוחלט. 

 .הרשע בלעם או אברהם אבינו היה הרב אם רבם
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 בעקבי הצאן / הרב ישראל מאיר קינד

 רצה הקב"ה לזכך את ישראל

 ָלֱאֹמַרי )כב, ב( ַיְשָרֵאל ָעָשה ֲאֶשר ָכל ֵאת ַצסֹור ֶבן ָבָלק ַוַיְרא

ה )כ, א( שנו חז"ל מדוע הקב"ה משפיע טובה רק על ישראל ולא על במדבר רב

אומות העולם, ומבאר המדרש דבזמן שמושפע על עם ישראל טובה יוצא מזה 

טובה להקב"ה ולכל העולם כדוגמת שלמה המלך שבנה בית המקדש ואמר כמה 

רננות ושבחים, מאידך כאשר השפיע הקב"ה טובה על נבוכדנצר הלך לגדף את 

 "ה והחריב את בית המקדש ועיי"ש שהאריך בכמה דוגמאות.הקב

ישראל . שורש החילוק בין אומות העולם לישראללגלות לנו המכוון בדברי חז"ל 

מעצמה כוונת תכיון שליבם שלם למקום, כל טובה שמשפיעים עליהם הרי היא מ

משא"כ  )ככוח הברזל הנמשך אל המגנט(, תועלת לעולם הכלפי מעלה ומביא

כאשר  וכל מחשבותיהם רק לעצמם ולכן חושבים על הקב"הת העולם אינם אומו

הרעות לוקחות את השפע הטוב והורסים  משפיעים עליהם טובה הרי מידותיהם

 את העולם.

 וחסד צדקה כל - חטאת לאומים וזה הכוונה במה שאמרו חז"ל )ב"ב י:( "וחסד

בו", והיינו  להתגדל אלא עושין שאינם להן הוא חטא עושין כוכבים עובדי שאומות

שאין  בהכרח כיון שגויים אין בהם כל כוונה טובה, אם ראית שעשו מעשה טוב

 ליבם לשמים וכוונתם רק לעצמם.

 זיכוך החומר -נסיון 

חכמים )אבות ה ג( "עשרה נסיונות  ןומהיכן הגיעו מעלות אלו לישראל. שנו ל

ת דר' נתן כתב "ובכולן נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם". ובאבו

 ".שלםנמצא 

ביאור עניין הנסיונות של אברהם אבינו יש לבאר ע"ד מימרתו של ר' חנינא בן 

עקשיא )מכות כג:( "רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם מצוות". 

וביאר המהר"ל )שם בחידושי אגדות( שביאור המילה "לזכות" הוא מלשון "זיכוך", 
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ב"ה רצה לזכך את ישראל הרבה להם תורה ומצוות שע"י המצוות דהיינו כיון שהק

והנסיונות שהאדם עובר יש זיכוך. ועי' פי' המשניות לרמב"ם פ"ג מט"ו שמדבריו 

 גם מתבאר יסוד זה.

 ובזה יאירו דברי חז"ל )בראשית רבה, לך לך לט ג. שיר השירים רבה, א ]ט[( "רבי

אברהם -כחומה ] דברים מעמיד אם -עליה  נבנה היא חומה וכו' אם פתח ברכיה

טובים  ובמעשים במצות הוא דל אם -עליה  נצור היא דלת ואם עליה. יבנה אבינו[

 אני אין כך, לשעה אלא אינה הזו הצורה מה, ארז לוח עליה נצור אברהם אבינו[-]

לשעה ". הרי לן מפורש שעיקר הנסיונות של אברהם היה  אלא עליו מתקיים

והוא כמש"נ והדברים  במצות ומעשים טוביםומה או דלת לבדוק האם הוא ח

 מאירים.

 אברהם אבינו יסוד הכול

אמנם שורש טהרת מעשי ישראל הם מאברהם אבינו דייקא, ואע"פ שיצחק 

ויעקב השלימו עוד מעלות מכ"מ עיקר המעלה היא מאברהם אבינו. דבר זה 

כת אבות בשמו"ע מתבאר מדברי הגמ' הידועים )פסחים קיז:( שאין חותמין בר

 תלמוד בכולן חותמין יהו יכול לקיש בן שמעון רבי אלא באברהם אבינו "אמר

 בכולן". חותמין ואין חותמין בך -ברכה  והיה לומר

וביאר המהר"ל )גור אריה, לך לך, יב ב( מדוע חותמים רק באברהם והרי יצחק 

 ולכך, הבן בכח האב ואין האב בכח שהבן מפני ויעקב גם אבות הם "נראה

 והוא, למבינים אמת הם דברים ואלו. ויעקב יצחק חתימה יש אברהם בחתימת

 נעלם". דבר



 

 טזעמ'  -אספקלריא 

 

 רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 מלחמה גדולה -מאבקים קטנים 

י ַאֲחַריַתי י ַאֲחַריַתי ַמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעֹקב וַמְסָסר ֶאת ֹרַבע ַיְשָרֵאל ָתֹמת ַנְפַשי מֹות ְיָשַרים וְתַה ַמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעֹקב וַמְסָסר ֶאת ֹרַבע ַיְשָרֵאל ָתֹמת ַנְפַשי מֹות ְיָשַרים וְתַה 

  )כג, י()כג, י(  ווָכֹמהָכֹמה

 מורכב ממעשים קטנים. -אומר הפתגם  -אדם גדול 

 היצר הרע! -הבה ונערוך היכרות קטנה עם הגורם מהמשפיעים ביותר בחיינו 

אם נפנה לאדם ונשאל אותו, מתי לאחרונה הגיע היצה"ר וניסה להסית אותו 

 -אין ספק כי הוא יפגע קשות מהשאלה  -לחלל שבת חלילה או לרצוח את הנפש 

 רוצח?! מחלל שבת?! -הוא 

דומה כי אדם בעל  -אז יש לך רק יצר הרע קטן?  -נו, אם כן נסיק את המסקנה 

 מודעות רוחנית מספקת לא היה עונה בחיוב על שאלה זו.

למה לא?! אם באמת היצה"ר אינו מנסה להסית  -וזו אכן השאלה המתבקשת  -

שאנו נהנים מיצר קטן מדוע לא נתפאר בכך  -אותנו לעבור עבירות גדולות 

 במיוחד?

אך דומה כי שאלה זו מקורה בחוסר הכרה של הניצב למולנו. הרי אם יבוא היצר 

אין ספק כי  -לאדם בינוני ברמתו הרוחנית ויציע לו נסיעה מהנה לחוף הים בשבת 

 וזאת גם היצר יודע! -הוא ידחה על הסף בשלילה 

 כך עשה לו אומר ולמחר כך שהע לו אומר היום ר"יצה של אומנותו אלא, 'שכך

ועובד' )שבת קה:(, היצר דרך ברורה היא לו,  והולך ז"ע עבוד לו שאומר עד

את השאר  -אף קטנים  -להשחית את נפשו של האדם במידות רעות ובחטאים 

 יסתדר הוא כבר, סבלנות...

 כוחו של היצר במלחמתו העקבית

ם, כי אם מלחמה יום יומית צורת מלחמתו של היצר אינה בפיתוי לחטאים גדולי

על חטא קטן, ועל עוד חטא קטן, ועל מצווה פחות, ועל מעט קדושה פחות, וכך עד 

שמרוקן הוא את האדם ח"ו מתוכנו הטוב וממלא הוא אותו במידות רעות ואז גם 



 

 יזעמ'  -אספקלריא 

 

ממילא יבואו כבר המעשים הרעים ביותר. וכפי דברי התפארת ישראל בפירושו 

מי"ט( על ג' מידותיהם של תלמידיו של בלעם הרשע לדברי המשנה באבות )פ"ה 

לו', משום שבלעם אכן  סיבה הג' מאלו ׳א יהיה שלא חטא בעולם לשום א״'שא

חפץ להשמיד את עם ישראל ובא על אתונו והיה מכשף ומן הסתם 'זכה' בעוד 

הוא אותם ג' מידות רעות, שבהם התחיל  -אך השורש  -'מצוות' רבות כחול הים 

 את דרכו לעבר ההצלחה האדירה לה זכה במקרה זה לבסוף. יצרו הרע

 אחריתי ישרים ותהי מות נפשי וכך כותב האור החיים הק' על דברי בלעם 'תמות

 ממעשיו דרכיו יטיב המיתה ליום שבהגיעו ירצה כמוהו', וזה לשון קדשו: עוד

 ל"ז כמאמרם סוכנת לו שהיתה ואתונו, היה שבאומות רשע כי, ותועבותיו הרעים

 כישרים ישר ויהיה ישוב מיתה שבשעת שנתאוה אלא, עליו תגיד:( ד ז"ע)

 עשות ממנו ונמנע הרע בתכלית רע הוא והנה מזגו על שעמד ולפי, שבאומות

 וכיוצא, ישר יהיה מות של דכדוכה שבשעת להיות שיכול דבר שאל לזה, יושר

 ותכף בתשובה שיחזרו יודעים היו אם כי בפירוש לי שאמרו רשעים ראיתי בזה

 דבר כי ארוך זמן בתשובה לעמוד יכולים שאינם שיודעים אלא עושים היו ימותו

 כמיתת שימות הרשע שאל ולא, ליצלן רחמנא וכסיל זקן מלך עליהם מלך

 זו'. להשגה שיגיע הנמנע מן הוא כי שבישראל הצדיקים

הין גם בלעם הרשע חפץ לזכות לטוב הצפון לצדיקים לעולם הבא, אלא שלא ה

אלא שלא  -לחיות כך! יתכן ובלעם אף היה מוכן למות עבור עינוגי העולם הבא 

הסכין להתמודד עם נסיונות היומיום החולפים וכך לבנות את רוחניותו ולזכות 

 ומכח זה גדל לבלעם הרשע על כל הכרוך בכך. -בעוה"ב 

ד שמים אנו בחסדי ה' איננו כבלעם, אנחנו מוכנים להילחם ולהתמודד למען כבו

ובכך  -אך חובה עלינו לשנס מתניים ולהתמודד עם נסיונות היומיום הקטנים  -

לבנות את נפשנו לנפש מנפשות תלמידיו של אאע"ה, ובכך נזכה ל'מה רב טובך 

 אשר צפנת ליראיך', אמן ואמן!



 

 יחעמ'  -אספקלריא 

 

הלכה בפרשה / הרב רפאל אלחנן רבינוביץ, 

חלקים על הלכות המועדים ב כ"ג מח"ס מאור יעק

 דשי השנהוח

 קריאת שמע בלי תפילין 

ַיְשֶתה )כג,  ֲחָלַלים ְוַדם ֶטֶרף ֹיאַכל ַעד ַיְשַכב ֹלא ַיְתַנָנא ְוַכֲאַרי ָיקום ְכָלַביא ָעם ֶהן

כתב רש"י וז"ל: "כשהן עומדין משנתם שחרית הן מתגברין כלביא וכארי . כד(

 תפילין" עכ"ל. ללבוש טלית, לקרוא את שמע ולהניח –לחטוף את המצוות 

ומשמע מסדר הדברים שהם קוראים את שמע לפני הנחת תפילין, ונתקשיתי 

מהמבואר בברכות )יד:( "אמר עולא כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין כאילו 

מעיד עדות שקר בעצמו" הרי שאסור לקרוא קריאת שמע בלי תפילין ויש להקדים 

י' נח סק"ה(. וראיתי שכבר עמדו תפילין לקריאת שמע. וכן נפסק במשנה ברורה )ס

בזה הפוסקים. ובספר מנחת אשר להגאון רבי אשר וייס שליט"א )מנחת אשר 

במדבר סי' נב( כתב שיש חומשים שבהם הגירסא מתוקנת והקדימו תפילין 

 לקריאת שמע, והביא שכן הוא במדרש תנחומא )סי' יז(.

קודם, שטלית אפילו כתב שרש"י נקט התדיר  (ובשו"ת דעת סופר )או"ח סי' ה

בשבת לובשין, וכן קריאת שמע אפילו בשבת קורין, מה שאין כן תפילין שאין 

מניחין לא בשבת ולא ביום טוב, על כן נקט רש"י טלית וקריאת שמע קודם ששייך 

 תמיד.

  זבח בלא נסכים

אמנם בשו"ת שואל ומשיב )מהדורא תנינא חלק ג' סי' עב( כתב ליישב דברי רש"י 

ברכות שם כתוב בשם ר' חייא בר אבא בשם ר' יוחנן שהקורא קריאת דבגמ' ב

שמע בלא תפילין הוי כמביא זבח בלא נסכים. ולפי זה כתב שיש ב' ענינים א' 

עדות שקר, ב' כזבח בלי נסכים. ומצד עדות שקר כבר כתב הלבוש בסימן נח 

תפילין ורק שכאשר אין לו תפילין מזומנים לפניו מותר לו לקרוא קריאת שמע בלי 

כשיש לו תפילין לפניו ואינו מניחם הוי כמעיד עדות שקר, ומצד זבח בלא נסכים 



 

 יטעמ'  -אספקלריא 

 

אין קפידא אם מניח תפילין אחר כך, ואפשר שבזה דיבר רש"י. אך קשה על זה 

וכבר הקשה כן במנחת אשר שם, שזה דוחק לומר כן, דלמה לרש"י להתייחס 

 למצב מסוים שאין לו תפילין לפניו.

ית יצחק )או"ח סי' יז( בשם החוזה מלובלין זיע"א והרמ"ע מפאנו ובשו"ת ב

)באלפסי זוטא ברכות שם( הביאו שכאשר כוונתו להניח תפילין לאחר זמן אין 

קפידא לקרוא קריאת שמע שהרי חז"ל אמרו שם בברכות דהוי כמביא זבח בלא 

זמן, ואם כן נסכים, והרי מפורש במנחות )טו:( שמביא אדם זבחו ביום ונסכיו לאחר 

הוא הדין דמותר לקרוא קריאת שמע ואחר כך להניח תפילין. וכעין דבריו כתבו 

 .1ובחקרי לב )אורח חיים סימן נה( (הגרי"א חבר זצ"ל בשו"ת בנין עולם )סימן ו

ויש לציין שדברי הבית יצחק והרמ"ע מפאנו להתיר לקרא קריאת שמע בלי 

שם כתוב כך "כל הקורא קריאת שמע תפילין זה רק בדיעבד שהרי בגמ' בברכות 

בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו, א"ר חייא ב"ר אבא אמר ר' יוחנן 

כאילו הקריב עולה ומנחה וזבח בלא נסכים". ואם כן יש כאן שני דינים א' עדות 

שקר, ב' זבח בלא נסכים, וכמו שכתב השואל ומשיב, ונכון שמצד זבח בלא נסכים 

ים אחר כך, אבל מצד עדות שקר אינו יכול לקרוא קריאת שמע אפשר להביא נסכ

 בלי תפילין אלא אם כן אין בידו תפילין או שיירא שיפסיד זמן קריאת שמע. 

ולמעשה מה שהיום יש נוהגים לקרוא קריאת שמע לפני התפילה כשעוד לא 

הניחו תפילין ולא חששו לעדות שקר, עיין מה שכתבו בזה בשו"ת ארץ צבי )ח"א 

ובשו"ת  ()ח"א סי' נב( ובשו"ת לבושי מרדכי )ח"ג סי' ה סי' לג( ובשו"ת מהרש"ג

, ומה שכתב בזה הגאון (מנחת יצחק )ח"ב סי' קז( ובשו"ת יביע אומר )ח"א סי' ד

 .2רבי משה שטרנבוך שליט"א בתשובות והנהגות )ח"ב סי' מז(

                                                
ועיין בשו"ת האלף לך שלמה להגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל )אורח חיים סי' שנד( שנשאל איך אמרו דהקורא  1

לי תפילין הוי כמביא זבח בלא נסכים והלא מביא זבחו היום ונכסיו למחר, וכתב שאינו דומה, שהרי קריאת שמע ב

כשמביא נסכיו למחר הנסכים הם תשלומים לזבח שהובא בלי נסכים, אבל בתפילין הלא מעיקר הדין חייב להניח 

י כן עיין שם. ועיין במנחת תפילין בכל שעה ומה שמניח תפילין אחר כך אינו קשור למה שקרא קריאת שמע לפנ

 אשר שם ובשו"ת יביע אומר )ח"א סי' ד'( שדחו דבריו וכתבו שאין כל הכרח בסברתו.
ולענין אם צריך לקרוא עם תפילין קריאת שמע של זמן המגן אברהם או שדי אם יקרא קריאת שמע של זמן  2

ד'( להגרש"ז אויערבאך זצ"ל, ובמשנה  הגר"א, עיין בהליכות שלמה )תפילה פ"ז סי"ב( ובמנחת שלמה )ח"ב סי'

 ( בשם הגר"נ קרליץ והגר"ח קניבסקי שליט"א.7ברורה מהדורת דרשו )סי' נח מס' 

 



 

 כעמ'  -אספקלריא 

 

הלכות שבת בפרשה / הרב אליהו הורביץ, מח"ס 

 חלקים'הרחב דעת' י"ג 

 האם פי האתון היה מוקצה

  ְרָגַליםֶאת ַסי ָהָאתֹון ַוֹתאֶמר ְלַבְלָעם ֶמה ָעַשיַתי ְלָך ַכי ַהַכיַתַני ֶזה ָשֹלש ה'ַוַיְפַתח 

 )כב, כח(

 ,עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשותכתוב במשנה באבות )פ"ה מ"ו(, 

 כו'.פי הארץ ופי הבאר ופי האתון ו ,ואלו הן

 מוקצה בבעלי חיים

הנה, בעלי חיים הם מוקצים בשבת, וכמבואר במשנה בשבת דף קכח: שבעלי 

חיים הם מוקצים מחמת גופם, ומחמת שאין בהם כל שימוש בשבת, וכך נפסק 

 בשולחן ערוך )סי' שח סעיף מ(. 

ומלבד זאת נחלקו ר' יהודה ור' שמעון )שבת יט:( באם יש איסור מוקצה בבשר 

ה בשבת, משום שהיה מוקצה מחמת איסור שחיטה על הבשר, בבהמה שנשחט

שהאדם הסיח דעתו מהבשר מחמת שידע שאסור לשחוט בהמה בשבת, שלר' 

יהודה יש מוקצה מחמת איסור, אך ר' שמעון סבר שמשום שכעת הבשר ראוי לכך 

 אינו מוקצה.

ור' יהודה סבר שלמרות שהבשר כעת ראוי, בכל אופן משום שהיה אסור 

ה בבין השמשות והיה מוקצה, לכן אומרים "מגו דאתקצאי לבין השמשות, בשחיט

כל דבר שהיה מוקצה בבין השמשות נשאר מוקצה לכל  -אתקצאי לכולי יומא" ]

 השבת[.

 ולהלכה נפסק )סי' רעט סעיף א( כרבי יהודה, שמוקצה מחמת איסור שהיה אסור

הוא מוקצה לכל  בין השמשות אסור לכל השבת, ולכך נר שדלק בבין השמשות

 השבת גם לאחר שכבתה האש.

אך כל זה דווקא בנר שהוא מוקצה מחמת איסור שהאדם דחהו משימושו בידיים, 

שעל ידי זה שהדליק אש בנר הוא נדחה משימוש האדם, מה שאין כן בהמה היא 
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מוקצה מחמת איסור מבלי שהאדם דחהו, שאיסור השחיטה של הבהמה הוא גם 

ה נפסק בסי' שי"ח סעיף ב' שהמוקצה מחמת איסור הוא בלי בלי מעשה האדם, ובז

 דחיית האדם, אין בזה מגו דאתקצאי.

ולכך נפסק שם להלכה, שבהמה שנשחטה לצורך חולה, הבשר אינו מוקצה, 

 ומשום שכשלא דחה בידיים את הדבר משימושו אין איסור מגו דאתקצאי.

 באם פי האתון היה מוקצה

ל אופן איסור מגו דאתקצאי גם במקרה שהאדם לא הנה, גם לר' יהודה שיש בכ

דחהו משימושו, מבואר בפרי מגדים )סי' רעט א"א ס"ק יד(, שאיסור מגו דאתקצאי 

שייך רק במקרה שהדבר היה מוקצה כל בין השמשות, אך במקרה שהדבר היה 

מוקצה רק חלק מבין השמשות, אין בזה משום מגו דאתקצאי, וכך גם מבואר 

 ברורה )סי' שט ס"ק כז(.בלשון המשנה 

ואם כן יש להסתפק בפי האתון של בלעם, שמבואר במשנה שנבראת בבין 

השמשות, באם יש בזה מגו דאתקצאי, שלא מבואר במשנה באם פי האתון נבראת 

בתחילת בין השמשות או באמצע או בסופו, ואם לא הייתה בעולם כל בין 

 השמשות, יתכן שלא יהיה בזה מגו דאתקצאי.

יש לדון בזה מצד המבואר ברמ"א בסי' ש"י סעיף ב', שאין הכנה אצל עכו"ם  עוד

]ומקורו מהירושלמי )שבת פ"א ה"ז([, והכוונה שכל דבר שאסור מצד מגו 

דאתקצאי, אם הוא שייך לעכו"ם אין בזה מגו דאתקצאי, ומשום שהעכו"ם אינו 

 ו דאתקצאי.מסיח דעתו מזה, וממילא האתון שהייתה שייכת לבלעם אין בה מג

אלא שבשער הציון )סק"י( כתב שכל זה דווקא בדבר האסור מצד מגו דאתקצאי, 

אך באבנים ומעות של עכו"ם ודאי שיש מגו דאתקצאי, שהרי הם מוקצה מחמת 

גופו והם מוקצים מצד עצמם, וא"כ גם אם לא היה איסור בבהמה מצד מגו 

גם מוקצה מחמת  דאתקצאי, בכל אופן התבאר בתחילת הדברים שבהמה היא

גופו, וממילא למרות שהאתון הייתה שייכת לבלעם בכל אופן היא מוקצה מחמת 

 גופו ולא שייך בה ההיתר הנ"ל.
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 מראשי, גנוט ברוך שמואל הרב/  שמואל ויאמר

' שמואל ויאמר' ס"מח, אלעד - התורה אור ישיבת

  ס"ושא

 ביטול קרבן התמיד -סיבת תענית י"ז בתמוז

ונות שאירעו בי"ז בתמוז היה ביטול התמיד, כפי שנאמר מחמשת האס אחד

 מלהקריב גזרה המלכות שגזרה בתענית כו, א. ורש"י כתב שהתמיד התבטל לפי

. קאמר שני בבית התמיד שבטל דמשמע מדברי רש"י וכתב הגבורת ארי .עוד

 לוי רבי בשם ובירושלמי ראשון, בבית התמיד דבטל( )תמיד פ"ד פירש ם"והרמב

' ב להן משלשלין היו אנטיוכוס מלכות בימי התם דאמר י,"רש כפירוש מבואר

 חזירים. שני להם והעלו זהב של קופות שתי להן שילשלו ובסוף' כו זהב של קופות

 ארבעים ישראל מארץ וקפץ החזיר שנעץ עד החומה, למחצית להגיע הספיקו לא

 הרומיים כותומל הבית, וחרב התמיד ובטל העוונות גרמו השעה באותה פרסה,

 שני, עכ"ד הגבו"א. בית שהחריבה היא היא הזאת,

דעת התוס' בסוכה )מב, א( שביקור התמיד ד' ימים מעכב, וכן דעת הר"ש  והנה

כתב דבעינן ביקור לכתחילה,  (משאנץ והראב"ד בתו"כ פ' ויקרא. ובמנ"ח )מצוה ה

שלים, מצוה אך מעכב בו רק ביקור פעם אחת. ועי' מנחת סולת )הוצאת מכון ירו

בארוכה ובהערותי שם על הגליון. והאור זרוע )הל' פסחים סי' רטז( דן בזה  (ה

דת"ר כשצרו )ב"ק פב, ב( ולכאורה מסתייעא מילתא משלהי מרובה וכתב כך: "

בכל יום  ,היה הורקנוס בחוץ ואריסטובלוס מבפנים ,מלכי בית חשמונאי זה על זה

משמע לכאורה  ,היו מעלין להם תמידיםויום היו משלשלים להם דינרים בקופה ו

 ", עכ"ל. ויש לידע מה יענו החולקים על ראיה נכוחה זו.שלא היו מבוקרים

 בית מלכי יש להעיר, דהנה בגמ' שם בב"ק ובמנחות )סד, א( נאמר: "כשצרו עוד

 היו ויום יום בכל מבפנים ואריסטובלוס מבחוץ הורקנוס והיה זה על זה חשמונאי

 מכיר שהיה אחד זקן שם היה תמידין. להן ומעלין בקופה ינריןד להן משלשלין

 אין בעבודה, שעסוקין זמן כל להן: אמר יוונית. בחכמת להם לעז יוונית. בחכמת

 לחצי שהגיע כיון חזיר. להן והעלו בקופה דינרין להן שלשלו למחר בידכם. נמסרין
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 ארבע על סהפר מאות ארבע ישראל ארץ ונזדעזעה בחומה צפרניו נעץ חומה,

 חכמת בנו שילמד וארור חזיר שיגדל ארור אמרו שעה באותה פרסה. מאות

יוונית". ויש להבין, דבשלמא אסרו ללמוד חכמה יוונית, מפני שראינו את 

ההשלכות ההרסניות שנגרמו מלימוד חכמה יוונית, אך מדוע נאסר לגדל חזירים, 

תמיד, אלא עצם זה שלא והרי לכאו' לא העלאת החזיר בדווקא גרמה לביטול ה

העלו כבשים?. וכבר כתבו בזה הספרים, עי' במגלה עמוקות בפרשת קרח. 

ובפשטות י"ל דא"י הזדעזעה מהעלאת החזיר דייקא, בהיותו סמל השיקוץ 

 והזוהמה. אך יתכן לבאר מעט יותר בזה, וכדלקמן. 

ור דבני דהסוברים דביקור ד' ימים בתמיד מעכב, ס"ל דאכן גם בזמן המצ והנראה

חשמונאי ביקרוהו ד' ימים. ואמנם מכיון שגם הצרים את היושבים בירושלים היו 

יהודים שומרי תורה, על כן סמכו עליהם שהם עצמם ביקרו את התמיד ד' ימים, 

 שהרי הקרבת התמיד היתה חשובה להם בדיוק כמו היושבים בירושלים. 

ריון היהודי הנודע יוסף בספר "קדמוניות היהודים" שחיבר ההיסטו כעתומצאתי 

בעת ההיא חי חוני המעגל שהיה מוריד הגשם בתפילתו, ש א( -בן מתתיהו )יד, ב

והוא יושב בקרב ירושלים במחבוא. אנשי הורקנוס בקשו ממנו להתפלל בעדם. 

ריבון העולמים, הללו העומדים עלי "כאשר הפצירו בו נשא פניו אל השמים ואמר: 

ני קדושיך הם, יהי רצון מלפניך שלא תשמע בקול עמך הם, והללו שבמצור כוה

", ומיד הרגוהו אנשי הורקנוס בסקילה. ונמצא ששני הצדדים היו ראויים שניהם

 להצלחה, לדברי התנא הקדוש חוני המעגל. 

להקשות על כך מדברי הגמרא הנודעים בתענית כג, א, שם מסופר שחוני ואין 

כנודע. וא"כ לא יתכן שחוני המעגל המעגל נפטר לאחר שישן שבעים שנה וכו', 

 מצינו תענית פ"ג ה"ט(נהרג באותו מעשה עליו מספר יוסיפון. משום שבירושלמי )

מאורע זה אירע לחוני המעגל הקדום, אבי אביו של חוני המעגל, שהתפלל על ש

הגשמים, ושבעים השנים בהם הוא נם היו שבעים שנות הגלות, הוא נרדם חבוי 

הראשון והקיץ  ביהמ"קסמוך לחורבן  -גשמים הס להתגונן מאליה נכנ -במערה 

, ויש לדון בזה מבחינה היסטורית )שישנם שכתבו השני ביהמ"קלאחר בנין 
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היה מקורב לצדוקים וישנם שכתבו שדוקא הורקנוס היה מקורב אריסטובולוס ש

  לצדוקים(, ואכ"מ.

הטומאה, וגם  יפך הקדושה וסמלאך לאחר שהעלו חזיר, אשר הוא האחר  ואולם

ב(, על  ,חגיגה טכב)'אין אומר בקרו חזיר אלא בקרו טלה',  ההיפך למושג ה'ביקור',

אל נכון שכל חזקת מעֵלי הקרבן בטלה ומבוטלת, וא"כ גם אם יעלו כן הבינו 

למחרת כבשים, אכתי יצטרכו להמתין ד' ימים לצורך הביקור. ולפי דברינו נמצא 

תו היום, היה בכך אסון נוסף, שדוקא העלאת שמלבד זאת שלא העלו כבשים באו

 החזיר גרמה לו, והוא שחזקת כשרותם לגבי הביקור בטלה, התבטלה, וכמשנ"ת.

  

 דברינו עפ"ד הירושלמי הנ"ל )פ"ד דתענית ה"א(, שם נאמר כך:"בימי ויומתקו

 פעם טליים. שני להן מעלין והיו זהב של קופות שתי להן משלשלין היו יון מלכות

 שעה באותה גדיים. שני להן מעלין והיו זהב של' קופו שתי להן שילשלו אחת

 שעה אותה על הטלאים. בלשכת מבוקרים טליים שני ומצאו עיניהם ה"הקב האיר

 שעות", עכ"ל הירושלמי. בארבע שקרב שחר של תמיד על אבא בר יהודה' ר העיד

עם אחת קודם א"נ כדעת האור זרוע שאין צריך לבקר בדיעבד, אלא רק פוהנה 

ההקרבה, א"כ מה הענין שהיו הטלאים מבוקרים, הרי בלא"ה אפשר לבקרם כעת. 

וא"ת דסו"ס איכא מעלה לכתחילה לבקרם ד' ימים, הרי להאו"ז עד כה ג"כ לא 

נהגו בדין לכתחילה זה והקריבום מיד. )אם כי י"ל שכיון שבנס הגיע לידם, ע"כ 

תחילה. אמנם אם הנס היה לכתחילה היה הנס מושלם, שהתקיים בו גם הדין לכ

דווקא, א"כ מדוע לא נמצא מיד אלא רק בד' שעות, אשר לכאו' משמע לכתחילה 

עלינו להקריבו מיד ולא כה מאוחר, עי' ברמב"ם תמידין ומוספין א, ב(. אלא דאכן 

ביקור ד' ימים לעיכובא, ולכן דוקא מפני שמצאו טלאים מבוקרין בביקור דד' ימים, 

 ריבן. ופיטפוטי דאורייתא טבין. יכלו להק
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ויצבור יוסף / הרב יוסף צברי, רב ומו"צ בעיר 

 אלעד ומח"ס ויען יוסף, שלחן מלכים ועוד

 מדוע פחדו מואב מישראל?

י ַוָיָגר מֹוָאב ַמְסֵני ָהָעם ְמֹאד כַ  .ַוַיְרא ָבָלק ֶבן ַצסֹור ֵאת ָכל ֲאֶשר ָעָשה ַיְשָרֵאל ָלֱאֹמַרי

ָלק ַוֹיאֶמר מֹוָאב וגו' ַעָתה ְיַלֲחכו ַהָףָהל וגו' ובָ . הוא ַוָיָקץ מֹוָאב ַמְסֵני ְבֵני ַיְשָרֵאלַרב 

  ד(-)כב, ב .ֶבן ַצסֹור ֶמֶלְך ְלמֹוָאב ָבֵעת ַהַהוא

  במואב? ולא בבלק הראיה הכתוב פתח טעם מה, לבאר יש

 ומה היראה אב, אלא תלהמו של בלק מלך שהיה מיד ועוד, מדוע לא הוזכר

 .מלך שהיה וביאר לבלק הכתוב חזר ורק לבסוף, ישראל במואב את שקצו

 :ישראל של כנויים את פעמים ארבע הכתוב ששינה מה, צריך ביאור עוד

  "הקהל"? ישראל", "בני "העם", "ישראל",

 מואב פחדו מנס ממפלת האמורי 

ה, כי מואב פחדו יותר ונראה לבאר בס"ד את ענין פסוקי הפרשה בדרך חדש

 מלהיות חלק מעם ישראל. וזהו: 

"וירא", עניינו התבוננות, "בלק בן ציפור", כאן נזכר שמו ללא לשון "מלך", כיון 

שבאמת בשעה זו עדיין לא היה מלך מואב, אלא אחד מחשובי זקני מדין. ומה 

ראה בלק: "את כל אשר עשה ישראל" את כל מה שישראל, שנקראים כעת בשם 

זה המייחד אותם כעמו של הקב"ה, "לאמורי", מלשון "כל", נראה שבא לרבות 

מלבד מלחמתם עם סיחון, גם ניסים נוספים שנעשו להם. ונראה שבא לרבות את 

הנס שנעשה להם בעת שהיו האמוריים מתחבאים להם בהרים, וכמו שהביא רש"י 

עשה ישראל  ונראה שרמז לענין זה, שלפיכך לא אמר "את אשר בבפרשת חוקת

                                                
לפי שהיו ההרים גבוהים והנחל עמוק וקצר וההרים סמוכים זה לזה, אדם עומד על ההר מזה ומדבר ז"ל רש"י: " ב

כשיכנסו ישראל לתוך הנחל לעבור, נצא מן המערות ים אמוריעם חבירו בהר מזה, והדרך עובר תוך הנחל. אמרו 

ובהר של צד  ,בהרים שלמעלה מהם ונהרגם בחצים ואבני בליסטראות. והיו אותן הנקעים בהר של צד מואב

אמוריים היו כנגד אותן נקעים כמין קרנות ושדים בולטין לחוץ, כיון שבאו ישראל לעבור נזדעזע ההר של ארץ 

להקביל פני גבירתה, ונתקרב לצד הר של מואב ונכנסו אותן השדים לתוך אותן נקעים  ישראל, כשפחה היוצאת

" והרגום. וזהו אשר נטה לשבת ער, שההר נטה ממקומו ונתקרב לצד גבול מואב ונדבק בו, וזהו ונשען לגבול מואב

 עכ"ל.
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", היינו מפלת לאמורילסיחון מלך האמורי", אלא בקצרה "את כל עשה ישראל 

החיילים האמוריים עצמם. וראה בלק, כי כל זכותם של ישראל היא בזכות היותם 

דבקים בה', ולכן זוכים הם לניסים גלויים בזכות ענני הכבוד גם ללא ידיעתם, 

לפניהם. וידוע ידע בלק, כי כל המחברים להם ההרים ומפילים את שונאיהם 

זכותם וכוחם של ישראל אינו בגופם ובמלחמתם, אלא בזכות היותם דבקים בה', 

  גוכוחם בפיהם כאשר הודו לו בשירת הבאר, ובכל פעם אשר התפללו לפניו.

 פחדו גם מהערב רב שנתווספו

בפסוק ג', עוברת התורה לתאר מה היה מצבם של בני מואב כאשר ראו את 

אל מתקרבים לגבולם, ואומר "ויגר מואב", ממה פחדו? "מפני העם מאוד, כי ישר

 . דעלה אתם" רברב הוא", אין עם אלא הערב רב, כמו שנאמר "וגם ערב 

וכיון שראו שכל הגוים שישראל לא השמידו הם עמים שנתגיירו והתחברו עמם, 

להתחבר  כמו הערב רב, הבינו כי אם רוצים הם שישראל לא ישמידום, עליהם

 .הולהתגייר ולקבל עליהם להיות לפחות כמו הערב רב

אך את זה לא יכלו לקבל לעולם, כי מאסו בישראל ובאלוקיהם, ולזה אמר מיד 

אחר כך והוסיף: "ויקץ מואב" לשון מאיסה, "מפני בני ישראל", שמאסו בעם 

לו ל, את זה לא יכ-הנבחר שנקרא כאן בשמו המיוחד: "בני ישראל", בניו של א

 .ולסבול

ומעתה, כאשר הבינו בני מואב כי עליהם לחפש עצה כיצד לא לפול לפני ישראל, 

 לא במלחמה ולא בגירות, חיפשו דרך ועצה להינצל, ומיד פנו למדין, וז"ל רש"י:

                                                
כי כוחו, וכוחם של ישראל הוא  ועיין בכלי יקר כאן, שמבאר כי בלק התבונן על מעשהו של יעקב אבינו ע"ה, וראה ג

 רק בפיהם.
" עכ"ל. וכן כתיב וירא העם כי בשש משה, מאן העם אינון ערב רב א חזי,ת" קצא.(: שמות) וכן כתב בזוהר הקדוש ד

", וכן כתב האור החיים הקדוש )ריש פרשת ולא אמר מעל העם דאינון ערב רברלז.(: " פנחס)רעיא מהימנא כתב ב

כי העם הוא ערב  חלק ב מה:(הר וז)אפשר לומר על דרך מאמרם ז"ל בדברי חז"ל, וזה לשונו: "בשלח( כי כלל הוא 

בכל מקום שנאמר העם  :(זוהר בשלח מה)חז"ל אמרו שו כמבפרשתינו וזה לשונו: " פנים יפות" עכ"ל, וכן כתב הרב

 ". וזהו שאמר כאן "כי רב הוא", על שם לשון ערב רב.הוא ערב רב
עתה ילחכו הקהל וגו'. לא היו " מבואר יותר, כי ישראל לא יכלו באמת להשמידם, שכתב וזה לשונו:ובדעת זקנים  ה

ולהכי נקט לשון לחיכה אבל שלא יהרגום לא היו יראים  ינויראים אלא שלא יהו שוללים ובוזזים את כל סביבות

ששו לגופם, אלא לנפשם, ", ולכן מתבאר יותר חששם, שלא חשכבר הזהיר הקדוש ברוך הוא אל תצר את מואב

 .שלא יגיירום
יט, יח( מבואר  מות)שפסיקתא ", ובהר שירדה שנאה לאמות העולם עליו -מאי הר סיני וכדברי חז"ל )שבת פט.(: " ו

 ", עכ"ל.שהן מקנאין את ישראל בתורתןלמה נקרא שמו סיני, שירדה ממנו שנאה לעובדי כוכבים, יותר הטעם: "
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המכה את מדין ' והלא מעולם היו שונאים זה את זה, שנאמר -אל זקני מדין "

ה. אלא מיראתן של ישראל עשו שלום , שבאו מדין על מואב למלחמ'בשדה מואב

כיון שראו את ישראל נוצחים שלא  ?ביניהם. ומה ראה מואב ליטול עצה ממדין

מנהיגם של אלו במדין נתגדל, נשאל מהם מה מדתו. אמרו  :כמנהג העולם, אמרו

 ". א עליהם באדם שכחו בפיוואף אנו נב :אין כחו אלא בפיו. אמרו הם:ל

 מואב פחדו להתגייר

ו להם: "עתה", כאשר אין לנו ברירה אלא למות או להיות חלק מישראל, ואמר

"ילחכו הקהל את כל סביבותינו", לשון הקהל, מורה על עם ישראל המובחר 

. וזהו "כלחוך השור את ירק השדה", כמו זוהמאמין, שיש להם חלק לעולם הבא

ק שהשור כאשר אוכל את ירק השדה מכניס את העשב לפיו ונהיה העשב חל

 . חממנו, כך כעת, ילחכו ישראל אותנו ויגיירו אותנו, ונהיה חלק מהם ונתבטל

ולכן פנו כעת בני מואב לזקני מדין, ואמרו להם: וכי יש ביניכם אדם שיש לו עצה, 

כדי שנוכל להינצל מכליון תרבותי זה, שלא יבואו ישראל ויגיירנו להיות עמהם. 

 האדם המתאים ביותר.  ואמרו להם בני מדין: אכן, נמצא בינינו

 בחרו בבלק למלך עליהם לפי שלא רצה להתגייר

ומעתה מובן מדוע בלק נבחר על ידי זקני מדין להיות מלך עליהם ועל מואב, 

מכיון שכל חפצם היה להינצל מגיורם לעם ישראל. בזוהר הקדוש מובא, שהסיבה 

ם שאצלם שהתורה מזכירה את שמו של בלק עם שם אביו, בניגוד לשאר המלכי

לא מוזכר שם האב, היא משום שבלק היה מבני בניו של יתרו. הוא היחיד מכל 

משפחת יתרו שלא רצה להתגייר, וזקני מואב ומדין שמוהו למלך עליהם. ולכן 

 נאמר "מלך למואב בעת ההיא", בעת שסירב להתגייר. 

                                                
נו בחיי )פרשת קרח, פרק טז( כי לשון הקהל מורה על ישראל המאמינים שיש להם עולם וכמו שביאר הוכיח רבי ז

, לם הבאמכאן שהבאים כנגד התורה ורוצים לעקור יסודותיה אין להם חלק לעו ,יאבדו מתוך הקהלהבא, וז"ל: "ו

וכן הל ישראל, ואלו אבדו חלקם מתוך ק ,לם הבאכי כל קהל ישראל יש להם חלק לעו -"מתוך הקהל"  ה שאמרוז

עקיבא "ותכס עליהם הארץ", בעולם הזה, "ויאבדו מתוך  מר רביא קט:(:סנהדרין )ז"ל בפרק חלק: בותינו ר דרשו

ויראה לי כי על כן הזכיר לשון "הקהל" שהיה ראוי לומר "ויאבדו מתוך ישראל", אבל הוא ". הקהל", לעולם הבא

 עכ"ל. מתוך הקהל" במדבר יט, כ( "ונכרתה הנפש ההיא)כלשון הכתוב: 
כלחוך השור. מתוך שאין לו שינים למעלה ואינו ויש להוסיף עוד על פי דברי הדעת זקנים, המבאר כאן וז"ל: " ח

", וגם כאן חששו מואב, כי כעת יעקרו עוקר העשבים והשרשים ,יכול לחתוך העשבים כמו סוס וחמור וכחו גדול

 פכו אותם לחלק מעם ישראל.ישראל את כל תרבותם החומרית רבת השנים, ויה
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הם בחרו באדם שבמשפחתו נוצר כבר החיכוך הזה עם ישראל ולמרות זאת לא 

התגייר, הרי שיודע הוא את הדרך כיצד להינצל מישראל וממזימותיהם. וכמו 

לא היה ראוי למלכות. מנסיכי מדין היה, וכיון שמת  -בעת ההוא שכתב רש"י: "

" עכ"ל. ולפי לשון הפסוקים מדוקדק יותר, כי נוהו עליהם לצורך שעהימ, סיחון

שלכן נזכרה מלכותו רק  ענין מלכותו נתחזק בעיקר לאחר התאחדות מדין ומואב,

כעת ולא לפני כן כשהזכיר את שמו בתחילת הפרשה, הרי זה מלמדנו כי באמת 

 טעם מלכותו היה כדי להינצל מישראל ומדתם. 

בלק שידע כי כוחם של ישראל הוא בזכות דבקותם בה', ושכוחם בפיהם, ובזכות 

ידוע שהיה כך זוכים לענני כבוד השומרים אותם, שלח מיד שליחים לבלעם, ש

כוחו בפיו, וביקש ממנו "לכה נא ארה לי את העם הזה", ומתחילה ביאר לו ממה 

פוחד, מענני הכבוד, ולכן אמר "והוא יושב ממולי", שאף על פי שישראל חנו 

ממולו, אין הוא רואם, מחמת ענני הכבוד שהסתירום, וזה לשון המדרש הגדול: 

" עכ"ל, מפני ענני הכבוד ,י רואה אותוואינ ,שהוא רואה אותי –" ליווהוא ישב ממ"

ולכן לא ביקש ממנו להשמיד את עם ישראל, אלא רק "ואגרשנו מן הארץ", 

להרחיק את ישראל ממואב ומדין, כדי שלא יבואו ויגיירו את מואב לצרף אותם 

  .טלהיות כמוהם

ולפי זה יבואר לנו פשט נפלא וחדש בתיבות "וירא בלק וגו' את כל אשר עשה 

ל לאמורי": בלק ראה והתבונן כיצד עם ישראל מתחילים בשליחי שלום ישרא

ואהבה, וכמו שעשו לסיחון מלך האמורי שבקשו ממנו בתחינה: "אעברה נא 

בארצך". כאשר ראה את סדר הפעולה של ישראל כשהם מתקרבים לעמים, חשש 

ו, מאוד משליחיהם, שמא דבריהם יפלו על אוזניים קשובות ויעברו בתוך בני עמ

שיתפעלו מעדינות נפשם ותכונתם וירצו להצטרף ולהסתפח אליהם ולדתם, ולזה 

 לא הסכינו בלק ועבדיו.

                                                
וראה עוד בקדושת לוי כאן, שהזכיר כבר כי מואב חששו להתגייר, וכעין זה כתב בפנים יפות, דמואב חששו  ט

 .להתגייר, ויוציאו ישראל מהם את ניצוצות הקדושה
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מעלת עשרה הראשונים  –ומשחרי ימצאונני 

בפרשת השבוע / הרב איתמר חבשוש, מח"ס 

 'ומשחרי ימצאונני' ב"כ, ומרביץ תורה בעיר אלעד 

ולפחות  נ שהוא בדרגא דצדיק,"ישתדל להיות ראשון בביהכ

 מי' ראשונים שאף הם בדרגא זו

י ָנָהר ַכֲאָהַלים ָנַטע ַכְנָחַלים ַנָטיו ְכַגֹמת ֲעלֵ  .ַמה ֹטבו ֹאָהֶליָך ַיֲעֹקב ַמְשְכֹנֶתיָך ַיְשָרֵאל

 ו(-ה, כד) ַכֲאָרַזים ֲעֵלי ָמַים 'ה

נתנאל', 'קרבן  הובאו דברי ספר "ומשחרי ימצאונני" )כרך ב' עמ' כ"ה(בספרינו  

להגאון רבי נתנאל חבובא זצ"ל )ראב"ד דמשק(, שרמז בפסוק זה מעלת י' 

 שהם בדרגא דצדיק. וז"ל: -הראשונים, ובפרט הראשון 

למה שאזהרה שמענו מדברי הזוהר הקדוש )תרומה קלא, א(, שצריך האדם רמז  

האי קדמאה דאשתכח להשתדל להיות מיו"ד הראשונים בבית הכנסת, ואמרו שם: 

. עוד נקדים, מה שכתב הרב הק' האר"י ז"ל על קאי בדרגא דצדיק י כנישתאבב

פסוק "והוא יושב פתח האוהל" )בראשית יח, א(, שהוא סוד מידת צדיק יסוד 

 עולם.

וכו', לומר שיהיה פתח האוהל, ויהיה הראשון שבא  כאהליםזהו שאמר א"כ,  

להיות ראשון, לפחות  לבית הכנסת. ומה שכתוב כאהלים, בא לומר, שאם לא יוכל

 ישתדל להיות מיו"ד ראשונים, שאף הם בדרגא דצדיק קיימי, עכ"ל.

 עשרה הראשונים מהפכין מדת הדין לחסד ורחמים וזוכים לשפע רב

מה טובו אהליך יעקב , יתכן למצוא רמז לזה גם בפסוק שלפניו "ולענ"ד 

ה"ח(, ו'יעקב' הוי דין ", ד'אהל' הוי עראי 'ומשכן' הוי קבע )עי' אומשכנותיך ישראל

ו'ישראל' רחמים )כמפורש בכמה דוכתי(. ונקדים עוד מאמר הגמ' )ברכות ו, ב(: 

כיון שבא הקב"ה לביהכ"נ ולא מצא עשרה מיד כועס שנאמר )ישעיה נ, ב( "מדוע 

 באתי ואין איש".
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בשבח המשכימים עוד קודם שנשלמו י"ל ד'מה טובו אהליך יעקב' זה מדבר  א"כ 

ועדיין לא שורה שם השכינה לכן זה בבחינה של 'אהליך', ומפני  הכ"נעשרה בבי

שעדיין יתכן מצב של 'דין' אם לא יבואו לבסוף עשרה לכן אמר 'יעקב'. אך מ"מ יש 

להם מעלה גדולה בזה שמלמדים סנגוריה על כל הציבור עד שישלמו העשרה )עי' 

ר שכבר באו עשרה זוהר תרומה, הנ"ל שם(. ו'משכנותיך ישראל' זה מדבר לאח

ומשבח לביהכ"נ וכבר שורה שם השכינה בקביעות, לכן אמר 'משכנותיך ישראל' 

שע"י נשלמה השראת השכינה בביהכ"נ, ונהפכה מדה"ד , את כל עשרה הראשונים

 למדת חסד ורחמים.

'כנחלים ממשיך וממשיל את ההשפעות שזוכים להם עשרה הראשונים: ולפי"ז  

ממשיכים השפע של הברכה הנוצרת ע"י השראת  כך עשרה הראשוניםנטיו' 

שעושות פירות כראוי בשפע  'כגנות עלי נהר'השכינה, לכל הציבור הבא אחריהם. 

שזוכים  'כאהלים נטע ה''כך זוכים עשרה הראשונים לשפע ברכות וישועות!  -רב 

שצומחים  'כארזים עלי מים'להיות בדרגת 'צדיק' )וכמש"כ ה'קרבן נתנאל' הנ"ל(. 

כך זוכים עשרה הראשונים למעלות רבות ולאריכות  -בוה וקיימים לאורך ימים ג

 ימים ושנים, כדכתיב )משלי ח, לה( "כי מוצאי מצא חיים וגו'" )עי' ברכות ח, א(.

כתבתי הדברים בקצרה ואשמח לקבל הערות והארות: 

8335109@okmail.co.il 
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חקירה בפרשה / הרב יהושפט שרגא רבינוביץ, 

 ישיבת מיר וראש מכון דעת סופריםמג"ש ב

 איסור "היזק ראיה" בין שותפים, ובין שכנים

 (ה כד) ַיְשָרֵאל ַמְשְכֹנֶתיךָ  ַיֲעֹקב ֹאָהֶליךָ  ֹטבו ַמה

בשותפים לחצר שהחליטו לחלוק את החצר, שהדין שמחויבים לבנות  ,יש לחקור

זה  ק הראיה. או שחיובכותל ביניהם. אם חיוב זה הוא חיוב "איסורי" להסיר את היז

  הוא חיוב "ממוני", ולפ"ז אם מחל אחד לחבירו שוב פטור הוא מלבנות את הכותל.

 זה מכוונין שאינן פתחיהם שראה על" כתב שהתפעלותו של בלעם היתה ברש"י 

". דבר זה אינו רק שבח לישראל, אלא נפסק להלכה בהלכות נזקי שכנים זה מול

 בחצר מהשותפים אחד ואפילו חבירו לחצר חלון אדם יפתחלא  ג( : קנד מ"חו)

 בו שמסתכל מפני, שותפו עליו מעכב, לחצר ביתו בתוך חלון לו לפתוח שבקש

 הטעם לאיסור זה מחמת ההלכה ש"היזק ראיה נחשב כהיזק".  .ממנו

דין זה הובא בשו"ע פעם נוספת )שם קנז א( ושם מדובר בשני שותפים בחצר 

מחויבים שניהם לבנות כותל בין שניהם. ונתקשו  שפרקו את השותפות ביניהם

  , מדוע הובא דין זה בהלכות שותפים אחר שהובא בהלכות נזקי שכנים.יהאחרונים

שיש הבדל "היזק ראיה" שנאמר בנזקי שכנים ששם מהות הדבר  ובאחרונים יסדו

הוא "איסורי", לסלק את היזק הראיה שיצר בפתיחת החלון, ולכך על השכן 

יסוד חיובו אינו  ת חלונו ולמנוע היזק ראיה. אכן בנית כותל בין שותפים,לסתום א

, לזה זה חיובי השותפיןדין "איסורי" להסיר את "היזק הראיה", אלא החיוב הוא מ

להפרד זה מזה מחויב כל אחד לחבירו שמכלל זכויותיהם הממוניות, שאם ירצו 

ולכך כל אחד יכול לתת לו אפשרות להשתמש בחצר אף לתשמישים מוצנעים, 

 לכוף את חבירו להוציא ממון לשם בנית הכותל. 

                                                
 ועוד  זט כהשכנים.הל כותפרק ב' מהל ראה אבן האזל י
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הוא בהיזק ראיה, שלפי  ויש להוסיף בזה שאף שחיוב זה הוא ממוני, מ"מ תלוי

שהיזק ראיה הוא היזק, לכך מניעת תשמישים הנובעת מכך היא סיבה שיכול 

 האחד לכוף את חבירו.

 הנזק כשהיזק ראיה הוא מצד אחד, החיוב אך להסיר את

הוכחה גדולה ליסוד זה היא, החילוק היסודי שיש בין אופן ההסרה של הזיק 

בהלכות השותפים נאמרו  ראיה שנאמר בנזקי שכנים לבין זה הנאמר בין שותפים.

במשנה תחילת ב"ב, כללים בעובי המתחייב לבנית כותל בגויל זה נותן ג' טפחים 

או כללים לעובי סתימת החלון , לא נמציאוכו'. לעומת זאת בהלכות נזקי שכנים

סיבת  אלא כל שהסיר את המזיק את הנזק אפילו היה זה כותל דק ביותר דיו.

החילוק הינה, שהנה ברא"ש שם א ס"ק ה, כתב שהטעם שחייבו בעובי גדול 

בכותל שבין שותפים, לפי שטענת השותף שאינו רוצה להוציא כספים כל זמן קצר 

בו חכמים כותל חייבו לתת כותל טוב שיחזיק זמן לצורך בנית הכותל, ולכך כשחיי

רב. דבריו יבוארו היטב שלפי שחיוב כותל בין שותפים הוא חיוב ממוני, שוב נכנס 

השיקול הממוני, שאין רצון אדם להוציא כסף כל פעם מחדש. אכן הפותח חלון 

את  אל חצר חבירו הוא מזיק והחיובו עליו הוא "איסורי" אל תזיק, ולכך כל שהסיר

 המזיק אפילו היה זה כותל דק ביותר דיו. 

 מתי מועילה מחילה ב"היזק ראיה"

אם יש "ב( שבשותפין, סס)שם א  הרא"שהנ"מ הגדולה בחקירה זו, הוא דברי 

תביעת ממון יש . והטעם, לפי שאין יכולים לחזור בהם ה לזה שובעדים שמחלו ז

על ההיזק ראיה אין  הניזק מחל שאםכתב  (,נט א )שם להלןרמב"ן . אמנם הביניהם

 . אסור הוא למזיק להזיקו בראיהמועילה המחילה וחייב לסתום את חלונו, לפי ש

וההבדל ברור שדברי הרמב"ן נאמרו באחד שמזיק, שדינו הוא "איסורי" שאסור 

לו להזיק בהיזק הראיה, ולכך אף אם מחל לו עתה, שוב הוא מזיקו ולכך אין 

חיוב בנית הכותל בין שותפים הוא חיוב ממוני ולכך מועילה מחילה על כך. אכן 

 כל שמחל שוב נפטר מחיובו. 

                                                
 ..ג קנד מ"חו ע"שו  ראה יא
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שחיובו הוא מפני סיבה שייכת בדבר מחילה אכן סברה זו צריכה ביאור, ש

אמנם אף אם ' שאם מחל המלוה שוב אין הלוה צריך לשלם.קודמת, כמו הלואה 

 לסלק היזק ראייתו בהוא מחויכל שעה חיוב בנית הכותל הוא חיוב ממוני, מ"מ ב

מה מועילה מחילה  מחדש, וא"כצריך לבנות שוב  הכותל נפלבודאי שאם ו מחדש

 של היום על מחר. 

ובקוב"ש ב"ב שם תרץ שכל שמחל חשיב כאילו נתן לו את דמי הכותל, ונחשב 

כאילו בנה לו הכותל ושוב אינו יכול לתובעו. אמנם אפשר לבאר באופן אחר, שכל 

מחילה הוא דווקא במקום שהיום לא חל החיוב של מחר. אמנם  מה שאין מועילה

נראה שבחיוב כותל בין שני שותפים כשחייבו חכמים כותל הוא כזה שיועיל 

להרבה שנים, וא"כ החיוב שיש מחר הוא החיוב שיש היום, ולכך מחילה של היום 

 מועילה על מחר ונפטר לגמרי.

 הכותל באופן יחסיבחצר קטן משל חבירו, האם ישלם על  כשחלקו

שבכותל השותפים, אף  '(סי' קנז ס"ק יב) טור כתבמתבאר לפי חקירה זו. העוד 

באופן  הוצאות הכותל הואב יומ"מ ח ,חלק החצר של האחד גדול משל חבירו

כך הוא מזיקו אחד שיש לו פחות כמו אחד שיש לו בין שניהם. והטעם, "ש שווה

בדעתו שבאופן זה חיוב כל אחד בהוצאת  נראה (ב"ב ב' ע"א) אמנם ברש"ש ."יותר

תלוי הוא בחקירה דבר זה אף הוא ו .הכותל תלוי בחלק היחסי שיש לו בחצר

אמנם  .אין הבדל בגודל החלקיםא"כ  החיוב הוא לסלק היזק ראיה,שאם  לעיל.ש

יש לומר שהוצאת הממון על הכותל תלויה ביכולת  ני,ממו החיוב הוא אם

שיש לו חלק יותר גדול חייב בחלק  ד מהם, ולכך כלהשימוש בחצר שיש לכל אח

  .יותר גדול בהוצאת בנית הכותל
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 טעמי המקרא ותורה שבעל פה / זלמן פישר

והנני מברכו שיצליח להו"ל חדושיו הנעימים ולקשט התוה"ק ולכבדה עי"ז וכידוע 

 ענין כבוד התורה כאשר דורשים כל נקודה ותג ואות בתורה )הגר"ח ערלנגר(

 ית טעמים של קל וחומר תבנ

 ת֖אֵ  רּׁ֔שֹוהַ  ךְ ְַ֣לֹח ּכ ּוינ֔יֹבתֵ ְ֣סבַ -ָלּכ-ֶאת ָָ֙הלּקהַ  ּ֤וְיַלֲחכ הָּ֞תעַ  ןַ֗מְדיָ  ֣יַזְקנֵ -ֶאל ב֝אָ ֹומ אֶמרֹּ֨יוַ 

 )כב, ד( .ַהַהֽוא תָ֥עֵ ּב ב֖אָ ֹוְלמ ֶלךְ ֥מֶ  רּ֛פֹוצַ -ֶןּב קָ֧בלָ ּו ה,ָ֑דֶ ּׂשהַ  ֶרק֣יֶ 

גרשיים מהפך פשטא. תבנית  - ָָ֙הלּקהַ  ּ֣וכְיַלחֲ  ֞הָּתעַ קדמא ואזלא ...  -ב ֝אָ ֹומ אֶמרֹּ֨יוַ 

במדבר ) ָ֙יַמים תַׁ֣שְבעַ  ר֞... ַתָןגֵ  '֜ה אֶמרַ֨ויֹ הטעמים הזאת היא כתבנית הטעמים של 

, יד( במעשה דיבור מרים ואהרן במשה. אם אביה ירק בפניה קל וחומר במקרה יב

 זה. 

שהיו מתיראין שראו  נאמר בבמדבר רבה )פר' כ סי' ב(: דבר אחר, ויגר לשון יראה

כל האומות ביד ישראל שבא סיחון ונטל ]חלק מ[ארץ מואב, והוא נלחם במלך 

מואב הראשון ועוג נטל כל ארץ בני עמון, שנאמר )דברים ג(: 'כי רק עוג מלך הבשן 

 וגו'', באו ישראל ונטלוהו משניהם וכו', לכך היו מתיראין. 

קרא לתורה שבע"פ, מוצע לקשר לפי השיטה המציעה נקודות קשר בין טעמי המ

מצד שגם כאן נעשה שימוש בקל וחומר: מה סיחון ועוג שהיו חזקים ממואב ועמון 

נפלו לפני בני ישראל, קל וחומר שגם מואב ועמון  –וכבשו ממואב ומעמון 

 יבהחלשים מהם יפלו לפני בני ישראל.

 .בורךבברכת 'טוב טעם ודעת למדני כי במצוותיך האמנתי', ושבת שלום ומ

 פישר זלמן

 zzzf@bezeqint.net 03-6486221 לתגובות:

                                                
 – ֢חמונ; להגביל –ותפקידם קיסר נקראים פסוק-סוף=  סֽלוק, ֑חלו סימני תמצית ההשערות: אתנבקיצור נמרץ א יב

=  א֖טפח; ממש לא, ממעט, מחלק – יר֛תב; מצרף – א֧דרג; רבוי, יך֤מאר=  א֤מרכ; מפשט מוציא – ֙פשטא ך֣מהפ; רבוי

 א֧דרג; מקום מכל, לרבות יתור, דוללג שעשויה' קב – טרחא=  א֖טפח א֤שנוי משמעות, רבוי מתפשט; מרכ – ֖אטרח

 ֤אמרכ יר֛תב; לפרטיה שוה לא הלכה עם קבוצה - א֖טפח יר֛תב א֤מרכ; לפרטיה שוה הלכה עם קבוצה - א֖טפח יר֛תב

 –וטעם, בד"כ מצב אחד נדרש; פסק ׀ המ של מצב-רב -מקף; מפרטיה חלק על רק חלה שההלכה קבוצה - א֖טפח

 ן֔קט-זקף; 1, פשוט – ֙פשטא; ממנו גורע או הענין על מהענין מוסיף – ֒סגול ֘; זרקאסדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים

=  א֝אזל; קדימות סדר – א֨קדמ: )השלישיה; היקש – פסוק בחצי ֔ןקט-זקף...  ֔ןקט-זקף; ... 4 – יע֗רב; 3 – ול֕גד-זקף; 2 –

=  ֩קטנה-תלישא; ישמעאל' דר מידות ג"י עיןבכ בפסוק דרוש( מלמד – ֝אואזל א֨קדמ; מהענין יוצא – ֞ים֞ש = גרשיר֝ג

 דרוש – ֡רפז; מחיצה, שעור ולפניו בפסוק דרוש – לשא֠ת=  דולה֠ג-תלישא; מחיצה, שעור בפסוק דרוש – ֩תרסא

 .בהלכה אחר לנושא רעיון מהפסוק
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יקרה מפנינים / הרב מנשה פייגנבוים, מח"ס 'יקרה 

 מפנינים' עה"ת

ההבדל בין תשובתו של רבי יוסי בן קסמא לתשובתו של 

 בלעם 

 ְקַטָמה ַלֲעשֹות ֱאֹלָקי' ה ַסי ֶאת ַלֲעֹבר אוַכל ֹלא ְוָזָהב ֶכֶסף ֵביתוֹ  ְמֹלא ָבָלק ַלי ַיֶתן ַאם

 )כב, יח( .ְגדֹוָלה אוֹ 

שנינו בברייתא דאבות פרקא דהאי שבתא )ו, ט(, אמר רבי יוסי בן קסמא פעם 

אחת הייתי מהלך בדרך, ופגע בי אדם אחד וכו' אמר לי רבי מאיזה מקום אתה, 

אמרתי לו מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני, אמר לי רבי רצונך שתדור 

ומנו, ואני אתן לך אלף אלפים דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליות, עמנו במק

אמרתי לו אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני 

 דר אלא במקום תורה. 

)שם( כתב, כי בקטנותו הקשה לו מורו עטרת ראשו הרב  בראשי אבות החיד"א

אם יתן לי בלק ה דכתב רש"י על הפסוק , ממנחפה בכסףז"ל בעל  מוהר"ר יונה נבון

'למדנו שנפשו רחבה ומחמד ממון אחרים'. ואם כן איך אמר  – מלא ביתו כסף וזהב

 רבי יוסי בן קסמא אם אתה נותן לי כל כסף וזהב.

אבל אם היה  –לא אוכל לעבור את פי ה' וכתב, ואני בעניי השבתי דבלעם אמר 

א רבי יוסי בן קסמא אמר אם אתה נותן לי יכול לעבור, היה לוקח ממון הרבה, והכ

כל כסף וזהב איני דר אלא במקום תורה. נמצא מחפצו ומרצונו אינו פונה לכסף 

 וזהב. 

)פרשתן( הקשה קושיא זו, ותירץ דבלעם שאל  שהרב נחלת יעקבואחר זמן ראיתי 

דבר שיוכל לקיימו. ורבי יוסי בן קסמא אמר דבר שאי אפשר לקיימו, ואין ספק 

 , עכ"ד.יגרך גוזמא קאמר שד

                                                
ירץ השני )פרשת בהר( שעמד על זה. ות הרב שמואל פרימו וראיתי בדרושי כהונת עולם, ואחר זמן נדפס ספר יג

 שם(.  - ראשי אבותתירוצים הנזכרים. )
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 אמרי שפרז"ל בספרו  מורינו שמואל פרימו לעיין מה שכתב הרב החיד"אוציין 

לתרץ, וזה לשונו, דבשלמא בלעם לא אמר לו בלק ולא נדר לתת לו כסף וזהב רק 

)לעיל ז(. והוא מעצמו ענה אל כסף וזהב, והוא הגזים יותר,  כי כבד אכבדך מאוד

 . ידלית לן בה, עכ"ד 

)פרק כג אות ח( מדנפשיה ביתר ביאור, דלא דמי בתורה תמימה הכא נמי כתב ו

להתם, דשם היה המעשה שאיש אחד הציע לפני רבי יוסי בן קסמא שיבא לגור 

בעירו ויתן לו עבור זה אלף אלפים דינרי זהב, ועל זה השיבו רבי יוסי בן קסמא 

יקח אפילו כל כסף  התשובה הנזכרת, ואם כן הוכרח להשיבו מעין ההצעה, שלא

וזהב שבעולם. מה שאין כן הכא לא הציע בלק לבלעם שיעשרנו בכסף עבור 

מעשיו, רק הבטיחו שיכבדנו, ואם כן הוה ליה לבלעם להשיבו גם כן מעין הצעתו, 

שלא יוכל להתכבד בשום כבוד ולעבור את פי ה', ולמה השיב מענייני כסף, אלא 

נודע בטבע, שתאוות האדם רגילה על לשונו ודאי משום דחומד ממון הוא, וכמו ש

 תמיד להזכירה.

 ואשר 'שכר' וגו'

ואשר ה(  –וזה שנים שהקשיתי על דבריהם ממקרא מפורש בפרשת כי תצא )כג 

ומשמע להדיא ששכרו  – 'שכר' עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהרים לקללך

ם אחר, והכא בכסף. והרבה מקראות אשר לא נתפרשו במקומן, מתפרשים במקו

נמי שלא הוזכר בהדיא על דבר הכסף, הוזכר בפרשת כי תצא. והערה זו נדפסה על 

ולידידי הרב החסיד משה מנחם לודמיר )פרשתן( למורי  יגדיל תורהשמי בספר 

ועוד  סימני המצוותשליט"א )בעמח"ס  רבי אברהם מרדכי יוסף מרקסון הגה"ח

שליט"א את מה שכתב  יהודה וייסהרב ומו"צ באשדוד(. ואז הראה לי תלמידי 

)במסכת בבא בתרא דף עח ע"ב סד"ה על כן יאמרו( וזה לשונו הנצרך המהרש"א 

לענייננו, אבל בלעם היה בעיניו מעט הכבוד הזה של קריאה וסעודה, שאמרנו 

לעיל כי היה בלעם רע עין בממון אחרים, ורצה בשכר ממון, ועל כן הוסיף לו 

דהיינו בסעודה שאמרתי, ועוד  – כי כבדוגו'  בדך מאודכי כבד אכבשליחות שניה 

                                                
 שתירץ תירוץ נוסף, ולא העתקנו דבריו, כי במקום שאמרו לקצר אינו רשאי להאריך.בראשי אבות  ועיין עוד יד
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ה(. כמפורש בקרא  –)דברים ו  ובכל מאודךדהיינו ממון, מלשון  – מאודב אכבדך

אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף , ועל כן השיבו 'עתה' ואשר שכר עליך את בלעם

ממון וגו'. עכ"ד הנצרך לענייננו. הרי להדיא כמו שכתבנו שבלק הציע לו  וזהב

 ודו"ק.

אם יתן לי בלק ולענ"ד נראה לתרץ, דמצאנו לבלעם שחזר ואמר שוב האי לישנא 

יג(. ולמה הוצרך שוב לחזור  –)לקמן כד  מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור

שאינם לצורך עתה. ובשלמא כשאמר בפעם הראשונה יש לומר  ולומר דברים אלה

א ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור, שרצה להראותם גודל סירובו שאף שיתן לו מל

אמרתי כבד אכבדך והנה  -אבל עתה ששוב אין צורך בהודעה זו כי בלק אמר לו 

בלעם הלא גם אל מלאכיך אשר שלחת אלי דברתי לו  ויאמר. מנעך ה' מכבוד

-יב-)שם יא לאמר אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי ה'

ברתי לאמר לא אוכל לעבור את פי ה', ולמה חזר והוסיף יג(. והיה צריך לומר ד

אלא מכאן ראיה שנפשו רחבה ומחמד ממון אחרים, ובכל  –וגו'.  אם יתן לילומר 

 הזמנות מזכיר מה שנפשו חושקת. 

אות קמה, ובאבות פרק ו אות קנב( למר גיסי  –)בלק שואל כענין עיין עוד בספר 

לום( ז"ל )שחל"ח בין כסא באיר מחיאל ילמה שגאון ה)ה"ה הרב המשי"ב  הגה"ח

לעשור שנה זו והוא בשנתו הנ"ב( שהביא עשרים מראי מקומות לנושאים ונותנים 

בלק(. ועיין עוד בספר  –משיב בענין בקושיא זו. והוא עצמו גם פריק לה )שם בחלק 

שליט"א מערד שהאריך  הרב ישראל דנדרוביץ)פרק יד( לידידי  הנחמדים מזהב

 רה ונעימה בחמשה תירוצים לקושיא זו וחד הוא מדיליה.בשפה ברו
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 לב המועדים / הרב יהודה לב, מח"ס לב המועדים

 בין המצרים -שלושת השבועות 

אמר הנביא )איכה א ג( "כל רודפיה השיגוה בין המצרים" דהיינו בין י"ז בתמוז 

' באב" לט' באב השיגו בין המצרים גימטרייה "המה כ"א יום מי"ז בתמוז ועד ט

 )רוקח, מטה משה תרצו(.

שלושת השבועות שמי"ז בתמוז עד תשעה באב נקראים ימי בין המצרים )שו"ע 

תקנא יז( על פי הפסוק )איכה אג( "כל רודפיה השיגוה בין המצרים" ופירשו חז"ל 

 )איכה א( יומי דעקא ימי צרות )השל"ה(.

ברים שיש בהם לפי שקוראים בשבתות אלו פרשיות מטות מסעי וד טעם אחר:

מענין חלוקת הארץ וזה רמז לנחמת ציון וירושלים שנזכה לחלק הארץ כמו 

שנאמר )במדבר כו נג( "לאלה תחלק את הארץ" ומן המצר נזכה לעלות בהרחבה 

 לארצנו )טעמי המנהגים ליקוטים קעו(.

 ג' דפורענותא

בג' שבתות אלו מפטירים ג' הפטרות דפורענותא, ונקרא כך לפי שמוזכר 

שבת ראשונה "דברי ירמיהו" )ירמיהו א(,שבת  ואלו הם:בהפטרות אלו תוכחה,

שניה "שמעו דבר ה" )ירמיהו ב(,ובשבת שלפני תשעה באב "חזון עובדיה" )ישעיהו 

 ו(.

: כיון שבשלושה אופנים יכול האדם הטעם שמפטירים אנו בהפטרות אלו דווקא

אך תחת זאת חטאו ישראל  לעבוד את בוראו ולהשיגו, בראיה, ושמיעה, ודיבור,

בשלושה אלו, בדיבור עסקי לשון הרע, בראייה, ובשמיעה, על כן אנו מפטירים 

"דברי ירמיהו" על עסקי דיבור, "שמעו דבר ה'" על עסקי שמיעה, "וחזון ישעיה" על 

עסקי ראייה, מלשון )משלי כב כט( "חזית איש מהיר במלאכתו" )רבי יהונתן 

 אייבשיץ אהבת יונתן(.

 ום שבעה עשר בתמוזצ

 )שו"ע תקמט א(. חייבים להתענות בתשעה באב ובי"ז בתמוז
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"צום הרביעי וצום החמישי וצום )חיט(מהפסוק בזכריהמקור התענית בי"ז בתמוז:

השביעי וצום העשירי יהפוך לששון ושמחה",ואמרו חז"ל צום הרביעי זה י"ז 

סן[ )טור תקמט א, בתמוז שהוא בחודש הרביעי למנין החודשים ]שמונים מני

 משנ"ב שם ס"ק א(.

 מהות הצום

כדי לעורר הלבבות לפקח על דרכי התשובה, שנשוב ממעשינו הרעים שאין עיקר 

הצום אלא התשובה כמו שמצאנו באנשי נינווה שכתוב )יונה ג י( "וירא ה' את 

מעשיהם" ואמרו חז"ל )תענית טז, א( "את שקם ואת תעניתם לא נאמר אלא את 

ולכן אין התענית אלא הכנה לתשובה והתשובה היא העיקר)רמב"ם מעשיהם" 

 פרק ה' מהלכות תענית הלכה א, משנ"ב תקמט ס"ק א(.

אסור להרבות בשחוק ובשמחה אלא צריך להשרות עצמו אוירה הנהגה ביום צום:

של כובד ראש )שו"ע תקסח יב(, וראוי לנוהג כן גם בלילה שלפני הצום )דיני ארבע 

 ב להרה"ג רבי שריה דבילצקי שליט"א(. הקבועיםתעניות צבור 

 הכרזה 

נהגו שבשבת שלפני צום י"ז בתמוז]וצום עשרה בטבת[, אחרי קריאת בני ספרד 

ההפטרה, השליח ציבור מכריז ומודיע לציבור המתפללים באיזה יום יחול הצום 

 ד(. )אבודרהם עמוד רנד, שו"ע תקנ

קבועות, אלא תלויות ברצון הציבור  לפי שבזמן חז"ל תעניות אלו לא היוהטעם:

כדאמרינן )ר"ה יח, ב(, רצו מתענים, לכן נהגו להכריז עליהם, כדי להודיע שאכן 

 רוצים הם להתענות, 

דקיי"ל דעכשיו אינו תלוי ברצון דכבר קבלנו  הטעם לבני אשכנז שאין מכריזים

אינו  עלינו התעניתים לכן כתב הרמ"א דמנהג האשכנזים שלא להכריז דעכשיו

 תלוי ברצון )ביאור הגר"א או"ח סימן תקנ, ערוה"ש שם(.

 סיבת הצום 

 ואלו הן:משום חמש צרות שאירעו לישראל באותו היום )גמרא תענית כו, א(. 
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. נשתברו לוחות הראשונים אמשום חמש צרות שאירעו לישראל באותו היום, 

רת מלכות . בוטל קרבן התמיד בבית ראשון על פי גזבכשירד משה מן ההר.

שרף אפוסטמוס הרשע את התורה. ד.  הובקעה העיר בחורבן בית שני. ג. הרשעה.

 מי העמיד צלם בהיכל, יש אומרים: . הועמד צלם בהיכל)גמרא תענית כו, א(.ה

: שמנשה העמיד בזמן בית ראשון ויש אומריםשאפוסטמוס העמידו בזמן בית שני, 

 )ב"ח תקמט(.

)ירמיהו נב ו( כתיב "בחודש הרביעי בתשעה  הטעם שמתענים בי"ז אף שבפסוק

 לחודש הובקעה העיר"

אע"פ שבבית ראשון הובקעה העיר בט' בתמוז, מ"מ תקנו להתענות בי"ז, כיון 

 שבבית שני הובקעה העיר בי"ז בתמוז )טושו"ע תקמט ב, גמ' תענית כח, ב(.

 הטעם שבעשרה בטבת צמים משום שסמך מלך בבל על ירושלים בבית ראשון,

, כיון שחורבן הבית היה לפי זה צריך לצום ביום שבו סמך ידו בבית שני דחמיר טפי

בחודש אחד אין קפידא לשנות מט' לי"ז אבל שהזמנים חלוקים לא אמרינן )לחם 

 משנה רמב"ם תענית פרק א הלכה ב(.

שגם בבית ראשון נחרב בי"ז בתמוז ומה שנכתב  בירושלמי )תענית פרק ד( מתרץ:

 ובקעה בט' מחמת הצרות טעו בחשבון )הובא במג"א תקמט ב(.בירמיה שה

: האם בעל נפש יחמיר על עצמו לצום גם בט' לתירוץ א' נפק"מ בין התירוצים

בעל נפש יחמיר על עצמו, לתירוץ ב' אין צריך לצום אפילו משום מידת חסידות 

 )עיין באר היטב תקמט ג(.

ריחים על הציבור יותר מדאי לפי שאין מט הטעם שלא גזרו להתענות גם בט',

 )מג"א תקמט ב בשם הרמב"ן(.

 צום נדחה

 והטעם:)שו"ע תקנ ג(,  כשחל צום י"ז בתמוז בשבת הוא נדחה עד לאחר השבת

לפי שנאמר)שמות טז כה( "אכלוהו היום כי שבת היום לה'" מכאן שבשבת אסור 

 להתענות )פמ"ג רפח א"א ז(.
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לה ושתיה בשבת שנאמר )ישעיהו נח, לפי שיש מצווה להתענג באכי טעם אחר:

 יג( "וקראת לשבת עונג לקדוש ה' מכבד" )מנחת חינוך מצוה שיו(.

לפי שנאמר )משלי יכב( "ברכת ה' היא תעשיר ולא יוסף עצב  טעם אחר:

עמה",והביאור ברכת ה' זו השבת שנאמר )בראשית בג( "ויברך אלהים את יום 

 מה" )תוס' מ"ק דף כג, ב ד"ה מאן דאמר(.השביעי", ועליה נאמר "ולא יוסיף עצב ע

משום דאקדומי פורענותא לא  והטעם דנדחה ולא מקדימים ליום חמישי:

 מקדימינן )מגילה ה, א, משנ"ב תקנ ס"ק ט(.

משום שתענית זו משום סליחת עון ואין מלבד תענית אסתר שמקדימים, והטעם:

שחל ביום א' )לבוש  דא"א לאחר משום פורים ועוד בה משום אקדומי פורענותא,

 תקנ ג(.

מקילין בתענית נדחה בחיוב התענית למי שאינו חש בטוב יותר משאר  בדיניו:

 תעניות שאינם נדחה )עיין ביאור הלכה תקנט בשם רע"א(.

 החיוב לצום

הכל חייבים להתענות ארבע צומות הללו )שו"ע תקנ א(, וקטנים צריכים 

ן חולה עוברות ומיניקות שמצטערות להתענות מדין חינוך, וגם לאוכלים )כגו

הרבה שו"ע שם( אין לאכול בשר ויין, וקטנים שאינם צמים יאכילם לחם ומים ולא 

 יתענגו )משנ"ב תקנ ס"ק ה(.

 תחילת הצום: הצום מתחיל מעלות השחר.

 חומרות בי"ז בתמוז

לפי שבתחילה שרצו וקיבלו  בי"ז בתמוז אין נוהגים בחומרות כשל ת"ב, והטעם:

הם לצום לא קיבלו שיהיה כחומר של תשעה באב לפי שאין רוב הציבור יכול עלי

לעמוד בגזרה זו )מג"א תקנ ג משנ"ב שם ס"ק ב( חוץ מתשעה באב הואיל והוכפלו 

 בו צרות החורבן ב' פעמים )לבוש תקנא ב(.
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/ הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר  לב טהור ברא לי

  ומועדים התורה עללבנו' 

 ברכות או קללות - ברכות בלעם

 )כד, יג( ֹאתֹו ֲאַדֵבר ה'ֲאֶשר ְיַדֵבר 

הגמרא סנהדרין קה' אומרת שלמרות שבלעם בירך את עם ישראל בכל זאת הכל 

 התקיים גם כקללה, כי ברכות אלו יצאו מאדם רשע ושונא.

ונשאלת השאלה שאם כן מדוע הקב"ה נתן לו בכל זאת רשות לברך, הרי יצא 

כן מדוע בלק סירב לשלם לו הרי יצא מזה קללות, ולמה בלעם לא מזה רע?? כמו 

טען לו את זה כשדרש שכרו, ובמקום זה הוא מספר לו את עתידות העמים לעתיד 

 לבוא??

ונראה שהכל תלוי בעניין אחד, שהכל תלוי בצניעות עם ישראל ובקדושה!! שהרי 

לברכם, ומזה  כשבלעם ראה את פתחיהם שאינם מכוונים זה מול זה עלה בלבו

הבין הרשע שהברכות תלויות בצניעות ובקדושה, ולהיפך יוצא מזה קללות, לכן 

בלעם דווקא כן גילה זאת לבלק, שהברכות תלויות בצניעות ובקדושה ואם לא 

יהיה קדושה הברכות שלו יתהפכו לקללות, ולכן יעץ לו להחטיא את ישראל 

לקללה בחוסר הקדושה  בבנות מואב שכך בלק יוכח שאכן הברכות נהפכים

 והצניעות.

למדנו, שלא יעזרו הברכות ולא יהרסו הקללות, כי הם תלויים בנו עצמנו, וזה מ

אם נהיה טובים וקדושים הקללות יהפכו לברכות, כפי שאם אין קדושה וצניעות 

הברכות נהפכים לקללות, ורבים מחפשים חיים קלים ומחפשים סגולות וברכות, 

ת בחיים למען תחיה, וכמו שכתוב מפורש והברכה אשר אבל העיקר הוא ובחר

 תשמעו.
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 מה טובו אהליך יעקב

אמר רבי יוחנן, מברכתו של אותו רשע אתה למד  נאמר: בגמרא )סנהדרין קה:(

מה טובו  -מה היה בלבו, ביקש לומר שלא יהו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות 

חוץ מבתי  רח"ל לקללהחזרו  שכל קללותיו כתוב שם בהמשךאהליך יעקב. ו

 .כנסיות ומבתי מדרשות

נהיה שקועים בהיכלות התורה ובעולם התפילה, שללמדנו, שכדבר זה אולי בא 

הסגולה הטובה ביותר  ווז !הקב"ה יהפוך לנו את כל הקשיים לטובה ולברכה

כמאמר הגמרא בראתי יצר הרע שגם מנסה להחטיא וגם מקטרג וגם מעניש, ובכל 

עולם בראתי לו תורה תבלין, שהתורה היא הכוח שלנו נגד כל זאת אומר בורא 

הרע שבעולם, אז נתחזק בתורה באמת ובתמים, אשרי מי שעמלו בתורה, ועושה 

  נחת רוח לבוראו!!
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לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי 

 שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 לחיות או למות מתוך תשובה?!

 ְיָשַרים וְתַהי ַאֲחַריַתי ָכֹמהו )כג, י(ָתֹמת ַנְפַשי מֹות 

האור החיים הקדוש )יומא דהילולא מתקרב.. ט"ו תמו"ז( כותב בזה מה שראה 

 רשעים שאמרו לו וז"ל: 

עוד ירצה שבהגיעו ליום המיתה יטיב דרכיו ממעשיו הרעים ותועבותיו, כי רשע 

כישרים שבאומות, שבאומות היה.. אלא שנתאוה שבשעת מיתה ישוב ויהיה ישר 

ולפי שעמד על מזגו, והנה הוא רע בתכלית הרע, ונמנע ממנו עשות יושר, לזה 

ראיתי שאל דבר שיכול להיות שבשעת דכדוכה של מות יהיה ישר: וכיוצא בזה 

רשעים שאמרו לי בפירוש כי אם היו יודעים שיחזרו בתשובה, ותיכף ימותו היו 

מוד בתשובה זמן ארוך, כי דבר מלך אלא שיודעים שאינם יכולים לע עושים,

עליהם מלך זקן וכסיל רח"ל.." והנה אף שדבר גדול הוא לזכות לימות מתוך 

 תשובה, מכל מקום עוד יותר הוא לחיות מתוך התשובה. וכפי שיתבאר!

 יש קונה עולמו בשעה אחת. מפני מה בכה?? –בכה רבי 

( אודות ר' אלעזר בן לאחרונה שמעתי ביאור נאה בדברי חז"ל )מסכ' ע"ז יז.

דורדאי שהיה בעל עבירה גדול, והתעורר בתשובה שלימה ותוך תשובתו וגודל 

בכיותיו שיצתה נשמתו יצתה בת קול ואמרה ר"א בן דורדיא מזומן לחיי העולם.. 

בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בכמה שנים ויש קונה עולמו בשעה.. ע"ש. 

 "ב בזמן קצר כזה למה בכה רבי?!והמפרשים שואלים בתמיה, אם זכה לעוה

ושמעתי מהרה"צ הרב הורוביץ, מחשובי רבני מאנשעסטער יצ"ו, ששמע בזה 

אבל מה יעשה שם?! הרי שם נהנים  -לבאר כי אה"נ מקומו מונח לו ליכנס לעוה"ב 

מזיו שכינתו יתברך ע"י התורה והמצות שעשה כאן במשך ימי חייו, ולכן אע"פ 

עדן קיבל בחיבה, אבל לא יהיה לו מה לעשות שם.. כי שאת כרטיס הכניסה לגן 

אין לו באוצרו תורה.. ועל זה בכה רבי, כי קנה עולמו בשעה אחת. ולא די להיות 
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מת מתוך תשובה, אלא העיקר לחיות מתוך תשובה! וזו אחרי זוכים לעבדו בלבב 

 שלם בעלמא הדין, בידינו ליכנס לעלמא דקשוט ליהנות מזיו זכינתו!

 על משכבותם ירננו

ויש לציין בהאי ענינא סגולה נפלאה שראיתי פעם בתורתו של כ"ק אדמו"ר 

מבאיאן שליט"א, וכמו כן בספר הנפלא ירננו על משכבותם )אודות גודל מעלת 

( בברכת הגה"צ 20בתחלת הספר )עמוד  -וסגולת קריאת שמע שעל המטה( 

מאדם חשוב מאוד,  המקובל ר' יעקב מאיר שכטר שליט"א, שמביא שם מה ששמע

 ונעתיק הדברים משם, וז"ל:

"דבאופן שמתגבר לקרוא קריאת שמע קודם שהולך לישן בכוונה, כך בזה האופן 

הוא הסתלקות שלו, דאי קודם שהולך לישון קורא ק"ש בכוונה כדקא יאות 

באמונה ותשובה, אז השי"ת מזכה דלאחר מאה ועשרים שנה שהולך מהעולם 

תשובה. ומוסיף בזה שמצא קצת רמז לזה בשער הקדושה מתוך אמונה שלימה וב

לר' חיים וויטאל שהביא דבר זה, דכשהולך לישן מרמז שיבא זמן שיסתלק. ושכל 

פשוט הוא דבלילה הוא עייף ואין בו כח, ואם מחזק ומתגבר את עצמו וקורא ק"ש 

 כראוי, עוזרו השי"ת ]ג"כ[ לאחר מאה ועשרים שהולך כראוי.
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 ס"מח, ווייל מאיר ישראל הרב/  ספק הסר למען

  כהלכתו והשולחן השבת וביום

 שאלות בענייני כשרות המאכלים והכלים במטבח

 ורידים מלאי דם בעופות

לעתים קרובות אני רואה ורידים מלאי דם בעוף, בעיקר בכנפיים, האם יש בעיה 

 עם זה?

לפני אע"פ שצרירות דם בעופות אינה ניתרת במליחה וצריך להסיר  תשובה:

האכילה, ורידי העוף הם קטנים והמליחה מצליחה 'להשתלט' עליהם ולכן אין 

 .טז. גם הפוסקים כהמחבר נוהגים כך כיוםטוצורך להסירם

* 

 שאלות בענייני שבת

 להתעטף במגבת במקום שאין עירוב

אני גר במקום שאין עירוב כראוי, ומחפש דרך כיצד להביא מגבת למקוה. האם 

 על הראש או על הצואר וללכת כך? אפשר להתעטף במגבת

 .יזאם המגבת גדולה ואפשר לעטוף בה ראשו ורובו, מותר. ואם לא, אסור תשובה:

                                                
 רמ"א סי' ס"ה, ג'. וכתבו הש"ך ]סק"ז[ והחכ"א ]כלל כ"ח סי"ז[ שכן המנהג. טו
ס"ה סק"ט. וכן המנהג ברוב המשחטות כהרמ"א ]ביחס להקפדה מחזיק ברכה סק"ג וזבחי צדק סק"ח וכה"ח סי'  טז

אבל בראש הכנף הרבה מקפידים לחתוך כמש"כ הרדב"ז ח"א סי' ש"ג, ויש כמה  -על חיתוך הורידים שבכנף ובצואר

 ועדות כשרות שחותכים גם כן בין הכנף לגוף העוף[.
ובו אין לו שם מלבוש ולא מועיל מה שהדרך כתב הרמב"ם ]פי"ט הי"ט[ שבגד שאין בו כדי לכסות בו ראשו ור יז

ללובשו, וכן פסק הב"י ובשו"ע בסי' ש"א, ל"ד והמ"ב שם סקקכ"ט. ומפורש שם ]סקקכ"ז[ שמדובר בבגד שהדרך 

וכההיא סכניתא ואוליירין שנועדו לעיטוף אחרי  לעיטוףללובשו כך בחול. אמנם נראה ברור שכל זה רק כשלובשו 

ין שם עיטוף בבגד קטן ולכן אינו מלבוש, אבל כשלובש בגד שיש לו מטרה מסוימת כמו המרחץ, וסובר הרמב"ם שא

מותר גם לשיטתם, ומוכרח כן בכמה מקומות בסי' ש"א ]כגון בסעיף ל"ז שלא הזכיר גודל  -צעיף או כפפות או עניבה

שרי דהוי באבנט, של ראשו ורובו בכפפות[ וגם מוכח כך מדברי הרמב"ם עצמו שכתב שאם חוגר למטה מכתיפו 

בבגד צריך שיהיה בגודל של  כשמתעטףוקשה וכי הוה כאבנט מאי מהני, הרי אין לו שם מלבוש, אלא בהכרח שרק 

 לכסות ראשו ורובו שאז יש לזה שם מלבוש אבל כשלובשו למטרה מסוימת מותר לכו"ע.
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ֵמאֹור שעשועי / הרב מנחם צבי גולדבאום, מח"ס 

 'מֹוסר דרך', 'מאיר דרך', ו'אפיקי חיים'

 הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה

 ַיַזל ַמַים ַמָדְלָיו )כד, ז(

הזהר בבני עניים שמהם תצא  -"וע"ד המדרש: 'יזל מים מדליו' ו בחיי: כתב רבינ

תורה, שנאמר: 'יזל מים מדליו', ואין 'מים' אלא תורה, שנאמר: )ישעיה נ"ה, א( 

, ומקור ויסוד דבריו מש"ס מן הדלים שבהם" -'הוי כל צמא לכו למים', 'מדליו' 

תצא תורה, שנאמר: יזל מים הזהרו בבני עניים שמהן ")פא.(, דאיתא התם: נדרים 

 ."מדליו, שמהן תצא תורה

 העניים שמהן תצא תורה? -מי הם הדלים 

 ."מדלי ממון"הפירוש הפשוט הוא 

 ."העניים בתורה"אולם יש פירוש נוסף )שיטה מקובצת, שם(: עניים הם 

 ."אין עני אלא בדעה".(: נדרים מאכמדומה שהכוונה על פי מה שאמרו )

 ובלבד שיטרח בתלמודה הרבה" אדם, "התורה מוכנת לכל

ובלבד שיטרח  ,התורה מוכנת לכל אדם"וזה לשון המאירי בנדרים )פא( הנ"ל: 

 ".הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה ,דרך הערה אמרו .בתלמודה הרבה

קשה כותב השורות התעסק לפני כחמש שנים עם בחור שהיה סתום וחתום, 

, אך לא החסיר סדר ותפילה זו ומוציא בזושמכניס ב - משפך ,לשמוע ומהר לאבד

 -בישיבה. לפני כמה שבועות שלח אלי חידושי תורה שכתב בסוגיא חמורה בש"ס 

ראשונים ואחרונים, לא יאומן כי יסופר,  -שם הוא מגלה בקיאות והבנה בסוגיא 

 אלמלא ראיתי לא האמנתי!

שלא  -קודמים  בדורינו ובדורות -ועל זה הדרך ידוע על רבים מגדולי ישראל 

 נתברכו בכשרונות, אך עמלו והצליחו וגם עשו פרי.
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 ה'" "'רש ואיש תככים נפגשו, מאיר עיני שניהם

ההתעוררות מדברים אלו היא גם לתלמידים וגם לרבותיהם ומלמדיהם, דהנה 

)משלי ' רש ואיש תככים נפגשו מאיר עיני שניהם ה'"'בש"ס )תמורה טז.( איתא: 

 -למיד הולך אצל רבו ואומר לו: למדני תורה! אם מלמדו , בשעה שהתכט, יג(

, מי )שם כב, ב(' עשיר ורש נפגשו עושה כולם ה'', ואם לאו, 'מאיר עיני שניהם ה''

, ובמדרש "עושה אותו חכם -עושה אותו טיפש, טיפש לזה  -שעשאו חכם לזה 

 ,הו רש בתורהרש ז -' עשיר ורש נפגשו עושה כלם ה'"')ויק"ר לד, ד( הוסיפו יותר: 

 מר לו,עמד רש עם איש תככים וא .ואיש תככים זה ששונה סדר או שני סדרים

עשיר  -' עשיר ורש נפגשו' '...מאיר עיני שניהם ה'' ,והשנהו חדהשניני פרק א

אמר  ,ולא השנהו חדא קהשניני פר ,אמר אותו רש לאותו עשיר ,רש בתורה ,בתורה

עושה ' ,קרי ותני עם דכוותך ,או במאימתילו מה אנא בעי מיתב ומתניתך במשקין 

מי שעשה לזה חכם יכול לעשותו טפש ומי שעשה לזה טפש יכול  -' כלם ה'

 ."לעשותו חכם

אודות דברי חז"ל אלו היה מו"ר הגאון רבי משה מרדכי חדש זצ"ל רגיל לומר 

בשם אביו מרן המשגיח רבי מאיר זצ"ל: הרש איננו זקוק לעשיר. הקדוש ברוך הוא 

כול להעשירו בתורה ממקום אחר. אבל אם העשיר איננו מזדקק לרש, הרי שהוא י

 עלול לאבד את כל חכמתו.

 goldm@enativ.comלתגובות: 

mailto:goldm@enativ.com
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 הראשי הרב, מלכא מרדכיב הר/  מלך מעדני

", המלך אור" מוסדות וראש נשיא, אלעד לעיר

 ועוד מרדכי אמרי, ךהמל דרך ת"שו ספרי מחבר

 אם קטון אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה

 ַמיַ֔מםֶ  ֙הוא וםָ֥עצ ַכֽי ֗הַהזֶ  םֶ֣את־ָהעָ  יָ֜אָֽרה־לַ  אְ֨לָכה־מָ  ֩במדבר פרק כג פרשת בלק )ו( ְוַעָתה

:  יוָאֽר רָ֖תֹא  רַ֥וֲאשֶ  ךְ ְ֔מֹברָ  ֙־ְתָבֵרךְ ֲאֶשר ת֤אֵ  ְעַתיָ֗ידַ  י֣כַ  ֶרץַ֑מן־ָהאָ  מוַ֖וֲאָגְרשֶ  וֹ ַ֔נֶכה־ב ֙אוַכל י֤אולַ 

 ֹוןֶ֖את־ָהָאת ךְ ַ֥ויַ  םַ֔בְלעָ  ףַ֣וַיַֽחר־אַ  םַ֑בְלעָ  ַחת֣תַ  ץַ֖וַתְרבַ  ֔קְיֹקוָ  ךְ ֶ֣את־ַמְלאַ  ָ֙הָֽאתֹון ֶרא֤)כז( ַותֵ 

 שָ֥שלֹ  ֖הזֶ  ַניַ֔הַכיתַ  י֣כַ  ְ֔לךָ  יַתֽיֶ֣מה־ָעַש  ֙םְלַבְלעָ  אֶמרַ֤וֹת  ֹוןָ֑הָאת יֶ֣את־סַ  קְ֖יֹקוָ  ח֥: )כח( ַוַיְפתַ ַבַםֵףֽל

: )ל( ֲהַרְגַתֽיךְ  הַ֖עתָ  י֥כַ  יְ֔בָידַ  ֶ֙רבֶ֙יש־חֶ  ֤ול י֑בַ  ְלְת ַ֖הְתַעלַ  י֥כַ  ֹוןָ֔לָֽאת ַ֙בְלָעם אֶמר֤ים: )כט( ַויֹ ְרָגַלֽ

 ןַ֣הְסכֵ ַהֽ ֔הַהזֶ  ֹוםַ֣עד־ַהי ֵ֙מֽעֹוְדךָ  יָ֗עלַ  ְבתָ ֲ֣אֶשר־ָרכַ  ֲ֜אֹתְֽנךָ  יָ֨אֹנכַ  ֲ֩הלֹוא םֶ֗אל־ַבְלעָ  ֹוןָ֜הָאת אֶמרַ֨וֹת 

 ְ֙יֹקָוק ךְ ֶ֤את־ַמְלאַ  ְראַ֞ויַ  ַ֒בְלָעם יֶ֣את־ֵעינֵ  ְ֘יֹקָוק ֣ל: )לא( ַוְיגַ ֹלֽא אֶמרַ֖ויֹ  ֑הכֹ  ְ֖לךָ  ֹותַ֥לֲעש ְנַתיַ֔הְסכַ 

פָ  וֹ ְ֥וַחְרב ֶרךְ ַ֔בדֶ  ֣בַנעָ   ֗הַעל־מָ  ֔קְיֹקוָ  ךְ ַ֣מְלאַ  ֵ֙אָליו אֶמר֤: )לב( ַויֹ ְלַאָסֽיו חוַ֖וַיְשתַ  ֥דַוַיףֹ  וֹ ְ֑בָיד ֖הְשלֻּ

 ַ֙ני֙: )לג( ַוַתְראַ ְלֶנְגַדֽי ֶרךְ ַ֖הדֶ  טַ֥כֽי־ָירַ  ֔ןְלָשטָ  אַתיָ֣יצָ  ָ֙אֹנַכי ֤הַהמֵ  יםְ֑רָגלַ  ֹושָ֣של ֖הזֶ  ְ֔נךָ ֶ֣את־ֲאֹת  ֙יתָ ַ֙הכַ 

 ֥הְואֹותָ  ְגַתיָ֖הרַ  ֥הַגם־ֹאְתכָ  ֛הַעתָ  י֥כַ  יַ֔מָסנַ  ֣הָנְטתָ  ֙אוַלי יםְ֑רָגלַ  ֣שָשלֹ  ֖הזֶ  יְ֔לָפנַ  טַ֣ותֵ  ֹוןָ֔הָֽאת

 יַ֖לְקָראַת  ֥בַנעָ  הַ֛אתָ  י֥כַ  ְעַתיָ֔ידַ  א֣לֹ  י֚כַ  אַתיָ֔חטָ  ְ֙יֹקָוק ךְ ֶ֤אל־ַמְלאַ  םַ֜בְלעָ  אֶמר֨: )לד( ַויֹ ֶהֱחֵיֽיַתי

ם ֹשֵמַע ַאְמֵרי ֵאל ְוֹיֵדַע ַדעַ ַלֽי וָבהָ֥אש יךָ ְ֖בֵעינֶ  עַ֥אם־רַ  ה֛תָ ְועַ  ֶרךְ ַ֑בדָ  ת : במדבר פרק כד )טז( ְנאֻּ

 ֶעְליֹון ַמֲחֵזה ַשַדי ֶיֱחֶזה ֹנֵפל וְגלוי ֵעיָנַים:

 שאלות:

בפרשה מסופר על בלעם שהקב"ה נתן לו נבואה עד שקיבל את התואר המפורסם בין 

ת אשר תאור יואר ואת אשר תברך מבורך, ויתר מכך יודע דעת עליון אומות העולם שא

 ומחזה שדי יחזה, והשאלה כיצד ומדוע זכה לזה?

 הלך הרוחות בזמננו:

הנה כאשר נתבונן בזמננו את רוח ההנהגה נראה כי שני סוגי הנהגה בעם יש את 

ידועים לכל ההנהגה הפולטית ויש את ההנהגה התורנית וההבדל תהומי בניהן, הדברים 

שלפני כל בחירות יש חנופות של אנשי הפוליטקה בכדי לגרוף כמה שיותר קולות להגיע 

אל הנהגה ציבורית ובאותו זמן אפשר לראות איך שמתחברים לכל אחד ומנסים להשפיע 

בכל דרך לעוד קול ומרשים לעצמן לרדת אל העם ולהתחכך איתו בכל מיני הזדמנויות 

היוקרה בצד כי יודעים שבלעדי זה לא יהיה לו קיום, ואף ומניחים את הכבוד ואת 

מבטיחים הבטחות עד בלי די שכאשר יעלו לתפקיד הנחשק יעשו חיל, אולם לצערנו 

המציאות שונה לחלוטין ולאחר שעולים ומקבלים את התפקיד מתנתקים מהציבור וכבר 

עמהם  לא ניתן להתקרב ולא לדבר כי יש הרבה מחיצות המונעות השגתם וקשר

ומתעלמים מכל ההבטחות שהבטיחו בטענה פשוטה מה שרואים לא רואים משם והכל 

עורבא פרח, ואף מתרברבים על הציבור במעמדם, וישנם יותר מכך מנצלים את מעמדם 

הציבורי לעשוק ולגזול רכוש הציבור כאשר אנו עדים בתקופתנו עד כמה ראשי רשויות 

ת את הציבור ולדאוג לטובתו מנצלים את נחקרים על מעשה שחיתות, ובמקום לשר

הבמה להרבות רכוש ולהעצים את מעמדם, אולם ההנהגה הרוחנית אשר פועלת ברוח 

התורה אינה כך אלא כל גדול וכל איש ציבור יודע שתכליתו בתפקידו שניתן הוא 

שליחות ממרום למען לשרת את טובת הציבור והמבטח להצלחת התפקיד הוא כמה 

לכלל, כי זהו תכליתו בעולמו של איש ציבור לפי שורשי נשמתו עליו לתקן שיורת מסייע 
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בהקיף גדול יותר ולכן עילת העילות ומסובב הסיבות מגלגל את האדם לאותו מעמד כי 

אפילו ריש גרגותא מן שמיא דהיינו כל תפקיד ציבורי הוא הוכרז עליו משמים כי רק 

ותכליתה בעולם מגלגל הדברים  הקב"ה שהוא היוצר והבורא אשר יודע כל נשמה

שיתאפשר לתקן את חלקו השייך לשורשי נשמתו בימי חלדו עלי אדמות ובזה נבא 

 לפרשתנו.

 ניצול הגדולה והמעמד למלא שליחותו לטובת הכלל.

ומתרצים חז"ל בכדי שלא יהיה פתחון פה לאומות העולם, ואלו הן דברי חז"ל במדרש 

וירא בלק בן צפור זש"ה ]זה שאמר הכתוב[  א-כ במדבר רבה )וילנא( פרשת בלק פרשה

)דברים לב( הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט לא הניח הקב"ה לעובדי כוכבים פתחון 

פה לע"ל לומר שאתה רחקתנו, מה עשה הקב"ה כשם שהעמיד מלכים וחכמים ונביאים 

ץ, וכן מלך על ישראל ועל כל האר העמיד שלמהלישראל כך העמיד לעובדי כוכבים, 

]לנבוכד נצר[, זה בנה בהמ"ק ]בית המקדש[ ואמר כמה רננות ותחנונים, וזה  עשה לנ"נ

עושר ולקח הבית  נתן לדודהחריבו וחרף וגדף ואמר )ישעיה יד( אעלה על במתי עב, 

עושר ולקח אומה שלימה לטובחה, כל גדולה שנטלו ישראל את מוצא  ונתן להמןלשמו, 

לעובדי כוכבים, ראה מה בין  ובלעםלישראל,  עמיד משההשנטלו האומות, כיוצא בה 

נביאי ישראל לנביאי עובדי כוכבים, נביאי ישראל מזהירין את ישראל מן העבירות, שנא' 

)יחזקאל ג( ואתה בן אדם צופה נתתיך וגו', ונביא שעמד מן הגוים העמיד פרצה לאבד 

רחמים על ישראל ועל  את הבריות מן העולם, ולא עוד אלא שכל הנביאים היו במדת

עובדי כוכבים, שכן ירמיה אומר )ירמיה מח( לבי למואב כחלילים יהמה, וכן יחזקאל 

עמד לעקור אומה שלימה חנם על לא  וזה אכזרי)יחזקאל כז( בן אדם שא על צור קינה, 

הראת לדעת כי יש סוגי מנהגים יש מנהיגי ישראל כיצד מנצלים את מעמדם להטיב דבר. 

העם וכיצד מנהיגי אומות העולם מנצלים את מעמדם לרעה, לכך נכתבה ולשרת את 

פרשת בלעם ללמדנו מוסר גדול ואת סוד הצלחת החיים, כי הנה בלעם קיבל גדולה אך 

ניצל אותה לרעה ולכן אבד מהעולם בבזיון, לעומת מנהיגי עם ישראל שזכו לגדולה 

לכן הקב"ה ה נשארה בידם. ונצלו אותה לטובה כיצד לשרת ולסייע לעם זכו שהגדול

הראה לו שהאתון יודעת יותר ממנו שהיא ראתה את המלאך והוא הודה שלא ראה את 

המלאך לעיני עבדי בלק איזה השפלה וביזיון כי המתגאה הקב"ה משפילו והמקטין עצמו 

 הקב"ה מגדילו.

 סוד ההצלחה להקטין את עצמו והכישלון המגביה את עצמו:

אמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר בר' שמעון כל ן דף פט ע"א עוד מבואר במסכת חולי

מקום שאתה מוצא דבריו של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי בהגדה עשה אזניך 

אמר להם הקדוש ברוך  ]דברים ז'[ לא מרבכם מכל העמים חשק ה' בכם וגו',כאפרכסת, 

לה אתם ממעטין שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדו לישראל חושקני בכם,הוא 

למשה אמר לפני ]בראשית י"ח[ ואנכי עפר ואפר,  נתתי גדולה לאברהםעצמכם לפני, 

אבל אמר ]תהלים כ"ב[ ואנכי תולעת ולא איש, לדוד אמר ]שמות ט"ז[ ונחנו מה,  ואהרן

אמר ]בראשית י"א[ הבה נבנה לנו עיר,  לנמרודנתתי גדולה  עובדי כוכבים אינן כן,

אמר ]מלכים ב' י"ח[ מי בכל אלהי הארצות וגו',  לסנחריב'[ מי ה', אמר ]שמות ה לפרעה

מלך צור אמר ]יחזקאל כ"ח[  לחירםאמר ]ישעיהו י"ד[ אעלה על במתי עב,  לנבוכדנצר

הראת לדעת הדרך הנכונה בהנהגה היהודית מושב אלהים ישבתי בלב ימים ע"כ.   

 ולהתרברב.  להקטין עצמו ואילו דרכי הגויים ההפך להגדיל את עצמן

ארבעה הם שיצא להם מוניטין בעולם, עוד נאמר בבראשית רבה )וילנא( פרשת לך לך 

אברהם, ואעשך לגוי גדול יצא לו מוניטין, ומהו מוניטין שלו זקן וזקנה מיכן בחור ובתולה 

מיכן, יהושע )יהושע ו( ויהי ה' את יהושע ויהי שמעו בכל הארץ יצא לו מוניטין בעולם 
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יכן וראם מיכן ע"ש )דברים לג( בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו, דוד )ד"ה מהו שור מ

=דברי הימים= יד יז( ויצא שם דוד בכל הארצות יצא לו מוניטין בעולם, ומה היה מוניטין 

שלו מקל ותרמיל מיכן ומגדל מיכן ע"ש )שיר /השירים/ ד( כמגדל דויד צוארך, מרדכי 

המלך ושמעו הולך בכל המדינות, יצא לו מוניטין, ומה  )אסתר ט( כי גדול מרדכי בבית

דהכל קאי על  ופירש במהרש"א בח"אמוניטין שלו שק ואפר מיכן ועטרת זהב מיכן. 

ללמדנו על  וכוונת חז"ל בזהאברהם ושרה ועשה מטבע זכר לנס שחזרו לנערותם וילדו.  

לו גדולה ומעמד מנהיגי עם ישראל שלעולם אינם שוכחים את קטנותם גם לאחר שקיב

אלא אברהם שם תמיד לנגד עיניו שהיה כבר זקן ונעשה להם נס שחזרו כבחור ובתולה, 

דוד גם בגדולתו זכר את מקלו שהיה רועה את הצאן, ומרדכי גם בגדולתו זכר את שקו, 

ובזכות זה שמקטינים עצמן וזוכרים את עברם וחסדיו של הקב"ה זוכים שיש קיום 

ועיין ך יודעים לנצל את מעמדם ותפקידם לשרת את כלל ישראל. לגדולתם, היות ורק כ

שמיישב כיצד אברהם עשה צורת אדם על  יורה דעה סימן כב -בשו"ת יביע אומר חלק ד 

 המטבע שמדובר רק בתמונה שאין בליטה או רק כתוב כך בלי תמונה.

 רמז יפה אתם קרויים אדם:

ולזה כוונו רז"ל ב"מ קי"ד ע"ב  ת לב:וראיתי רמז יפה בספר ספיקות מלכים פרק יא או

אתם קרוים אדם ואין אומות העולם קרוים אדם, יאמר לפי זה בהקדם דרז"ל חולין י"ט 

ע"א דאמר הקב"ה לישראל חשקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם 

ממעטין עצמכם לפני, נתתי גדולה לאברהם, למשה, לדוד וכו' נמצא דמדה טובה הלזו 

עט עצמו בשפע שהקב"ה משפיע לנו גדולה ירושה הוא לנו מתלתא סבי' אברהם דוד למ

 משה הרומזים בתיבת אד"ם וזה אתם קרויים אד"ם והבן.

 עוד ראיתי בספר ארשת שפתינו להרה"ג אליהו שליזנגר במאמר ל ואנכי עפר ואפר א.

יח כז. ופירש  ויען אברהם ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל אדוני ואנכי עפר ואפר "א

רש"י ז"ל ואנכי עפר ואפר כבר הייתי ראוי להיות עפר על ידי המלכים, ואפר על ידי 

מנו את אברהם אבינו  בגמרא חולין פט אנמרוד לולי רחמיך אשר עמדה לי. חכמינו ז"ל 

בין שלושה גדולי עולם שהקב"ה נתן להם גדולה ולמרות כל זאת המעיטו את עצמם 

לא מרובכם מכל העמים חשק ה' בכם אמר להם הקב"ה לישראל  בענווה ושפלות רוח,

חושבני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפני, נתתי 

גדולה לאברהם אמר לפני ואנכי עפר ואפר, למשה ואהרן אמר ונחנו מה, לדוד אמר 

מרוד אמר הבה נבנה ואנכי תולעת ולא איש, אבל עובדי כוכבים אינו כן נתתי גדולה לנ

לנו עיר, לפרעה אמר מי ה', לסנחריב אמר מי בכל אלקי הארצות. בספר תורת חיים 

רבי שמעון  יבמות סא אבפרשת חוקת פירוש על רבינו בחיי כתב רמז נפלא בדברי רשב"י 

בן יוחאי אומר קברי עכו"ם אינם מטמאין באהל שנאמר ואתן צאני צאן מרעיתי אדם 

אדם ואין העכו"ם קרויין אדם, דהנה כאשר נתבונן נראה שחכמינו ז"ל  אתם, אתם קרויין

הזכירו ג' מדרגות של ענוה מג' גדולי עולם אברהם שאמר ואנכי עפר ואפר, משה שאמר 

ונחנו מה, דוד שאמר ואנכי תולעת ולא איש, בא וראה כי אד"ם נוטריקון אברהם דוד 

ה את"מ נוטריקון ג' מדרגות של ענוה משה, שהם ג' גדולי עולם שהיתה בהם מידת הענו

שהיתה בהם אפר תולעת מה, וזהו הרמז שטמון בדברי רשב"י ואתן צאני צאן מרעיתי 

אדם אתם, את"ם קרויין אד"ם כלומר רק אתם שממעטים את עצמכם במידת ענווה 

בבחינת את"ם שהוא נוטריקון אפר תולעת מה, הנה אז אתם קרויים אד"ם שהוא 

ם דוד משה שהיתה בהם ג' מדרגות של ענוה, אבל אין עכו"ם קרויין אדם נוטריקון אברה

מכיון שאינם ממעטים את עצמם והוא מתוק. ויש לרמז ענין זה בפסוק דברים ד ד ואתם 

הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום, דהנה ידוע שאין הקב"ה משרה שכינתו על מי 

א סוטה ה א לעולם ילמד אדם מדעת שהוא בעל גאוה כי אם על העניו, וכמבואר בגמר
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קונו שהרי הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיני, ואמרו עוד שם כל 

אדם שיש בו גסות רוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם, שנאמר גבה עיניים 

נהגו ורחב לבב אותו לא אוכל" וזהו רמז הפסוק ואתם הדבקים בה' אלקיכם רק אם תת

בג' מדריגות של ענוה שנרמז במלת את"ם שהוא נוטריקון אפר תולעת מה, אזי תזכו 

 להיות דבקים בה' אלקיכם.

 דבר השם ליחזקאל על מנהיגי ישראל המנצלים התפקיד לרעה:

 אַ֢הָמבֵ  ֑לָראֵ ַיְש  יַ֢על־רֹועֵ  ֖אַהָמבֵ  ֕םֶבן־ָאדָ ( ב: )ֵלאֹמֽר יֵ֤אלַ  קְ֖דַבר־ְיֹקוָ  י֤)א( ַוְיַה יחזקאל פרק לד 

 ֹואֲ֢הל ם֔אֹותָ  יםֹ֢רעַ  ָ֙היּו רֲ֣אֶׁש  ֹ֙רֵעֽי־ַיְשָרֵאל ֹוי֣ה קְ֗יֹקוַ  יֲ֢אֹדנָ  ר׀ֹ֢כֽה־ָאמַ  יםָ֜לֹרעַ  ֨םֲאֵליהֶ  ְ֩וָאַמְרתָ 

א ֤לֹ  אןַ֖העֹ  חּוַ֑תְזבָ  ֖הַהְבַריאָ  ׁשּוַ֔תְלבָ  ֶמרְ֢וֶאת־ַהעֶ  ֙לּוֹ֙תאכֵ  ֶלבֶ֣את־ַהחֵ ( ג: )ָהֹרַעֽים ּוַ֖יְרע אןַ֔העֹ 

 םֲ֔חַבְׁשתֶ  ֢אלֹ  ֶ֙רתְ֙וַלַמְׁשבֶ  ֗םֹלֽא־ַרֵסאתֶ  ֢הְוֶאת־ַהחֹולָ  ֜םַחַזְקתֶ  ֨אלֹ  ַ֩תְרֽעּו: )ד( ֶאֽת־ַהַמְחלֹות

 ּוַ֣יְׁשג( ו:  )ּוְבָפֶֽרךְ  ֖םֹאתָ  ֤םְרַדיתֶ  ֛הּוְבָחְזקָ  ֑םַבַףְׁשתֶ  ֢אלֹ  ֶדתְ֖וֶאת־ָהֹאבֶ  ֔םֲהֵׁשֹבתֶ  ֢אלֹ  ַ֙חתְ֙וֶאת־ַהַמדַ 

:  ְמַבֵףֽׁש יןְ֤ואֵ  ׁש֖דֹורֵ  יןְ֤ואֵ  יֹ֔צאנַ  צּוָ֢נפֹ  ֶ֙רץָ֙האָ  יָ֣כל־ְסנֵ  ֨לְועַ  ֑הָרמָ  ֢הָכל־ַגְבעָ  ֖לְועַ  יםָ֔הרַ ְ֢בָכל־הֶ  ַ֙ניֹצא

 ֣תָכל־ַחיַ לְ  ֜הְלָאְכלָ  יֹ֨צאנַ  ַ֩וַתְֽהֶייָנה ֡זָלבַ  י׀ֹ֢צאנַ  ֱהֽיֹות ַען֢יַ  ֢אַאם־לֹ  קְ֗יֹקוַ  יֲ֢אֹדנָ  ם׀ְ֢נא   ַני֜)ח( ַחי־אָ 

: )י( ָרֽעּו ֤אלֹ  יְ֖וֶאת־ֹצאנַ  ֔םאֹותָ  ָ֙הֹֽרַעים ּוַ֣וַיְרע יֶ֑את־ֹצאנַ  יֹ֖רעַ  ּוְ֤וֹלֽא־ָדְרׁש ֔הֹרעֶ  יןֵ֢מאֵ  ַ֙הָנֶדה

 אן֔צֹ  ֹותֵ֢מְרע ֙יםְוַהְׁשַבַת  ֗םַמָידָ  יֶ֢את־ֹצאנַ  יְ֧וָֽדַרְׁשַת  יםֶ֜אֽל־ָהֹרעַ  יַ֨הְננַ  קְ֗יֹקוַ  יֲ֢אֹדנָ  רֹ֞כה־ָאמַ 

 יַ֨וֲהַקֹמַת ( כג:  )ְלָאְכָלֽה ֖םָלהֶ  יןָ ְ֤וֹלֽא־ַתְהיֶ  ֔םַמַסיהֶ  ֹ֙צאַני יְ֣וַהַעְלַת  ֑םאֹותָ  יםָ֖הֹרעַ  ֹוד֛ע ּוְ֤וֹלא־ַיְרע

 :ְלֹרֶעֽה ֖ןהֶ לָ  ֤הְוֽהּוא־ַיְהיֶ  ֔םֹאתָ  ֢הַיְרעֶ  ּוא֚ה ידָ֑דוַ  יַ֢עְבדַ  ֖תאֵ  ֔ןֶאְתהֶ  ֢הְוָרעָ  ֶ֙אָחד ֣הֹרעֶ  ֜םֲעֵליהֶ 

 ֵכן֭כתוב באיוב פרק לז פסוק כד לָ   וכתבו חז"ל על כך במסכת ראש השנה דף יז ע"א

: אמר רב יהודה אמר רב: כל פרנס המטיל אימה ָכל־ַחְכֵמי־ֵלֽב ֗הְראֶ ֝א־יַ ֹלֽ יםֲ֑אָנַׁש  ּוהּוְ֢יֵרא

הו אינו רואה בן תלמיד חכם, שנאמר לכן יראו -יתירה על הצבור שלא לשם שמים 

 אנשים לא יראה כל חכמי לב.

 דברי הרמב"ם כיצד צריך להנהיג:

אסור לאדם לנהוג בשררה על הצבור וכתב הרמב"ם הלכות סנהדרין פרק כה הלכה א: 

ובגסות הרוח אלא בענוה ויראה, וכל פרנס המטיל אימה יתירה על הצבור שלא לשם 

ו אנשים לא יראה כל חכמי שמים נענש, ואינו רואה לו בן תלמיד חכם שנאמר לכן יראוה

וכן אסור לו לנהוג בהן קלות ראש אף על פי שהן עמי הארץ, ולא והוסיף בהלכה ב: לב. 

יפסיע על ראשי עם הקדש, אף על פי שהן הדיוטות ושפלים בני אברהם יצחק ויעקב הם 

וצבאות השם שהוציא מארץ מצרים בכח גדול וביד חזקה, וסובל טורח הצבור ומשאן 

ינו, שנאמר בו כאשר ישא האומן את היונק, והרי הוא אומר ואצוה את כמשה רב

שופטיכם זו אזהרה לדיין שיסבול את הצבור כאשר ישא האומן את היונק, צא ולמד 

ממשה רבן של כל הנביאים כיון ששלחו הקדוש ברוך הוא במצרים ונאמר ויצום אל בני 

ת שיהיו מקללים אתכם ישראל אמרו מפי הקבלה שאמר להם למשה ולאהרן על מנ

כדרך שחלק לו עוד כתב הרמב"ם הלכות מלכים פרק ב הלכה ו וסוקלין אתכם באבנים.  

הכתוב הכבוד הגדול, וחייב הכל בכבודו, כך צוהו להיות לבו בקרבו שפל וחלל שנאמר 

ולבי חלל בקרבי, ולא ינהג גסות לב בישראל יתר מדאי, שנאמר לבלתי רום לבבו מאחיו, 

ונן ומרחם לקטנים וגדולים, ויצא ויבא בחפציהם ובטובתם, ויחוס על כבוד קטן ויהיה ח

שבקטנים, וכשמדבר אל כל הקהל בלשון רבים ידבר רכות, שנאמר שמעוני אחי ועמי, 

ואומר אם היום תהיה עבד לעם הזה וגו', לעולם יתנהג בענוה יתירה, אין לנו גדול 

ו תלונותיכם, ויסבול טרחם ומשאם ותלונותם ממשה רבינו והוא אומר ונחנו מה לא עלינ

וקצפם כאשר ישא האומן את היונק, רועה קראו הכתוב, לרעות ביעקב עמו, ודרכו של 

 רועה מפורש בקבלה כרועה עדרו ירעה בזרועו יקבץ טלאים ובחיקו ישא וגו'.

ג אסור לדיין להתנהוכן פסק בשולחן ערוך חושן משפט הלכות דיינים סימן ח סעיף ד: 

בשררה וגסות על הצבור, אלא בענוה ויראה. וכל פרנס המטיל אימה יתירה על הצבור, 
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שלא לשם שמים, אינו רואה בן ת"ח, לעולם. וכן אסור לנהוג בהם קלות ראש, אף על פי 

 שהם עמי הארץ. ולא יפסיעו על ראשי עם קודש. וצריך שיסבול טורח הצבור ומשאם.

דף ט' ע"א  רא הגהות טור חושן משפט סימן ח א.והוסיף הכנסת הגדולה מהדורה בת

שיטה כ"ה: וכל פרנס המטיל אימה על הצבור שלא לשם שמים וכו'. נ"ב: לא זו בלבד 

שלא יתגאה על הצבור אלא צריך לקבל עליו להיות סבלן שומע חרפתו ואינו משיב. 

 רש"ל ז"ל פרק כסוי הדם סימן כ'.

 מעשה שהיה כיצד נהג בגדולתו והצליח:

על רועה צאן יהודי שהיה רועה בשדות את צאנו ומחלל בחליל, פעם יצא המלך מסופר ו

לצוד ציד ועבר באותו אזור שנמצא בו הרועה ושמע את ניגוני החליל ונמשך המלך 

מפאת הנעימות שהיה בניגון שלו, התקרב אליו המלך וביקשו האם יהיה מוכן לעזוב את 

בל שכרו בהיות ונהנה מאוד מניגוניו, כמובן מרעה הצאן ולבא אליו לחלל עבורו ויק

שהסכים והיה בא למלך ומנגן לו והמלך נהנה מאוד, והיה המלך משוחח איתו וראה 

שאינו סתם רועה צאן אלא פיקח גדול ומצא חן בעיניו ולכן קידמו בתפקידו עד שעשאו 

שהוא שר האוצר של המלך בגלל פיקחותו ונאמנותו, אולם היו אשר קינאו בו בפרט 

יהודי לכן היו תמיד מנסים לספר בגנותו למלך אך המלך לא היה מאמין להם, פעם 

העלילו עליו כי הוא גונב מאוצרות המלך ולכן יש לו עושר, ואם המלך אינו מאמין שיבא 

לביתו בהפתעה ויחפש וימצא אצלו רכוש גנוב, אכן שכנעו את המלך והודיע לשר 

לכת לביתו עם פמלייתו, כמובן שקיבל את בקשת האוצר בהפתעה כי הוא רוצה כעת ל

המלך והלכו מיד לביתו וציוה המלך לחפש בכל הבית כך היו עוברים מחדר לחדר 

ורואים שכל הבית פשוט אין בו מראה ראוותני ולא עושר עד שהגיעו לחדר אחרון שהיה 

בדיוק  נעול וביקשו המלך לפתוח, אך התחנן למלך שרק את החדר הזה לא יפתחו, אולם

הפוך התוצאה שהדבר מהווה סימן ששם נמצא כל האוצר ולכן לא עזרו לו כל תחנוניו 

ונאלץ לפתוח וכבר אויביו שמחו שתפסו אותו, אולם להפתעת כולם מצאו חדר ריק ובו 

טרמיל מקל וחליל, שאלו המלך מדוע לא רצית לפתוח הרי אין בו כלום ומה ההסבר 

ו המלך לארמון וגידלו פיחד שלא יתגאה ויזלזל בבני לחפצים האלו, השיבו שמאז שלקח

אדם מחמת תפקידו, ולכן נהג שבכל יום נכנס לחדר ולובש את טרמילו ואוחז את מקלו 

ויושב ומחלל בכדי שלא ישכח מהיכן הוא בא ועי"ז יתפקד בצורה טובה ובמאור פנים 

 יו שהעלילו עליו.לכל אדם, שמח המלך בדבריו וגידלו מעל כל השרים והעניש את אויב

 מוסר השכל כל אדם צריך לנצל גדולתו לטובה:

את סוד ההצלחה בכל תפקיד שמקבל האדם כפי שחז"ל מראים את נמצינו למדים 

ההסטוריה של העולם שכל מי שקיבל גדולה וניצל אותה לרעה אחריתו מר ומפסיד את 

ד לסייע ולעזור הכל, לעומת אלה אשר לא התרברבו בגדולה ואדרבא ניצלו אותה כיצ

לזולת אותה הצלחה התקיימה בידם, וכל אדם שייך בו באיזה דרגה של גדולה מסויימת 

אחד מפאת עושרו, ואחד על אשתו, ואחד על בני ביתו, ואחד על פועליו, ואחד מכח 

תפקידו הציבורי ככל שיהיה, ואחד מפני תפקידו וכדומא, ושם הוא הנסיון של האדם 

דולה שהקב"ה נתן לו, וכל הרוצה להצליח בדרכו ולהתקדם, כיצד מנצל את אותה ג

חז"ל לימדו אותנו כי הדרך אדרבא לא להתרברב אלא ההפך להקטין עצמו ובשפת העם 

 לדבר בגובה העיניים ובכבוד ואז ההצלחה מאירה לו פנים.

 בידידות ואהבה

 הצב"י מרדכי מלכא ס"ט
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מפרדס הכהונה / הרב גמליאל הכהן רבינוביץ, 

"ס 'גם אני אודך' כ"ח כרכים, 'פרדס יוסף מח

 החדש' ג"כ, ועוד

 מלא ביתו כסף וזהב

וַכל ַוַיַען ַבְלָעם ַוֹיאֶמר ֶאל ַעְבֵדי ָבָלק ַאם ַיֶתן ַלי ָבָלק ְמֹלא ֵביתֹו ֶכֶסף ְוָזָהב ֹלא א

 ַלֲעֹבר ֶאת ַסי ה' ֱאֹלָהי ַלֲעשֹות ְקַטָמה אֹו ְגדֹוָלה )כב, יח(

למדנו שנפשו רחבה, ומחמד ממון אחרים",  -י: "מלא ביתו כסף וזהב פירש רש"

וביאר ה"שפתי חכמים" כי זאת למדנו מתוך שבלעם "גזם בכסף וזהב, ולא בדבר 

 אחר".

ובספר מרפסין איגרי בפרשתנו, הקשו וז"ל: הלא גם התנא האלוקי רבי יוסי בן 

ט( שפעם אחת רבי קיסמא השתמש בלשון דומה, כמסופר במסכת אבות )פ"ו, מ"

יוסי בן קיסמא פגש אדם שהציע לו שיבוא לדור בעירו, ועל הצעה זו השיב רבי 

איני דר  -יוסי: "אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם 

 אלא במקום תורה"?

ירקוני שליט"א, והרב ישראל מנחם -ותירצו שם בשם הרב אוריאל גרינגרד (א

והרב ישראל תורג'מן שליט"א,  רב אסף אוריאל פחה שליט"א,קליין שליט"א, וה

וז"ל: אמנם רבי יוסי בן קיסמא הגיב: "אם אתה נותן לי כל כסף וזהב...", אך 

תגובתו זו באה כתשובה להצעת אותו אדם: "רצונך שתדור עמנו במקומנו ואני 

אשונה אתן לך אלף אלפים דינרי זהב...". הרי שאת נידון הכסף והזהב העלה לר

 אותו אדם, לא רבי יוסי.

אולם אצל בלעם, הוא זה שהעלה לראשונה את ענין הכסף והזהב, שלוחי בלק 

לא הציעו לו עדיין כלום, והוא בתגובתו בחר להדגיש את סירובו בהביאו לדוגמא 

 כסף וזהב. מכאן למדנו שנפשו רחבה ומחמד ממון אחרים. ע"כ.

ליט"א, וז"ל: מדברי בלעם משתמע, כי ב( עוד תירצו שם בשם הרב א. עציון ש

לדידו אין בעולם דבר בעל חשיבות כמו כסף וזהב. לעומתו, מדברי רבי יוסי בן 
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קיסמא משתמע, כי למרות שהכסף והזהב חשובים הם, אך עדיין קיימים עניינים 

 החשובים יותר.

בלעם הראה בדבריו, שאמנם נכסף הוא לכסף וזהב, אלא שעל כורחו מנוע הוא 

לקחתם: "לא אוכל לעבור את פי ה'", אך אם היה הדבר תלוי בו, ודאי שהיה מ

 נוטל כסף וזהב. הרי לנו שנפשו רחבה.

רבי יוסי בן קיסמא, למרות שנתון הדבר לשיקול דעתו, הכריע ואמר:  -לעומתו 

"אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ... איני דר אלא במקום תורה". כלומר, הדבר 

 די הוא: התורה הקדושה וכל הנלווה לה. ע"כ.החשוב ביותר לדי

ג( עוד תירצו שם בשם הרב ישראל מנחם קליין שליט"א, וז"ל: בלעם שאמר: 

"מלוא ביתו כסף וזהב", דיבר על אפשרות מעשית, מכאן למדנו שמחמד ממון 

אחרים. אולם רבי יוסי בן קיסמא שאמר: "כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות 

ר זה הלא הוא בלתי אפשרי ואינו מעשי, מוכח שכוונתו היתה שבעולם", ודב

 כ"גוזמא בעלמא", כדי להראות את חשיבות התורה בעיניו. עכ"ל.

ד( לענ"ד י"ל בס"ד שההדגשה בבלעם היא: "ומחמד ממון אחרים". הדגשה זו 

נלמדת מדברי בלעם: "אם יתן לי בלק מלא ביתו", כיון שלא הזכיר סתם כסף וזהב, 

 הנמצא "בביתו של בלק", מכאן הראיה כי בלעם מחמד ממון אחרים. אלא את

לעומתו, גם רבי יוסי בן קיסמא הזכיר את ענין הכסף והזהב, אך הדגיש: "כל כסף 

וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם", אך לא את אלו שהם בבעלות פרטית, בזה 

 מוכח שאינו מחמד ממון אחרים. והבן.
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הודה טננהויז, בעהמ"ח משפטי צדקך / הרב י

 משפטי צדקך על חו"מ

 האם עם ישראל ידעו ממעשה בלק ובלעם

ַטים ַעד ַעַםי ְזָכר ָנא ַמה ָיַעץ ָבָלק ֶמֶלְך מֹוָאב וֶמה ָעָנה ֹאתֹו ַבְלָעם ֶבן ְבעֹור ַמן ַהַח 

 , ה( מיכה ו)ַהַגְלָגל ְלַמַען ַדַעת ַצְדקֹות ה' 

ל שיזכור את צדקות ה' נראה שהיו שותפים לכך וחשו כשהנביא פונה לעם ישרא

בעת צרה שהתרגשה להם וכך גם בעת ישועתם שבירכם במקום לקללם, ואכן כן 

אבל בלעם כשברכן היו ברכותיו שוות ( רמז תשסה) ילקוט שמעונינראה מדברי ה

 .ובאו לידי תקלה בעצת בלעם גבה דעתן של ישראלואין בהם פגם לפיכך 

קראות הכתובות בפרשה לכאורה נראה שעם ישראל ישב שאנן אכן מסדר המ

ובוטח וכלל לא חש בעת צרה שהיתה באותה שעה למרות גודל הסיכון שהיו 

מאי למען דעת צדקות ה'? אמר רבי אלעזר: .( ז)ברכות באותו העת וכדברי הגמ' ב

אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל: דעו כמה צדקות עשיתי עמכם שלא כעסתי 

לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד  -י בלעם הרשע, שאלמלי כעסתי בימ

ופליט; והיינו דקאמר ליה בלעם לבלק: מה אקב לא קבה אל ומה אזעם לא זעם ה', 

 מלמד, שכל אותן הימים לא זעם.

ונראה שאכן כן ידעו מכך שהיה נבואה בעם ישראל ובפרט בדור המדבר דור 

פר תורה והפכו להיות חלק מתורת ה', ומכאן דעה, ומשה רבינו כתב הדברים בס

 נעבור לשאלה הבאה.

 משה כתב פרשת בלעם

דברי הברייתא תמוהים  '.פרשת בלעםו, משה כתב ספרוהגמ' בב"ב )יד:( אומרת: '

לכאורה, כי לאחר שנתבאר שמשה כתב את התורה, הלא פשיטא הוא שגם פרשת 

 ת בלעם כתב משה. בלעם כלולה בה, ומדוע הוצרכנו לפרש שגם את פרש

כאן מפרש, שהחידוש הוא משום שנבואות  רש"יונאמרו בזה כמה ביאורים. 

בלעם אינן צורכי משה ותורתו וסדר מעשיו. וכדי שלא נטעה שחלק זה בתורה לא 
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)בלק תורה אור  השל"הכתב משה, לזה אמרה הברייתא שגם חלק זה כתב משה. ו

בין דברי הרב פה קדוש, הלא כל תמה על דברי רש"י, וכתב ולא זכיתי להו( 

הסיפורים שבתורה, כמו הריגת קין להבל, וכיוצא בהן, אינם לכאורה צורך התורה 

[ פירש באופן מחודש .טו ב"ב] הריטב"אוסדר מעשיו, אבל כולם תורת ה' תמימה, ו

שמלבד פרשת בלעם שכתובה בתורה, היתה עוד פרשה שכתב משה ובה כתב 

ל זה אמרה הברייתא שמשה כתב את פרשת בלעם. באורך את פרשת בלעם. וע

 ונה לפרשת בלעם הכתובה בתורה.וואין הכ

הכוונה, דהנה מה שאמר בלעם להר"י מליסא תירץ כעין זה ש נחלת יעקבוב

לבלק ודאי לא בלשון הכתוב בתורה אמרה, דא"כ לא היה משיג בלק מה שאומר 

כתב רבינו ן סתום. אך משה יודע בלק לדבר בלשון הקודש ובלשו הבלעם, דמנין הי

בלשון זה הכתוב בתורה, שיש על  - בנבואתו כוונת ההשגה שהשיג בלעםבתורה 

  .כל קוץ וקוץ תילי תילים של רמזי סודות

כל התורה נקראת תורת ש פרשת בלעםמבאר מדוע נקרא  המהרי"ל דיסקין ואילו

, אעפ"כ משה אף שיש בה סיפורים שהיה מקובל באומה, או שנעשו באותה עת

מסרה לו הקב"ה כל המעשה ביתר ידיעות מ"ט פנים, או שגם בתיבות הסיפור 

נרמזים דברים אחרים רבים אין קץ, והכל נגלה למשה, ואף נבואות שנאמרו 

לאחרים כגון לאברהם נח יצחק ויעקב, ח"ו לא כמעתיק משה אותם נכתבו בתורה 

תה הקב"ה ברוה"ק, ואז הק/ כי משה זכה באספקלריא המאירה, כאשר מסרם לו ע

לא היה רק כמעתיק בעלמא, שאילולא זולתי פרשת בלעם ידע הנבואה ביתר עז, 

סתם הקב"ה איזה כוונה מבלעם היה מהפכה לרע ח"ו אבל הקב"ה עצמו ביארן 

 . ]נעזרתי בספר חברותא על ב"ב[לטובה בפי בלעם, וע"כ לא נקראו ספרו של משה

 פרשת בלק בקריאת שמע

אמר רבי אבהו בן זוטרתי אמר רבי יהודה בר זבידא: בקשו  :(יב) ברכותבגמ' 

משום טורח צבור. מאי  -לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע, ומפני מה לא קבעוה 

אמר רבי יוסי בר אבין: משום דכתיב בה האי קרא: כרע שכב כארי וכלביא  טעמא

 מי יקימנו.
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ענין פרטי לכל אחד אכן מפני טורח הציבור לא תיקנו אך יש לעורר האם יש 

)בלק תרנט(  שפת אמתלומר פרשת בלק בכל יום ובספר דף על הדף מביא מדברי ה

זה בגלל  ה"ש הירבגמ' כאן דבקשו לקבוע פרשת בלק בק שמה שמובאכתב די"ל 

המצוה המפורשת בפסוק )מיכה ו ה(: עמי זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב וגו' 

 .צת בלק מלך מואבדמבואר בזה דיש לזכור מעשה זה של ע

)בלק תדש"מ( כותב די"ל דע"י שאומרים כל יום "מה טובו" שזה  לב שמחהוב

פסוק ממה שאמר בלעם, יוצאים עי"ז חיוב זכירת סיפור בלק. אכן בשו"ת מהרש"ל 

)סי' סד( כתב דיש לדלג פסוק זה ד"מה טובו" בגלל שאמרו בלעם הרשע ע"ש, וכן 

רי"ח שתמה על המטה משה שהי' תלמיד כתב בסידור יעב"ץ וראה בלקוטי מה

המהרש"ל וכתב לגבי "מה טובו" בפשיטות שיש לאומרו ולא הזכיר מהנ"ל כלל. 

ובספר עובר אורח להגאון האדר"ת )אות רח( תמה על היעב"ץ הנ"ל מהגמ' דידן 

"ש ולא חששו לזה שבלעם אמר את רדמבואר דרצו לקבוע פרשת בלק בק

 .צריך לכוין באמירת מה טובו לזכירת מעשה בלקואם כן נראה ש הפסוקים הללו.
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מתוק לחכי / הרב אריה לייב גולדשטוף, מח"ס 

 'לב הארי'

 האם לבלעם היה "איסור מקלל" שלא לקלל את ישראל

 )כב, יב( הוא ָברוךְ  ַכי ָהָעם ֶאת ָתֹאר ֹלא ַעָםֶהם ֵתֵלךְ  ֹלא ַבְלָעם ֶאל יםקַ ֱאלֹ  ַוֹיאֶמר

ור. אמר לו: אם כן אברכם, אמר לו: אינם צריכים לברכתך, פירש רש"י: "לא תא

כי ברוך הוא". והיינו שיש כאן שני דברים, האחד שלא יקלל, ועוד שלא יברך. 

וברא"ם וגור אריה ביארו שהיה קשה איזה נתינת טעם יש ב'כי ברוך הוא', הרי 

וה'כי אדרבה, לכן הוא רוצה לקללם. ולכן פירש רש"י שמדובר על שני דברים, 

 ברוך הוא' הוא נתינת טעם למה לא לברך.

אמנם יש לעיין למה לא פירש רש"י כפשוטו, 'לא תאור את העם כי ברוך הוא', 

וכיון שהוא ברוך הקללה אינה יכולה לחול, ולא תהיה לה כל השפעה. ובאמת כן 

". ברכתיו אני כי אותו לקלל תוכל לא כי הטעם - הוא ברוך כיפירש האבן עזרא: "

 למה נטה רש"י מפירוש זה.ו

ונראה לבאר באופן אחר מהרא"ם והגור אריה מה היה ההכרח של רש"י לבאר 

שמדובר על שני דברים, משום שסבר רש"י שעל ה'לא תאור' לא צריך לתת טעם, 

כי הרי אסור לקלל, וכמו שנאמר מפורש בתורה )ויקרא יט, יד( 'לא תקלל חרש', 

אור'. וא"כ מטעם האיסור הזה מנע ה' את בלעם וכן )שמות כב, כז( 'בעמך לא ת

מללכת לקלל. ועל כרחך שההוספה 'כי ברוך הוא' נדרשת לענין אחר, שגם לא 

 יברכם.

 חיוב בני נח במצוות שכליות

ואמנם יש לעיין, הרי בלעם היה גוי, ומנין שגוי חייב בדבר זה, והרי איסור קללה 

שב, על פי מה שיסד המשך חכמה אינו בכלל ז' מצוות בני נח? אך זה יש ליי

)שמות כ, ז( שבכל המצוות השכליות גם בני נח חייבים, וכתב שלפי זה איסור 

שבועת שוא שהוא איסור שכלי הוא גם בבני נח ע"ש. וכן בהקדמת רבינו ניסים 

גאון לש"ס נמצא יסוד זה, וז"ל: "כל המצוות שהן תלויין בסברא ובאובנתא דליבא 
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בהן, מן היום אשר ברא אלקים אדם על הארץ עליו ועל זרעו כבר הכל מתחייבים 

 אחריו לדורי דורים" )וראה גם מש"כ בזה הנצי"ב בהסכמתו לספר אהבת חסד(.

ובביאור הדבר, מה שבני נח חייבים במצוות השכליות, נראה לבאר על פי מה 

 שמצינו בש"ס "למה לי קרא סברא הוא", דהיינו שמה שמתחייב מסברא אין צריך

ללומדו מקרא, והסברא מחייבת. והרי בסברא היהודי והגוי שוים, ואם הסברא 

מחייבת אין הבדל בין יהודי לבן נח, ודו"ק )וע"ע באריכות בשו"ת יד חנוך סי' סב( 

]ויש ללמוד מזה מוסר, שבמצוות השכליות עלינו להזהר טפי, כי בהן המחוייבות 

 היא פשוטה וחזקה שאפילו גוי מבין[.

לפי זה שהאיסור של הגוי לקלל הוא משום שהוא חייב במצוות שכליות ואמנם 

שהסברא מחייבתם, לא נכון לומר שאיסורו הוא משום הפסוקים 'לא תקלל חרש' 

או 'בעמך לא תאור', שהרי חיובו אינו בא מדברי התורה, אלא רק מסברא ]ואולי 

מחייבת  יש בזה נפק"מ שאם התורה מתירה במקרים מסויימים לקלל והסברא

)ראה מנח"ח רלא, ד שממעט רשע מדכתיב 'בעמך לא תאור'(, ליהודי יהיה מותר 

 ולבן נח יהיה אסור[.

 ביאור דברי בעל הטורים

 מברך תברך אשר את ידעתי כיוהנה בבעל הטורים )כב, ו( על דברי הפסוק "

 בעמך ונשיא ,(יב פסוק) העם את תאר לא - תאר ואשר", כתב: "יואר תאר ואשר

 כן על, אדם לכל הדין הוא( .סו סנהדרין) מיניה ודרשינן ,(כז, כב שמות) תאר לא

ויתכן לומר שכוונתו היא שהיה לבלעם איסור  ."אדם כל לקלל שאסור תאור לא

לקלל, וזה מבואר היטב לפי דברינו שהוא גם כן בכלל האיסור שלא לקלל, כיון 

 שזה מהמצוות השכליות.

לא, ח( כתב שבלעם נענש על הכישוף שעשה כדין ]הבעל הטורים בפרשת מטות )

'מכשפה לא תחיה'. ולמה לא פירש שנהרג על שעבר באיסור קללה? ואולי אין 

בזה חיוב מיתה. ועוד יש לומר, שכיון שבסוף התהפכה הקללה לברכה התברר 

 שלא עשה איסור[. 
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נגוהות בפרשה / הרב ישראל מאיר אסטריק, כולל 

 לב לאחים )רחובות(

 חו של בלעםכו

בפרשה זו של רצון בלעם לקלל את בני ישראל רבו התמיהות. ראשית, הקשו 

המפרשים, שבלעם נביא היה ולא שוטה, ואחר שיודע שהקב"ה אוהב את ישראל 

אהבה יתירה, ואף אומר לו במפורש "לא תאור את העם כי ברוך הוא" )כב יב( 

ו מתייאש מלנסות ולקלל וכשהולך בדרך עומד עליו המלאך לשטנו, אעפ"כ אינ

בראשונה בשנייה ובשלישית. ותמוה היאך עלה בדעתו של בלעם לפעול עם 

כוחותיו של הקב"ה כנגד רצונו של הקב"ה. וביותר קשה שברש"י )כג ח( הביא 

 השעה לכוין יודע שאני אלא כחי אין לדברי חז"ל )ברכות ז א( שאמר בלעם "אני

אליך", ומתעצמת  שבאתי הללו ימיםה כל כעס לא והוא, בה כועס ה"שהקב

 הקושיא היאך חשב לקללם בשעה שביטל הקב"ה את השפעת כח קללתו.

על הכתוב "לא תאר את העם כי ברוך הוא" ביאר רש"י שמתחילה רצה בלעם 

לקלל את בני ישראל, כיון שסירב הקב"ה לכך, אמר בלעם "אם כן אברכם", ענהו 

א". ויש להבין, היאך נתהפך בלעם מן הקצה ה' "אינם צריכים לברכתך כי ברוך הו

אל הקצה, שמתחילה רצה לקלל ולכלות את עם ישראל, ועתה חפץ לברכם. ואם 

 רוצה לברכם, מדוע אכן סירב הקב"ה לברכה זו.

ובעיקר מה שאמרו חז"ל שבאותו זמן לא כעס הקב"ה, קשה בכפליים, מחד, מדוע 

ל שלא לקבל את קללתו של בלעם הוצרך הקב"ה שלא לכעוס באותה עת, והרי יכו

בלא צורך לשנות ממידותיו, ומאידך, כיון שלא כעס הקב"ה, היאך אמרו חז"ל 

)סנהדרין קה ב( שרוב ברכותיו של בלעם נהפכו לקללה ]כיון שרצונו הפנימי היה 

 לקללם[ וכיצד השפיעו, והלא ביטל הקב"ה את השפעת קללתו.

 דלטוריא -כוחו של בלעם 

שכוחו של בלעם לא היה בכח קללתו, אלא שהיה יודע לקטרג והביאור בזה 

באופן קשה ונורא על אומה ומכח קטרוגו הייתה ממילא נמשכת קללה. וכפי 



 

 סבעמ'  -אספקלריא 

 

שהביא החפץ חיים )שמיה"ל שער הזכירה ב( בשם הזוהר )פרשת פקודי( שהסיבה 

שהקפידה התורה ביותר על לה"ר לפי שעל ידי שמקטרג על חבירו למטה 

מעלה רוח בשם סכסוכא "וגורמת בזו ההתעוררות של לשון הרע מתועררת מל

בכוח הקטרוג  -מות וחרב והרג בעולם" יעוי"ש עוד. ובזה היה בלעם יחיד בכוחו 

 שבו שאפילו בחבישת אתונו ניסה לעורר קטרוג על עם ישראל )רש"י כב כא(.

ויש לידע, שבזה שונה קטרוג מקללה, שבעוד הקללה הרי היא כבקשה מה' 

שיגרום רעה לפלוני, הרי שקטרוג זהו כח רוחני מציאותי התובע עשיית מדנים 

 באותו אדם שקטרגו עליו.

 ביאור הליכותיו של בלעם

ועתה נפתח פתח להבין היאך חשב בלעם לקלל את ישראל נגד רצון ה', שטעה 

לחשוב שרק בקללה שכביכול מבקש את סיוע ה' יש ליטול בה רשות, אך לקטרג 

ד כל אדם לעשות זאת וליצור את אותו כח בבריאה ]אלא שביקש בלעם הרשות בי

 מהקב"ה אף להשפיע על הקללה שתימשך מכח הקטרוג, ונדחה[.

וכיון שכך מתבאר היאך נתהפך בלעם מקללה לברכה, לפי ששתי דרכים יש 

לקטרג על האדם, או להזכיר חסרונותיו, או להזכיר מעלות שהיו ראויות להיות בו 

ועל כן פסק השו"ע )יור"ד שדמ א( בעניין הספד "וכל המזכיר על מי שלא ואינם ]

היה בו כלל או שמוסיף להפליג יותר מדאי גורם רעה למת"[ וזה היה רצון בלעם 

לקטרג ע"י כח הברכה שישבח את עם ישראל במה שראויים היו להיות, ונמצא 

 של הקטרוג.שכלל לא התהפך בליבו כאשר ביקש לברכם, אלא זהו הצד השני 

ועתה מתבארים היטב דברי חז"ל שכל אותו זמן לא כעס הקב"ה, והביאור בזה 

שאף שחמור כוח הקיטרוג עד למאוד, הרי שבשעת כעס גדול כוחו שבעתיים, 

וכעין מה ששנינו )ברכות ז( "אין מרצין לו לאדם בשעת כעסו" אף אצל הקב"ה 

ת, וגילו חז"ל שאילו כעס הקב"ה בזמן חרון אף אין כח למידת הרחמים וללימוד זכו

בזמן הקטרוג של בלעם לא היה קיום לעם ישראל חלילה, ועל כן הוצרך הקב"ה 

לשנות סדרי עולם ולא לכעוס, אך כיון שקטרוג הינו כח רוחני התובע את פרעונו, 

 ממילא בזמן שהתרפו ידיהם של ישראל חל אותו קטרוג ונפרע מהם.



 

 סגעמ'  -אספקלריא 

 

א, "שליט נוביק ויהל יחיאל רבי נחשבה / הגאון

מרן  ספרי עורך אשדוד, – יוסף דעת כולל ראש

 ל"זצ רוזובסקי הגר"ש

 למען דעת צדקות ה'

בכל סיפורי התורה על דור המדבר, סיפרה לנו דברים שקרו אותם, אבל במעשה 

דבלק ובלעם היה רק יכול לקרות להם, אבל למעשה לא קרה להם, כך נראה לפי 

להבין שאם התורה כל כך האריכה בסיפור זה, בודאי שטחיות הענין. אמנם צריך 

שהיתה זאת סכנה ממשית קיומית לעם ישראל. ורק שהקדוש ברוך הוא הצילנו 

 מידם, כבכל דור ודור.

והנביא אומר, עמי זכר נא מה יעץ בלק בן צפור ומה ענה אותו בלעם בן בעור מן 

יך לזכור אותו למען השטים עד הגלגל למען דעת צדקות ד'. והרי שזהו דבר שצר

 דעת צדקות ד'.

והנה כאשר קוראים מה שאמר בלעם רואים גודל השגתו שהשיג מדריגת עם 

ישראל מן השורש ועד השלימות, ורואים כמה הי' גדול כוחו, ובודאי שאם כ"כ 

נתאוה לקלל את ישראל משמע ששיער שיש לו כח לקללם. ובודאי שהי' צריך נס 

 למען דעת צדקות ד'.מיוחד להנצל ממנו, וזהו 

ולא אבה ד' אלוקיך לשמוע אל בלעם ויהפוך ד' אלקיך לך הקללה לברכה כי 

 אהבך ד' א'. מכאן לומדים כמה אהבת ד' אותנו היה צריך בשביל להנצל מזה.

ובסנהדרין ק"ה מברכותיו של אותו רשע אנו למדים מה רצה לקללם. אמר ר' 

תי מדרשות. שנא' ויהפוך את הקללה אבא וכולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסת וב

ולא קללות לברכה. עי' שם. ובכל זאת נחשב ולא אבה, כי זהו כל הקיום של כלל 

ישראל. ורואים מכאן גודל המעלה של בתי כנסיות ובתי מדרשות. ואלמלי לא 

 למדנו מפרשה זו, רק גודל מעלת בתי כנסיות ובתי מדרשות דיינו. 



 

 סדעמ'  -אספקלריא 

 

י יוסף אוחנה, מרד"א ניצוצות חיזוק / הרב נהורא

כפר הרי"ף וראש ביהמ"ד 'שערי הלכה' בתל ציון, 

 מח"ס שו"ע המוסר ב"ח, משפט הגט ג"ח, ושא"ס

 הכח שיש בפיו של האדם

 ֵאת ֲאֶשר ְתָבֵרְך ְמֹבָרְך )כב, ו(

משפט זה אמרו בלק הרשע לבלעם, בהאמינו בברכותיו ובקללותיו אשר יוציא 

 וק: "ואתה לכה נא ארה לי את העם הזה".מפיו, כפי שאומר בתחילת הפס

בואו ונתבונן, הרי אם אדם משקיע זמן או כסף על משהו, סימן שהוא באמת 

מאמין בו. גם מי שמשקיע כסף מתוך ספק, אילו לא היתה לו תקוה לאותה 

ההשקעה, בודאי שלא היה משקיע בה, ובודאי גברה התקוה על הספיקות ולכן 

שבלק הרשע האמין בכל הרמ"ח איברים והשס"ה הוא משקיע. וכאן, בהכרח 

גידים שלו בברכות או בקללות שאפשר לברך אחד את השני, שהרי הוא משקיע 

מעבר לזמן, אפילו כסף רב, "אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב"... ומה באמת כל 

 כך הניע אותו להאמין במוצא פיו של האדם.

הו כוחם של הברכות שמברך האדם ובאמת, מפרשתינו ניתן ללמוד מסר גדול מ

את חבירו. ומה חלילה יכול לגרום כשמוציא קללה מפיו. כמה יכולה להיות לה 

 השפעה.

 ברית כרותה לשפתיים

חכמינו זכרונם לברכה אומרים )מו"ק יח. סנהדרין קב.( כי "ברית כרותה 

לשפתיים". זאת אומרת שיש כח גדול בשפתים של האדם, להחיל ברכה על 

, וחלילה גם קללה. הדבר היה מורגש יותר בזמן שבית המקדש קיים, אם חבירו

מישהו הוציא בפיו על הבית שלו: "הרי זה הקדש לבית המקדש", מיד מאותה 

הדקה ואילך כל מי שיהנה מאותו הבית יהיה חייב להביא לבית המקדש קרבן של 

ם מהו כח "מעילה", כפרה על כי הוא מעל, נהנה, מן הקודש. מכאן אנו רואי

 הדיבור של האדם.



 

 סהעמ'  -אספקלריא 

 

זיז את הכפתור מכאן ד בו אינו פועל. מקולקל. אפשר להיש מכשיר שכפתור אח

לכאן ולא נעשית שום פעולה. אך צריך לדעת שהפה שלנו הוא אינו ככה, הפה 

הוא לא סתם איזה כפתור שלא עושה שום פעולה, אלא הפעולה של הפה היא 

 לגל אחורנית.בלתי הפיכה, אי אפשר להחזיר את הג

וכמה חוטים וכפתורים עומדים מאחורי הפה שלנו? רבינו מנחם רקנאטי הסביר 

זאת )ויקרא יט, יד( על הפסוק: "לא תקלל חרש", וזה לשונו: "כבר הודעתיך בסוד 

הברכות והתפלה כמה גדול כח הדבור לפעול הן לטוב הן להיפך, כי האותיות 

ת למטה". עכ"ל. זאת אומרת, שפעולה ביוצאם מהפה עושות רושם באויר ופועלו

גדולה נעשית מיד כשהאדם מוציא מפיו איזה דיבור טוב או חלילה דיבור שאינו 

טוב. אילו היינו יכולים לראות את הפעולות הנעשות על ידי הדיבור, בודאי היינו 

 נזהרים יותר.

 ולא מצאתי ... אלא השתיקה

כל אדם להוציא את עצמו מהרגל ובאמת חייבים אנחנו למצא עצה ופתרון איך יו

של קללות ואיחולים לא טובים לזולתו. עכשיו חבר שלך עצבן אותך, אתה חייב 

להגיד עליו משהו. אפילו החברים אומרים לך: "נו נו, תגיד משהו". ורק כשפותחים 

אי אפשר לעצור. ומי שהתרגל לקלל, מיד כל  -את הפה במצב של "עצבים" 

 מפיו. הקללות יוצאות וקולחות

אמנם, אילו נתאר לעצמינו כמה דיבור טוב יכול להועיל לנשמה שלנו, בודאי 

היינו מרבים בדיבור טוב. אך חז"ל אמרו )אבות א, יז(: "ולא מצאתי לגוף טוב אלא 

השתיקה". זאת אומרת שגם בדיבור טוב יש סיכון גדול, והוא שמא נגרר לדיבור 

דיבור שאינו טוב, כמה כדאי לנו  שאינו טוב. כל שכן לפני שאנחנו מדברים

להתאזר במידת "השתיקה". עדיף לשתוק, לא לדבר כלום. אחרי כמה רגעים 

 תראה איך הכל עובר בשלום.

אין"... הוא לא יכול בלי לקלל. הוא אף  פעם התקשר אלי מישהו, ואמר ש"אין

 לאשאל איזה פסיכולוג, והוא אמר לו: "אתה חייב לשחרר את עצמך, תקלל, וכך 

 תשמור בלב שלך".



 

 סועמ'  -אספקלריא 

 

שטוב מאוד לפרוק ולהשיח את  'גילו את אמריקה'אמרתי לו, שלא הפסיכולוגים 

הדאגה של האדם. אלא שלמה המלך אמר זאת: "דאגה בלב איש ישיחנה", 

, או לשוחח פסוק זהים לפירוש לושהוחכמינו זכרונם לברכה )יומא עה.( נתנו ש

יח אותה ס(. או "לה!לשון הרע, ואסורעליה עם אחרים )כמובן שבהרבה מקרים זה 

. על כל פנים, מי אמר לאותו הפסיכולוג שבשביל , או "ישיחנה בתפילה"מדעתו"

לפרוק צריך לפרוק בעצבים, בקללות, באיחולים רעים. אולי תברך אותו מתוך 

העצבים, אולי כך יותר תקבל עדינות בנפש הפנימית שלך, הרי אין ספק שהקללה 

המקלל רושם טוב. הברכה בודאי שמשאירה רק רושם טוב...  לא משאירה באדם

לכן אם תתרגל לברך מתוך "עצבים", לאט לאט תתנתק מההרגל הרע לפלוט 

מילים בשעת כעס, ואז תוכל גם להיות בשתיקה, ולא מצאתי לגוף טוב אלא 

 השתיקה.

גם, שלפעמים צריכים להתבונן, כשאדם מקלל את חבירו מתוך כעס... אם ישאל 

את עצמו, האם באמת כדאי שיקרה לו מה שקללתי אותו, הרי יש לו ילדים רכים, 

האם לא ארחם עליהם? האם לא ארחם על משפחתו? וכשכבר נכנס בו "הרגש", 

אך הבעיה  -הוא ממשיך, האם הוא עצמו לא מסכן כשיקרא לו מה שאיחלתי לו? 

 מתחילה מחוסר שימת לב למה שאנו מוציאים מפינו.



 

 סזעמ'  -אספקלריא 

 

' דוד חיי' ס"מח / הרב דוד פישהוף, נפש דוד

 ב"ב על מינצר ד"הגרח מתורת

 כוחו של בלעם רק לקלל או גם לברך

ֹו ְוַעָתה ְלָכה ָמא ָאָרה ַלי ֶאת ָהָעם ַהֶזה ַכי ָעצום הוא ַמֶםַמי אוַלי אוַכל ַנֶכה ב

 )כב, ו( .ְמֹבָרְך ַוֲאֶשר ָתֹאר יוָאר ַוֲאָגְרֶשמו ַמן ָהָאֶרץ ַכי ָיַדְעַתי ֵאת ֲאֶשר ְתָבֵרךְ 

רש"י פירש שידיעתו של בלק היתה על ידי מלחמת סיחון, שעזר בלעם להכות 

את מואב. ויש לעיין אם ידיעה זו היא גם על הברכה או רק על הקללה. ובמושב 

זקנים הביא קושיית הר"י, מדוע לא הביא בלק ראיה לכוח של בלעם מכך שבירך 

יה מלך וכן היה. ותירץ שלא היתה זו ברכה, אלא נבואה שעתיד למלוך. אותו שיה

ואם כן, הראיה לכוחו של בלעם היא רק ממלחמת סיחון ולכאורה היא ראיה הן 

על כוחו לקלל והן על כוחו לברך. וכן משמע קצת מלשון הדעת זקנים. ובאור 

ו בלעם החיים כתב כקושיית הר"י, שידיעתו של בלק היתה מכך שבירך אות

שיהיה מלך, ולפיכך הוא לבד ידע את הדבר וזהו לשון "ידעתי", ואינו ידוע לכל כי 

ברכת בלעם ברכה. אמנם כח קללתו של בלעם היה ידוע לכל ממה שקלל מואב 

לסיחון, כלומר בשביל סיחון. וכן כתב בבעל הטורים שהיה בלעם יודע לכוון את 

 השעה לקלל ולברך. 

 שהיה כבר מבורך לא בירך בלעם אלא למי

אמנם מאחר שהיה בלעם נביא שיודע את העתידות, שוב אין להוכיח מברכתו. 

וכן כתב הרשב"ם שיודע היה בלק שהוא אומר העתידות בנבואה או על ידי 

קסמים. אך סבור היה שיועילו לו תפילותיו וקרבנותיו. משמע שידע בלק שאין לו 

פרשים שלא היה לו כח ברכה כלל, כח לברך, ויש לעיין לגבי קללה. וכתבו המ

אלא כח קללה בלבד שהוא כח להזיק בכוונו את שעת הזעם כמבואר בגמרא 

)ברכות ז, א(. וכתב הספורנו שלפיכך לא ביקש ממנו בלק שיברך אותו אלא שיקלל 

את ישראל. ומה שאמר "כי ידעתי את אשר תברך מבורך", לא אמר אלא לכבודו 

אותו למזיק בלבד. ובכלי יקר כתב שאף רמז לו בלק של בלעם, להורות שלא חשב 

דבר זה באמרו "את אשר תברך מבורך כבר", ואתה רואה באצטגנינות ומברכו כדי 
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לתלות בך. והראיה לזה ממה שלא בירך בלעם את סיחון במלחמתו עם מואב, 

אלא קילל את מואב. הרי שאין לו כח ברכה. וכן ביאר האוה"ח בהמשך דבריו, 

ם לומר שיהיה לבלעם כח לברך, וברכתו כברכת חמור. אלא שהיה שאין טע

מערים לברך את מי שראה שעתיד לעלות לגדולה, שיחשוב שבא לו זה מכח 

ברכתו של בלעם. ולא כן הוא אלא מזלו גרם. וכמו כן עשה לבלק שראה בכוכבו 

כי שעתיד למלוך במואב וברכו בדבר עצמו ]כלומר בלי שביקש ממנו בלק[ לרמותו 

 הוא הסובב. 

 כח הברכה אינו אלא לטוב עין

והנה המורם מדברי כל המפרשים הללו, שלא היה לבלעם כח לברך אלא לקלל 

בלבד. ומשום שהקללה קלה מן הברכה, כלשון האור החיים: "בשלמא מה שהיו 

צודקין קללותיו של בלעם יש שני טעמים בדבר, אחד להיותו רע עין והשני שהיה 

ו כמאמרם ז"ל, והיה מקלל ברגע הזעם. אבל הברכה אין מציאות יודע רגע באפ

שתתקיים בפיו". וכן כתב בספר צרור המור שלא ייתכן שהיה בלעם יכול לברך, 

והכתוב אמר, טוב עין הוא יבורך. אך משמע שלקלל היה יכול וכפי שדייקו 

המפרשים, שהיה מברך את מי שהיה כבר מבורך, אבל קללתו מזקת והרי עזר 

 לסיחון להכות את מואב כמבואר ברש"י כאן, ולעיל )כא, כז(. 

 לא היה לבלעם כח לא לקלל ולא לברך

אמנם בספר צרור המור כתב שלא היה לבלעם כח כלל, לא לקלל ולא לברך. רק 

שהיה יודע את העת שהקב"ה רוצה לברך או לקלל "והוא היה מברך באותו עת, 

ך ואינו כן, כי ברכת ה' היא תעשיר". וכל העם חושבים שהוא המקלל או המבר

אמנם יל"ד בהמשך דבריו אם כוונתו גם שלא היה לו כח לקלל כלל, או שמא 

כוונת עת הזעם מספקת כדי לקלל. וכעין זה כתב רבינו בחיי, שהיה בלעם מוחזק 

שקללתו חלה על המקולל כענין שאמרו חכמים )מגילה טו, א( אל תהי קללת 

מנם הביא דעת רבי אברהם ז"ל שגם קללתו לא היתה הדיוט קלה בעיניך. א

משפעת, אלא שמתוך חכמת המזלות כשהיה רואה מזלו של אדם שהיה בשפל 

והגיע עת רעתו, היה מקלל אותו. וכאשר תבוא אליו הרעה יחשבו הבריות 
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שקללתו גרמה לו. ולכן הערים לדבר אל שרי בלק שאמר לא אוכל לעבור את פי 

בנוצר לשנות מעשי היוצר או גזרותיו. והיינו שבאמת לא היה ה', כי אין יכולת 

לבלעם לא כח ברכה ולא כח קללה, אלא הערמה בעלמא מתוך שהיה רואה 

העתידות באצטגנינות. וכתב שדעת רבותינו ז"ל אינו כן, שהרי מבואר בגמרא 

 שהיה מכוון עת הזעם.  
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יהודה אנגלנדר, מח"ס 'חזון  הרבנפש חפיצה / 

 'ביאורים והערותאיש עם 

 הכיצד תפילה משנה גזירה

ְיַקיֶמָמה וגו'  ְוֹלא ְוַדֶבר ַיֲעֶשה ְוֹלא ָאַמר ַההוא ְוַיְתֶנָחם ָאָדם וֶבן ַויַכֵזב ל-אֵ  ַאיש ֹלא

-יט)כג,  בוֹ  ֶמֶלךְ  וְתרוַעת ַעםוֹ  ֱאֹלָקיו' ה ְבַיְשָרֵאל ָעָמל ָרָאה ְוֹלא ְבַיֲעֹקב ָאֶון ַהַביט ֹלא

 כא( 

שהם ... ה שהביא האנשים לפקפק בתפלה וז"ל: "מ יחידועה שאלת ר' יוסף אלבו

או לא ... איש טוב מה על אם שנגזר מהשם  ,אומרים שלא ימלט הדבר מחלוקה

נגזר איך תועיל התפילה לשנות רצון ה' ... ן צריך תפלה ואם לא יא רואם נגז ,זרגנ

 ֹלא ה לכא' קושיא זו היא פשט הפסוק "שלא ישתנה ה' מן הרצון אל לא רצון" והנ

 ַעםוֹ  ֱאֹלָקיו' "ה" וכיצד תועיל התפילה. אלא שמיד לאחר מכן כתיב ַויַכֵזב ל-אֵ  ַאיש

, והנה רש"י פי' שהוא מלשון רעות, שהקב"ה לישראל כרע וידיד בֹו" ֶמֶלךְ  וְתרוַעת

' יוסי שהפסוק תקנו פסוק זה במוסף של ראש השנה, ושיטת ר יטלהם. אמנם חז"ל

הביא שכך נהג הרמב"ן, נמצא לפי זה פירוש  כמוזכר במלכויות ושופרות, ובטור

הכתוב הוא שישראל מריעים לה', מלשון תרועה )וכן הוא בהעמק דבר(. והנה 

תרועה יש בה מעין תפילה, וכידוע בשם הגרי"ז שזה מפני שיש בה זכרון לפני ה' 

כם על הצר הצורר אתכם והרעותם וכי תבואו מלחמה בארצכדכתיב בקרא "

מצות עשה " כא,ט(. וכן הוא בדברי הרמב"םבמדבר י'" )בחצוצרות ונזכרתם לפני ה

". שבכל אלו מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על הציבור

הן שם תפילה יש בהם. נמצא אם כן שבפרשה כאן יש מעין קושיא ותירוץ. מחד, "

" הרי שעל ותרועת מלך בון איך היא התפילה, ומאידך "" ואם כל ויכזב-לא א

 כרחך היא מועלת וחלה. 

                                                
 ספר העיקרים מאמר ד' פי"ח.  יח

 ר"ה לב ע"א. יט

 או"ח ס' תקצ"א. כ

 ענית ה"א. פ"א מת כא
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ר"י אלבו תירץ השאלה בכך שאדם העומד לפני השם ומתפלל לפניו, הוא עצמו 

משתנה, וממילא הגזירה שחלה אינה מעניינו שאין הוא אותו אדם. והנה יש בזה 

נענה תחילה, והרי זה  מקום קושי שא"כ כיצד נפרש הא דהמתפלל על חבירו הוא

פשוט שגם חבירו שעליו התפלל גם הוא נענה, וכהאי גונא לא שייך תירוץ הר"י 

 אלבו שהרי הוא לא נשתנה בדבר וכיצד תועיל עליו התפילה. 

 תפילה מכח נשיאות חן 

אמנם יש מרבותינו שלמדו כל הדבר באופן אחר, שהנה זה ידוע שכל דבר אותו 

קורו הוא בהשתלשלות העולמות. והעולמות מחולקים אנו חווים בזה העולם, מ

מקורו הוא  -לאבי"ע, אצילות בריאה יצירה ועשייה, נמצא שכל דבר ודבר בעשייה 

למעלה ביצירה ובבריאה ובאצילות. והנה חילקו רבותינו את אלו העולמות 

לטנת"א, היינו טעמים נקודות תגין ואותיות, שהטעמים הם כנגד האצילות 

כנגד הבריאה והתגין כנגד היצירה והאותיות הן כנגד העשיה, והנקודות 

. והנה כבשהאותיות יש בהן כבר דבר המסוים שהן ניתנות להגדרה, שזוהי מהותן

לעולם למעלה אין רע רק טוב, אלא שבירידה לעולמות התחתונים יכול שיתהפך 

שנגזרה הדבר למה שאנו תופסים כרע, וסדר זה ירידה זה יכול שישתנה, שהגזירה 

רק טוב יש בה, אלא שבהשתלשלות העולמות הפכה היא לרעה.  –בעצמותה  –

וולפי זה פירשו רבותינו שבתפילה יכול האדם השלם להחזיר את הדבר ומשם 

להורידו בשינוי האותיות, שאם לדוגמה חלילה נגזר על אדם "נגע", יכול הוא 

רק טוב  –כפי שהיא  בתפילתו להמשיך שינוי של אותה המילה ל"ענג", שהגזירה

  .כגיש בה. וכן הוא בכל דבר ודבר

שחשבה שהיה דבר המלאך ברכת עוד יעויין בלשון הספורנו עה"פ ותצחק שרה: "

כי אמנם להשיב הבחרות  .וחשבה שלא יושג זה בזקנים בברכת שום נביא... נביא 

זולתי במצות האל פרטית או  ,אחר הזקנה הרי הוא כתחיית המתים שלא תהיה

" )בראשית יח,יב(. נמצאנו למדים הגדרה נוספת בעניין תפלה משגת חן מאתוב

התפילה, שהיא מכח נשיאות חן, ויש בזה גם כן מעין תירוץ לקושיא, שאכן 

                                                
 דבר שאין מלים להגדרתו, אין הוא מושג בעצמותו.  כב
 יעויין בעש"ט על התורה פ' נח עמוד התפילה אות קנ"ט.  כג



 

 עבעמ'  -אספקלריא 

 

מתכתחילה נגזר על האדם כך וכך כפי דנו המגיע לו, אלא שהתפילה הביאה לו 

 ולפנים משורת הדין.  נשיאות חן ומכוחה נגזרו עליו גזירות טובות ישועות ונחמות,

 ולדרכים אלו אין שום הבדל אם האדם מתפלל על עצמו או חבירו ופשוט. 

והנה לפי זה מתפרשים הפסוקים בהמתקה רבה, שעל פי ההבנה הפשוטה באמת 

ולהם הדין  ַעםוֹ  ֱאֹלָקיו' ה -לא שייכא התפילה, אלא שנשתנה דין בני ישראל ש

השפעות טובות ולשנות את אופן הגזירה, ולהם הזכות להתדבק בקונם והלמשיך 

שכמבואר יש בזה שני פירושים, או מלשון ידידות וריעות  – בו ֶמֶלךְ  וְתרוַעתוהיינו 

משם מגיע שורש  –תפילה, שמכח מה שה' אלקיו כרע וידיד לו  –או מלשון תרועה 

 כוחו להריע ולהתפלל לפניו. 
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 ללכו ראש, דוידזון אליעזר הרב/  המשפט עיון

 'המשפט עיון' לממונות הוראה ובית

 מתי חייבים לקיים הבטחות?

)כג,  .ַההוא ָאַמר ְוֹלא ַיֲעֶשה ְוַדֶבר ְוֹלא ְיַקיֶמָמה ,ל ַויַכֵזב וֶבן ָאָדם ְוַיְתֶנָחם-ֹלא ַאיש אֵ 

 יט(

הדירה עמדה למכירה, המוכר והקונה הגיעו להסכמה סופית על מחיר לדירה. 

רט. הוא רוצה יותר כסף. או אולי מישהו אחר מציע לו יותר ולפתע המוכר מתח

 כסף. האם המוכר רשאי להתחרט?

 החובה לאדם לעמוד בדיבורו

כל אדם שסגר עיסקה, גם אם לא עשה קניין. מן הראוי לו לעמוד בדיבורו, ולקיים 

את העיסקה כפי שסוכם. ואם אינו עומד בדיבורו, הרי אין רוח חכמים נוחה הימנו. 

נם אין זה חובה גמורה, אך ראוי לו לכל אדם לעמוד בדיבורו. אמנם אם חל אמ

שינוי במחיר אחרי שסוכם על המכירה, לפני המכירה בפועל. יש אומרים שמותר 

לכתחילה להתחרט. ויש אומרים שגם בזה אין ראוי לו לאדם לחזור בו, והחוזר בו 

קרי הדברים התבארו בחו"מ גם במקרי שינוי מחיר, אין רוח חכמים נוחה ממנו )עי

 סי' רד(.

 מקרים בהם קניין אינו מחייב

כרגיל, אדם שמכר דירה ועשה קניין, אינו יכול לחזור בו גם אם חל שינוי במחיר, 

או כל שינוי אחר. אמנם, אם חל שינוי בלתי צפוי וארע מקרה חריג. פעמים שאדם 

בו המוכר אמר באופן ברור יכול לחזור בו גם אחרי קנין. וכלל הדבר הוא, כל מצב 

מהי מטרת המכירה, ומטרת המכירה לא התממשה בפועל. ניתן לדרוש ביטול 

עיסקה. וכגון, האומר שמוכר בית על מנת לעלות לארץ ישראל, ובסופו של דבר 

לא הצליח לעלות לארץ ישראל. הרי זכותו לבטל את העיסקה. כך גם אדם חולה, 

כל נכסיו. ולפתע הבריא. הרי רשאי הוא  שחש כי הוא נוטה למות, וחילק את

 לדרוש שישיבו לו את כל מה שחילק.
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עוד מצאנו מעשה באדם שמכר כלי כסף שהיו לו, כדי לקנות כלים לצורך 

עבודתו. ולפתע, אחרי שמכר את כלי הכסף, אחיו מת, והותיר לו בירושה את 

קב, הובא  אותם כלים שהוא זקוק להם לעבודתו. ופסק החתם סופר )חו"מ סי'

בפתחי תשובה סי' רז סק"ה( שהמוכר רשאי לבטל את העיסקה. שהרי זה אומדנא 

דמוכח שלא היה מוכר אם היה יודע שאחיו ימות ויוריש לו את כלי העבודה להם 

 ד שהאריכו בזה הפוסקים.-הוא זקוק. ועיי"ש בסי' רז סעיפים ג

 ומקרים בהם סיכום מחייב גם ללא קניין כלל

קרים בהם סיכום בעל פה מחייב ללא כל קנין )סי' ד וסי' רד(. והוא עוד מצאנו מ

בכל מקום בו אנשים רבים התחייבו את אותה התחייבות. או אפילו אדם יחיד 

התחייב עבור הרבים ובשליחותם. וכגון גבאי בית כנסת שנשלח על ידי 

נים המתפללים לשכור עובדים שונים, בין אם עובדי נקיון ותחזוקה, או גם חז

ואפילו רבנים. כל התחייבות שלו, שניתנה בסמכות ובשליחות המתפללים, הרי 

היא מחייבת כאילו עשו קניין. ולא נתבאר מהו גדר רבים, האם וועד בית של בניין 

מגורים רגיל הוא בגדר רבים. ונראה לומר כי רבים היינו רק מצב בו בלתי אפשרי 

שותף. בין אם מדובר מגבאי בית שכל אדם ידאג לעצמו, ומוכרחים לפעול במ

כנסת וכדו', ובין אם ממונים על כלל העיר וכדו'. אך נציג וועד בית, לכאורה אינו 

בגדר רבים, שהרי אפשרי שכל אחד יפעל בעצמו, ואין כל כך משמעות לכך 

 שהתאגדו קבוצת שכנים יחד.
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 פרחים לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטל

 לנה?כיצד נזכה שתפלותינו תתקב

 . )כב, ב(ַוַיְרא ָבָלק ֶבן ַצסֹור ֵאת ָכל ֲאֶשר ָעָשה ַיְשָרֵאל ָלֱאֹמַרי

 –לא נאמר "לסיחון מלך האמורי" או "לחשבון"? אומר התפארת שלמה  המפני מ

 יש כאן רמז ולימוד לדורות, דווקא במילה "האמורי", וכדלהלן.

 עם ישראל מונהג שלא בדרך הטבע

בלק, אשר הכניסה מורך בליבו עד שהוצרך לקרא לבלעם, עיקר ראייתו של 

 היתה מפני שראה שלכל אורך הדרך ישראל נוצחים שלא כדרך הטבע. 

הוא הבין שלא בחרב וחנית יתגבר עליהם, כי ה' הוא הנלחם להם. הם צועקים 

 אל ה', והוא יענם.

"רחוק ביקש אם כן בלק תחבולה להנצל מידם על ידי שיתפלל גם הוא לה', אך 

 ה' מרשעים ותפלת צדיקים ישמע" )משלי טו, כט(.

 ההכנה לתפלה

כראותו כי תפלתו תועבה, שם על לבו להתבונן מדוע ישראל נענים בתפלתם, 

והוא לא... ואז ראה והבין כי הרבה קדושה וטהרה וכוונת הלב צריך כדי 

ים שהתפילה תעלה לפני ה' יתברך. צריך המתפלל לשוב בתשובה שלימה ולהקד

מעשים טובים קודם שיפתח פיו בתפלה. ואחרי כל זה, רק כשמתפלל מתוך הכנעה 

 ושפלות רוח, זוכה שתפלתו תשמע לפני היושב במרומים.

בלק לא יכל להשיג מדרגות כאלה, ויקץ הוא מפני עבודת העם כי רב הוא עליו, 

 ולכן שלח לקרא לבלעם, אולי הוא יכוון לכל זה.

 ת כדי שתתקבלנהבלק הבין מה קדם לתפלו

". המילה ַוַיְרא ָבָלק ֶבן ַצסֹור ֵאת ָכל ֲאֶׁשר ָעָשה ַיְשָרֵאל ָלֱאֹמַריזה נרמז בכתוב "

"האמורי" רומזת לאמירת התפילה והבקשות לפני ה'. ראה בלק מה עושים ישראל 

 כדי שאמירתם תשמע במרומים, והרגיש כי רב הוא ממנו ולכן קרא לבלעם.
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 תפילה...תפילה קודם ה

כל זה מורה לנו את הדרך הנכונה, כיצד לגשת לעבודת התפילה. לא כמצות 

 אנשים מלומדה ולא באמירה יבישה ומהירה.

זו  –צריך את הכנת הלב לפני שמתפלל, וכדברי חכמינו "איזו היא עבודה שבלב 

תפילה" )תענית ב.(. הקב"ה ליבא בעי )סנהדרין קו:(. וכבר אמר החכם: לפני 

ה אני מתפלל שבשעת התפילה אתפלל. לכן תיקן רבי אלימלך מליז'ענסק התפיל

 זיע"א תפילה קודם התפילה, כדי להכין לבבנו לקראת התפילה.

יתן ה' שנשכיל לדעת מעלת התפילה ונשכיל להכין עצמנו לקראתה כראוי, 

 ויתקיים בנו הפסוק "ואת שוועתם ישמע ויושיעם"!

 שבת שלום ומבורך!

 blu.israel@gmail.comלתגובות: 

mailto:blu.israel@gmail.com
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 ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 'חכמה דעת'ו' אורייתא'

 פתורה

 לוֹ  ַלְקֹרא ַעםוֹ  ְבֵני ֶאֶרץ ַהָמָהר ַעל ֲאֶשר ְסתֹוָרה ְבֹער ֶבן ַבְלָעם ֶאל ַמְלָאַכים ַוַיְשַלח

ַלי )כב, ה(  ֹיֵשב ְוהוא ָהָאֶרץ ֵעין ֶאת ַכָןה ַהֵמה ַמַםְצַרַים ָיָצא ַעם הַהמֵ  ֵלאֹמר  ַמםֻּ

עירו היה. ויש  .ז( "וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה במדרש )במדב"ר כ,

כשולחני שהכל מריצין לו. ויש  ,אומרים שולחני היה, שהיו מלכי גוים נמלכים בו

 ת היה, חזר להיות קוסם, וחזר לרוח הקדש. אומרים, בתחלה פותר חלומו

 לפנינו ג' שיטות בביאור פתורה. 

 הפירוש הראשון

כמ"ש )דברים כג,ה( "ואשר שכר עליך את בלעם בן הנה למ"ד עירו היה, זהו 

 ארם נהרים לקללך". הרי שעירו פתור שמה והיא בארם נהרים.  מפתורבעור 

בא להודיע שאין זה בלעם האמור ומה שהוצרך לתת שם מקומו ועירו, אפשר, ש

 ַעירוֹ  ְוֵׁשם ְבעֹור ֶבן ֶבַלע ֶבֱאדֹום 'ַוַיְמֹלךְ ( לב לו בראשית)במלכי אדום, כמ"ש 

ַדְנָהָבה', הנה זה שם עירו פתור, וזה שם עירו דנהבה, ושני אנשים הם. )עיין אבן 

 עזרא(. 

 הפירוש השני

זה ס"ל כמ"ד שבלעם בן בעור  לומר, שמ"ד הפירוש השני, שולחני היה. אפשר

הוא הנזכר במלכי אדום, )בראשית לו,לב( "וימלך באדום בלע בן בעור ושם עירו 

דנהבה". מאחר ששם עירו דנהבה לא ניתן לומר שעירו פתור, אלא על כרחך 

שפתורה בלשון ארמי, כנהוג בארם נהרים, והכונה שהוא כשולחני שהכל 

כריע את כל ספיקותיהם של הגוים משלחים אליו. שם השולחן הידוע שמ

 הנשלחים על ידי מלכיהם. 

אלא  ,שסבירא להו שבלעם לא היה תושב קבוע בארץ מסוימת עפי"ז נראה,

שהיה שוהה ממקום למקום לפי כבודו ותאותו, ובעת ההיא היה מקומו בארם 



 

 עחעמ'  -אספקלריא 

 

]ופעמים  ששם היה השולחן והשולחני שהכל מריצים אליו ספיקותיהם. ,נהרים

ום, ופעמים במצרים ושם יעץ על שעבוד ישראל, ועתה הוא על הנהר היה באד

 הידוע[. 

עפי"ז יובן מדוע 'לקרוא לו', הלא אם בלק חפץ בבלעם, עליו לבוא אליו ולבקש 

ממנו לקלל במקומו בארם. אלא שידע בלק נפש ומנהג בלעם, ומאחר שהיה מהלך 

דור במואב, ויכבדו מאד, ממקום למקום לפי כבודו ותאוותו, הודיעו שעתה יבוא ל

ויתן לו ממון רב, ובזה יסכים לבוא לדור במואב. אולם אחר שלא קילל אלא בירך 

הודיע בלק לבלעם 'ועתה מנעך ה' מכבוד', ולכן שב בלעם למקומו הקודם בארם 

 נהרים. 

 הפירוש השלישי

האי מ"ד ס"ל שפתור הפירוש השלישי, שהיה פותר קוסם ובעל רוח הקודש. 

 -על שמיה  -ובית מותביה בפדן היא פתור וכנזכר בת"י "פותר חלומות, מלשון 

  פתיר חלמיא, והיא מתבניא בארם דעל פרת, ארע דפלחין וסגדין ליה בני עמא".

ואפשר, שהנה יחזקאל הנביא נתנבא חוצה לארץ על נהר כבר )יחזקאל א, א(, 

א מקום טהרה. הנה וביארו בגמ' שלמרות שאין נבואה בחו"ל, על הנהר שאני, שהו

 ברד"ק שם, שהיינו נהר פרת. מבואר שהמקום גורם, ולכן נתעלה שם בדרגותיו.

עכ"פ מבואר, שהיה בתחילה פותר חלומות, ומשם נתעלה לדרגת קוסם )יהושע 

יג, כב(, ומשם לדרגת נבואה כמבואר בפרשה. זהו שאמרו במדרש בפירושם 

 השלישי.

' מעלותיו. בלעם הוא שם הנביא, ובפרט עפי"ז נראה להסביר, שנזכרים כאן ג

לדברי הת"י שלא היה זה שמו האמיתי, הנה בלעם שמו בהגיעו לדרגת הנבואה 

כאן בפרשה. 'בן בעור' הוא ענין הקוסם, שהרי אמרו שהיה קוסם באמתו, שהיה 

בועל אתונו, וזהו בן בעור מלשון בהמה. או אפשר, שהרי אמרו חז"ל שגם אביו 

'המושלים' האומרים בואו חשבון, ועיין סנהדרין )קה.( שהיה בעור היה קוסם, והם 

תלמידו של בלעם בנבואה, היינו שהיה בדרגת קוסם. 'פתורה' בא לציין את דרגתו 
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הנמוכה יותר, שהיה פותר חלומות. או שהמקום גורם, יען שיושב על נהר פרת, 

 לכן יש לו אחיזה בדרגת נבואה.

היה מקום מרכבת הטומאה, ששם ננערו מתי ונראה לומר עוד, שהנה בארם 

מבול, ושם נבנה המגדל בדור הפלגה, ומשם יצא נמרוד למרוד, וגם בעת שהרגו 

את יצרא דע"ז מבואר שנשאר ממנו קיום בארץ שנער, לבנות לה בית בארץ שנער. 

שמא לכן ירד יעקב לארם, לתקן ענין זה, ושם מושב לבן הוא בלעם )ת"י וגמ' 

 (, לתקן ענין זה. סנהדרין קה.
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 תובנות / הרב נחמן דרקסלר

 אשא עיני אל ההורים

ַרים ֶאְרֶאמו וַמְגָבעֹות ֲאשוֶרמו ֶהן ָעם ְלָבָדד ַיְשֹכן וַבגֹוַים ֹלא ב )כג, ַיְתַחָח  ַכי ֵמֹראש צֻּ

ט(. וברש"י: "אני מסתכל בראשיתם ובתחילת שרשיהם ואני רואה אותם מיוסדים 

 כצורים וכגבהות הללו, ע"י אבות ואמהות".וחזקים 

במבט ראשון הפירוש הפשוט הוא: 'עם חזק', לא חזק בגוף, לא חזק בנשק, אנו 

עם בין שבעים זהבים למודי סבל ותלאות. מרוטת לחי, נתונה למכים, סובלת 

סבלך. אך חזק ברוח, חזק בנפש, וחזק בשמירת הברית אותה כרת אברהם אבינו 

הקב"ה, וחזק בשמירת התורה והמצוות למרות הקשיים, למרות  עליו השלום עם

 הגלות הארוכה ולמרות רוח הכפירה הנושבת כל הדורות.

ובזכות אבות ואמהות אנו משולים להר אשר רוח לא מזיזה אותו ממקומו והוא 

נשאר לעמוד, וכאילו אומר לרוחות הסערה "אתם יכולים לנשוב כרצונכם, אני 

 נשאר כאן ולעד".

 י יעלה בהר ה'מ

אך אפשר אולי לדרוש בעוד אופן. בתהילים "אשא עיני אל ההרים", אל תיקרי 

 אל ההרים אלא "אל ההורים".

הנה הר הוא סמל של עליה ושל טיפוס: "מי יעלה בהר ה'". כיצד יכול האדם 

לעלות אל הר ה' וייצרו סוכן עליו להרע, לפגוע ולהכשיל. משל לאדם שנולד ע"י 

ומד מולו אך קשה ומפרך טיפוסו, אך מכשירי טיפוס הוא רכש בעבור הר, ההר ע

 יעלה ויצלח את ההר הטמיר.

קשה לעלות אל הר ה', אך כח אבות ואמהות שמסרו נפשם לעשות רצון בוראם 

מסייע. כוחם ממשיך לעמוד לצד בני בניהם החפצים לעלות, זכות אבות ואמהות 

 מגן תמיד לבנים.

אנו הורשנו לכם כח לדורות עולם, כח לעלות, כח להחזיק  –כוחם זועק לעברינו 

 מעמד בעליה, וכח לקום במקום קדשו.
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 חינוך

חינוך בפרשה / הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ', 

 מחנך, מנהל ת"ת, ומרצה חינוכי

 אברהם או בלעם?

עמית, איש תבונות, השמיע באזני, "מה בעצם ההבדל בין אתרוג לבין תפוז? למה 

וזים עומד על שקלים בודדים לשקית מלאה, ואילו האתרוג יימכר אף מחיר התפ

! אדם קונה תפוז לצורך עצמו, על במטרהבמאות שלקים ליחידה? הסיבה נעוצה 

כן המחיר נמוך. האתרוג אינו נקנה להנאה, אלא לכבוד יוצרנו, לצורך גבוה, ולכן 

 מחירו יאמיר".

יכים 'למעלה' את מלאכתנו, מה ערכה של עבודתנו בשדה החינוך? כיצד מער

מה בראש היאך מתמחרים את עשייתנו? יתכן ובוחן כליות ולב חוקר ויודע 

. האם עובדים בהוראה בכדי להתפרנס, או שאגב ההוראה מתפרנסים. מעיינינו

האם החינוך וה'מלמדות' הם אמצעי להשגת שכר נאה + הטבות וחופשות, או 

 שעבודת הקודש 'בראש'.

, אך לא התעלה אלא איבד את עולמו. למדנו בין מידותיו אהבלעם זכה לנבו

הרעות כי היה בעל 'נפש רחבה', מחמד ממון אחרים. בלעם לא היה בעל עקרונות 

וערכים, הוא לא גילה נאמנות לאיש. סגד לממון והכסף ענה את הכל. פעם היה 

בני לצד האמורי בכיבושם את מואב, בהמשך סייע למלך מואב בניסיונו להצר ל

כך הציע את שרותיו הנלוזים לבני ישראל עצמם במלחמתה בצורר -ישראל. אחר

 המדיני! הכסף היה מוביל אותו, וסנוור את עינו השתומה.

כשבלעם משכים לחבוש בעצמו את אתונו, קרא לעברו הקב"ה "כבר קדמך 

אברהם אביהם". המפרשים שואלים, וכי משום שאברהם אבינו עשה כן אף הוא, 

ערכו של בלעם? אלא, הקב"ה זוכר את ברית אברהם שהשכים לעקידה ימעט 

ואף 'קלקל את השורה' וחבש בעצמו את החמור. נכון שבלעם  אהבת ה',מרוב 
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! אין הקב"ה בעבור בצע כסףמשכים, הוא מגלה חריצות, אך הוא עושה זאת 

 מתפעל ממעשיו, לא ההשכמה ולא החבישה, כי כוונתו לממון!

 ולא מטרהאמצעי  –הממון 

כיצד נבחר אנו מקום עבודה? האם השאלה הראשונה היא "כמה"? ברור שאדם 

זקוק לפרנסה בכדי שיעבוד במנוחת הנפש. אפילו הברכה המשולשת, ברכת 

ב'ְיָבֶרְכָך' בממון, כי ללא קמח אין תורה )ראה 'ספורנו'  ומתחילה פותחתכהנים, 

ב לקדושה, ַכף ַאַחת ֲעָשָרה ָזהָ  אמצעישם(, אך חובה לזכור שהממון חשוב כשהוא 

 כאשר ְמֵלָאה ְקֹטֶרת! –

באו מלמדים שביקשו 'היתר' להשבית את הלימודים,  יעקב קמינצקי לגאון הרב

כי לא שולם שכרם. השיב בסיפור, "בילדותי, בעיר סלבודקא, היה אדם שתפקידו 

גזוזטרה היה לצעוק בקול גדול כשפורצת דליקה. בעל קול חזק היה, ניצב על 

גובהה, ושומר שלא תהיה העיירה חלילה למאכולת אש. בבית המדרש היה יושב 

בכותל מערב. כילד, הרהרתי לעצמי, הרי איש זה 'חשוב' מאוד! מדוע לא 

הושיבוהו ב'מזרח'? ארע, והקהילה נקלעה לקשיים, לא שילמו ל'ָכרֹוז האש' את 

. הבנתי שהוא אינו שרף""שהכל יי בקריאה שכרו. בו ביום הפקיר את משמרתו

 'חשוב' באמת! 

הבה נראה כיצד מורים שונים מחליטים על בחירת מקום עבודה: יש הנמשך 

לת"ת עם סגל הוראה איכותי, וחפץ הוא לשמש במחיצתם. יש שמוותר על סביבת 

עבודה המותאמת לרוחו ולנפשו, רק מתוך שבת"ת אחר יש חופש בערב שבועות 

יעדיף חיידר מסוים כי שם המנהל או המפקח ידריכו ובל"ג בעומר. יש מלמד ש

וילוו לאורך השנה, והאחר יבחר 'את ככר הירדן כי כולו משקה' כי בת"ת פלוני 

עושים יום גיבוש לצוות הכולל מנגל וטיול ג'יפים. טיול הוא נחמד, וחופש בל"ג 

ו ! המצהיר בבחירתאין אלו בראשאך  –בעומר הוא לעתים חלק ממציאות החיים 

"מלא בית כסף וזהב" משפיל את ערך עובד ההוראה, הופך את 'מלאכת שמים' 

 לג'וב כלכלי, ונמצא כבוד שמים מתחלל.
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את הכסף,  אהבמתלמידיו של אברהם אבינו אנו! אברהם נתברך בכסף, אך לא 

ם זקוקים ְמֹאד ַבַםְקֶנה ַבֶכֶסף ּוַבָזָהב... אמנ ָכֵבד! ְוַאְבָרם כבדזה היה לו  -הראייה 

לפרנסה, אך לא נעשה עיקר לטפל. כשנשקיע במלאכת שמים, גם עם השכר 

 הכלכלי לא נראה במלואו, נסמוך 'קצת' על הקב"ה, ַכי הּוא ַהמֵתן ְלָך כַח ַלֲעשֹות

ָחַיל )כתרגומו(. לא ניתן ל'עובי דינר' להחשיך בעדנו. בנינו רואים את יחסנו לממון. 

 למה', וזה כלל גדול בתורה! רואים ולומדים 'מה קודם

 חבר -מרצה  -מנהל  -בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ', מחנך 

123ymm@gmail.com  
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 חידות

שאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב  –חדוותא 

מח"ס לקוטי רש"י וליל בנימין צבי יהודה לוי, 

 משוררים על הגש"פ

 שאלות בפרשת בלק

"ק כפרה לישראל? ומניין שעשרת השבטים עתידין לשוב מנין שחורבן ביהמ .א

 מגלותם?

 (?2היכן הוזכרה קריאת שמע ) .ב

 היכן הוזכר חטא העגל? והיכן הוזכרה פרה אדומה? .ג

 (?5(? והיכן אמר בלעם דבר שקר )3היכן ראה בלק ולא ראה ) .ד

מניין שהבהמות רואות מה שאין אנשים רואין? והיכן מצינו כעין עונש  .ה

 לבהמות?

בות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח לכתובת. תגו

 7628366@okmail.co.il   

* 

 תשובות ל'חדוותא' חוקת

דעות  2ועוד  1, 3היכן בפרשה נרמז משה רבינו בכינוי אך לא במפורש ) .א

 ברש"י(?

 י"וכו', ופירש ַמַםְצָרַים ַוֹיַצֵאנּו ַמְלָאךְ  ַוַיְשַלח ֹקֵלנּו ַוַיְׁשַמע ד' ֶאל ַוַמְצַעק )כ, טז( .1

 במלאכי מלעיבים יוויה ואומר, מלאכים קרוים שהנביאים מכאן, משה זה. מלאך

 (. טז, לו ב-הימים דברי) האלהים

 ּוַמַםְדָבר ְבַמְׁשֲעֹנָתם ַבְמֹחֵקק ָהָעם ְנַדיֵבי ָכרּוהָ  ָשַרים ֲחָפרוהָ  ְבֵאר )כא, יח( .2

 .ואהרן משה, שרים חפרוה אשר הבאר היא י זאת"ופירש. ַמָתָנה
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 ונשיא נשיא לכ, העם נדיבי כרוה, אחר דבר י )כא, כ("כתב רש ובהמשך .3

  כדוכו'., מחוקק שנקרא משה פי על .במחקקוכו' , חונים כשהיו

 היכן הושווה משה רבינו כנגד כל כלל ישראל? והיכן הושווה למקום? .ב

 משה הושווה לכלל ישראל בשליחות למלך אדום ולסיחון, שנא' )כא, כא( ַוַיְׁשַלח

 תולה אחר ובמקום י"רש וכתב. אֹמרלֵ  ָהֱאֹמַרי ֶמֶלךְ  ַסיֹחן ֶאל ַמְלָאַכים ַיְשָרֵאל

 וכן(, כו, ב דברים) קדמות ממדבר מלאכים ואשלח שנאמר, במשה השליחות

 אומר הוא וביפתח(, יד, כ במדבר) אדום מלך אל מקדש מלאכים משה וישלח

 צריכים הללו הכתובים(, יז, יא שופטים' )וגו אדום מלך אל מלאכים ישראל וישלח

 שנשיא לך לומר, משה הם וישראל ישראל הוא שמשה, ותחפ וזה נועל זה, לזה זה

 . הכל הוא הנשיא כי, הדור ככל הוא הדור

 וְבֹמֶשה ֵבאֹלַהים ָהָעם ַוְיַדֵבר וכלל ישראל השוו את משה להקב"ה, שנא' )כא, ה(

נּו ָלָמה  ַבֶלֶחם ָקָצה ֵׁשנּוְוַנפְ  ַמַים ְוֵאין ֶלֶחם ֵאין ַכי ַבַםְדָבר ָלמּות ַמַםְצַרַים ֶהֱעַלית 

 (. כא, יט ר"במ) לקונו עבד השוו .ובמשה באלהים י"ופירש. ַהְףֹלֵקל

 אימתי כלו מתי מדבר?  .ג

 ַוֵיֶׁשב ָהַראׁשֹון ַבֹחֶדׁש ַצן ַמְדַבר ָהֵעָדה ָכל ַיְשָרֵאל ְבֵני ַוָיֹבאּו בפרשתנו נאמר )כ, א(

 שכבר, השלמה עדה. העדה כל י"ופירש. ָׁשם ָףֵברַוַת  ַמְרָים ָׁשם ַוָתָמת ְבָקֵדׁש ָהָעם

 לחיים. ע"כ. ומשמע שכבר בחודש ניסן לא מתו עוד. פרשו ואלו מדבר מתי מתו

 כל י"ופירש. ָהָהר ֹהר ָהֵעָדה ָכל ַיְשָרֵאל ְבֵני ַוָיֹבאּו ַמָףֵדׁש ַוַיְסעּו ועוד נאמר )כ, כב(

 שנגזרה מאותם אחד בהן היה שלא, לארץ להכנס ועומדים שלמים כולם. העדה

 היום כלכם חיים בהן שכתוב מאותן ואלו ,מדבר מתי כלו שכבר, עליהם גזירה

 כה.(ד, ד דברים)

                                                
 ובתשובה ה' ובהערה שם הארכנו בביאור פסוק זה, עיי"ש. כד
 בכל כרוז מוציא משה היה באב תשעה ערב כל לוי רבי אמר ואיתא בחז"ל )איכ"ר פתיחתא דחכימי אות לג(  כה

 והפרישו קומו ואומר כרוז מוציא היה לשחרית, בהן וישנין קברות וחופרין יוצאין והיו, לחפור צאו ואומר המחנה

 הארבעים ובשנת, אלף מאות שש חסרו ופרוטרוט אלף עשר חמשה, עצמן ומוציאין עומדים והיו, החיים מן המתים

תו מתשעה באב של שנת שלושים ותשע ואילך, . ע"כ. ומשמע שלא מ'וכו שלמים עצמן ומצאו כן עשו האחרון

 ונכנסו לארץ בניסן, נמצא שיותר משנה וחצי לא מתו.
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 איזו לשון בפרשתנו מתפרש עפ"י טעם קריאת שמו של אחד מהשבטים?  .ד

 ַנְפתוֵלי ָרֵחל ַוֹתאֶמר( ח, ל בראשית)שרש"י מפרשו עפ"י הפסוק פתיל,  הלשון

 . ַנְפָתַלי ְשמוֹ  ַוַתְקָרא ָיֹכְלַתי ַגם ֲאֹחַתי ַעם ַנְפַתְלַתי םֱאֹלַקי

 כלי וכל י"ופירש. הּוא ָטֵמא ָעָליו ָסַתיל ָצַמיד ֵאין ֲאֶׁשר ָפתּוחַ  ְכַלי ְוֹכל )יט, טו(

 אם לפיכך, מתוכו אלא מגבו טומאה מקבל שאין, מדבר הכתוב חרס בכלי. פתוח

, עליו פתיל צמיד יש אם הא, הוא טמא ,בחבור יפה עליו הפתול צמידתו מגופת אין

 עם נתחברתי,  נפתלתי אלקים נפתולי וכן ,עברי בלשון מחובר לשון. פתיל. טהור

 .כואחותי

ומוזכרת בפרשת משפטים,  כזאיזו לשון שנאמרה למלאכים בפרשת וירא .ה

 נמצאת ב' פעמים בפרשתנו? 

 ושנים מהם בפרשתנו(והוא מופיע ד' פעמים בתורה. ) משען. הלשון

  כח.ָהֵעץ ַתַחת ְוַהָחֲענו ַרְגֵליֶכם ְוַרֲחצּו ַמַים ְמַעט ָנא י ַףח )בראשית יח, ד( .1

                                                                                                                                                                         
 עשרים בני של אותם שיהיו כדי ארבעים נגזר לכך, ששים מבן פחות מהם אחד מת לא וצ"ב, שכתב רש"י )יד, לג(

 עלתה העגל את שמשעשו לפי, המרגלים לשלוח שקדמה פי על ואף בכלל היתה ראשונה ושנה, ששים לכלל מגיעין

 ככולה. שנה מקצת חייהם במנין להם וחשב וכו', במחשבה זו גזרה

וקשה אימתי מתו אותן שהיו בני כ' בשעת חטא העגל, הלא בכל השנה האחרונה לא מתו. וצ"ל בביאור דבריו 

שקדם  ' בתשריהמתחילות בתשרי, ורק מי שהיה בן כשנות עולם "שחישב מקצת שנה ככולה", שחישב הכל לפי 

לחטא העגל )שבו לא יצאו עדיין ממצרים( מת, וממילא נעשה בן ס' בתשרי שקדם להגעה לא"י, ובשנה זו עצמה 

 חישב מקצתה ככולה. )ועי' ברש"י ריש כי תשא )שמות ל, ט"ז( שמשמע כן(
 "נפתולי אשית ל, ח()בר והנה בפסוק עצמו הביא רש"י הביאור הזה בשם מנחם, ובעצמו פי' באופן אחר, וז"ל שם כו

 ואני. לבנים לזכות אחותי עם נתחברתי, המקום מאת חבורים, פתיל צמיד במחברת פירש סרוק בן מנחם אלקים,

 לאחותי". שוה להיות, למקום הרבה ונפתולים פצירות והפצרתי נתעקשתי, ופתלתול עקש לשון מפרשו

תל חבלים, ונראה לבאר עפ"י דברי הערוך השלחן ובאמת צ"ב שהלשון פתיל מופיע הרבה בתורה ובחז"ל מלשון פו

 דפתיל ושזור, וביאר הערוה"ש משמע שהוא טוי תכלת דפתיל הספרי שהביא את דברי ס"ק א( יא )או"ח סימן

והיינו  אחותי, ע"כ. עם נפתלתי אלהים נפתולי כדכתיב חיבור לשון דהוא ,ביחד נפתלין חוטין שכמה משמע

 בור ע"י פיתול.חישלדעתו הלשון פתיל משמעו 

  ונמצא שתירגם פתיל מלשון "הקפה". -ַעלֹוַהי" ַמַקף ְׁשַייעַ  ַמגּוַפת "ְדֵלית אמנם אונקלוס תרגם
 .ואראולא פרשת  ויראבשבוע הקודם נפלה בשאלה זו טעות, וצ"ל פרשת    כז

 של צלו היינו( ט.יד ברבמד) צלם סר פסוק על י"שפירש כמו שדי בצל חסו בואו לומר ופי' בכלי יקר )שם( "שרצה  כח

 הנמצאים כל יחיו בצילו אשר האמיתי לצל ורמז צל, העושה העץ תחת לכם השענו להם אמר וכו' כך. ה"הקב

  יבין". והמשכיל

 משה וירם שנאמר, שליח ידי על לבניו שלם ה"והקב, שליח ידי על. נא יקח י"והנה על תחילת הפסוק )שם( פירש

"ב מדוע נקט רש"י דווקא הפסוק מפרשתנו שלקה משה על ידו, ולא הזכיר הכאת הסלע, ע"כ. וצ את ויך ידו את

 הצור בפרשת בשלח.

והנה אילו היה ד' נותן מים לכלל ישראל שלא ע"י שליח, בפשטות היה יורד להם גשם בכל מקום חנייתם כדרך 

פ שאין הטבע כן במדבר מ"מ שירד להם מן. והנה היה בזה חיסרון, שלא היה הנס ניכר והיה כעין דרך הטבע )אע"

 אינו ניכר כ"כ( ולזה היתה נצרכת דרגה גבוהה של ביטחון בד' להכיר בכך שגם באופן זה הוא נס גמור.

. דלבא סעדתא דפתא מצינו ובכתובים בנביאים ופירש"י בתורה .לבכם וסעדו והנה בפסוק הבא נאמר )שם יח, ה(

וצ"ב מה בא ללמדנו בכך. והנה עה"פ . יסעד, ע"כ אנוש לבב ולחם, בכתובים וכו', בנביאים. לבכם וסעדו, בתורה



 

 פזעמ'  -אספקלריא 

 

 ַׁשְבתוֹ  ַרק ַהַםֶכה ְוַנָףה כטַמְשַעְנתוֹ  ַעל ַבחּוץ ְוַהְתַהֵלךְ  ָיקּום ַאם )שמות כא, יט( .2

 . ְיַרֵסא ְוַרֹסא ַיֵתן

 ל.מֹוָאב ַלְגבּול ְוַנְשַען ָער ְלֶׁשֶבת ָנָטה ֲאֶׁשר ַהְמָחַלים דְוֶאֶׁש  )במדבר כא, טו( .3

 ְבַמְשֲעֹנָתם ַבְמֹחֵקק ָהָעם ְנַדיֵבי ָכרּוהָ  ָשַרים ֲחָפרּוהָ  ְבֵאר )שם פסוק יח( .4

 .ַמָתָנה ּוַמַםְדָבר

 .לאבמטה. במשענותם. ואהרן משה, שרים חפרוה אשר הבאר היא זאת ופירש"י

 נוטל, חונים כשהיו ונשיא נשיא כל, העם נדיבי כרוה, אחר הוסיף. דבר ובפסוק כ'

                                                                                                                                                                         
 ,אוכל מסעד כל לכם אשבור. לחם מטה לכם בשברי. עז מטה כמו ,משען פירש"י לשון. לחם מטה כו, כו( )ויקרא

 משען ללב האדם. וכו', ע"כ. והיינו שגם הלחם הוא 

 בחרן עשו אשר הנפש "ואת( ד אות פד פרשה ישבו) רבה בבראשית ונראה לומר עפי"ד הכלי יקר, כי הלא נתבאר

 ומכניסן ומקרבן ומשקן ומאכילן ביתו לתוך מכניסן אבינו אברהם שהיה מלמד, וכו' חוניא רבי אמר(, ה, יב שם)

שהכל מאת ד' ושיש להם להשען  שע"י שהיה מאכיל ומשקה אותם היה מלמדם והיינו. ע"כ, "השכינה כנפי תחת

 שאילו היה מביא להם המים בעצמו היה מכניסם לדרגה גבוהה יותר של ביטחון בד'. ולבטוח בו, וא"כ אפשר

ילמדו בניו לבטוח בד' ולהשען עליו, ואילו הלחם והמים שיקבלו  ועפי"ז נראה שהגמול שקיבל אברהם הוא שע"י

אפשר עוד, היה מביא המים בעצמו היה הגמול בבניו שיהיו בעלי בטחון בדרגה גבוהה שלא יצטרכו לשליח. ו

שאילו היו בדרגה כזו היו נכנסים לא"י בלא לחטוא בחטא המרגלים, שעיקרו היה חוסר ביטחון בד' שיכניסם לא"י 

 וישמיד את הכנענים תחתיהם.

ונראה עוד, שמחמת שלא נכנסו לארץ מיד נסבב עי"ז גם חטא מי מריבה ופטירת משה, שהוא השליח שנתנו המים 

עיקר ההפסד שהפסידו כלל ישראל מחמת שניתנו נזכר הפסוק מפרשתנו דווקא, שזהו על ידו. וא"כ מבואר מדוע 

 להם המים ע"י שליח.
וכחו, ע"כ. והיינו שכשעומד בכח עצמו ככל הבריאים נקרא זה שעומד על  בוריו על. משענתו על י"ופירש  כט

לא היה מתרפא מחליו, וכמאמר משענתו. )ואפשר שעומק העניין הוא שד' הוא רופא כל בשר, ואילולא שד' סעדו 

על ערש דוי, יסעדנו שנאמר )תהילים מא, ד( ה'  ששכינה סועד את החולהחז"ל )שבת יב:( אמר רב ענן אמר רב מנין 

 על מסעד ד'(נשען ונסמך  ע"כ. וכאשר נרפא באמת הוא
 ונהרגם, מהם שלמעלה בהרים המערות מן נצא, לעבור הנחל לתוך ישראל כשיכנסו, אמוריים ופירש"י )שם( אמרו ל

 כמין נקעים אותן כנגד היו אמוריים צד של ובהר, מואב צד של בהר הנקעים אותן והיו, בליסטראות ואבני בחצים

 פני להקביל היוצאת כשפחה ישראל ארץ של ההר נזדעזע, לעבור ישראל שבאו כיון, לחוץ בולטין ושדיים קרנות

 וכו'. והרגום נקעים אותן לתוך השדיים ותןא ונכנסו, מואב של הר לצד ונתקרב, גבירתה

 הנסים לבני מודיע מי ה"הקב אמר, כיצד. הבאר אל האשד בא משם. בארה )שם פסוק ט( ומשם י"ובהמשך פירש

 הנחל לתוך ירדה והבאר, למקומם ההרים חזרו שעברו לאחר, לאמו הודיע לתינוק פת נתת אומר המשל הללו

 שירה. ואמרו ראו וישראל, המחנה סביב ומוליכתן, ואיברים וזרועות ההרוגים דם משם והעלתה

' ה על ונשען ,מואב לגבול ונשען במסורה, שנים. ונשען לגבול מואב וכתב בבעל הטורים עה"פ )במדבר כא, טו(

 באמת, ע"כ. ישראל קדוש' ה על ונשען להם שנעשו הנסים וראו מואב לגבול שבאו כיון, באמת ישראל קדוש

לימדה את כלל ישראל את האמת התמידית, שד' עושה ניסים עמנו ומסתיר אותם, ואחרי שהבאר  והיינו שהבאר

, שהבינו שד' עמם בכל עת. ועפ"י מה שביארנו לעיל אז נשענו על קדוש ישראל באמתהודיעה לכלל ישראל הניסים 

לו, ויבינו כי באמת בפסוק והשענו תחת העץ עולה יפה, שהבאר באה ללמדם שהגם בלא שליח נעשו הניסים הא

 אין הבדל בין הגשם היורד מן השמים למים היוצאים מן הסלע, שהכל נס תמידי.
ולבאר יש להקדים דעת רש"י במהות חטא מי מריבה, )כ, יא(  מטה. וצ"ב למה לא נקט הפסוק במפורש לשון  לא

, והוציא הסלע אל דברתם הסלע" והוסיף עוד )שם פסוק יב( "שאילו אל ודברתם אלא להכותו המקום צוה "שלא

 של דבורו מקיים לפרנסה צריך ואינו שומע ואינו מדבר שאינו זה סלע מה ואומרים, העדה לעיני מקודש הייתי

 אנו". וחומר קל, מקום

 סילוק לשון זו והרמה ,ידך את ונטה מטך את הרם ואתה( יד, טז שמות) כתיב סוף ים והוסיף בכלי יקר "בקריעת

 לא יען נאמר וכו', לכך המטה אחר מרננים שהיו במטך, לפי ולא ידך את ונטה וסלקהו מטך את הרם לומר, ותרומה

" עכ"ל בקיצור, .זאת כל פעל' ה ולא זה עשה המטה בכח יאמרו אלא בי להאמין שלא שגרמו, וכו' בי האמנתם

 שהשתמש במטה. והיינו שחלק מהחטא הוא

 ו, כמבואר שמשה לקה ע"י הבאר, כך לא נזכר גם המטה, ודו"ק.וא"כ יתכן שכשם שלא נזכר שמו של משה בשירה ז
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 לפני ובאין סימן אותו דרך נמשכין הבאר ומי, ומחנהו דגלו אצל ומושך מקלו

 חלקת שם כי שנאמר, מחוקק שנקרא משה פי על. במחקק .ושבט שבט כל חניית

 ידי על שלקה ילפ, זו בשירה משה נזכר לא ולמה(. כא, לג דברים) ספון מחוקק

 שהיו למלך משל, ה"הקב של שמו נזכר לא משה של שמו נזכר שלא וכיון, הבאר

 הולך. איני לאו ואם שם אני שם אוהבי אם אמר, לסעודה אותו מזמנין

                                                                                                                                                                         
שמנהיג ומטה את העם הטיה, שביד המנהיג אפשר שבא מלשון  מטהויש להעמיק עוד בדבר, שאפשר לבאר הלשון 

ונסמך על נשען משמעותה שהכלל משענת  לדרך הנכון וכן מטה האלוקים הטה ושידד מערכות הטבע, ואילו הלשון

 ם המנהיג בעצמו נסמך ונשען על ד' הרי שמיישר כל העם עימו לסמוך ולבטוח בו.המנהיג, וא

וממילא הדברים כמין חומר, שכלל ישראל השתמשו בלשון הזו בשירת הבאר, לאחר שלמדו מן הבאר הלימוד 

מן הנזכר לעיל, שד' עימם בכל עת ועושה עבורם ניסים, ולמדו להשען על ד' באמת, א"כ מעתה בשעה שנסתפקו 

 המים אשר כרו להם מנהיגיהם בכח ההישענות, למדו ממנהיגיהם להשען בד'.

, שאחר שראו משענת והלשוןמטה ", שמרומז כאן הלשון ונשען לשבת ער,נטה  ודבר זה נרמז בלשון הפסוק "אשר

בלשון מטה את ההר לעשות ניסים לעמו ישראל, הנה למדו מזה להמיר את הלשון  מטה ומשעין שד' בעצמו

 , ולהשען על ד' באמת.שענתמ
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חידות על הפרשה עם פירוש  –מאל"ף ועד תי"ו 

 רש"י / הרב מתתיהו הלברשטט

 חידות באותיות לפרשת השבוע

 אות א'

 מפורשת ונוקבת.קללה שאינה 

 קדם לבלעם בהשכמתו בבקר.

 ראתה מה שבלעם לא ראה.

 רמז בשלש מקומות שעמד המלאך.

 בנה ארבע מזבחות.

 מספר הבקר ומספר הצאן שזבח בלק לכבוד בלעם והשרים.

 תואר להקב"ה שאמר בלעם לפני שבא, ואחרי שלא בירך נמנע.

 אר הגלויות.לות שאינו טירוד מן העולם אלא טלטול ותשוב עם שהגָ 

* 

 אות ב'

 מה שמואב ראו בשני המלכים סיחון ועוג.

 נא את ישראל יותר ומי פחות.מי ש

 שם עבודה זרה של בלק ב', ומקום הנקרא על שמו ב'ב'.

 מעלת שכונתם של עם ישראל בין העמים.

 בזכות 'כי לא נחש'.

  נביא גוי שהיה פחות מבנו.

* 

 אות ג'

 רוחו של בלעם.

 .עמכם'ל בלעם 'מאן ה' לתתי להלך סגנון דיבורו ש

 סתם בנייתו של אבנים הוא.

 משל לאמהות הקדושות. 

* 

 אותיות ג' ד'

  טעויות שניתנו לבלעם לומר שאין אותם להקב"ה.
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* 

 אות ד'

 רסן וחכה בפיו של בלעם.

 פירושו, בארותיו.

  על מי נאמר 'ומחץ פאתי מואב'.

* 

 אות ה'

 בזיון.פירוש המילה, צחקת, לשון זלזול ו

  נבואת בלק לבלעם שסופו לצאת מעמו בקלון.

* 

 אות ו'

 אני חסר לדרוש לשון כריתה.

  לשון גנאי, טומאה וקרי הנאמר בבלעם.

* 

 אות ז'

 לשון כעס.

 שנאוי להקב"ה. 

  מדה רעה של בלעם בעל נפש הרחבה.

* 

 אות ח'

 פעולה שמן השורה אדון מכובד אינו עושה לבד ח'ח'.

 לעם )מדה כנגד מדה(.הגורם למותו של ב

 רואים ואינם יודעים מה רואים.

 ישראל', הכפרה, לפי פירוש השני. 'משכנותיך

* 

 אות י'

 יראה, ראתה, נטתה. –מילה הנדרשת נוטריקון 

 זמן שהקב"ה לא היה רגיל לדבר עם בלעם.

 שתי שמות שהשתמש בלעם לקלל אותנו שמא אחד אינו מובהק.

  ה לו'.היה עם בלעם בעצת 'הבה נתחכמ
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* 

 אות כ'

 בלעם תלה סירובו בכך.

  כוחו של בלעם בענין השעה ומה ה' עושה בשעה זו.

* 

 אות ל'

 לשון אכילת השור.

 גוי שניבא בלילה.

  משל לקימת שחרית לחטוף מצות ציצת תפילין וק"ש.

* 

 אות מ'

 מואב'. 'ויגרלשון 

 (.2שונאים זה את זה )

 שביל.

 ודם של מי מ'מ'. 'ודם חללים ישתה': מי ישתה מ',

  והאביד שריד מעיר'. 'וירד מיעקבמי זה 

* 

 אות נ'

 מעמדו של בלק לפני שנעשה מלך.

 דרך שהגויים עושים לגלות עתידות. 

  )המשך( ומהו דרכם של ישראל במקום זה.

* 

 אות ס'

 המלך שלאחר מותו המליכו את בלק.

 לטענת בלעם מרכבו העיקרי והיום רועה באפר.

 'שתם העין'.

  'צים'.

* 

 אות ע'

 ביטוי של בלק על סיחון ועוג שהיו שומרים על מואב.
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 רמז בזה למצות כלאיים, פרה אדומה, כיסוי הדם וסוטה.

 ביעקב )כתרגומו(. אוןלא הביט 

 בישראל'. עמל'ולא ראה 

 פניו'. המדברלמה התכוון 'וישת אל 

 .עיניו'איזה מדה של בלעם נלמד כאן 'וישא בלעם את 

  ריד מעיר', מי ייאבד.'והאביד ש

* 

 אות פ'

 שולחן בארמית.

 השפעת נביא אומות העולם.

 משל לנביאי אומות העולם.

 אתם': אופי הליכת השרים השניים בסוף. 'גם

 כלי זיינם של ישראל.

  מקום שבלק צפה פרצה בישראל וטעה בה.

* 

 אות צ'

 דמות של המשל 'לא מדובשך ולא מעוקצך'. 

  משל לאבות הקדושים.

* 

 אות ק'

 קללה שנוקב ומפרש.

 עיר גדולה מלאה שווקים אנשים ונשים וטף.

 בלק היה יותר מבלעם בדבר זה.

  ההלכה שנעלמה ופנחס ידע.

* 

 אות ר'

 נפשו של בלעם.

 טן לבלעם.מלאך שהלך לש

 מאיזה עיר 'והאביד שריד מעיר'.

  הכלי בו הרג פנחס את זמרי וכזבי.
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* 

 אות ש'

 לשון שקט.- יחידי

 לו' , אמרו רבותינו... ראםועפות 'ת

 תנוחתו של בלעם בזמן קבלת נבואה.

 'כאהלים נטע ה'.

 עליו נאמר ' וירם מאגג מלכו''.

 מלך רודה ומושל.

 כל מין האנושי יצא ממנו.

 המקום שנכשלו שם בעצת בלעם.

  )מדרש אגדה( הודיע על החוטאים בפעור.

* 

 'שאות 

 בלק שלח בשנייה לקרוא לבלעם.

 לת את השורה.מקלק

  שרי בלק'. 'עםרגשי בלעם בהליכתו 

* 

 אות ת'

 לשון חיבה ורעות.

 מצוה הנרמז ב'ואחריתו עדי אבד'.

 דינו של עובד ע"ז בב"ד, חוץ מסקילה.

  r29.4.4865@gmail.comלתגובות ופתרונות: 

mailto:r29.4.4865@gmail.com
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 תשובות מאל"ף ועד תי"ו:

 שור.אי. לוהָ -אברהם. אחד. אבות. אתון. אברהם. אה. רא -רור א

 עור.ברכה. בדד. בעל. במות בעל, בלק. בלעם יותר מביטחון. ב

 בעות.גדר. גסות. גבוהה. ג

 עתו שוה. דלוי לפני, ג

 וד.דליו. דבר. ד

 אמנם לא אוכל כבדך.התעללת. ה

 יקר.ַוממלי חסר וי"ו )ממולי(.  –ו 

 מה.זעם. ז

 ורבנם של ביהמ"ק.חוזים בכוכבים. חרב. חמור. חבישת ח. ימוד ממון אחריםח

 ט

 תרו.ישראל. יעקב, יום. ירט. י

 ועס.כיוון השעה, כבוד הקב"ה. כ

 ביא.לבן. ל

 דין.מלכי משה, משעול. מדין. מואב, מורא. מ

 ביאים.ניחוש, נדיני. מסיך נ

 פינות גדולות.סומא. סוס. סיחון. ס

 שו.עין הרע. עגל. ע. בירהע"ז. עובדי עפר. עין הארץ. ע

 סגה.פה. פחי נפש. פילגש. פגדר.  פרץ תורה.פ

 ורים.צרעה. צ

 נאים פוגעין בו.קסם. קרית חוצות )יל"ע אם זה שמה או תואר(, קבה. ק

 מח.ר. רומיחמים. רחבה. ר

 מש.שיטים. שת. שבט. שאול המלך. ש מים.שוכב.. שפי. ש

 מחו. שנאה. שרים. ש

 ק.מחה את זכר עמלתרועת. ת

המדור לע"נ האשה הכשרה בריינלא ברטה בת החבר ר' דוד הלוי ע"ה נלב"ע ביום ט"ז 

 אדר תשע"ז 
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 סיפור

 סיפור / הסופר הרב יעקב שלמה לוי, כותב הספר

 "מצוא עת ולכל שבת לשולחן סיפור – אספרה"

 סעודתא דדוד מלכא

גבר, כל אימת שהיה רבי שמעון החסיד משכים לעבודת בוראו לקול קריאת ה

היה נותן בלבו שבח והודיה לבוראו, לא רק על שהשיב לו נשמתו בקרבו, אלא על 

 שנתן שכווים במחיצתו הכפרית. כאשר מברך היה בהתלהבות 'הנותן לשכוי בינה'

לא לפני שטבל במימיו הצוננים של הנהר הסמוך, היתה לברכתו זו משמעות  -

מתחיל עד שהיה נותן תבן כפולה ומכופלת. וכשהיה עומד להתפלל, לא היתה 

ומספוא לפני בהמותיו של בעל הבית כדי שיגעו על אבוסיהם וקולו יבלע בקולם, 

 כפי שנבלע קודם לכן בקולם של התרנגולים הקוראים בעוז.

 וכל כך למה?

הימים ימי ביכורי החסידות בארץ פולין הפנימית היו, אחרי שכבר נתבססה 

ווהלין ופולסיה ורייסין ופודוליה, בסרביה והכתה שורש בארצות רוסיה וחבליה, 

וגליציה המזרחית והמערבית. שכאשר בקשה החסידות לתקוע יתד בארץ זו, קפץ 

עליה רוגזם של מתנגדים למיניהם, למן ראשי קהל ונכבדים שחששו למעמדם ועד 

פורקי עול למכביר שגדשו את פולין בכלל וורשה בפרט. לא אחת אף שיתפו שני 

 פעולה ביניהם ובלבד שיעמדו לה לחסידות לאוייב.קצוות אלו 

להרבה מסירות נפש ודבקות אמיתית נזקקו תלמידיו וחסידיו הראשונים של 

ה"חוזה" מלובלין, שדבקו בו כאשר קבע מושבו בלנצהוט הגליצאית, וביותר כאשר 

העתיק מושבו מזרחה צפונה אל לובלין העיר הגדולה. הרבה רדיפות רדפום 

ת הציקום. והיו החסידים עושים דרכם אליו לעיתים בהסתר ובהחבא והרבה הצקו

במשך כל התקופה ההיא, עד שנכבשה הארץ כולה לפניהם והחסידות היתה לכח 

 הרוחני המוביל המרכזי ביהדות פולין כולה. 
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רבי שמעון דנן, חד מבני היכלא של הרבי מלובלין היה. מתלמידיו הקרובים. מאז 

אדרתו ואור החסידות נגה עליו, נתרוממו חייו לגבהים לא הטיל עליו הרבי את 

נודעו. אפס, אף הוא זקוק היה להסתתר מעינא בישא של שונאי החסידות שבעירו 

וחושש היה מתחילה לגלות חסידותו חוצה. באותה שעה בא במצור ובמצוק. 

 היאך יהא חסיד רושף להבה ולא תנטף השלהבת חוצה כלל ועיקר?!

דה לו העצה לילך ולהעשות מלמד דרדקי אי שם ביישוב באותה שעה, עמ

 מרוחק, בכדי שלא יעמוד איש על סודו שחסיד הוא!

הלך ונעשה מלמד לבניו של מוישה, כפרי תמים וישר. והיה ביתו של מוישה 

שופרא שבשופרא. שם הוקצתה לו בקתה למגורים בקצה החצר. בחסות  –עבורו 

העוף יכל לעסוק בתורה ובתפילה כלבבו,  המרחק וגם קולות הבקר והצאן ובני

באין שומע ואין רואה. קולות הבוקר של בעלי החיים בולעים היו את הקולות 

הרמים של תפילתו הנלהבת. גם נהר מוכן לטהרה זורם היה סמוך לבקתתו. ממש 

 לא חסר דבר והיה מלא שירה והודיה על שהכל הולך למישרין.

 - - -מדי ערב שבת  חוץ משמץ הדאגה שאופף היה אותו

* 

כיון שמגיע היה יום שבת, היתה נפשו של רבי שמעון החסיד נותנת דרור לכבליה 

ופושטת קמעא את יריעות ההסתרה שנאלצה לגזור על התלהבותה שבפומבי. 

ביום זה לא היה רבי שמעון זקוק להסתתרות ולמשחקי מחבואים ולתפלה בשעתא 

ב שבת טובל היה בנהר ללא חשש שמא חדא עם געיות וקרקורים שמסביב. בער

יתפסנו מאן דהו ופאותיו מנטפות, לפי שכל יהודי באשר הוא רוחץ עצמו לכבוד 

שבת מלכתא. סועד היה על שולחנו של בעל הבית יחד עם תלמידיו החביבים 

שנהגו בו כבוד הרבה. ועל אף שתמהים היו על ה'קידוש' שלו שבהתלהבות יתירה 

בוע הוא בכלל לא ככה..."( תולים היו הדבר בכך שמן הסתם נאמר )"מענין, כל הש

מין ממיני זמירות שבת הוא שמקובל בידו מאבותיו שהתגוררו בעיר מדורי דורות. 

אף לכשהגיעה שעת הזמירות גופן והיו מזמרים גם יחד, היה בעל הבית יושב על 

עם נפלא מקומו שבראש השולחן וכולו תענוגים. שכן הכניס רבי שמעון המלמד ט
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וחדש באותן נעימות בנות דורות שקבל מאבותיו הוא, שהיו יבשות כחרס הנשבר 

וכציץ נובל עד בואו של המלמד הנה. והיו הוא ובניו מצטרפים בקול לזמירותיו של 

המלמד, הן מאלו שלהם שנפח בהם הוא רוח חיים, והן מאלו שהביא הוא 

 באמתחתו.

וחלילה, היה רבי שמעון מנהיר פניו באותה שעה ובהפוגה שבין מנה לזמירה 

לתלמידיו שבהווה, היישוב'ניקים הכפריים שבעתיד, והיה בוחנם על תלמודם 

אותו לימדם משך השבוע כולו. והיה אביהם יושב מדושן עונג, ידיו משולבות 

ומונחות לו לפניו על כרסו והוא רווה נחת על אף שהרבה מדבריהם לא הבין. היה 

דים גדודים של קמטים מתקבצים לו בזויות עיניו, מחכך כפיו זו מחייך בהנאה וגדו

בזו מעשה בעל הבית, ונותן שבח והודיה לאלקים על שזיכהו בכך. אבל גם הוא 

 לא העלה בדעתו כי קדוש שוכן בקרב ביתו.

ועל אף שהיו שבתותיו של רבי שמעון בביתו של מוישה טובות ויפות ושמחות, 

הן מלמעלה ובחשאי חשאין. שאלת סעודת "מלוה היתה עננה קלה מעיבה עלי

 - - -מלכה" מרחפת היתה בחלל עולמו של רבי שמעון מדי שבת בשבתו. 

* 

שכן, בין יתר דקדוקי הלכה שנזנחו באיזהו מקומן, ושבאו חסידים ועוררום 

במקומות שקצת נשכחו, היתה סעודת מלוה מלכה. שהלכה מפורשת היא בשולחן 

ת שלא הקפידו בה ביותר. אם משום המחסור, שבקושי היה ערוך אבל היו מקומו

לגימ"ל סעודות של פת ומליח ומרק תפודים וקצרה ידם מהשיג  םבידם די סיפוק

, שבעלי ממון שבהם היו אוכלים לשובע הסעודה רביעית. אם משום ההרווח

נפשם בשבת קודש, כדי נשמתם ונשמתם היתירה, ומשמגיע היה זמן של צאת 

ה נשמתם הנוספת פורחת לעילא, היו נשארים בנשמה אחת ובאכילה השבת והית

של שתיים שהיתה מכבידה עליהם ביותר ולא היו מסוגלים כמעט להביא עוד 

כזית אל פיהם. כך או כך, נזנחה קצת מצות מלוה מלכה ובאו חסידים וחידשוה 

כר וברוב עם ובשמחה ובסיפורי צדיקים. באותה שעה נעשה הדבר כעין סימן הי
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לידע על ידו מי חסיד, חלילה, ומי עדיין לא. אוכל הוא סעודת מלוה מלכה כדת 

 עדיין בחזקת כשרות הוא עומד... –הריהו חסיד, אינו אוכל  –וכדין 

מובן איפוא כי לא נהגה בביתו של מוישה היישוב'ניק סעודת מלוה מלכה והיה 

מזונו וסיפוקו מביתו של  רבי שמעון נתון במיצר. כיצד יסעוד ולא יתגלה ובאשר כל

 מוישה מגיע לו?!

כיון שכך הנהיג בעצמו הנהגה שכזו. מידי שבת בשבתו, כטוב לב מוישה ביין 

ובשכר ובזמירות ובדברי תורה, כאשר עוצם היה עיניו מחמת התענוג או מעייפות 

החמין או משניהם גם יחד, היה רבי שמעון נוטל בלאט שתי גלוסקאות של קמח 

ולחן העמוס ומחליקן בדממה אל כיס מעילו. וכיון שהגיע מוצאי שבת, לבן מן הש

היה יוצא באישון לילה ואפילה אל שפך הנהר הסמוך, שם מצויים היו מים 

לנטילת ידים בשפע, או נוקט באמצעי הסתרה אחר, סועד סעודת מלוה מלכה על 

הנהר שתי לחמניות אלו, ומשתפך בזמירותיו שהדהדו בחלל, התמזגו באדוות 

 הזורם ונבלעו בשאונו.

כך נוהג היה תמיד. כמין מתח סמוי קטן טורדו מידי שבת עד שעת "החלקת" 

 - - -הלחמניות אל הכיס. ולא חלי בעל הבית ולא מרגיש במאומה 

* 

 ובשבת בהירה אחת זה קרה. 

בעוד מוישה עוצם עיניו בדבקות וממעך עפעפיו שלמעלה ושלמטה אלו באלו, 

, היו ידיו של הדדין ומתופף באצבעותיו על השולחן העמוס לעייפמנענע גופו לצ

רבי שמעון משתלחות לפניו ואצבעותיו העדינות אוחזות בגלוסקאות של שבת 

 בכדי לשלשלן לכיסו לכבוד סעודתא דדוד מלכא משיחא. 

באותו הרגע סיים מוישה אט אט לפהק פיהוק גדול. ואגב הפרדת שמורות עיניו 

 נדהם לראות על שולחנו מחזה שכמותו לא חלם אפילו לראות!  הדבוקות זו מזו
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המלמד החשוב והצדיק, רבי שמעון, לוקח לחמניות ומחביאן בכיס קפוטת השבת 

שלו. מי היה מאמין?! והוא סבור היה לתומו כי צדיק האיש הזה... וכי מה הוא, 

 גרגרן? רבונו של עולם! 

שהחל מפעפע בלבו ואלו הלכו הוא הסתיר את פליאתו אבל הפלא חבר לכעס 

וגברו מרגע לרגע. היתכן? כלום חסך הימנו ולו פעם אחת מאכל ומשקה שצריך 

הוא להשחיל אל כיסו לחמניות כגונב בלילה?! הרי זו פגיעה של ממש בכבודו 

 שלו, מוישה דער יישוב'ניק שבעל נכסים הוא ובעל כבוד. 

בל לא נתן לתחושותיו נתון היה במהומת רגש של פליאה ותדהמה וכעס א

לגלוש חוצה. אפס, אך נסתיימה הסעודה, ניגש בחשאי חשאין מאחוריו של רבי 

שמעון המלמד בשעה שהיה זה עסוק ומרוכז בענין כלשהו, דחף ידו לכיסו ושלף 

  - - -משם חוצה את שתי הלחמניות 

* 

הלילה רד על הארץ. שקט השתרר בכפר. רבי שמעון מוכן ומזומן היה לצאת 

 בלאט אל הנהר לסעודת מלוה מלכה. 

  –תחב ידו לכיסו כמתוך הרגל 

 והלחמניות אינן! 

של  ואימה חשכה גדולה נפלה עליו. איך יסעוד סעודת דוד המלך? ומי, ריבונ

עולם, מי הוציא את הלחמניות מהכיס? מי יודע אם לא מעשי ידיו של מוישה 

 הוא, שתפסו בשעת מעשה, ויחשדהו כעת בגרגרנות. 

ומי יודע, שמא ואולי יבין כעת כי חסיד מחזיק הוא בביתו, והקיץ הקץ על כל 

 התקופה הנפלאה הזאת?! 

ירדה עצבות גדולה ומילאה את לבו עד גדותיו. נתן ראשו בין כפותיו ונתהרהר 

 מרות. 

אלא שאין דרכם של חסידים לתת להרהורים שכאלו לקבוע ישיבה של קבע 

בפני כל פירור של עצב שאין הוא כאן אלא אורח בלבם. ונוהגים הם להדגיש 
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ואת הנעשה אין  –אין. אולי נתפס  –לרגע. נתיישב בדעתו והחליט: לחמניות 

 להשיב. לכל הפחות יצא כמנהגו אל הנהר ויזמר זמירות של מוצאי שבתות. 

במורד הגבעה, במדרון החלקלק, צועד היה רבי שמעון ולבו הומה: רבונו של 

וכן ומזומן לקיים "רצה אדם לקיים מצוות מלוה מלכה ונאנס ולא עולם! הנני מ

 - - -עשאה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה" 

הגיע אצל הגדה וישב, זימר זמירות של בין קודש לחול וכסף בגעגועים אל 

 הנשמה היתירה שעזבתהו לששה ימים. כולו אפוף דבקות. 

  –ופתאום 

בסמוך אליו. פניו מאירות בזוהר שלא הסביבה הוצפה אור. איש יהודי עמד 

 מעלמא הדין. הוא הגיש לרבי שמעון שתי לחמניות במאור פנים.

"אני הוא אליהו הנביא! הבאתי לך סעודת מלוה מלכה כמנהגך! אבל דע לך: אם 

היית מקפיד כל מוצאי שבת על סעודת בשר ודגים, הייתי מביא לך גם את אלה, 

 הא לך אותן!" – עכשיו שלא נהגת אלא בגלוסקאות

 - - -ופרח לו איש האמת 

* 

לימים, נתפרסם שמו של הרה"ק רבי שמעון זי"ע, שכיהן כמגיד מישרים 

בסאפקוב. בשבתו פעם עם צאן מרעיתו בעיר, סיפר להם את הסיפור הזה. נפלה 

תדהמה וחרדה על כולם. ראה שהם נדהמים, פנה אליהם ואמר: "מה לכם 

רוצים גם אתם לזכות לראותו?" נפל פחד על הקהל  משתוממים? וכי רבותא היא?

ולא השיבו איש דבר. שאל שוב ולא נענה. שכעין שיתוק של פחד אחז בציבור. אזי 

 הפטיר: "נו, אם אינכם רוצים..."

 והוחמצה השעה.

 


