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בלק
רעיונות על הפרשה על פי תורתו של הרב אביגדר נבנצל שליט"א

לפני הניסיון השלישי של בלעם לקלל את ישראל נאמר: "וַּיִּׂשָא בִלְעָם אֶת עֵינָיו וַּיַרְא אֶת יִׂשְרָאֵל ׁשֹכֵן לִׁשְבָטָיו" (במדבר כד ב) 
שואלת הגמרא: ''מה ראה? ראה שאין פתחי אהליהם מכוונים זה לזה'' (ב"ב ס.) ומה הטעם שהקפידו בזה? שאדם לא יציץ 
לתוך אוהלו של חברו משום צניעות, וכתוצאה מכך "וַּתְהִי עָלָיו רּוחַ אֱלֹקים" (שם) ''אמר: ראויים הללו שתשרה עליהם 
שכינה'' (שם) מסביר מו"ר הרב נבנצל שליט"א: מה שנאמר "וַּתְהִי עָלָיו רּוחַ אֱלֹקים" חוזר על תחילת הדיבור ''וַּיַרְא אֶת 
יִׂשְרָאֵל'', דהיינו אין הכוונה ששרתה שכינה על בלעם אלא על ישראל; בלעם הבין שבעקבות הצניעות השוררת במחנה 
ישראל רוח אלוקים שורה עליהם ועל כן ''עלה בליבו שלא יקללם'' (רש"י) ומיד: "וַּיִּׂשָא מְׁשָלֹו וַּיֹאמַר...מַה ּטֹבּו אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב 

מִׁשְּכְנֹתֶיךָ יִׂשְרָאֵל" (שם ג-ה)
אולם בל נטעה להסיק מכאן שבלעם חזר בתשובה, הוא עודו עומד איתן בכוונתו לקלל את ישראל, אלא שכעת הבין 
שבמצב כזה של צניעות המביאה השראת שכינה אי אפשר לקללם. מה העצה אם כן לבצע את זממו? התשובה היא 
סברה פשוטה ביותר: אם הצניעות גורמת להשראת שכינה בישראל, חוסר צניעות תגרום להסתלקותה. מטרת בלעם 

אם כן ברורה מאוד: לקלקל את הצניעות בקרב העם על מנת שהשכינה תסתלק וממילא הקללה תחול מיד.
רואים מכאן שבלעם הרשע היה חכם, שכן הוא הבין מדעתו את מה שהתורה אומרת במפורש: "וְלֹא יִרְאֶה בְךָ עֶרְוַת ּדָבָר 
וְׁשָב מֵַאחֲרֶיךָ" (דברים כג טו) אם אין צניעות השכינה מסתלקת; יש אמנם עבירות נוספות הגורמות לסילוק רוח הקודש אולם 

העדר גדרי צניעות קשה מכולם. מדוע? 
חז"ל המשילו את הקשר שבין הקב"ה לישראל לקשר העמוק שבין איש לאשה; כשעם ישראל אינם שומרים על קדושת 
חיי המשפחה כפי שנצטוו, אזי גם הקב"ה אינו שומר על הקשר שלו עם כנסת ישראל ומסתלק. הגמרא אומרת: ''איש 
ואשה, זכו - שכינה ביניהם, לא זכו - אש אוכלתן'' (סוטה יז.) שם ה' טמון בחיבור הנפלא של הנישואין: אות 'יוד' באיש 
ואות 'הא' באשה. אולם כשיש פרצה בגדרי הצניעות ה' מסתלק והזוג נשאר עם האותיות 'אש'. מצב זה עלול להתדרדר 
עד שהבעל ייאלץ להביא את אשתו לכהן להשקותה מי סוטה - המים המרים המאררים שבהם נמחקת המגילה עם שם 
ה'. מסביר הרב: דבר זה בא להם מידה כנגד מידה על שגרמו בהתנהגותם לסילוק שכינה שביניהם שהוא כעין מחיקת 
שם ה'. נמצאנו למדים את החשיבות הגדולה לשמור על מסגרת המשפחה שכן הקב"ה הורה למחוק את שמו הקדוש על 
מנת להחזיר את ה'שלום בית' ולהתיר אישה לבעלה; זו אכן המצוה היחידה בתורה שמתקיימת על ידי נס: לוקחים קלף 
וכותבים בדיו, לוקחים מים ועפר, מוחקים את המגילה במים והנס אינו מאחר לבוא "וְצָבְתָה בִטְנָּה וְנָפְלָה יְרֵכָּה" (במדבר ה, 
כז) אין שום מצווה אחרת בתורה שמתקיימת על פי נס. בלעם מבין רעיון זה ומחליט לפגוע בצניעות של בני ישראל וכך 

מצליח לסלק שכינה מישראל כפי שמסופר בסוף הפרשה.
הרמח"ל ב'מסילת ישרים' מאריך בתיאור פרטי הקדושה, ומסביר שאדם הרוצה להשיג את הקדושה חייב לשמור על 
העיניים על הדיבור ועל המחשבה. כשנזהרים בשלושת התחומים הללו זוכים לסייעתא דשמיא כדי לא להיכשל 
באיסורי עריות. הרמב"ם מוסיף עצה נוספת המסייעת למנוע כישלונות בתחום העריות: ''אם יבוא לו הרהור יָסיע ליבו 
מדברי הבאי על דברי תורה שהיא ''ַאּיֶלֶת אֲהָבִים וְיַעֲלַת חֵן'' (משלי ה, יט) וממילא היא מבטלת מחשבות רעות והרהורים 

רעים'' (הלכ' איסורי ביאה פ"א ה"יט) 
חייבים לשמור על קדושה וטהרה בחיי הנישואים כדי שתשרה שכינה בישראל. אחת הבעיות הקשות ביותר בדור שלנו 
היא ריבוי הגירושים בעם ישראל. כיצד נקלענו למצב כזה? אחת הסיבות היא: אי שמירת העיניים. אדם המסתכל לכל 
עבר מבחין בהבדלים שבין מה שהוא רואה ברחוב לבין אשתו, ולמרות שהסתכלות זו הינה חיצונית הרי שלאט לאט 

היא מכניסה אכזבה בליבו. התנהגות זו מסוגלת להרוס בניין שנבנה במאמץ גדול במשך שנים רבות. 
והנה מוסיף הרב, ישנה נקודה עקרונית שבכוחה להרוס את חיי הנישואין, והיא בחירת האדם להיות נותן או לוקח; 
כשהאדם מצפה רק לקבל מאשתו, פעמים שהוא מתאכזב כיון שהציפיות גדולות, ומחשבה זו מעוררת בלבו רצון 
להתרחק מאשתו. לעומת זאת, כשהאדם שקוע במחשבות כיצד ומה לתת לאשתו, הקשר ביניהם מתחזק מיום ליום. 
כאשר כל אחד מבן בזוג מעוניין לקחת מהשני שני הצדדים מתאכזבים; תפקיד האדם הוא להידמות להקב"ה וללכת 
בדרכיו. הקב"ה אינו נוטל מאומה שכן אינו חסר מאומה, ממילא ככל שניתן יותר נתקרב יותר להקב"ה וזה מתבטא 

במיוחד בחיי הנישואין.
השלכות הגירושין מרחיקות לכת, שכן ילדים הגדלים עם הורה אחד סובלים מפגיעה קשה; האדם מטבעו זקוק לאבא 
ואימא כשהם ביחד ולא כל אחד לחוד. העולם בנוי על עיקרון הזוגיות: כל דבר בבריאה מורכב מזכר ונקבה. האטומים 
מתחברים זה עם זה; יש אטומים שנותנים אלקטרונים ויש שלוקחים אלקטרונים, ובהתחברות זאת יוצרים את החומר. 
צמחים, בעלי חיים וכמובן האדם - נזר הבריאה - יכולים להתקיים רק על ידי זוגיות. יש מפקד ויש חייל, יש רב ויש 
תלמיד - הכל בנוי על עיקרון הנתינה והקבלה. גדלות האדם היא להרגיל עצמו לתת כמה שיותר, למרות שהאדם מטבעו 
זקוק גם לקבל. הקב"ה כרת ברית עם אבותינו שינחיל את הארץ לבניהם. והדרך היחידה להשיג אותה הינה על ידי 
ברית ותורה. הוא מה שאנחנו מזכירים בברכת המזון: ''על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה ברית ותורה...'' 
''על בריתך שחתמת בבשרנו ועל תורתך שלימדתנו''. חייבים לשמור על קדושת הברית ועל התורה הקדושה על מנת 
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לזכות בירושת הארץ. התורה אומרת: "ׁשָלֹׁש ּפְעָמִים ּבַּׁשָנָה יֵרָאֶה ּכָל זְכּורְךָ" (שמות כג, יז) מדוע נאמר 'זְכּורְךָ' ולא 'זְכָרְךָ'? 
חז"ל אמרו שהמצוה להֶרָאות במקדש שלוש פעמים בשנה מטרתה להופיע עם ברית הקודש שבבשרינו ולהראות 
לקב"ה שאכן שומרים על הברית, שחיי האישות מתנהלים בקדושה כהלכה (הזוהר הקדוש). נקודה זו מיוחדת לארץ ישראל 
שכן קיימת בה השגחה מיוחדת על שמירת הברית ועל כן צריכים לעבור 'ביקורת' בבית המקדש שלוש פעמים בשנה 

לוודא שהאדם נזהר כראוי. בלעם הבין מדעתו נקודה זו ועל כן קלקל בה את ישראל.
 לימוד זה חייב להיות נגד עינינו תמיד, ולמרות שלפעמים האדם נכשל אסור להתייאש: חייבים להתאזר בכוחות נפש 

ולשמור על קדושה וטהרה וכך נזכה להידבק בקב"ה. 

עלון זה מוקדש כל השנה ב"נ לע"נ הרבנית שפרה נבנצל בת לאה זצ"ל 
שבת שלום  יצחק חלבה

לעילוי נשמת אאמו"ר אברהם (אלברטו) בן מרים חלבה , הג"ר יוסף שלום ב"ר אברהם וחיה מושא, הרב יעקב חי בן מרגלית, הרב 
אברהם צוקרמן בן שרה, אריה לייב בן דבורה, הרב חנן פורת בן שולמית, עמידרור בן שרה, עוזיאל זוסיא בן יעקב משה, מתתיהו 

מנחם בן לאה, אבנר יחיאל בן רחל, חיים בן יוסף דוד, גרשום בן חנה, מנשה בן שרה, מרדכי מורד בן חנה, מרדכי שמעון בן דאדא, 
שלמה בן פורטונה, מאיר ירחמיאל בן שמחה, מסעוד בן עליה, עמרם בן עישה, אילן בן יחזקאל, מנחם נחום בן אליעזר ליפא, שמעון 
בן עישה, שלמה חי בן מזל טאוס, מורדכי שלום בן רחל, עמרם בן אסתר, זאב בן ברכה, משה בן פלור, אביאתר בן ברוך הי"ד, יצחק 

בן אסתר, ניר יהודה בן מיכל, יעקב בן מרים, יעקב בן רחל, אייל בן עירית תשורה הי"ד, יעקב נפתלי בן רחל הי"ד, גיל-עד מיכאל בן 
בת גלים הי"ד, דודי רחמים בן חנה, יוסף ברוך בן תמר, שלמה בן שמחה, אליעזר בן צבי וציפורה, אליהו בן נעמי, שמעון בן דינה, 

בנימין בנדט בן יוסף, הרבנית שפרה בת לאה, שרה בת מרים, שושנה בת רוזה, שרה רחל בת בוליסה, שרה בת רוחמה, שרה בת 
שולמית, ברוריה בת מרגלית, אילנה בת רחל, מזל פורטונה בת שרה, אלסירה בת שרה, רחל בת סוליקה, יהודית בת עזיזה, אוז'ני בת 

רוזה, פרלה בת גוטי, שרה בת קיז'ה, שרה בת מרים, רחל בת שרה, רינה בת אסתר ת.נ.צ.ב.ה.                                                    
המעוניין לקבל כל שבוע את העלון בדואר אלקטרוני ניתן לשלוח בקשה למייל: jalabe@neto.net.il  ללא תשלום לזיכוי הרבים

השיחה נערכה על פי הבנתו של העורך. כל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד.
ניתן לעיין בעלונים קודמים באתר 

http://sites.google.com/site/rabbinebenzahl
עלון זה יהיה מוקדש לרפואתה השלמה של אורלי בת דונה וסילביה רות בת אסתר
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