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ושלשה דברים  ,כל מי שיש בידו שלשה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו: ")יט ,ה(אבות כתוב בפרקי    
 ,עין רעה .מתלמידיו של אברהם אבינו ,ונפש שפלה ,ורוח נמוכה ,עין טובה .אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע

מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם  .מתלמידיו של בלעם הרשע ,ונפש רחבה ,ורוח גבוה
להנחיל אוהבי " ), כא(משלי חשנאמר  ,תלמידיו של אברהם אבינו אוכלין בעולם הזה ונוחלין בעולם הבא ?הרשע

 ), כד(תהלים נהשנאמר  ,אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשין גיהנם ויורדין לבאר שחת ".יש ואוצרותיהם אמלא
   ".תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בךואתה אלהים "
שתלמידיו של אברהם אבינו אוכלין בעולם הזה ונוחלין בעולם מקשה ה'אור יהל', מדוע המשנה הוצרכה לבאר   

? לכאורה זה פשוט, ומי יחשוב אחרת? אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשין גיהנם ויורדין לבאר שחת, הבא
  עבור מידות טובות יורשין גיהנום, ובעבור מידות רעות נוחלין עולם הבא?וכי ב

(ח"א עמ' . וכתב על זה ה'אור יהל' היא החריצות לקנות ממון "עין רעה"ש, ם"מפרש הרמבמהי "עין רעה"?   
, שאינו מדובר כאן על אדם שגוזל ממון אחרים. אלא על אדם שאינו לוקח מחבירו אפילו פרוטה אחת שלא רפח)

כדין, וכל הונו בא לו בנקיות כפיים. ואפילו כן, אדם החרוץ לקנות ממון נחשב בעל "עין רעה", ומתלמידיו של 
שבא מארם נהרים בעבור הממון בלעם הרשע. וכתב הרמב"ם שרואים את חריצותו של בלעם לקנות ממון מזה 

אשר נשכר בו לקלל את ישראל. הנה לא דיברו כאן על רשעתו שהלך לקלל, אלא על החריצות שבא מארם 
נהרים בעבור הממון אשר נשכר בו. ומי בעל לב לא יזדעזע ויחרד לנפשו, בשמוע שהחרוץ לקנות ממון ולצבור 

דיו של בלעם הרשע, ויורד לבאר שחת רחמנא ליצלן. ממון כשר בתכלית הכשרות, רשע נקרא, מתלמי –הון 
ומזה רואים עד כמה רחוקים אנו מדעת תורה! ובעינינו, אדם שמתאווה לממון ורודף אחריו בכל כוחו, הרי אנו 
מראים עליו באצבע ומשתבחים בו, ואומרים ראו וקחו מוסר שאין צריכים להתעצל, שלפנינו אדם חרוץ זריז 

ל היפך הדעת והסכלות הגמורה! שבמקום להתאנח ולבכות מרה על אבדון נפש יקרה, שמת ונשכר. אוי ואבוי ע
בחצי ימיו, ויורש גיהנם, ויורד לבאר שחת, עוד שמחים ומשתעשעים עמו. ואני הולך רכיל ומגלה סוד, אמנם 

של בלעם מי מאיתנו לא יתאווה לאסוף ממון שכר! האם יחשוד מי שהוא בעצמו שיש בזה מענין "עין רעה" 
ואם כן, אין לנו אלא להיכנע בפני הרשע? אבל אדרבה, ינסה אחד לפרש אחרת את דברי הרמב"ם, אם יוכל. 

  עד כאן דברי ה'אור יהל'. האמת, להתבייש, להודות, ולשוב!
כגון  ,אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה: (פ"ז הלכה ג')והרמב"ם בעצמו כתב בהלכות תשובה   

 ,רעות שיש לו (מידות) כך הוא צריך לחפש בדעות ,אלא כשם שצריך אדם לשוב מאלו .וגניבה ,וגזל ,זנות
ומרדיפת המאכלות  ,והכבוד ומרדיפת הממון (ליצנות), ומן ַהִהתול ,ומן הקנאה ,ומן האיבה ,ולשוב מן הכעס

שבזמן שאדם  ,מעשהנות קשים מאותן שיש בהן וואלו העומן הכל צריך לחזור בתשובה,  .וכיוצא בהן
   , עכ"ל.נשקע באלו קשה הוא לפרוש מהם



: שכתב (סוף פרק כא)נשאלת השאלה, מה כל כך גרוע בחריצות לקנות ממון? הדבר יובן על פי דברי המסילת ישרים 
(ביצה  ז"למרו חכמו שא .כי ודאי אי אפשר שיחסר לאדם מה שנקצב לוהבו על ה' לגמרי, ישישליך האדם צריך 

ולקבל מה שנקצב לו בראש  ,בטל תוכבר היה אדם יכול לשב ".כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה": ).טז
, אשר על כן חייב אדם להשתדל ), יט(בראשית ג" ך תאכל לחםיבזעת אפ" של , אם לא שקדם הקנס לכל בני אדםהשנה

שפורע כל המין האנושי אשר אין  )tax( "מס"והרי זה כ .איזה השתדלות לצורך פרנסתו, שכן גזר המלך העליון
שתדלות מוכרח, האך לא שההשתדלות הוא המועיל, אלא שה, ותהשתדלעשות ל דםעל כן צריך א .להמלט ממנו

ואינו צריך לבלות ימיו  ,לברכת שמים שתשרה עליו וכיון שהשתדל הרי יצא ידי חובתו, וכבר יש מקום
  , ע"ש.בחריצות והשתדלות

כל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו: "כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל קנות ממון בעצם מכריז בנמצא, אדם החרוץ ל  
ולא הקב"ה! הוא חושב שבזה שהוא חרוץ לרדוף אחר ממון, ירוויח יותר, אפילו למעלה ממה שה' קצב לו.  –הזה" 

נוהג כפי שכתב המסילת , ואינם מועילים מאומהאדם שבאמת מאמין בה' מבין שכל חריצותו ורדיפתו לקנות ממון 
  ".ואינו צריך לבלות ימיו בחריצות והשתדלותישרים: "

בזה ניתן להבין מדוע המשנה הוצרכה לבאר שתלמידיו של אברהם נוחלין עולם הבא, ותלמידיו של בלעם יורשין   
אחד הגדולים גיהנום ויורדין לבאר שחת. מפרש ה'אור יהל', תלמיד של בלעם יכול להיראות, כפי ראות עינינו, כ

והחשובים שבישראל! ולעולם לא היינו חושבים רעה עליו, אלא שאולי אינו מקודש ופרוש ביותר, שהרי חרוץ הוא 
לקנות ממון. אבל לחשוב שהוא יורש גיהנום ויורד לבאר שחת, את זה לא היינו מביחינים ומאמינים כלל, ולכן 

  הוצרכה המשנה ללמדנו זאת.
הרמב"ם הנ"ל, אדם יכול להתייאש לגמרי. למעשה אנו חיים בעולם שזועק "רדפו אחר לאחר שקוראים את דברי   

ממון!". וכל אחד מושפע מזה, אחד פחות ואחד יותר. וכי לזה נבראנו, לירוש גיהנום ולרדת לבאר שחת?! מהי 
ומצאה איש  ,הרשובתולה מא הכי יהיה נער: אומרת התורה, "ישנו כלל גדול בעבודת ה'העבודה שלנו בענין זה? 

על דבר אשר  האת הנער ,תם באבנים ומתוווהוצאתם את שניהם אל שער העיר ההוא וסקלתם א ,ושכב עמה בעיר
. אומר האדמו"ר מטשעהרין, למרות שמדובר כאן על עבירה חמורה שעונשה מיתה, כד)-(דברים כב, כג" לא צעקה בעיר

עיקר התביעה עליה היא מדוע לא צעקה התורה לא מדגישה שהנערה נענשת בעבור המעשה שעשתה, אלא 
! מכאן לומדים, כשהיצר מפתה ומכשיל אותנו בעבירות, עיקר התביעה עלינו אינו בהכרח מעשה העבירה לעזרה
ו, אלא מדוע לא צעקנו לעזרה! הרי הקב"ה מוכן ומזומן לעזור לנו בכל נסיון. ואם לא צועקים, זה מראה שעשינ

שלא איכפת לנו מהעבירה, וזה לבד יכול להיות יותר גרוע מהעבירה עצמה. לעומת זאת, אם אדם שכב עם הנערה 
" ואין מושיע לה הרשוהמא הנערצעקה ה ,כי בשדה מצאה" , הנערה אינה חייבת מיתה. ומסבירה התורה:שדהב

. ולעיניננו, אף שבפועל קשה ביותר להיות נקי מתאוות הממון, אנו לא נמצאים בשדה! אבינו שבשמים (דברים כב, כז)
  מתאווה לשמוע את צעקתנו! ואם לא צועקים, זה מראה שלא איכפת לנו, וזה יותר גרוע מהעבירה עצמה. 

בדיוק ביום  .ות מי שחייב להשאר בלילה במקרה שיש צורך ברופא בדחיפותבית חולים גדול שהיה שם תורנמשל ל  
לכן ציוה לו הרופא  שהגיע תור של רופא צעיר ובלתי מנוסה להשאר בלילה, היה עומס גדול של חולים רציניים.

קשר להתהסס ת להראשי ואמר לו, במקרה שאתה רואה בלילה שיש לך מדי הרבה עבודה, ואתה לא יכול להסתדר, א
ו בדחיפות לחולה הראשון עד שקראו ללא הספיק לעזור  לחולה.הלילה אכן עבר לרופא הצעיר בריצה מחולה  .אלי

היות  .בבוקר התברר שכמה חולים לא החזיקו מעמד ומתו באותו לילה וכו'. לחולה השני, ומהשני רץ לשלישי
ו לפניו טענות גדולות שהוא אחראי למותם של היה אחראי לאותו לילה, הזמינו אותו למשפט, והציג הצעירשהרופא 

היה עומס בלתי הרי שזה לא אשמתו ש ,לחפותו ,אבל הרופא טען .כמה חולים כי הוא לא טיפל בהם כמו שצריך
כאן התערב הרופא הראשי וצעק לעבורו, אתה צודק שהיה בלילה ההוא עומס גדול של חולים,  .רגיל בבית חולים

ומדוע לא  !ליאה לא מסוגל להשתלט לבד על המצב, אתה יכול להתקשר אבל אמרתי לך שבמקרה שאת ! באמתעלינו לצעוק לה' כפשוטו, ולומר לו: אבא!! אנא תעזור לי להאמין בך  !לכן אתה אשם ?ליאהתקשרת 
כלל! אני רוצה אותך, רק אותך!! ו"קרוב ה' לכל קוראיו, לכל  ידותיו של בלעם! אני לא רוצה אותןתציל אותי ממ

  אשר יקראהו באמת"!
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