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אשרי האיש – פנינים והארות מכל הדורות /
ישראל אברהם קלאר
אשרי האיש גו' .רבי יודן אומר :המזמור הזה משובח מכל המזמורים (מד' שוח"ט)

אשרי האיש אשר לא הלך  -מעולם  -בעצת רשעים .ביאורים
מדוע גדולה מעלת מי שמעולם לא חטא
החסיד הדורש רבי יוסף יעבץ זצ"ל ,ממגורשי ספרד ,ביאר ,הן בפירושו לתהלים ,והן
בפירושו לאבות (פ"ד מי" ג) את מה שנאמר "אשרי האיש אשר לא הלך" בלשון עבר,
שבא לשבח את מי ש'מעולם' לא הלך בעצת רשעים[ .וכבר דנו יחדיו בהשוואת הדברים
עם מאמר חז"ל "מקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד"].
ועתה נבוא ללקט מספרי רבותינו הקדמונים ,כמה ביאורים מדוע גדולה מעלת מי
שמעולם לא חטא ,על מעלת מי שחזר בתשובה.
ביאור ראשון  -שלא איבד יום אחד מימיו
החסיד יעבץ עצמו מבאר את מעלת מי שלא חטא:
"שלא איבד אפילו יום אחד מימיו" ,וכדברי חז"ל (סוכה פ"ה מ"ד) "אשרי ילדותינו שלא
ביישה את זקנותנו וכו'" ,ולזה אין מועיל שישוב בתשובה ,ובפירושו לאבות החמיר עוד:
כי על אותו זמן שאיבד נאמר (קהלת א ,טו) "מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל
להמנות"[ .וכבר דנו יחדיו בהשוואת הדברים עם מאמר חז"ל "זדונותיו נעשים לו
כזכויות"].
ביאור שני  -כי איבריו רגילים לעבודת השם
ועוד נקודה מזכיר שם החסיד יעבץ ,ויש לראותה כמעלה נוספת ,נפרדת:
"כי כבר הרגיל איבריו לעבודת השי"ת".
ועל פי הוספתו זו ממשיך בפירושו לאבות לבאר ,שזה "והיה כעץ וגו' אשר פריו יתן
בעתו וגו' וכל אשר יעשה יצליח" .ובפירושו לתהלים ממשיך :ואך מיעוט הם הנמלטים
אל עיר מקלט התשובה אחרי חטאם.
ביאור שלישי  -כי מקומו בתוך היכל המלך
והגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל (ה'חכמת שלמה' .בספרו 'חכמת התורה' על פסוק
'האזינו השמים') מבאר מעלת מי שמעולם לא חטא ,שמקומו הוא 'בתוך' היכל המלך,
ולעומת זאת מי שחטא ושב יכול לפגוש את המלך רק בחוץ.
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עמוד ו

אשרי האיש – פנינים והארות מכל הדורות  /ישראל אברהם קלאר
אשרי האיש אשר לא הלך  -מעולם  -בעצת רשעים .ביאורים מדוע גדולה מעלת מי
שמעולם לא חטא

דברי החכמת שלמה מיוסדים על דברי ה"כלי חמדה" (ר"ש לנייאדו ,תחלת פרשת
האזינו) ,ששמע את יסוד הדברים מפי הר"מ קורדובירו ("הרמ"ק") .ומבאר את כלל
המזמור בדרך זו:
אשרי האיש אשר לא הלך – גם בעבר – בעצת רשעים וגו' – כי ישנה מעלה למי שלא
חטא מעולם על מעלת בעל תשובה ,והיה – כי מי שלא חטא מעולם הוא כעץ שתול וגו'
– נמצא תמיד במקומו המיוחד לו ב היכל ה' ,ושם הוא נותן פריו בעתו וגו' ,כמו שר
המשרת בתוך בית המלך [כמו בתהלים צב ,יד "שתולים בבית ה'"].
לא כן הרשעים – שחוזרים כעת בתשובה – כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח – הם כמוץ
שנמצא בחוץ ומיטלטל ממקום למקום ,כי אין לו מקום מיוחד ,כך הם אינם בתוך בית ה'.
ועל כן לא יקומו רשעים וגו' בעדת צדיקים – מה שאנו יודעים ש"מקום שבעלי תשובה
עומדין צדיקים גמורים אין יכולים לעמוד" הסיבה לכך היא לא מפני שהם 'עדיפים' על
צדיקים גמורים ,רק מסיבה אחרת הצדיקים הגמורים אינם עומדים במקום שבעלי
התשובה עומדיםא – כי יודע ה' דרך צדיקים – לצדיקים יש מקום "ידוע" כלומר מקום
קבוע בהיכל ה' ,ואילו דרך רשעים תאבד – הרשעים שחזרו בתשובה נשארים בחוץ,
מקומם אינו "ידוע"  .ומזה נובע מה ש"מקום שבעלי תשובה וכו'" ,שכאשר המלך אינו
בתוך הארמון אז רק אלו שנמצאים בחוץ יכולים לראות אותו ,לעומת השרים שומרי
הסף שאינם רשאים לנטוש את היכל המלךב.
*
ביאור רביעי  -כי מצליח יותר להתגבר על יצרו ,וגם מקבלים ממנו את תוכחותיו
בספר 'עוללות יהודה' מרחיב את השאלה :מדוע "הלך" נאמר בלשון עבר" ,חפצו"
בלשון הווה ,ו"יהגה" בלשון עתיד?
ומבאר את המשך הפסוקים כך :אשרי האיש אשר לא הלך – מעולם – בעצת רשעים,
וגו' ,כי  -מפני שהעושה כן ,אם בתורת ה' חפצו ,יוכל להתגבר כל כך על יצרו עד כדי
שבתורתו יהגה יומם ולילה ,ואדם כזה גם כל אשר יעשה לחזק אחרים בעבודת ה' יצליח,
כי לא יוכלו לומר לו "זכור מעשיך הראשונים".
*

א

ומלת 'במשפט' צריכה ביאור לכאורה לפי ביאור זה.
ב
נראה להציע אופן נוסף [שלפיו אין במזמור התיחסות למעלת החוזרים בתשובה שפוגשים את המלך כשהוא
בחוץ ,ולכן לפירוש זה מיושב יותר מדוע נאמר "על כן לא יקומו רשעים וגו' בעדת צדיקים" ,ולא להפך "על כן לא
יקומו צדיקים וגו' בעדת רשעים"] :על כן לא יקומו וגו' בעדת צדיקים – לא יוכלו החוזרים בתשובה להיות גם כן
בהיכל המלך יחד עם הצדיקים ,כי יודע ה' דרך צדיקים – דרך הצדיקים היא בתוך היכל המלך ,ודרך רשעים תאבד
– אבל הרשעים ,מעת היותם רשעים אבדה מהם הדרך אל היכל המלך ,ומעוות לא יוכל לתקון ,ולכן גם אם ישובו
בתשובה לא יוכלו לפגוש את המלך רק בחוץ.
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד ז

אשרי האיש – פנינים והארות מכל הדורות  /ישראל אברהם קלאר
אשרי האיש אשר לא הלך  -מעולם  -בעצת רשעים .ביאורים מדוע גדולה מעלת מי
שמעולם לא חטא

ביאור חמישי  -כי בחלק המחשבה אין הזדונות נעשים כזכויות
בתפארת ראובן (לר"ר הכהן כץ ,אב"ד זאבנא ואב"ד וואלשצווי ,תלמיד הר"א
מליז'נסק) מבאר את המשך הפסוקים כך :אשרי האיש אשר לא הלך גם בעבר בעצת
רשעים וגו' ,אם תאמר מדוע עדיף מי שלא חטא על החוטא ושב ,הרי מאחר שלא חטא
איך יקיים את העשה של תשובה? התשובה לכך – "כי אם בתורת ה' וגו'" ,כלומר :יכול
ללמוד בתורה על מצות התשובה וייחשב לו כאילו קיים זאת (כמו במנחות קי ,א).
ואם תאמר עדיין מהי מעלת מי שלא חטא הרי גם לבעל תשובה יש זכויות ,שזדונותיו
נהפכים לזכויות (יומא פו ,ב)? התשובה לכך – שרק המעשה נהפך לזכויות ,ולא
המחשבה ,לעומת מי שלא חטא שעליו נאמר "אשר פריו – שכר המעשה – יתן בעתו,
ועלהו – שכר המחשבה – לא יבול" [על פי שבת פח,א שהקדמת נעשה לנשמע משולה
להקדמת העלה לפריג .יא"ק :על כן לא יקומו חטאים ששבו ,בעדת צדיקים שלא חטאוד,
לקבל שכר כמותם ,מהטעם הבא ]:כי יודע ה' דרך צדיקים – את מחשבת הצדיקים
מחשב ה' לצדיקים בשכרם ,ודרך רשעים תאבד – אבל מחשבת הרשעים תאבדה].

ג משמע מדבריו ש"נשמע" היינו מחשבה ,ואולי כוונתו שכך הוא עומק כוונת הגמרא "עמא פזיזא" כלומר שהקדימו
מעשה למחשבה ,שלא חשבו לפני העשייה.
ד
בדומה לדרשה בסנהדרין צט ,א "מאי רחוק רחוק דמעיקרא ומאי קרוב קרוב דמעיקרא".
ה
נראה לבאר :אינה נשמרת להם ,שלכשישובו לא תהפך להם לזכויות[ .ובמאמר הקודם הובא כיצד מפרש על פי
זה את דרשת חז"ל (בר"ר ב ,ה) "מתחלת בריתו של עולם וגו'"].
מה שלדבריו קרויה המחשבה "דרך" טעון ביאור ,ויש לבאר שהכוונה בדומה לדברי המלבי"ם (יחזקאל טז,מז ,ועוד
מקומות בדומה) "הדרכי ם הם דרכי הנפש שמהם צומחות הפעולות" .ולפי זה יש לבאר את כוונת המלים "דרך
רשעים" שהמחשבה היא הדרך המובילה להיות רשעים במעשה ,וכן "דרך צדיקים" להפך .וראה תהלות ישראל
(ר"ש קלוגר) שגם את דבריו נראה לבאר כך.
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד ח

באהלה של תורה  /הרב יהודה אייזנשטיין ,מח"ס 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'
"ראשית גוים עמלק" – מי ה'ראשית' ,עמלק או מצרים?

באהלה של תורה  /הרב יהודה אייזנשטיין ,מח"ס
'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'
"ראשית גוים עמלק" – מי ה'ראשית' ,עמלק או מצרים?
יתו ֲע ֵדי ֹא ֵבד (כד ,כ)
ח ַר ֹ
ּגו ַים ֲע ָמ ֵלק ְו ַּא ֲ
אשית ֹ
אמר ֵר ַ
ַּי ַּ
לו ו ֹ
ש ֹ
שא ְמ ָ
ַּי ָ
ַּרא ֶאת ֲע ָמ ֵלק ו ַ
וי ְ
א] הנה בלק מגדיר את עמלק (במדבר כד ,כ) "ראשית גוים עמלק" ,והטעם מפרש
רש"י ,כי הוא היה הראשון שנלחם בישראלו.
ותמוה טובא ,שהרי מצרים נלחמו בישראל לפני עמלק?
ובאמת מוצאים אנו שגם מצרים מוגדרים "ראשית" ,כפי שנאמר (תהלים עח ,נא) "ויך
כל בכור במצרים ראשית אונים באהלי חם".
ועלינו להבין ,מה הם שני הבחינות של "ראשית" שאנו מוצאים שמוזכרים ,הן על
מצרים והן על עמלק.
דברים נפלאים כותב בזה הגר"י הוטנר זצ"ל (פחד יצחק פסח מאמר כא):
ישנם שני מערכות ,מערכת אחת של "שבעה עממים" – אשר נתבארו בתורה כמה
פעמים ,ומערכת שניה של "ד' מלכויות" – שנתפרשו בדברי הנבואה של דניאל.
ה"ראשית" של מצרים מתייחס למערכת של הד' מלכויות ,ואילו ה"ראשית" של עמלק
מתייחס למערכת של ז' עממים.
"קבלו מלכותי  -קבלו גזרותי"
ב] וביאור הדברים ,ע"פ משל לאדון שקנה עבד ,שבשביל שהעבד יעשה את רצון רבו,
צריך שיוקדם שני דברים לעשיה זו ) 1( ,עצם חלות הקניה ,שיסכים העבד שיקנה אותו
האדון להיות עבד שלו ,ועי"ז העבד משועבד לרצונו של האדון )2( .האדון צריך גם
להודיע לעבד מה רצונו שיעבוד אותו ,ורק עי"ז יודע העבד במה לעבדו.
וכך גם עם ישראל ) 1( ,על ידי גאולת מצרים נעשו ישראל עבדים של המקום ,כמש"נ
"כי עבדי הם אשר הוצאתי" ואמרו חז"ל "עבדי ה' ולא עבדי פרעה" ,ועי"ז נעשו
משועבדים לרצונו של מקום ) 2( .על ידי מתן תורה ,יודעים ישראל במה לעבוד את
הקב"ה ,ובב ואם לארץ ישראל הם באים למקום העבודה ממש.
ודבר זה מבואר ברמב"ן (שמות כ ,ב) ,שמביא מה שמובא במכילתא עה"פ "לא יהיה לך
אלק ים אחרים על פני" ,למה נאמר? לפי שהוא אומר "אנכי ה' אלקיך" .משל למלך
שנכנס למדינה ,אמרו לו עבדיו ,גזור עלינו גזירות .אמר להם ,לאו ,כשתקבלו מלכותי
אגזור עליכם גזירות ,שאם מלכותי אינכם מקבלים גזירותי האיך אתם מקיימין .כך אמר
ו וכ"כ הגר"א (ליקוטי תורה פי' על תפילת חנה) "ראשית גוים עמלק" כי הוא הראשון שנלחם עם ישראל ,והוא גם
יהיה האחרון שילחם עמם שנאמר "ואחריתו עדי אובד".
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד ט

באהלה של תורה  /הרב יהודה אייזנשטיין ,מח"ס 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'
"ראשית גוים עמלק" – מי ה' ראשית' ,עמלק או מצרים?

המקום לישראל "אנכי ה' אלק יך" "לא יהיה לך" ,אני הוא שקבלתם מלכותי עליכם
במצרים? אמרו לו ,הן ,כשקבלתם מלכותי קבלו גזרותי .כלומר אחר שאתם מקבלים
עליכם ומודים שאני ה' ואני אלקיכם מארץ מצרים קבלו כל מצותי.
ומבואר שיש שני חלקים ) 1 .קבלת המלכות ,וזהו החלות שם עבד שקיבלו מחמת
היציאה ממצרים )2 .קבלת המצות ,שזהו מתן תורה.
מערכת ד' מלכויות ומערכת ז' עממים
ג] והנה מערכת ההתנגדות של הד' מלכויות ,מכוונת היא בעיקר כנגד מהותם של
ישראל בתורת עבדי ה' לשעבדם ,ועד כמה שהאדם כפות באתרא אחרינא אינו יכול
להיקרא בתואר עבדי ה' .ומכיון שהד' מלכויות משעבדים את ישראל ועושים אותם
עבדים לעבדים ,ממילא הם סותרים את מהותם של ישראל שהינם "עבדי ה'".
לא כן המערכת של ז' אומות ,שלא היו משעבדים את ישראל כל עיקר ,ורק שלא היו
מניחים להם לבוא לארץ ישראל שהוא מקום העבודה לעבוד את רבונם ,נמצא שאין
התנגדותם לעצם התואר של עבדי ה' אלא מניעה לעבודה בפועל ממש.
ולכן ד' המלכויות נקראות על שם המלכות שלהם ,ואילו ז' עממים קרואים על שם
העם  .כי מערכת ההתנגדות של ד' המלכויות ,זה מצד שהם משעבדים את ישראל,
ולשעבד את זולתו שייך למלכות .משא"כ ההתנגדות לעבודה יכולה לבא מצד כח מונע,
ולכן ההתנגדות הזו קרויה על שם העמים בלבד ולא על שם מלכותם.
ד] ומעתה מבואר ה יטב ,שמצרים נקראת "ראשית" במערכת זו של עקירת השם תואר
של "עבדי ה'" ,שבעוד שהד' מלכויות באו לעקור את השם תואר "עבדי ה'" של כנסת
ישראל ,שכבר היה דבוק להם מכבר ע"י גאולת מצרים ,מצרים היא בחינת ה"ראשית"
שבאה להתנגד שלא יחול עליהם השם תואר של "עבדי ה'".
ואילו ע מלק נקרא "ראשית" ,כלפי מערכת ההתנגדות של הז' עממים .שבעוד
שההתנגדות שלהן היתה רק על העבודה בפועל אחרי שכבר התגלה הרצון של האדון
במה לעבדו (אחרי שכבר היה מ"ת) ,עמלק היה ה"ראשית" שבא למנוע אפילו את גילוי
הרצון של האדון איך לעבדו (שלא יהיה מ"ת).
והדברים מדויקיים להפליא ,שאילו פרעה אמר (שמות ה ,ב) "לא ידעתי את ה'" – היינו
שלא מכיר את האדון ,וממילא אין בכלל מקום לשם עבד כל עיקר .משא"כ עמלק שבא
אחרי שכבר חל עליהם שם עבדי ה' ,ועיקר התנגדותו היתה למנוע את העבודה בפועל,
לכן

אמרו

חז"ל ז

ש"עמלק

יודע

את

רבונו

ומתכוון

למרוד

בו".

לתגובות:

okmail.co.il@5322206

ז לשון זה נמצא בספר תורה אור (תצוה פג .):וע"ע בפסיקתא רבתי (פיסקא ז) שאמרו "גאות אדם תשפילנו" זה
עמלק שנתגאה על ה' בחירופיו ובגידופיו ובזמורה ,שהיה נוטל זכרותם של ישראל וזרק כלפי מעלה ומחרף ואמר
בזו בחרת כו' .וע"ע ברמב"ן (שמות יז ,טז) שכותב" ,ועמלק בא ממרחק ,כמתגבר על השם ,ולכך אמר בו "ולא ירא
אלקים" .והאברבנאל (שם יז ,ח) כותב" ,שעמלק שלח יד על כס יה לבזותו ולהמעיטו ולא ירא אלקים מגשת לבטל
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד י

באר צבי  /הרב צבי קריזר ,ראש כולל 'נזר אברהם' ומג"ש בביהכ"נ איצקוביץ' בב"ב ,מח"ס באר צבי
"ולא ראה עמל בישראל"

באר צבי  /הרב צבי קריזר ,ראש כולל 'נזר
אברהם' ומג"ש בביהכ"נ איצקוביץ' בב"ב ,מח"ס
באר צבי
"ולא ראה עמל בישראל"
ַּע ֹקב ְו ֹלא ָר ָאה ָע ָמל ְב ַי ְש ָר ֵאל (כג ,כא)
ֹלא ַה ַביט ָאוֶן ְבי ֲ
פירש"י עמל לשון עבירה וכו' ,לפי שהעבירה היא עמל לפני המקום .יש לבאר מדוע
עבירה היא 'עמל' לפני הקב"ה ,ובמה היא נחשבת עמל .ובפשטות היה נראה לומר ,ע"פ
מה דאיתא בסנהדרין (דף ח ).עה"פ כי המשפט לאלוקים הוא (דברים א' י"ז) ,א"ר חמא
ברבי חנינא אמר הקב"ה לא דיין לרש עים שנוטלים ממון מזה ונותנים לזה שלא כדין
אלא שמטריחין אותי להחזיר ממון לבעליו .הרי מבואר ,שהעבירה יוצרת הטרחה כביכול
להקב"ה לתקן את אשר עיוות האדם.
אולם יותר נראה לבאר בזה ,מדוע נקראת עבירה בשם 'עמל' ,דהנה ידוע ש'עמל' הוא
ביטוי לדבר שאין ממנו שום תועלת ,וכמו שמצינו בהגדה של פסח "עמלנו אלו הבנים"
שנאמר כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו ,ד יש שפירשו [אורחות חיים מלוניל ח"א הל'
ליל פסח עמ' פ"ג ,מלבי"ם בקונטרס יאיר אור אות ע' סי' ג' ,וכן ביאר ה"דברי שאול"
להג"ר יוסף שאול נתנזון זצ"ל] ,שכל מה שהאדם יגע לריק ,דהיינו ללא תכלית ותועלת,
נקרא בשם "עמל" ומאחר ומבואר בקרא שהשליכו את בניהם ליאור ,א"כ אין שום
תכלית בהולדתם וגידולם של הבנים ,וע"כ זהו עמל ,ושייך לכנותם בלשון "עמלנו" .ע"כ.
וא"כ גם לעניננו ,מאחר ותכלית כל הבריאה כולה הוא רק קיום התורה והמצוות ,א"כ
בעשיית המצוות יש קיום לכל הבריאה ,אבל כשעושה עבירות ח"ו ,אף אם לפי טעותו
סבור שיש לו בזה איזה תועלת כל שהיא ,מ"מ הרי הוא כאילו מורה בזה שלשוא בראו
הקב"ה ,כי אין בזה את התועלת והתכלית הרצויה בבריאת כל העולמות כולם ,דלצורך
עבירה לא היה הקב"ה בורא את העולם בכלל ואת החוטא בפרט ,וממילא זהו גופא
ה"עמל" ,שאין בזה תכלית.
ובזה יש לבאר גם את הגמ' בברכות (לא ):דאיתא התם גבי חנה שאמרה לפני הקב"ה
כל מה שבראת באשה לא בראת דבר אחד לבטלה ,עיניים לראות ואזנים לשמוע וכו' תן
לי בן ואניק בהן .ו לכאורה צריך להבין מה כאן הטענה של חנה ,הרי אצל כל הנשים
שאינן עקרות זה באמת לא לבטלה ,ורק הגזירה מאת ה' שלא יהיה לה ולד ,גורמת
שאצלה זה ללא שימוש .ואם זו טענה ,הרי כל עקרה תוכל לזכות בבנים בטענה זו .אולם
שמו ולשלוח ידו על כסאו כו' שעמלק כיון לחלל כסא כבודו .והמלבי"ם (שמואל א טו ,ב) כותב "שלא היה דרך
מלחמה כנהוג רק דרך כפירה נגד ה'" .וכ"כ במשנת ר"א (ח"ג עמ' צ) שעמלק הוא בחינת "מכיר את בוראו ומתכוין
למרוד בו" ,ומאחר שעמלק אינו העדר הכרה אלא הכרה ומרידה גלויה ,לכן מחייתו של עמלק נוגעת כ"כ לגילוי
כבוד שמים בהאי עלמא.
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד יא

באר צבי  /הרב צבי קריזר ,ראש כולל 'נזר אברהם' ומג"ש בביהכ"נ איצקוביץ' בב"ב ,מח"ס באר צבי
"ולא ראה עמל בישראל"

יש לבאר בזה כהנ"ל ,שבאמת הרי כל אבר ואבר שבאדם יש לו תכלית למה שייעדו
הקב"ה .אלא שבדרך העולם שאין האדם מקפיד להשתמש באיבריו רק לאותה מטרה
שלשמם נבראו[ .וכמו שאנו אומרים ב'תפילה זכה'  ,בראת בי עינים ,אזנים ואני טימאתי
אותם וכו'] .ואז יוצא שכשמשתמש באיזה איבר לדבר שאינו רצון ה' ,באותו זמן זה כמו
שניתן לו אותו "לבטלה" .לעומת זאת חנה ,היא בצדקותה ,בכל איבריה לא השתמשה
אלא אך ורק לתכלית הנרצית שבגינם ברא אותם הקב"ה ונתנם לה ,וע"כ יכלה לטעון
בצדק ששום איבר אצלה הוא לא "לבטלה" .משא"כ שאר עקרות אינן יכולות לטעון כך.
וע"פ הביאור הנ"ל בתיבת 'עמל' ,יבואר שפיר מה דדרשו חז"ל בתו"כ עה"פ אם
בחוקותי תלכו (ויקרא כ"ו ג') ,שתהיו עמלים בתורה .ומקשים ,א' ,מדוע נקרא עמל
התורה בשם "חוק" .ב' ,מנ"ל לחז"ל לדרוש פסוק זה דוקא על ענין העמל בתורה .וכבר
רבו הביאורים בזה .אולם להנ"ל יש לבאר היטב ,דהרי נתבאר שההגדרה של 'עמל' הוא
כשהדבר נעשה ללא תכלית וללא תועלת ,וא"כ גם לענין 'עמל התורה' ,מחוייב האדם
לעמול גם כאשר אינו מבין מהי התועלת שתהיה לו מחמת העמילות בתורה ,דזהו אכן
יסוד ענין 'עמל התורה' ,שמתבטא דוקא בלימוד ויגיעה אשר אינה למען איזה תועלת
גשמית ,ו גם אם האדם אינו רואה מיד את פירות יגיעתו ,ואדרבה ,כשאין נראה לו
תועלת מהיגיעה שלו הרי הוא במעלת העמילות יותר ,וכמו שאומרים בתפילת רבי
נחוניה בן הקנה (ברכות כח ,):וכן בסיום מסכת "שאנו עמלים ומקבלים שכר ,והם עמלים
ואינם מקבלים שכר" ,דידוע ביאורו של הח"ח ,שבעוד שכל בעלי האומנויות אינם
מקבלים שכר על העמל שלהם  ,אלא רק לפי התוצאה ,אבל אם לא הצליח מלאכתם
ונשאר להם רק 'עמל' ,אין להם שכר .לעומת זאת לגבי עמל התורה נתחדש שמקבל שכר
גם על העמל ,דג ם אם ישב יום שלם והתייגע להבין סוגיא קשה ,ובסוף לא הבין ,בכל
זאת יקבל שכר על היגיעה והעמל שהשקיע ,גם אם זה היה רק בגדר 'עמל' ,כי עמל
התורה הוא מצווה בפני עצמה בלי קשר לתוצאה .ומדוייק הלשון אנו עמלים ומקבלים
שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר על העמל אלא רק על התוצאה .עכ"ד .וממילא
מובן גם מדוע עמל התורה נקרא בשם 'חוק' שהוא ללא טעם ,דחיוב העמל הוא אף
כשאין האדם מבין התועלת שבזה .וגם מובן מאוד הלשון 'עמל התורה' ,דחיוב ומצות
לימוד התורה אינו לפי התוצאה ,אלא גם כשיגע כביכול לריק ,כאשר בסוף לא הבין
כלום .וכמש"נ שהיגע לריק נקרא עמל ,אלא שבמצות ת"ת נתתחדש שגם בכה"ג מקבל
שכר[ .וע"ע מה דאיתא במד"ר פ' מצורע (י"ט ב') א"ר לוי משל לטרסקל נקוב וכו' כך מי
שהוא טיפש מהו אומר מה אני מועיל ללמוד תורה ומשכחה ,מי שהוא פיקח מהו אומר
ולא שכר יגיעה הקב"ה נותן .ע"כ].
לתגובותzvi6@neto.bezeqint.net :

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד יב

בנתיבות הירושלמי – הפרשה לאור אספקלריית תלמוד הירושלמי  /הרב ישראל קלויזנר ,ר"מ בישיבת בית ישראל בב"פ,
מו"ל ילקוט שמחת ירושלים עה"ת ומועדים
בת קול המפוצצת לעתיד באהלי צדיקים

בנתיבות הירושלמי – הפרשה לאור אספקלריית
תלמוד הירושלמי  /הרב ישראל קלויזנר ,ר"מ
בישיבת בית ישראל בב"פ ,מו"ל ילקוט שמחת
ירושלים עה"ת ומועדים
בת קול המפוצצת לעתיד באהלי צדיקים
ּול ַי ְש ָר ֵאל ַּמה ָפ ַּעל ֵאל (כג ,כג)
ַּעקב ְ
ֵא ֵמר ְלי ֲ
ָכ ֵעת י ָ
בתלמוד ירושלמי מסכת שבת פרק ו הלכה ט אמרינן
אמר רבי ירמיה בן אלעזר :עתידה בת קול להיות מפוצצת (מצפצף) באהלי צדיקים
ואומרת כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו (לפי שהעוסק בתורה ובמצוות וקיים
העולם הרי כאילו פועל עם ה' כביכול).
רבי ברכיה בשם רבי אבא בר כהנא עתיד הקב"ה לעשות מחיצתן של צדיקים לפנים
ממחיצתן של מלאכי השרת ומלאכי השרת שואלין אותן ואומרין להן מה פעל אל .מה
הורה לכם הקב"ה.
המחזיק בידי לומדי תורה חולק עמהם יחד
הנה בהא דקאמר הירושלמי "עתידה בת קול להיות מפוצצת באהלי צדיקים" דייק
הכהן מאיזמיר בעל השבט מוסר זי"ע בספרו אגדות אליהו על אומרו ב"אהלי" צדיקים,
דמאן דכר שמיה "אוהל" ,דהוה לו לומר להיות מפוצץ "לצדיקים" או "בתוך הצדיקים".
ועוד דייק הכהן זי"ע:
אם מעצמו יתן הקדוש ברוך הוא שכר לכל צדיק וצדיק ,אז איזה צורך יש ב'בת קול'
ולמה יש צורך לומר שיבואו לקבל שכרם.
עוד דקדק בלשון הבת קול "כל" מי שפעל כו' מה בא ה"כל" לרבות.
לאור דקדוקים אלו אומר הכהן מאיזמיר להטעים לשון הירושלמי 'עתידה בת קול
להיות מפוצצת ב"אהלי" צדיקים' שהוא בכדי לפרסם שהמחזיק בידי לומדי תורה חולק
עמהם יחד ,כיששכר וזבולון שהיה יששכר ב"אהלי" זבולון להתפרנס משם ולעסוק
בתורה וחלקו יחד ,וכנודע מרבותינו ז"ל (ילקוט שמעוני בראשית קכט) על הפסוק 'שמח
זבולון בצאתך ויששכר באהלך'.
ולכן "עתידה בת קול להיות מפוצצת" ,ובכדי לרמז שיציאתו גם על המחזיק ביד לומדי
תורה לכן מזכיר ב"אהלי" צדיקים ,כמו שנזכר בזבולון ויששכר "באהלך" שגם עליו
הקריאה שיבוא ויטול שכרו כאילו הוא עצמו עסק כיון שהחזיק.
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד יג

בנתיבות הירושלמי – הפרשה לאור אספקלריית תלמוד הירושלמי  /הרב ישראל קלויזנר ,ר"מ בישיבת בית ישראל בב"פ,
מו"ל ילקוט שמחת ירושלים עה"ת ומועדים
בת קול המפוצצת לעתיד באהלי צדיקים

וזהו שאומר הבת קול "כל מי שפעל עם אל" ,ו"כל" בא לרבות ה'מחזיק' ,שגם הוא
נקרא ש'פעל עם אל' ולכן יבוא ויטול שכרו ,ואל יעלה על דעתו לומר שיש הפרש רב בין
הלומד למחזיק דאם כן אין ראוי שיבוא 'יחד' עם העוסק בתורה לקבל שכר ,לזה בא
הבת קול ואומר "יבואו" ,כלומר יבואו יחד העוסקים והמחזיקים דשתיהן שוין בשכר.
*
מכתב החפץ חיים 'לאחינו בני ישראל הנדיבים בעם אשר בארצות הברית'
הסבא קדישא בעל החפץ חיים זי"ע ב"מכתב גלוי לאחינו בני ישראל הנדיבים בעם
אשר בארצות הברית" (אגרות ומאמרים  -מכתב ס"ט) כותב בתו"ד :קרוב היום ,שיתגלה
בו כבוד ד' בעולם ,ובא ד' אלקינו וכל קדושיו עמו ,ויחלק כבוד ושכר למי שהחזיק בתורה
ובמצוות ,וכמו שאחז"ל על הפסוק 'ולישראל מה פעל א-ל'' ,שעתידה בת קול להיות
מפוצצת בראשי ההרים ואומרת ,מי שפעל עם א  -ל יבוא ויטול שכרו'.
ואם כן  -כותב החפץ חיים זי"ע  -אחי ורעי ,נדיבי לב וחובבי תורה אשר בארצות
הברית ,מה גדול יהיה שכרכם ותגמולכם מאת השי"ת בבוא משיח צדקנו ,ותוכלו
להראות לו עבודתכם הנשגבה למען קיום התורה בשנים האחרונות ,אשר בלעדי
תמיכתכם ,אז ח"ו פסקה תורה מישראל בארה"ק ובגולה ,ורק תודות לד' שיעלה על
ידכם להחזיק כל מוסדות התורה ,ובודאי תהיו בראשי הקרואים לקבל פני משיח בן דוד,
משא"כ אם תתרשלו כעת בעבודתכם ותמשכו ידיכם מהמפעל הקדוש שלכם ,כמה צער,
וכמה גדולה תהיה החרטה שלכם ,על אשר לא חגרתם עוז לעמוד על משמרתכם עד
העת ההיא ,ואף אם תרצו אז לתקן זאת לא יהיה כבר בידכם ,כי אז לא יהיה זהב נחשב
כלל ,וכולנו נהי' אז זרע ברך ד' ולא יחסר לנו מאומה....
*
בקשר לדברי הירושלמי ש'עתיד הקב"ה לעשות מחיצתן של צדיקים לפנים ממחיצתן
של מלאכי השרת ,ומלאכי השרת שואלין אותן ואומרין להן מה פעל אל' דבר בעתו –
בהגיע יומא דהילולא קדישא של נר המערביח מרן האור החיים נבג"מ  -לציין מה שכתב
שר ַנ ְש ַּבע ָל ְך ַכי ַת ְשמר ֶאת
אֶ
דוש ַּכ ֲ
לו ְל ַּעם ָק ֹ
ימ ָך ה' ֹ
בענינא דהך ירושלמי על הפסוקְ :י ַק ְ
יך ְו ָה ַּל ְכ ָת ַב ְד ָר ָכיו( .דברים כח ,ט) וזל"ק:
א ֹל ֶק ָ
ַמ ְצ ֹות ה' ֱ
"מכאן עד יפתח ה' לך את אוצרו הטוב הוא יעוד הטוב שכנגד שמירת מצות לא תעשה
שרשם בתיבת לשמור ,והוא מה שגמר אומר כי תשמור את מצות ה' ,ואומרו והלכת
בדרכיו לומר שלא צוה ה' אלא על הדברים שהוא מרחקם ויעוד זה מכוון הוא כנגד
שמירת מצות לא תעשה כי באמצעות שיהיה האדם נשמר מהעבירות יקרא קדוש,
דכתיב קדושים תהיו ,ופירוש הכתוב הדברים שבהם יהיו קדושים איש אמו וגו' ואת

ח כמו שאמר הבעש"ט זי"ע בשעת פטירת האור החיים כאשר נטל את ידיו לסעודה השלישית" :כבה הנר
המערבי".
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד יד

בנתיבות הירושלמי – הפרשה לאור אספקלריית תלמוד הירושלמי  /הרב ישראל קלויזנר ,ר"מ בישיבת בית ישראל בב"פ,
מו"ל ילקוט שמחת ירושלים עה"ת ומועדים
בת קול המפוצצת לעתיד באהלי צדיקים

שבתותי וגו' אל תפנו אל וגו' ושאר אזהרות האמורים ,וגם לדברי חז"ל (ויק"ר פכ"ד)
שעל אזהרת העריות נאמר קדושים ,הנה היא בכלל לשמור ,ולזה אמר כנגד שמירת
מצות לא תעשה יקימך ה' לו לעם קדוש ,ודקדק לומר תיבת לו להעיר שיהיו ישראל
במק ום המלאכים שברר ה' לו לעמוד לפניו שנקראים קדושים דכתיב (דניאל ח') ויאמר
אחד קדוש ,יקים ה' אותנו במקומם לעם קדוש ויהיו המלאכים שיריים להם ,וכן אמר
(במדבר כ"ג) כעת יאמר ליעקב וגו' .
ואומרו וראו כל עמי הארץ וגו' גם זה הוא מכוון כנגד שמירת מצות לא תעשה ,כי כל
זמן שהאדם שומר עצמו מהעבירות אין צלם אלקים עובר מעל פניו וכל הנבראים אדם
ובהמה מזדעזעים ממנו משא"כ המתעב מעשיו מעבירין ממנו הצלם וכמאמר קין
(בראשית ד' י"ד) והיה כל מוצאי וגו'.
*
עפ"י הך ירושלמי ש'עתיד הקב"ה לע שות מחיצתן של צדיקים לפנים ממחיצתן של
מלאכי השרת ומלאכי השרת שואלין אותן ואומרים להן מה פעל אל' יסד הפייטן בסילוק
לפרשת זכור (א'לקים אל דמי לך) את פיוטו באמרו" :ושרפי הקודש המעולים ,כתלמיד
לרב יהיו שואלים ,מה פעל אל אלים".
ובסילוק קודם קדושה לסוכות (שחרית) מביא הפייטן הקליר' :היות למעלה מהם
נתונים ,ומחיצתם תהא מבפנים ,ומשתעשעים ביקרה מפנינים ,בצל שדי לפני ולפנים,
ואותם ישאלו שנאנים ,בסכת נוה שאננים ,מה פעל נוצר אמונים ,ומה הורה במעונים,
ומה גלה סוד לנאמנים ,ומה חשף ממצפונים ,והם יבארו למו חך צפונים'.
מי יתן ונזכה בקרוב לשמוע את ה'בת קול' ולראות ביחד את הטוב האמיתי הצפון
ליראי ה' ולחושבי שמו אמן ואמן!

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד טו

הדרש והנדרש  /הרב חיים רוטשטיין
אמון עצמי מסוכן להחריד!

הדרש והנדרש  /הרב חיים רוטשטיין
אמון עצמי מסוכן להחריד!
ָדו (כה ,ז)
ַּי ַּקח ֹר ַּמח ְבי ֹ
תו ְך ָה ֵע ָדה ו ַ
ָקם ַמ ֹ
ה ֹרן ַּה ֹכ ֵהן ַּוי ָ
ינ ָחס ֶבן ֶא ְל ָעזָר ֶבן ַּא ֲ
ַּרא ַפ ְ
וַּי ְ
כל אדם הפונה אל תחום ההשקעות הפיננסיות ,מבין כי עליו להתנהג בתבונה
ובזהירות .רבים וטובים שהתרשלו מעט ,וסמכו ונתנו את אימונם באנשים הלא נכונים או
בהשקעות הלא כדאיות ,שילמו על כך במיטב שבעידית נכסיהם ואף בחייהם.
בין הנקודות העיקריות עליהם על כל משקיע לתת את הדעת ,נמנות שתי הנקודות
הבאות :א .רמת גובה הסיכון .דהיינו ,שאף אם התשואה המיוחלת גבוהה לאין ערוך
מהסיכון ,עובדה שכעיקרון הופכת כל השקעה לאטרקטיבית במיוחד ,אך אם רמת
הסיכון גבוהה ,והסיכון הוא להפסד אדיר בו ימצא המשקיע את עצמו חף מכל נכסיו,
מעטים הם אבירי הלב ואטומי המוח אשר יכניסו את ראשם ללוע אריות שכזה .ב .מידת
האימון ביזם ההשקעה .כלומר ,כל משקיע אינו חושד את היזם בפילנטרופיות
ובוולונטריות יתרה ,ומעריך שבכוונתו להשתכר אף הוא מניהול ההשקעה .אך עם זאת,
לו אך יחשוד במעט שכוונתו איננה רק להשתכר בדרך הנאותה והחוקית ,אלא לנכס
לעצמו אף חלקים מסך ההשקעה או הרווחים שלא היו מעותדים להימצא בכיסו ,אזי כל
מי שמעט דעת לו בקדקודו יברח מהשקעה זו כבורח מהאש.
ואם תמוה יתמה הצופה מן הצד ,היאך מסוגל המשקיע להחמיץ הזדמנות כה מפתה,
אשר בכוחה להפכו לעשיר בי ן לילה?! שוטה זה ,לא נותר אלא להקהות את שיניו,
ולשאלו האם הוא בכבודו ובעצמו מוכן היה לקפוץ אל האש בכדי ליטול משם מטיל
זהב?! ודאי שלא! הרי לו שאין כל טעם ודעת לנסות להרוויח ממון בדרך המוליכה
בואכה שאולה.
לצער את הזולת זו סכנה עצומה ,אף כשנעשה בהיתר
אקסיומות ברורות מאליהן אלו ,אפשר ואינן מלוות אותנו תדיר בדרכנו ,ושמא
ונעלמות הן דווקא במקומות בהם אנו זקוקים להם במשנה תוקף.
את הדוגמא הבולטת לכך אנו מוצאים בעניינים שבין אדם לחבירו.
קורה ,ולעיתים אף בתדירות גבוהה ,שאנו גורמים צער ליהודי ,ואף במכוון .אלא מאי?
לא ר שעים אנחנו חלילה לעבור עבירות בשאט נפש ,אלא שקופה של היתירים חגורה לנו
במותנינו .ישנם היתרים השייכים לקבוצת ההיתרים הקלאסית ,המתירה לאדם לצער
את חבירו כהתגוננות או כשמירה על זכויותיו .ישנה את מסגרת ההיתרים של 'חינוך',
אשר ישנם שהרחיבוה לכדי הפיכת ענישת ילדיהם ל'הותרה' ,תוך שימת דגש על הכלל
ההלכתי של 'מתוך שהותרה לצורך הותרה נמי שלא לצורך' .ומעל הכל ,יפה כוחה של
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רשימת ההיתרים המתפארת בתעודת ה'לשם שמיים' אותה היא מחזיקה בידה ,ובכוחה
להפוך כל הר איסורים למישור ,וכל העקוב לבקעה הראויה להתגדר בה בק"נ היתירים.
לא ניתן להתכחש ,כי פעמים ,ואפשר אף פעמים רבות ,עולים ההיתרים בקנה אחד עם
ההלכה הצרופה ,ופעמים אף שמחובת ההשתדלות או המחאה של האדם לעשות
פעולות אלו ,על כל הצער הכרוך בהן .אולם חרף האפשרות ויתכן ומותרות ואף
מחויבות הן ,לא ניתן אף להתעלם מהסיכון העצום הכרוך בהן.
ראשית ,ישנו הסיכון כי עלול האדם לשגות במידת הערכתו את המצב ואת הדין,
ולפסוק לעצמו דין שגוי ,שעל סמכו מצער הוא את זולתו ,ועתיד הוא ליתן על כך את
הדין.
אולם מעבר לכך ,אף במקרים בהם צודק האדם בגוף הדין ,ומעשה זה מותר ואולי אף
נחוץ הוא ,אך עליו לחשוש שמא במע שהו ישתרבבו להן רגשות נקם ונטירה ,אכזריות
ותאוות דם לנוכח השפלתו של משנהו ,שמחה לאיד והתכבדות בקלון חבירו .וכל אלו
אינן אלא חלק מהרשימה הארוכה של הסכנות הרוחשות סביבו של הנכנס לגוב אריות
זה .ואם אך יערב האדם רגשות וכוונות אסורות אלו במעשיו ,לא מן הנמנע הוא שייענש
על כך חמורות.
ובאם נעמיד נגד עינינו את שני הפרמטרים שהצגנו לעיל ,הרי שעל נקלה נחזה שהן
רמת הסיכון כאן גבוהה היא עד מאד ,וכן גם את מידת האמון שאנו בוטחים כאן בעושה
המעשה יש לבדוק היטב .שהלא במי אנו מאמינים כאשר אנו עושים מעשים ממינים
אלו ,אם לא בנו עצמנו?! ועתה נחשוב ,האם אנו יכולים לבטוח בעצמנו ,ולתת את
אמוננו המלא ביכולתנו לעשות דברים אלו לשם שמים ,וללא כל פניה ונגיעה?!
נבהיר .אין הכוונה באמור להיכנס כלל לנידון הלכתי או אף מוסרי אם כאשר אדם
מצער את חברו לש"ש תוך שיש לו נגיעות בדבר ,אם מותר הדבר או אסור .ובאופנים
שההיתר עליו מסתמך הוא מן ההיתרים אשר סיבתם הן מפני זכויותיו להגנה עצמית
וכדו' ודאי שאין צריך שתהיה כוונתו לשמים .אבל הרי ודאי ופשוט הוא ,שאם יש
בכוונתו גם לנקימה ונטירה ושאר מידות רעות ואיסורים ,הרי שמעשהו חמור ביותר.
שהלא וכי מפני שהותר לו המעשה הותר לו גם לנקום ולהתאכזר?!
המעניש את חברו לש"ש וחוטא אף הוא בזה נענש ע"כ
וזאת מלבד הסכנה הרבה ,שאף אם באמת כל כוונתו לשמיים בלא כל פניה אחרת,
ואף אם מחויב הוא לעשות את המעשה ,הלא נודעו דברי הסמ"ק (מ' פב) שההורג רודף
צריך להיזהר מאבק אותו העוון של הנ רדף ,מפני שאם ייכשל בזה יחשב לו הריגת הנרדף
כשפיכת דם נקי .והביא ראיה לכך מיהוא ,שנענש על דמי בית אחאב שהרג על שעבדו
ע"ז ,מפני שאף הוא נכשל באותה עבירה.
ואף שיהוא לא חטא אלא בשוגג ,כמבואר בסנהדרין (קב ,).וביותר ,שהלא יהוא לא
מדעתו עשה כן אלא שנצטווה ע"י נב יא ,וא"כ מוכרח היה בכך שהרי העובר על דברי
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח
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נביא חייב מיתה .ועל אף הכל נענש ,מפני שחטא באותה העבירה שעליה הרג את בית
אחאב.
ובספר שמירת הלשון (שער התבונה פי"ג) ,כתב ע"ד הסמ"ק' :ומדבריו של הסמ''ק
נלמד ,דהוא הדין לכל כיוצא בהם בין אדם לחברו ,אם אחד יעניש חברו באיזה דבר של
עונש ,בהכאה או בהלבנת פנים או בסיפור לשון הרע עליו ,אפילו אם בזה היה הדין עם
המלבין והמספר ,אף על פי כן ידע בנפשו ,שאם הוא עבר גם כן מכבר על זה הענין גופא,
או שיעבו ר לבסוף על זה ,יחשב ממילא צערו של זה האיש ,שהלבין פניו או שספר לשון
הרע עליו לדם נקי ,וענוש יענש עליו כמו על האדם השלם בתורת ה' ובמצותיו.
והנה על ידי זה ימלא המספר לשון הרע על חברו או המצערו בכל מיני צער ,ברתת
וזיע .כי כאשר יתבונן היטב ימצא ,שזה מקרוב עבר בעצמו גם כן בזה הענין גופא ,או
בענינים אחרים כיוצא בזה .ואפילו אם בדק היטב בנפשו ולא מצא ,אף על פי כן ידע
בנפשו שמעתה אחר הספור אם יעבר על זה ,תכף יפקד עליו למפרע העון למעלה ,במה
שדבר בזה על חברו' ,עכ"ל קדשו.
עלינו לחשוש מאד שמא תתערב בכוונתנו כוונה שאיננה טהורה
את מידת האמון שאנחנו יכולים לתת בעצמנו בבואנו לעשות מעשים שכאלו ,בכך
שלא נערב שום נגיעה אישית או מידה רעה ,יתכן ואפשר ללמוד מהלכה הנאמרה בנוגע
לפרשת השבוע.
בפרשה ,למדים אנחנו על פנחס אשר הרג את זמרי מדין 'הבועל ארמית קנאים פוגעין
בו' .ובגמ' בסנהדרין (פב ).נאמר 'אם פירש זמרי והרגו פנחס נהרג עליו' ,וכתב רש"י 'ולא
עוד ,אלא שאם פירש זמרי מן האשה והרגו פנחס אחר כן נהרג עליו ,שלא נאמרה הלכה
דא אלא בשעת מעשה ' .הרי שדין 'קנאין פוגעין בו' אינו אלא בשעת מעשה גופיה.
ויש לתמוה דממה נפשך ,אם דין 'קנאין פוגעין בו' הוא מדין עונש ,א"כ אפילו כשפירש
ראוי הוא לעונש זה .ואם אינו דין עונש ,אלא כדין אותם שמצילין אותם בנפשם שלא
יעברו העבירה א"כ היה צריך שיהיה הדין שמותר להרגו כאשר עומד לעבור את
העבירה ,וכאותם אלו שמצילין אותם בנפשם ,ולא רק בשעת מעשה? אתמהה!
והנראה ,שדין קנאים אינו דין 'עונש' ולא דין 'הצלה' ,אלא שהקנאי רשאי לקדש את
שם ד' אשר כביכול התחל ל ע"י הרשע בועל הארמית .ומשום כך ,אין הקנאי רשאי
לעשות את מעשהו אא"כ כל כולו טהור בכוונתו וברגשותיו לקדש שם שמיים המחולל,
אולם אם ישנה ברגשותיו של הקנאי אפילו נטייה קלה שבקלות של נגיעות ומידות רעות,
הרי שלא רק שלא קידש את שם ד' המחולל ,אלא שאף הוסיף בחילולו ח"ו.
ומפני כך ,רשאי הקנאי לפגוע בבועל ארמית רק בשעת מעשה .משום שהתורה ירדה
לסוף דעתו של האדם שבשעת מעשה יכול הקנאי להיות בוער כל כולו באש קנאת ד',
ולעשות את מעשיו לש"ש בשלימות ללא כל נגיעה אישית .אך בו ברגע שסיים החוטא
את העבירה ,די בשעה קלה זו בכדי שכבר תנוח סערת רגשות הקודש של הקנאי ,ומקום
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח
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כבר יש בו להתערב רגשות שאינם טהורים לש"ש ,ונמצא ח"ו רק מחלל ש"ש והורג את
מי שאינו חייב מיתה.
נמצאנו למדים ,כמה על האדם לחשוד את עצמו בטוהר כוונתו ,ומי הוא שיאמר זיכיתי
ליבי וכל כוונתי טהורה לשמיים היא .ואמנם ,בכל עבודת ד' אשר אנחנו מתאמצים בה,
אף אם לא זכינו להזדכך לכדי עבודת ד' לשמה כראוי ,אין הדבר פוטר אותנו מחובתנו
לקיים את מצוותיו אף שלא לשמה .אולם בדברים אשר יש בהם צער לזולתנו ,עלינו
לדעת כי אם אין כוונתנו טהורה יתכן וניענש בזה ח"ו.
במקום ספק אם חייב לצער חבירו שב ואל תעשה עדיף
נסיים בדבריו של הח"ח שם (פט"ז) ,בהתייחסו לסכנה הראשונה שהזכרנו ,הסכנה פן
נטעה בשיקול דעתנו בהכרעת הדין ,ומעיר הוא בזה הארה נפלאה אשר לוואי וניטלנה נר
לרגלנו ' :והנה בדרך כלל ידע האדם ,שכל זמן שלא נתברר לו היטב על פי דין ,על איזה
ענין ,שדבר זה איננו בכלל לשון הרע או רכילות או מחלוקת ,יזהר מלאמרו ,אפילו אם
היצר מפתהו ומצדדו לומר שיש בדבר זה צד מצוה ויזכה לעולם הבא ,אף על פי כן אל
ישמע לו ,כי באפן זה בודאי ינצל על כל פנים מדין של מעלה .כי אפילו אם באמת לא
היה הדין עמו ,וישאלוהו למעלה :מדוע לא גני ת את פלוני בענין פלוני ופלוני ,והלא היה
בדבר זה צד מצוה? יוכל להשיב :אצלי היה ספק ,על כן הייתי בדבר זה בגדר שב ואל
תעשה .מה שאין כן אם יגנה את פלוני ,או יעשה מחלוקת עם פלוני ,מטעם ספק שהיצר
מפתהו שיש בדבר זה צד מצוה ,מה יעשה אחר כך ,אם יתברר שהיה בדבר זה עון לשון
הרע או מחלו קת ורק היצר הערימו בזה? מה ישיב למעלה בזה? ולא יוכל להשיב
שמחמת ספק דיבר ,דזה אינו ,דמחמת ספק לא היה לו לדבר'.
ויה"ר שהי"ת ישמור רגלנו מלכד ,ויצילנו מכל תקלה וכל קטטה ,ויעשה שלום עלינו
ועל כל ישראל ,אמן!
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הלכתא רבתי לשבת  /הרב נחום אייזנשטיין ,תלמיד מובהק להגרי"ש אלישיב זצ"ל ,מרא דאתרא 'מעלות דפנה' ,דיין ומו"צ
בירושלים עיה"ק
כמה ענינים לגבי צום 'י"ז בתמוז שנדחה ליום ראשון'

הלכתא רבתי לשבת  /הרב נחום אייזנשטיין,
תלמיד מובהק להגרי"ש אלישיב זצ"ל ,מרא
דאתרא 'מעלות דפנה' ,דיין ומו"צ בירושלים
עיה"ק
כמה ענינים לגבי צום 'י"ז בתמוז שנדחה ליום ראשון'
שאלה :השנה שי"ז תמוז חל בשבת ונדחה הצום ליום ראשון ,האם דיני 'בין
המצרים' מתחילים כבר בשבת ,או רק ביום ראשון?
תש ובה :נחלקו הפוסקים לגבי ברכת 'שהחיינו' (לאוסרים לברך בשבתות של בין
המצרים) ,האם מותר לברך 'שהחיינו' בשבת הזו.
עוד דנו הפוסקים ,האם ילד שנעשה בן  13בי"ח בתמוז ,חייב לצום .וזה תלוי האם
השנה ,נקבע מראש הצום לי"ח בתמוז ,או שזה גדר של 'השלמה'.
ויש כמה קולות השנ ה שהצום הוא נדחה ,כגון :לבעלי הברית ,לחולה ומעוברת ,וכן
לחתן וכלה ,וכפי שנתבאר ב'הרחב דבר'.
*
ה ר ח ב  -ד ב ר:
שהחיינו בשבת שחל בי"ז בתמוז
א] הגמ' במגילה (ה ,א) אומרת ,שאם חל ט' באב בשבת דוחים את הצום לראשון ולא
מקדימין ליום שישי ,כי "אקדומי פורענותא לא מקדמינן" .ופרש"י ,שהוא הדין לי"ז בתמוז
ועשרה בטבת ,והאי דנקט תשעה באב ,משום דהוכפלו בו צרות .וכך פוסק השו"ע (תקנ,
ג)" ,כל ד' צומות הללו אם חלו להיות בשבת ,נדחין לאחר השבת".
ויש לדון האם לשבת הזו שחל בי"ז תמוז ,יש דין של "ימי בין המצרים".
ולמשל ,מצינו מ חלוקת הפוסקים ,האם בשבת הזו מותר לברך "שהחיינו" [לדעת
האוסרים לברך בשאר שבתות בין המצריםט] .דעת המג"א (תקנא ,מב) שמותר לברך
שהחיינו בשבת זו  .אולם החיד"א (מחזיק ברכה אות יא) מביא שבכנה"ג (שו"ת או"ח ב,
ע) כתב ,שלנוהגין שלא לומר שהחיינו בשבתות בימי בין המצרים ,אז אסור גם בי"ז שחל
להיות בשבת .ומבאר החיד"א (חיים שאל ח"א סי' כד)" :שאין לומר שהחיינו בימים אלו,
משום שהם ימי פורענות ואין לומר שהחיינו "והגיענו לזמן הזה" בזמן מר ,וגם שנדחה

ט חשוב לציין :ש למעשה המשנ"ב (תקנא ,צח) מצדד שמאחר שהגר"א והט"ז מתירים לברך שהחיינו גם בימות החול
[דלא גרע מאבל] ,לכן בשבת אין להחמיר בזה ,דבלא"ה הרבה אחרונים מסכימין להקל בשבת.
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד כ

הלכתא רבתי לשבת  /הרב נחום אייזנשטיין ,תלמיד מובהק להגרי"ש אלישיב זצ"ל ,מרא דאתרא 'מעלות דפנה' ,דיין ומו"צ
בירושלים עיה"ק
כמה ענינים לגבי צום 'י"ז בתמוז שנדחה ליום ראשון'

התענית מ"מ הזמן הוא מכלל ימי הרעה כו' ,ודווקא אבילות אין בשבת ,אבל דבר התלוי
בזמן גם בשבת זמניה הוא".
וע"ע באשל אברהם (בוטשאטש סי' תקנא בהג"ה) ,דפשיטא ליה שדיני בין המצרים
חלים גם בשבת של י"ז בתמוז .ולכן כותב ,שאם עורכים נישואין ביום שישי ט"ז תמוז ,יש
לדאוג שלא יהיה הקנין בבין השמשות ,ושזה יותר חמור מכל שבת מצד שזה כבר בין
המצרים.
נישואין בליל תענית יז בתמוז
ב] והנה ידוע פסקו של בעל האגרות משה (או"ח א ,קסח) שמתיר להתחתן בליל י"ז
בתמוז בעת הצורך ,ומחדש בזה ,שגם דיני בין המצרים אינם מתחילין רק מהבוקר.
אולם השנה שזה נדחה ליום ראשון ,כותב בעצמו שפשוט שיש לאסור ,משום דדיני בין
המצרים חלו עוד בשבת דיש מהם שנוהגין גם בשבת.
נעשה בן י"ג בי"ח תמוז
ג] עוד נפק"מ שיש לדון בזה ,לילד שנעשה בן  13בי"ח תמוז ,האם חייב לצום .והשאלה
היא ,האם הצום הוא השלמה לי"ז בתמוז ,ואם כן מאחר שבי"ז תמוז לא היה בר חיובא
לא יהיה חייב לצום ,או שמעיקרא נקבע הצום [כשזה חל בשבת] לי"ח בתמוז.
ודן בזה האבני נזר (סי' תכו) ,ומצדד שזה גדר של "תשלומין" ,ולכן אינו מחוייב בצום.
ומציין בזה מש"כ בשו"ת הרשב"א (א ,תקכ)" :ומה ששאלת בט' באב שחל להיות
בשבת מהו בתשמיש המטה ,מי הוי כאבל דעלמא דאמרינן דברים שבצנעה נ והג? נראה
לי ,שאין נוהג בו שום אבילות ,דהא אמרינן מעלה על שולחנו כסעודת שלמה בשעתו
דאבלות ישנה שאני ,וכ"ש דלגמרי עקרוה מתשיעי ואוקמוה ,ומעיקרא היה ראוי לקובעו
בעשירי כו'".
וכותב האבנ"ז ,שמדברי הרשב"א נשמע ,שאין עשירי מצד תשלומין ,דהא לגמרי
עקרוהו מתשיעי .אולם לדעת הפוסקים שאנחנו בני אשכנז נגררים אחריהם ,שסוברים
דנוהג דברים שבצינעא ,א"כ שפיר יהיה מוכח שהטעם מצד תשלומין.
ולמעשה ,ראה בהלכות מועד במועדו (בין המצרים פ"ב הע'  )12שכותב בשם מרן
הגריש"א זצ"ל ,שיש להחמיר בזה ,אלא בילד חלוש יש להקל.
ברית מילה וחולה וכדו' בנדחה
ד] והשנה שהצום הוא נדחה ,מצינו כמה קולות מכח זה.
השו"ע (תקנט ,ט) כותב לגבי ט' באב שנדחה ,לגבי ברית מילה ,שבעלי הברית ,מתורים
ברחיצה ,שאינם משלימים התענית ,לפי שיום טוב שלהם הוא.

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד כא

הלכתא רבתי לשבת  /הרב נחום אייזנשטיין ,תלמיד מובהק להגרי"ש אלישיב זצ"ל ,מרא דאתרא 'מעלות דפנה' ,דיין ומו"צ
בירושלים עיה"ק
כמה ענינים לגבי צום 'י"ז בתמוז שנדחה ליום ראשון'

וכ"כ הביה"ל (שם ד"ה ואינו) לגבי חולי קצת ומעוברת שיש להם מיחוש קצת,
שמותרים לאכול  .וע"ע במשנ"ב (תקנד ,יד) לגבי מעוברת ,שאפילו במקום שנוהגין
להחמיר ,בט"ב שנדחה יש להקל שלא תתענה.
והנה הדברים הנ"ל אמורים לגבי ט' באב ,וכ"ש לגבי י"ז שתמוז שנדחה שיש להקל בכל
זה.
ולכן הגם שע"פ הוראת מרן הגריש"א זצ"ל ,מעוברות ומניקות משתלות לצום בד'
תעניות ,מ"מ בנדחה אפשר להקל לכתחילה .ועכ"ז מסתבר ,שגם בזה יש לאכול רק כפי
מה שצריך ולא להתענג בבשר ויין (עי' משנ"ב תקנ ,ה).
חתן וכלה בנדחה
ה] עוד מצינו נידון אם חתן וכלה ,חייבים לצום בצום נדחה.
ראה במשנ"ב (תקנט ,לה) מש"כ שחתן ביום חופתו בד' צומות צריך להשלים התענית,
אבל אם היו דחויין אין צריך להשלים .ובשעה"צ (אות לד) מוסיף ,שבאמצע השבע
ברכות ,דעת המג"א שצריך להשלים גם בנדחה ,ותמה שהרי שבעת ימי המשתה דוחין
אבלות דהויא לדידיה כרגל ,ומציין שאכן בפתחי תשובה כותב בשם תשובת בית יהודא,
שגם בתוך ז' ימי חופתו אינו מחוייב להשלים בנדחה.
וע"ד מרן הגריש"א זצ"ל ,אפשר להקל בזה.
קטנים
ו] קטנים גם אלו שכבר הגיעו לגיל חינוך שיש להם דעת להתאבל ,אין להם להתענות
כלל ,וגם לא תענית שעות (עי' משנ"ב תקנ ,ה) ,וכל שכן השנה שזה נדחה[ .רק שכותב
המשנ"ב (שם) ,שראוי לחנכם שלא יאכלו רק כדי קיום הגוף לחם ומים או שאר מאכל
פשוט לפי התנוק כדי שיתאבלו עם הצבור].
לקיחת כדורים בשבת
ז] מי שרוצה לקחת כדורים להקלת הצום בשבת ,עליו לערב את הכדורים במאכל או
בשתיה לפני השבת .ולא יאמר בשבת שאוכלם להקל את הצום (ע"פ משנ"ב רצ ,ד).
לתגובותdvarhalacha613@gmail.com :

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד כב

התורה ומצוותיה  /הרב אברהם מרדכי יוסף מרקסון ,מח"ס סימני המצוות ושא"ס ,רב ומו"צ באשדוד
מדרש חז"ל המובא ב ראשונים שלא נמצא לפנינו

התורה ומצוותיה  /הרב אברהם מרדכי יוסף
מרקסון ,מח"ס סימני המצוות ושא"ס ,רב ומו"צ
באשדוד
מדרש חז"ל המובא בראשונים שלא נמצא לפנינו
יך (כב ,כט)
ה ַּר ְג ַת ְ
ָדי ַכי ַּע ָתה ֲ
תון ַכי ַה ְת ַּע ַּל ְל ְת ַבי לּו יֶש ֶח ֶרב ְבי ַ
אמר ַב ְל ָעם ָל ָא ֹ
ַּי ֶ
וֹ
שואלים המפרשים מדוע הוצרך לחרב ,הלא בלעם היה כוחו בפיו ,והיה יכול לקללה.
מתרץ בפענח רזא מבעלי התוספות כי חשש שאם ינצל כוחותיו לקללה לא יוכל לקלל
את ישראל ,כמו שמצינו אצל הנביא אלישע ששלח את גיחזי עם מקלו להחיות את
הנער ,ובדרך החיה בו את הכלב ,ולא היה יכול אח"כ להחיות את הנער .וכן מובא
באמרי נועם קובץ פירושים מבעלי התוספות .וכן בספר פשטים ופירושים לר"י מוינא.
יש שהביאו בשם התרגום שגיחזי מצא בדרך אריה מת ,ושם המשענת עליו והחיהו,
ולכן לא הועיל בשליחותו להחיות את הנער.
אף שלא מצינו במדרשים שלפנינו מקור לזה ,מכל מקום מוצאים בספרי הקדמונים
שהתייחסו לזה כמאמר חז"ל.
הגה"ק רבי אליהו הכהן מאיזמיר בעל שבט מוסר בספרו על הפרקי דרבי אליעזר
'ולא עוד אלא' (פ' ל"ג) מביאו בשם מאמר חז"ל.
מרן החיד"א זצ"ל בספרו פני דוד פ' שמות עה"פ (שמות ד ,כא) בלכתך לשוב מצרימה
ראה את כל המופתים ועשיתם לפני פרעה  ,כותב :כד הוינא טליא שמעתי משם הרב
הגדול מהר"א ששון זלה"ה שהיה מדקדק מה הלשון אומרת בלכתך וכו' ראה את כל
המופתים וכו ' ,הלא המופתים היו לעשות נגד פרעה ,ומה ענין המופתים דרך הלוכו
בדרך לשוב מצרים  .ופירש הרב ז"ל במעשה גחזי שאמר לו אלי שע הנביא קח
המשענת ושמת וכו' ואמרו רז"ל דגחזי בדרך שם המשענת על כלב וחי וכשהלך אצל
הנער וישם המשענת לא עשה כלום ,ולאפוקי זה נתן רשות למשה רבינו ע"ה שאם
תאוה נפשו בלכתו בדרך לעשות המופתים לא יחסר סגולתם  ,כי עוד יוכל לעשותם
לפ ני פרעה וז"ש בלכתך ראה וכו' ועם כל זה ועשיתם לפני פרעה ע"כ שמעתי משם
הרב ז"ל( .עיי"ש עוד שהאריך בזה).
בספר ילקוט מעם לועז למלכים כותב :ואומר בתרגום שגיחזי מצא בדרך אריה מת
ושם המשענת עליו וחיה ,וכיון שעבר על דברי רבו לא הועיל במע שהו ולא החיה
הילד( .ובמקורות מציין לרבי אברהם ב"ר שלמה) .וי ש גירסא אחרת במדרש שמצא
כלב מת והחיהו במשענת  ,ועמד הכלב ונשכו  ,וכיון שבא אל הבית והניח המשענת
על פני הנער ואין קול ואין קשב  ,כיון שנפגם קדושת המשענת  ,וכיון שציער את
אלישע שאמר לו לא הקיץ הנער לפיכך נצטרע .
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד כג

התורה ומצוותיה  /הרב אברהם מרדכי יוסף מרקסון ,מח"ס סימני המצוות ושא"ס ,רב ומו"צ באשדוד
מדרש חז"ל המובא בראשונים שלא נמצא לפנינו

בקובץ בית אהרן וישראל (קכד) מובא הערה של הגאון האדר"ת בקונטריס 'העלם
דבר' אות כה דף כט לשונו לא ידעתי מקור הדברים ,עד כאן דבריו.
ובקובץ שלאחריו (קכה) העיר הרב חזקיה סופר מירושלים ,וכתב על דבריהם הרב
המגיה נר"ו הערה טל וזו לשונו :ענין גחזי והחיאת הכלב נזכר גם בספר אמרי נועם לרבי
יעקב דיליישקאש ז"ל מתורת רבותינו בעלי התוספות (במהדורת אמרי נועם ירושלים
תש"ל דף קסג העיר המוציא לאור שם הערה סו עיין ספר עדן מקדם לרבי רפאל משה
אלבאז (פאס ת"ש) ערך גחזי ב' שהביא מסכ"י ישן נושן עד כאן דבריו) .ואינו תחת ידי,
ושמא לזה נתכוין גם רבי שמואל קרויזר ירושלמי במעם לועז למלכים ב' סימן ד' פסוק
ט"ו שציין מקור לדבר זה כן מצאנו בספר קדמון מתימן ועיין כ"י ,עד כאן דברי הרב
המגיה נר"ו הצריכים לענינינו.
ואחר החיפוש ראיתי בספר עדן מקדם שם ערך גחזי אות ב (דף כה ע"א דפוס ראשון
פאס ת"ש דף סו ,דפוס חדש ירושלם תשנ"ז) שכתב לשונו :גחזי כשאמר לו אלישע קח
משענתי בידך ולך ,הלך ומצא כלב מת והניח עליו המטה והחיהו וכו' ,מסכ"י ישן נושן
עד כאן דבריו.
ואנכי הרואה להרב מעם לועז ז"ל שם במלכים ב' סימן ד דף נד שכתב וזו לשונו :ויש
גירסא אחרת במדרש שמצא כלב מת והחיהו במשענת ועמד הכלב ונשכו ,והניח
המשענת על פני הנער ואין קול ואין קשב ,כיון שנפגם קרושת המשענת וכו' ,עד כאן
דבריו .ובמקורו ת הנדפסים שם בסוף הסימן דף סב באות קמט כתב כן מצאנו בספר
קדמון מתימן ועיין כ"י ,עד כאן דבריו.
ונראה ברור דכונתו במה שכתב 'כ"י' הוא לספר 'כלי יקר' למה"ר שמואל לאניאדו ז"ל
(ויניציאה שס"ג) ולא לספר 'כתיבת יד' ,דאיך יציין לספר כתיבת יד ללא לכתוב ממי יצאו
הדברים והיכן מונחים וכו' .ואחר הרואה בספר כלי יקר שם מלכים ב' סימן ד (דף תקא
ע"ג) שכתב בהדיא ועוד מצאתי מדרש ששמהו על כלב אחד והחיהו ולזה פסקה סגולתו,
עד כאן דבריו .הרי בהדיא דכונת הרב מעם לועז בכותבו 'ועיין כ"י' הוא לספר כלי יקר
ולא לספר 'כתיבת יד' ,והרב מעם לועז במקורותיו לנביאים ראשונים מציין לרוב ספר כ"י
וכוונתו לספר 'כלי יקר' למהר"ש לאניאדו ז"ל הנזכר ,ולא לספר 'כתיבת יד' ,כאשר יראה
כל חוזי בו .ומן התימה על הרב המגיה נר"ו הנז"ל שלא שת לבו לזה.
וברור הדבר אם כן דהרב המגיה בספר אמרי נועם נתכוין לספר 'כתיבת יד' שהובא
בספר עדן מקדם ,והרב מעם לועז נתכוין לספר 'כלי יקר' ,והרב המגיה הנ"ל נר"ו נתחלף
לו כ"י כ"י .עכ"ד הרב סופר שליט"א.
שמירת הדיבור סגולה להשגה
רעיון מעין זה מצינו בכתבי תלמידי האר"י הקדוש ,שפעם אחת מסר יחוד להרב
יצחק הכהן ,ואמר לו שילך לעין זיתון ויעשה יחוד ההוא על ציון רבי יהודה בר אלעי,
והוא יגלה לו סוד גדול במאמר אחד של ספר הזוהר ,ובלבד שלא ידבר עם שום אדם,
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח
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וכן אל ישיב שלום לשום אדם .והר"י הכהן בא והשתטח על ציון קבר התנא הנזכר,
ועשה אותו יחוד שמסר לו הרב ז"ל ,והתנא הנזכר לא השיבו כלום .ובראותו כן חזר
בפחי נפש ,וישב לפני הרב ואמר לו ,באתי לציון קבר התנא הקדוש ועשיתי ככל אשר
ציויתני ואין קול ואין עונה ,מיד גער בו הרב ואמר לו :א ילו השגחת על דברי היה
מדבר עמך ,וכי איני יודע שבמקום פלוני דברת עם ערבית אחת ,ולא די שקדמתך
בשלום אלא שאתה הקדמת ושאלת בשלומה ,ובכן נזכר הר"י הנזכר והודה דברי הרב
ז"ל( .שבחי האר"י).
שמירת הדיבור סגולה לקבלת התפילה
בספר קב הישר (סוף פ"ב) מביא המעשה הנזכר בנ וסח שונה מעט ,וז"ל :ע"כ צריך
האדם ליזהר בראיות העין ,ומכ"ש בדבור שהוא נחשב כמעשה ,ע"כ בהליכתו לבה"כ
יראה למעט בדיבורו דברי חול עם חבירו ,וכ"ש עם איש אחר ,אשר הוא שלא לצורך ,
וזהו סגולה נפלאה שיקבל ה' ברחמיו תפלתו .והנה מצינו בכתבי האר"י ז"ל ,שצוה
לתלמידיו ה חסידים ,ובפרט לתלמידו ר' יצחק אשכנזי ז"ל ,שילך ר' יצחק לכפר עין
זיתים ,על קבר ר' יהודה בר אלעי ,ושם יתפלל ,ולכוין יחודים שמסר לו האר"י ז"ל,
ושם יגלה לו ר' יהודה ב"א פירוש על מאמר הזוהר בפ' האזינו ,וצוה לו האר"י שלא
ידבר עם שום אדם בהליכתו ,והלך ר' יצחק אשכ נזי ז"ל הנ"ל ,והתפלל ועשה כל
היחודים ,ונשתטח על קברו ,ואין קול ואין תשובה ,וחזר בפחי נפש אל רבו האר"י
ז"ל ,וא"ל אדוני באתי על הקבר התנא רבי יהודא בר אלעי ,ועשיתי ככל אשר צויתני,
ולא בא אלי שום תשובה ממנו ,והשיב לו האר"י ,ולא ראיתי בהשגחותי שדברת עם
ערל ערב י אחד ,ולא די שהוא לא שאל בשלומך ,אלא אתה הקדמת לו שלום .והלא
צויתיך שלא תדבר עם שום בן אדם ,אז זכר הר"ר יצחק אשכנזי ז"ל שכך היה והודה
לו עכ"ל .הרי לך ראו' שהדבור והראיה פוגמין ,ואף שבגלותינו מוכרחים להקדים
שלום לכל אדם אפי' בשחרית קודם תפלה ,מ"מ יראה לקצר דבריו במאי דאפשר
וזהו סגולה נפלאה ונאמנה ודוק כי קצרתי פה ,ולקמן אאריך בו בפרקים  .עכלה"ק.
לא לבזבז ברכת הצדיק
הג"ר חיים קנייבסקי שליט"א (בש"ק פ' בלק תשע"ה) קישר לפירוש הנזכר מה שמסופר
על הג"ר מרדכי בנעט זצ"ל ,שרצה להשיב לאחד טובה משום הכרת הטוב ואמר לו
שיקנה כרטיס הגרלה ,וכי הוא יזכה בגורל .הלך הלה וקנה ,הוא רצה לדעת אם באמת
יזכה ,והחליט לעשות ניסוי בבית .לקח פתקאות ורשם עליהם מספרים ,ובתוכם המספר
של הכרטיס המדובר ,ערך הגרלה ואכן המספר עלה בגורל .בהגרלה האמיתית הכרטיס
לא זכה .הוא בא לרבי מרדכי בנט ושאל ,למה לא זכיתי? אמר לו רבי מרדכי ,לא יתכן,
ספר לי מה עשית .סיפר לו שעשה הגרלה לנסיון בבית' .שוטה' אמר לו רבי מרדכי" ,אני
התפללתי שהמספר יעלה בגורל ,הלכת ובזבזת את הזכיה על גורל מדומה" .הוסיף
הגרח"ק ,כאשר לא נגזר  -אזי לא הולך .אין עצה ואין תבונה נגד ה'( .מנחת תודה).
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גיחזי נתגלגל בכלב שהחייה
בספר שיח שרפי קודש (ח"א אות תע"ה) מביא מעשה נורא ,בתקופתו של האר"י
הקדוש חי בצפת עשיר אחד חשוך בנים ,לימים לאחר שהעשיר ואשתו הרבו בתפילה
ובתחנונים לבורא שיזכו בזרע של קיימא ,נולד להם בן זכר .בשמחה גדולה בא העשיר
אל האר"י הקדוש ,הזמינו לברית מילה ,וכיבדו בסנדקאות .קיבל האר"י את ההזמנה ,ואף
נעתר לבקשתו של בעל השמחה להשתתף בסעודת המצוה אשר תערך לאחר הברית.
בעוד בני ביתו של הגביר עסוקים בהכנות לקראת היום הגדול ,ישב שכנו של העשיר
בביתו וחבל תחבולות כיצד להפר שמחה זו .השכן היה שונא לבעל הברית ,וכאשר ראה
כי שונאו שרוי בשמחה ,נתקנא בו ושנאתו אליו גברה ,והחליט להפוך את שמחתו
לאבלות .לאחר מחשבה החליט להרעיל את המשתתפים בסעודת המצוה ,בחשאי
התגנב אל בית שכנו והכניס סם המות בקערה הגדולה אשר התבשלו בה הדגים ,איש
לא ראהו במעשה הנפשע ,והוא שב לביתו שמח וטוב לב.
בשעה היעודה התאספו נכבדי העיר בבית העשיר כדי להיות מן הזריזים לדבר מצוה,
גם עניים רבים הוזמנו להשתתף .רק האר"י הקדוש התמהמה משום מה ולא הגיע ,שעה
ארוכה המתינו הקרואים עד שפקעה סבלנותם ,כיצד זה יתכן שהאר"י הקדוש הגדול
מכולם אינו מזדרז לקיים מצוה גדולה זו? תמהו ,והוסיפו להמתין לו ,שכן אבי הילד לא
רצה לוותר על נוכחותו של האר"י בברית המילה של בנו ,דבר שציפה לו שנים רבות.
לפנות ערב הגיע האר"י הקדוש ותירץ את סיבת איחורו ,כשיצאתי מביתי בדרכי לכאן
פתח האר"י ואמר :בא לקראתי כלב והחל לנבוח ,שאלתי אותו מי אתה? ומה רצונך?
והוא השיב לי ,גלגול אני ,ותיקון אני דורש .איזה גלגול אתה? שאלתיו .והוא ענה ,גלגול
של גיחזי משרת אלישע .ומדוע נתגלגלת בכלב .הוספתי לשאול .והוא ענה לי ,וכי אינך
יודע .הלא דבר מפורסם הוא ,בשעה ששלח אותי אלישע להחיות את בן השונמית ,מסר
לי את משענתו ,ואמר לי להניחה על פני הנער ,לקחתי את המשענת ,אך בלבי לא
האמנתי כי תועלת בה ,הייתי כמצחק בעיני ,וכשראיתי בדרכי כלב מת ,אמרתי בלבי כי
עתה אנסה את כוחה של המשענת ,אם יש בכוחה להחיות מתים ,הנחתי אותה על
הכלב המת ,והנה נס לפני ,הכלב הקיץ ,פקח עיניו ,קם ממקומו ,ניער את שערו נשא
רגליו וברח.
נבהלתי מאד ,ממשיך הלה את דבריו ,לקחתי את המשענת ורצתי אל הנער ההוא
בחרדה ,שמתי את המשענת על פניו ,אך הוא לא הקיץ .בפחד גדול חזרתי אל אלישע
וסיפרתי לו מה שעשיתי ,תם הייתי ולא ידעתי כי בגללי נפסלה המשענת באשר הנחתיה
על כלב ,ומשנתחללה לא היתה כשרה אף להעיר נרדמים ,ועל אחת כמה וכמה שלא
היתה ראויה להחיות מתים .באותה שעה נגזר עלי מן השמים להתגלגל באותו הכלב,
ומאז ועד היום אין לי תיקון ,והנה נודע לי שביכולתך לעזור לי ,שכן יודע אתה חכמה זו,
אי לכך באתי אליך בבקשה שתסדר לי תיקון.
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח
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רחמי נכמרו עליו הוסיף האר"י הקדוש וסיפר ,אמרתי לו איני יודע תיקון אחר עבורך,
אלא רק שתקבל עליך למסור נפשך בעד הכלל ,בעד איזה כלל? שאל אותי .השבתי לו
שאין הבדל ,אלא העיקר הוא מסירות הנפש ,מוכן אני ,אמר לי ,רק אמור לי מה לעשות
ואעשה זאת מיד.
באותו רגע התפרצה המשרתת של העשיר אל החדר שבו עמד האר"י ואמרה
בהתרגשות ,ברגע שהורדנו את קערת הדגים מעל האש קפץ לתוכה כלב אחד ומיד מת.
ביקש האר"י לראות את נבלת הכלב ,משראתו האר"י פנה אל הנוכחים ואמר ,זה היה
הכלב אשר פגשתי בדרכי ,ועכשיו משפסל את הדגים קיבל את תיקונו ,בדקו את
התבשיל ומצאו שרעל בו ,כך הציל הכלב חיי אנשים רבים בישראל.
לאחר חקירה ודרישה נמצא האיש אשר עשה זאת ,הזמינוהו לדין והטילו עליו עונש
קשה של ממון ,מכיון שהתחרט על מעשיו ,סידרו לו תיקון של תעניות לכל ימי חייו כדת
וכדין ,והוא קיבל עליו לקיים ולעשות הכל והוא רחום יכפר עוון.

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח
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ויאמר שמואל  /הרב שמואל ברוך גנוט ,מראשי
ישיבת אור התורה  -אלעד ,מח"ס 'ויאמר שמואל'
ושא"ס
ביטול קרבן התמיד בי"ז בתמוז
איתא בתענית כו ,א שבי"ז בתמוז בטל קרבן התמיד ,וכתב ורש"י שהתמיד התבטל לפי
שגזרה המלכות גזרה מלהקריב עוד .וכתב הגבורת ארי דמשמע מדברי רש"י שבטל
התמיד בבית שני קאמר .והרמב"ם פירש (תמיד פ"ד) דבטל התמיד בבית ראשון,
ובירושלמי בשם רבי לוי מבואר כפירוש רש"י ,דאמר התם בימי מלכות אנטיוכוס היו
משלשלין להן ב' קופות של זהב כו' ובסוף שילשלו להן שתי קופות של זהב והעלו להם
שני חזירים .לא הספיקו להגיע למחצית החומה ,עד שנעץ החזיר וקפץ מארץ ישראל
ארבעים פרסה ,באותה השעה גרמו העוונות ובטל התמיד וחרב הבית ,ומלכות הרומיים
הזאת ,היא היא שהחריבה בית שני ,עכ"ד הגבו"א.
והנה דעת הת וס' בסוכה (מב ,א) שביקור התמיד ד' ימים מעכב ,וכן דעת הר"ש משאנץ
והראב"ד בתו"כ פ' ויקרא .ובמנ"ח (מצוה ה') כתב דבעינן ביקור לכתחילה ,אך מעכב בו
רק ביקור פעם אחת .ועי' מנחת סולת (הוצאת מכון ירושלים ,מצוה ה') בארוכה
ובהערותי שם על הגליון .והאור זרוע (הל' פסחים סי' רטז) דן בזה וכתב כך" :ולכאורה
מסתייעא מילתא משלהי מרובה (ב"ק פב ,ב) דת"ר כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה,
היה הורקנוס בחוץ ואריסטובלוס מבפנים ,בכל יום ויום היו משלשלים להם דינרים
בקופה והיו מעלין להם תמידים ,משמע לכאורה שלא היו מבוקרים" ,עכ"ל .ויש לידע מה
יענו החולקים על ראיה נכוחה זו.
עוד יש להעיר ,דהנה בגמ' שם בב"ק ובמנחות (סד ,א) נאמר" :כשצרו מלכי בית
חשמונאי זה על זה והיה הורקנוס מבחוץ ואריסטובלוס מבפנים בכל יום ויום היו
משלשלין להן דינרין בקופה ומעלין להן תמידין .היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחכמת
יוו נית .לעז להם בחכמת יוונית .אמר להן :כל זמן שעסוקין בעבודה ,אין נמסרין בידכם.
למחר שלשלו להן דינרין בקופה והעלו להן חזיר .כיון שהגיע לחצי חומה ,נעץ צפרניו
בחומה ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה .באותה שעה
אמרו ארור שיגדל חזיר וארור שילמד בנו חכמת יוונית" .ויש להבין ,דבשלמא אסרו
ללמוד חכמה יוונית ,מפני שראינו את ההשלכות ההרסניות שנגרמו מלימוד חכמה
יוונית ,אך מדוע נאסר לגדל חזירים ,והרי לכאו' לא העלאת החזיר בדווקא גרמה לביטול
התמיד ,אלא עצם זה שלא 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.
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח
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והנראה דהסוברים דביקור ד' ימים בתמיד מעכב ,ס"ל דאכן גם בזמן המצור דבני
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.
ומצאתי כעת בספר "קדמוניות היהודים" שחיבר ההיסטוריון היהודי הנודע יוסף בן
מתתיהו (יד ,ב -א) שבעת ההיא חי חוני המעגל שהיה מוריד הגשם בתפילתו ,והוא יושב
בקרב ירושלים במחבוא .אנשי הורקנוס בקשו ממנו להתפלל בעדם .כאשר הפצירו בו
נשא פניו אל השמים ואמר" :ריבון העולמים ,הללו העומדים עלי עמך הם ,והללו
שבמצור כוהני קדושיך הם ,יהי רצון מלפניך שלא תשמע בקול שניהם" ,ומיד הרגוהו
אנש י הורקנוס בסקילה .ונמצא ששני הצדדים היו ראויים להצלחה ,לדברי התנא הקדוש
חוני המעגל.
ואין להקשות על כך מדברי הגמרא הנודעים בתענית כג ,א ,שם מסופר שחוני המעגל
נפטר לאחר שישן שבעים שנה וכו' ,כנודע .וא"כ לא יתכן שחוני המעגל נהרג באותו
מעשה עליו מספר יוסיפון .מ שום שבירושלמי (תענית פ"ג ה"ט) מצינו שמאורע זה אירע
לחוני המעגל הקדום ,אבי אביו של חוני המעגל ,שהתפלל על הגשמים ,ושבעים השנים
בהם הוא נם היו שבעים שנות הגלות ,הוא נרדם חבוי במערה  -אליה נכנס להתגונן
מהגשמים  -סמוך לחורבן ביהמ"ק הראשון והקיץ לאחר בנין ביהמ"ק השני ,ויש לדון בזה
מבחינה היסטורית (שישנם שכתבו שאריסטובולוס היה מקורב לצדוקים וישנם שכתבו
שדוקא הורקנוס היה מקורב לצדוקים) ,ואכ"מ.
ואולם אחר אך לאחר שהעלו חזיר ,אשר הוא היפך הקדושה וסמל הטומאה ,וגם
ההיפך למושג ה'ביקור''( ,אין אומר בקרו חזיר אלא בקרו טלה' ,כבחגיגה ט ,ב) ,על כן
מעלי הקרבן בטלה ומבוטלת ,וא"כ גם אם יעלו למחרת
ֵּ
הבינו אל נכון שכל חזקת
כבשים ,אכתי יצטרכו להמתין ד' ימים לצורך הביקור .ולפי דברינו נמצא שמלבד זאת
שלא העלו כבשים באותו היום ,היה בכך אסון נוסף ,שדוקא העלאת החזיר גרמה לו,
והוא שחזקת כשרותם לגבי הביקור בטלה ,התבטלה ,וכמשנ"ת.
ויומתקו דברינו עפ"ד הירושלמי הנ"ל (פ"ד דתענית ה"א) ,שם נאמר כך":בימי מלכות
יון היו משלשלין להן שתי קופות של זהב והיו מעלין להן שני טליים .פעם אחת שילשלו
להן שתי קופו' של זהב והיו מעלין להן שני גדיים .באותה שעה האיר הקב"ה עיניהם
ומצאו שני טליים מבוקרים בלשכת הטלאים .על אותה שעה העיד ר' יהודה בר אבא על
תמיד של שחר שקרב בארבע שעות" ,עכ"ל הירושלמי.
והנה א"נ כדעת האור זרוע שאין צריך לבקר בדיעבד ,אלא רק פעם אחת קודם
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 היה הנס מושלם,
שהתקיים בו גם הדין לכתחילה .אמנם אם הנס היה לכתחילה דווקא ,א"כ מדוע לא
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד כט

ויאמר שמואל  /הרב שמואל ברוך גנוט ,מראשי ישיבת אור התורה  -אלעד ,מח"ס 'ויאמר שמואל' ושא"ס
ביטול קרבן התמיד בי"ז בתמוז

נמצא מיד אלא רק בד' ש עות ,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 ,יכלו להקריבן .ופיטפוטי דאורייתא טבין.

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד ל

ויצבור יוסף  /הרב יוסף צברי ,רב ומו"צ בעיר אלעד ,ומח"ס ויען יוסף ,שלחן מלכים ושא"ס
ראית האתון

ויצבור יוסף  /הרב יוסף צברי ,רב ומו"צ בעיר
אלעד ,ומח"ס ויען יוסף ,שלחן מלכים ושא"ס
ראית האתון
תון ֶאת ַּמ ְל ַּא ְך ה' ַנ ָצב ַּב ֶד ֶר ְך (כב ,כג) וברש"י :והוא לא ראה ,שנתן הקדוש ברוך
ַּת ֶרא ָה ָא ֹ
וֵ
הוא רשות לבהמה לראות יותר מן האדם ,שמתוך שיש בו דעת תטרף דעתו כשיראה מזיקין.
יש לעיין ,מה טעם לא מנה התנא באבות (פ"ה מ"ו) את ראיית עין האתון ,בתוך מנין
כל הבריאות החדשות שנבראו בערב שבת בין השמשות ,וכמו שמנה את פתיחת פי
האתון?
מדברי רש"י נראה ,כי לפיכך לא הוזכר ענין ראיית האתון כנס מיוחד כמו פתיחת פיה,
כי הקב"ה נתן באמת כח לחיות ולבהמות לראות מלאכים רוחניים יותר מן האדם ,וז"ל:
"ותרא האתון  -והוא לא ראה ,שנתן הקדוש ברוך הוא רשות לבהמה לראות יותר מן
האדם ,שמתוך שיש בו דעת תטרף דעתו כשיראה מזיקין" עכ"ל ,ומשמע שרשות זו
הנהגה קבועה היא בכל הבהמות ,ולא שהיתהה כאן רק הנהגה חד פעמית.
אמנם מדברי הרמב"ן נראה ,כי באמת לא זכו הבהמות וחיות לראייה יותר מן האדם,
שכ"כ בזה"ל" :ואמר ותרא את מלאך ה' וחרבו שלופה בידו ,לא שתראה חרב אף כי
מלאך ,אבל ירמוז הכתוב כי מפני היות המלאך נכון להכות בה חרדה חרדה גדולה,
נדמה לה כאלו באים לשחוט אותה .ואם נאמר כי המלאכים הנראים בדמות אנשים,
כאשר הזכרתי בפרשת וירא (בראשית יח ב) ,יושגו אף לעיני הבהמות ,אם כן איך לא
יראנו בלעם ,ולא הוכה בסנורים .אבל יתכן ,שהוסיף בהשגת עיניה מי שהוסיף בה הדבור
וראתה כאדם ,ולא הזכיר בה הכתוב "ויגל השם עיני האתון" כאשר הזכיר באדוניה
(פסוק לא) ,כי הענין כולו באתון נס גדול כבריאה חדשה בנבראים בין השמשות ואינו
נקרא גלוי עינים בלבד .אבל רבותינו (אבות פ"ה מ"ו) לא יזכירו בנסים רק פתיחת פיה"
עכ"ל.
היוצא כי תחילה נטה הרמב"ן לבאר כי לבהמה היתה רק "הרגשה" ולא ראייה ממש
של המלאך ,ואח"כ חזר בו וביאר כי אכן זכתה האתון לראייה חד פעמית ,וגילה הקב"ה
את עיניה כמו שפתח פיה .אמנם הוא עצמו מתקשה מדוע נס ראיית העין לא מבואר
במשנה בפתיחת הפה .ודברי רבינו בחיי צ"ע ,שציין רק את תחילת דברי הרמב"ן שלא
היתה זו ראייה אלא הרגשה ,ולא את סוף דבריו ,שאכן היה כאן גילוי לעיניה.
רבינו הריקאנטי ,אחר שהביא באריכות את דברי הרמב"ן ,נראה כי לא הסכים להם,
שלכן כתב בסוף על דבריו" :ואנו לא נוכל להכחיש דברים הנוראים הנראים לעין תמיד,
וגם רבותינו ז"ל אמרו (בבא קמא ס ע"ב) מלאך המות בא לעיר כלבים צועקים" עכ"ל,

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד לא

ויצבור יוסף  /הרב יוסף צברי ,רב ומו"צ בעיר אלעד ,ומח"ס ויען יוסף ,שלחן מלכים ושא"ס
ראית האתון

נראה שהוכיח מגמ' זו כי אכן רואים הבהמות את המלאכים ראיה רגילה ,וכדברי רש"י
שנתן הקב"ה רשות לבהמות לראות מלאכים ומזיקין יותר מן האדם.
וע"ד רש"י יש להביא את מש"כ בספר יוסף הלל (ח"ב ע' קעח) ביאר בזה עפ"י דברי
חז"ל במגילה (ג' ע"א) :האי מאן דמבעית ,אף על גב דאיהו לא חזי מזלי' חזי ע"כ .וא"כ
בהמה דלית לי' מזלא כמו שאחז"ל כאן ,ע"כ לא שייך בה מזלא חזי ,וע"כ שרואה
בעצמה עכ"ד.
ובספר תולדות יצחק (לר"י קארו) בפרשתינו ,מצאנו ששילב את דברי הרמב"ן עם
פירוש רש"י ,וס"ל שבאמת אין כח לבהמה לראות מלאכים ממש ,אלא רק מלאכים
שנתגשמו בלבוש בעוה"ז (וכמ"ש הרמב"ן) ,אלא שגם מלאכים שנתגשמו לא כל אחיד
רואה ,ולזה ניתן כח לבהמות ולחיות לראות את אותם מלאכים שנתגשמו ,וכמ"ש רש"י.
וז"ל" :והיתר הספק הרביעי למה לא אמרו גם כן שעיני האתון נבראו בין השמשות,
נבין אותו בשנקשה קודם שאי אפשר שראתה האתון למלאך ,שאפילו הנביאים אי
אפשר שיראו למלאכים שאינם גוף ,ועיני האדם גופניים והגופני אי אפשר לראות לנבדל.
תשובה לזאת שהקב"ה מלביש למלאך בלבוש גשמי באופן שיראוהו העינים הגשמיים,
וזהו סוד רבינו הקדוש (כתובות ק"ג ע"א) שהיה בא כל ערב שבת ואומר קידוש לאשתו
ׁשכנה ולא בא עוד ,כדי שלא להוציא לעז על החסידים הראשונים שלא היו
עד ששמעה ֵּ
באים ,וזה נקרא לחכמי הקבלה חלוקא דרבנן ,ובזה הענין נראה אליהו לחסידים
הראשונים אף על פי שאליהו מיותר מעלה שלא מת ,ומאחר שהמלאך מתגשם ג"כ
האתון יכול לראותו ,ואמרו חז"ל ותרא האתון את מלאך ה' והוא לא ראה ,שהקב"ה נתן
רשות לבהמה לראות יותר מן האדם ,שהאדם מתוך שיש בו דעת תטרף דעתו כשיראה
מזיקין ,ואחר שהמלאך נתגשם האתון ראהו ,ולזה לא מנה עיני האתון כמו שמנה פי
האתון" עכ"ל.
ולפי דבריו צ"ל דאה"נ כל מלאך היורד לעוה"ז ,מתלבש בלבוש גשמי אלא שאין כל
אחד רואהו .וגם מ"ש שמלאך המות בא לעיר כלבים צועקים ,זהו אחר שנתגשם .ולפי"ז
גם רביי שהיה בא לקדש לאשתו ,היה זה מחמת זכות שהיה נראה להם ,ואה"נ לא כל
אחד יכל לראותו בעיני בשר ,וצ"ע.

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד לב

חלקו של ידיד  /הרב משה יעקב הלוי קנר ,מח"ס 'שפתי מלך' על הרמב"ם ,כותב 'איגרת לידיד' (טורונטו  -קנדה)
בענין פתח כנגד פתח

חלקו של ידיד  /הרב משה יעקב הלוי קנר ,מח"ס
'שפתי מלך' על הרמב"ם ,כותב 'איגרת לידיד'
(טורונטו  -קנדה)
בענין פתח כנגד פתח
ַּרא ֶאת ַי ְש ָר ֵאל ֹש ֵכן ַל ְש ָב ָטיו (כד ,ב)
וַּי ְ
הנה תנן בב"ב נ"ט :לא יפתח אדם חלונותיו לחצר השותפין ופי' רשב"ם  -שיש לו
בשותפות משום היזק ראיה וכל שכן לחצר חבירו כדמפרש בגמרא.
והנה תנן להלן דף ס .לא יפתח אדם לחצר השותפין פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון
ופי' רשב"ם לא יפתח אדם לחצר השותפין  -אפילו היכא דיש לו חזקה[ .ומשמע דמתני'
קמייתא מהני בה חזקה] חלון כנגד חלון  -אלא משהו ירחיק ,זה שלא כנגד זה וטעם
משום צניעות ,כולה מתני' מפרש בגמ'.
ואיתמר עלה בגמ' מנהני מילי ,א"ר יוחנן דאמר קרא וישא בלעם את עיניו וירא את
ישראל שוכן לשבטיו מה ראה ,ראה שאין פתחי אהליהם מכוונין זה לזה אמר ראוין
הללו שתשרה עליהם שכינה .ופי' רשב"ם דכתיב בתרי' מה טובו אהליך יעקב[ .וכ"פ
רש"י הכא] וע' תוס' שנלמד מדכתיב ותהי עליו רוח אלקים ובפרישה חו"מ קנ"ד פי'
דמכח מה שאמר ראויים אלו שתשרה שכינה הי' עליו דבר אלקים לדבר עמו בזכות
שאמר מעלות ישראל וברך אותן והיינו דביקת שכינה .או כעין המתפלל על חבירו הוא
נענה תחילה.
והנה פי' הרשב"ם דאיסור פתח כנגד פתח משום צניעות וחזקה לא מהני .ופי' הסמ"ע
קנ"ד סק"י דבאיסור לא מהני חזקה וכ"כ בביאור הגר"א שם .ושי' הרשב"ם מתבארת
ביותר ע"פ הרמ"ה שם וז"ל שמעינן דבהא איסורא נמי איכא משום צניעותא דנשי ,ואע"ג
דאחזיק נמי לא מהניא ביה חזקה .דאי ס"ד לענין דינא בלחוד קאמרינן ,מאי ראויין הללו
שתשרה עליהן שכינה ,דמשמע טעמא דאין פתחיהן מכוונין זה לזה הא לאו הכי לא ,ואי
טעמא דדינא [קאמר] ותו לא ,כי מכוונין נמי אמאי אין ראויין [שתשרה עליהם שכינה],
דילמא ממחל הוא דמחלי גבי הדדי ,אטו מאן דמחיל היזיקיה גבי חבריה גריעותא היא,
אלא משום דלאו מידי דמשתריא במחילה הוא עכ"ל.
אכן ברגמ"ה ונימוקי יוסף כ' בטעמא דמתני' שהוא משום היזק ראי' [וכ"כ רבינו בחיי
בפ' בלק כאן] וא"כ צ"ב מצד ראיית הרמ"ה .דמשמע בגמ' שאם לא הי' שוכן לשבטיו,
לא היתה שורה השכינה ח"ו ואי מיירי בדינא גרידא ולא משום צניעות .וכי משום דמחלי
אהדדי ,גריעותא היא .הרי בכל זאת שייך שתשרה עליהם שכינה.
וי"ל דס"ל כרמב"ן ב"ב שם נ"ט .דבהיזק ראי' לא מהני מחילה וז"ל בהיזק ראיה דנזקי
אדם באדם הוא ,אי משום עין רעה אי משום לישנא בישא אי משום צניעותא ,ועוד מי
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד לג

חלקו של ידיד  /הרב משה יעקב הלוי קנר ,מח"ס 'שפתי מלך' על הרמב"ם ,כותב 'איגרת לידיד' (טורונטו  -קנדה)
בענין פתח כ נגד פתח

ידע כמה מטי ליה דלמחול ,ועוד דאפילו מחל הניזק כיון דודאי אסור הוא למזיק להזיקו
בראיה ולהסתכל בו לדעת ואין אדם יכול ליזהר בכך לעמוד כל היום בעצימת עינים ,על
כרחנו נאמר לזה סתום חלונך ואל תחטא תדיר כו' עכ"ל .ואכן בנימוקי יוסף ריש ב"ב
הביא דעת הרמב"ן הנ"ל ונראה דס"ל הכי דלא מהני מחילה בהיזק ראייה.
ונמצא דהנ"י לשיטתו אזיל בהא דריש ב"ב דלא מהני מחילה בהיזק ראייה ,ולכן ס"ל
הכי דטעמא משום היזק ראייה וא"כ ל"ק קו' הרמ"ה שכן מי שאינו נשמר על דבר שאין
בו מחילה גריעותא יש בו ,ואם כן כשכן נזהרים ואין פתחיהן מכוונים יש כאן מעלה
ובגלל זה ראויין להשראת השכינה.
וגם הרשב"ם לשיטתי' קאי דפי' כאן דלא מהני חזקה דטעמא משום צניעות אמנם
במתני קמייתא דף נ"ט :לא יפתח אדם חלונותיו לחצר השותפין ,דמיירי בהיזק ראי'
גרידא מועיל חזקה .ונמצא שמקיל הרשב"ם בהיזק ראי' [ויתכן דס"ל כדעת הסמ"ע שע"ח
שהוא היזק דממילא שמפריע להניזק לעשות תשמיש צנוע] .אכן הנימוקי יוסף מחמיר
כדעת הרמב"ן בהיזק ראי' דלא מהניא מחילה וא"כ שייך השראת השכינה אפי'
כשמונעין היזק ראי' כנ"ל.
ובתמצית ,מצינו ב' דעות בראשונים בענין וירא את ישראל שוכן לשבטיו ,דעת
הרשב"ם שהוא משום צניעות ועל זה לא מועיל מחילה וחזקה משום דאיסורא היא ודעת
הרגמ"ה והנ"י שהיא משום היזק ראי' ולדידהו אף היזק ראי' לא מועיל מחילה וחזקה
כדעת הרמב"ן ,משום שסוף סוף גם שם איסורא הוא כנ"ל וכן ס"ל לרבינו בחיי.
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חקירה בפרשה  /הרב יהושפט שרגא רבינוביץ,
מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים
מקור הקנאות – מתוך שכל כולו לה'
ֵיהם (כד ,יז)
ַּי ְד ֹקר ֶאת ְשנ ֶ
ק ָבה ו ַ
ָבא ַּא ַּחר ַאיש ַי ְש ָר ֵאל ֶאל ַּה ֻּ
ַּוי ֹ
אחר שדקר פנחס את החוטאים נאמר במדרש (מדבר רבה פרשה כ)" :כשיצא עמדו בני
שבטו לפגוע בו ירד המלאך ונגף בהם ,כשראה פנחס שמבקש לכלותן חבטן בקרקע ועמד
והתפלל וסלקו הה"ד (תהלים קו) ויעמד פינחס ויפלל שהוא עושה את הדין שנא' (שמות
כא) ונתן בפלילים"  .והדברים חסרי פשר והבנה ,שעה קלה קודם לכן פנחס הרג את
זמרי בן סלוא ,עכשיו מנסים אנשי שבטו להורגו ,ובא המלאך כדי להורגם ,ופנחס רואה
שהולכים אלו למות ומתפלל שלא ימותו .ולא די לו שאינו הורגן ,הוא פנחס מתפלל
עליהם שלא ימותו ,ולכאורה מעשי פנחס כאן חסרי הבנה.
וביאור הדבר נראה שבגמרא (זבחים קא ע"ב) :דאר"א א"ר חנינא :לא נתכהן פינחס עד
שהרגו לזמרי דכתיב :והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם .רב אשי אמר :עד ששם
שלום בין השבטים ,שנאמר( :יהושע כב) וישמע פינחס הכהן ונשיאי העדה וראשי אלפי
ישראל וגו' .ועולה שלדעה אחת שלא נתכהן פנחס בפועל עד ששם שלום בין השבטים
והיינו לאחר תקופה ארוכה של כמה עשרות שנים אחר כן .והדברים צריכים ביאור,
שהרי מה שהרג נשיא שבט מישראל היה מעשה של קנאות של קדושה ,וביותר קשה
שאחר שהודיע הקב"ה שיהיה הוא כהן .כיצד לא מינוהו.
בכך ששם פנחס שלום בין השבטים ,לכאורה רואים בהנהגת פנחס דבר והיפוכו .מחד
בכך ששם שלום בין השבטים ,ושלום היינו הצורך לוותר ,לסלוח ,לכאורה מידה זו של
עשית השלום היא היפוכה של מידת הקנאות שאין בה כל פשרה אפילו על קוצו של יו"ד
וצריך להבין איך הנהגה שכזו קיימת אצל פנחס.
והביאור בזה ,שבדין "קנאים פוגעים בו" ,כתב ברש"י סנהדרין (פא ע"ב) "קנאין פוגעין
בו  -בני אדם כשרין המתקנאין קנאתו של מקום פוגעין בו בשעה שרואין את המעשה".
ומבואר שלהיתר זה של הקנאים ,יש בו מגבלות גדולות .א .רק שהאדם המקנא הוא כשר
המתקנא למקום ,והוא ביאור לשון הגמרא שם בא לימלך .אין מורין לו כן ,וכתב רש"י
שם" .שלא נאמרה אלא למקנא מעצמו ואינו נמלך" .והביאור בזה אין שיטה הנקראת
"דרך של קנאות" ,אלא קנאות פירושה שבוער בלב האדם כבוד שמים ,ואדם זה המקנה
לכבודו של מקום ובוער בו כבוד שמים .אמנם כשבא אדם לשאול הביאור שחסר לו
הבעירה על כבוד שמים ,וממילא כשהוא מסתפק אין מורין לו כן לפי שחסר בו הבעירה
על כבוד שמים .ולפ"ז עולה עוד שאדם שאינו כשר יהרוג לכאורה יחשב כרוצח על
מעשהו ,ולכך כל שאינו מוחזק כאחד המוחה על כבוד שמים יאסר עליו לעשות כן.
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ההבדל בין "נביאי ה'" ל"נביא לה'"
ולהבין כיצד פנחס מגיע לדרגה שכבוד שמים דווקא בו בוער .שהנה לחלק מן הדיעות
אליהו הנביא זה פנחס .ובידוע המעשה (ב"מ קיד ע"ב) שאחד מן האמוראים פגש את
אליהו בביה"ק ושאלו לו והרי כהן אתה ומה הינך עושה בבית הקברות .וראה שם ברש"י
לאו" :דאיכא למאן דאמר דאליהו הוא פינחס ,דכתיב ביה "קנא קנאתי וכן בפינחס
"בקנאו את קנאתי" .וצריך ביאור מה שייכות יש הואיל ובשניהם נאמרה קנאות .ובמשך
חכמה ביאר שעל אליהו הנביא נאמר (מלכים א יח כב)" :ויאמר אליהו אל העם אני
נותרתי נביא לה' לבדי" .והקשה ,והרי היו מאה הנביאים שהחביא עובדיה במערה
וכנאמר שם פסוק יג ואחבא מנביאי ה' מאה איש .וביאר שאצל אליהו נאמר "נביא לה'",
ומאידך הלשון על נביאים אלו "מנביאי ה'" .וביאר שחלוק הוא אליהו משאר נביאים
ששאר נביאים הינם שחל עליהם שם שמים והוא הביאור "נביאי ה'" .אמנם ,אליהו הוא
"נביא לה'" .היינו כל כוחותיו ועניניו מסורים הם לשם שמים .ולכך הוא מה שאמר
אליהו על עצמו "נותרתי נביא לה' לבדי " ,ובזה היה שונה משאר הנביאים .מעתה הוא
הביאור ברש"י שפנחס ואליהו בשניהם נאמר קנא קנאתי לה'.
ונראה שהוא עומק יסוד הקנאות של פנחס ,קנאות האמיתית שכל העומד לפניו הוא
אך כבוד שמים ,נקי מכל פניה והיא נבעה ממעלתו של פנחס שהיה כל כולו לשם ה',
כולו כבוד שמים ואין לו מעצמו ולא כלום.
מעתה יבואר היטב מה שהקשנו בתחילה איך יתכן שפנחס יהרוג רגע אחד ,ורגע אחר
כן כשרואה שהמלאך רוצה להרוג את מי שרוצים להורגו ,הוא מציל ומתפלל עליהם
שלא ימותו .והביאור בזה שכל שהמעשה מגיע מכבוד שמים ולא מעורב כלל מן "האני"
שבאדם ,ממילא אין פנחס רואה את עצמו צד בענין ,ולכך אף אחר כך אף שרצו להורגו
אינו מרגיש שייך לענין ומתפלל עליהם.
תוספת ביאור למתבאר כאן ,הוא מה שנאמר (יומא כג ע"א) "שכל ת"ח שאינו נוקם
ונוטר כנחש אינו תלמיד חכם" .וביארו בשם השל"ה שהדמיון לנחש שבידוע מה שאמרו
שלנחש אין טעם באוכל ,וע"ז אמרו שאף ת"ח שבא לנקום ולנטור ,צריך שתהא נקמתו
ללא טעם ורגש אישי ,אלא רק נקמה על כבוד התורה בלבד ורק אז יכול הוא לנקום.
והוא כאמור הביאור בנקמתו של פנחס שהיתה נקמתו נקי ללא שום נגיעה אישית כל
כולו לשם ה' .ודו"ק בזה.
לפי זה גם מבואר מה ששם פנחס "שלום בין השבטים" ,ולכאורה הקנאי הוא אחד
שהולך על הקצה והנהגתו היא קיצונית ,ומה לו ולעשות שלום בין השבטים מה לו
לפשר ולגשר .ולמתבאר שהואיל וקנאותו הינה כל כולה לשם ה' ואין מעורב שם שום
מימד אישי ,א"כ אדרבה אין הנהגת קנאי לה' אין בו שום קשר לקיצוניות.
ומעתה יבואר גם מה שהוקשה בתחילה ,שרק אחר שהשכין שלום בין השבטים נתמנה
פנחס לכהן ,שרק אחר שראו שהוא פנחס הקנאי ,משכין שלום בין השבטים שוב הבינו
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח
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בעצמם שכל מעשה קנאותו נובע מתוך שכל כולו לה' ללא שום הרגש פנימי כלל ומכאן
ששייך שצריך לנקום והוא נוקם ,וצריך להשכין שלום הוא משכין ושצריך להתפלל הוא
מתפלל .ויש להוסיף בזה שמתבאר מדברי הגמרא שאף שהקב"ה אמר "הנני נותן לו את
בריתי שלום" ,מ"מ אין בני ישראל מקבלים אותו ככהן עד ששם שלום ,והדבר צ"ב .
אמנם הפשוט בזה שהואיל והכהנים "שלוחי דידן" ,א"כ צריך להיות השליח רצוי
לשולחיו ,וכל עוד שלא הרגישו כלל ישראל שהוא שליחם לא היה שיהיה שליח שלהם,
ואחר שראו ששם שלום בין השבטים הבינו מעלתו ונתכהן פנחס.
עוד יבואר לפי זה והיא הארה גדולה .שהנה במעשה של זמרי בן סלוא ,כל ישראל
רואים את המעשה ורק פנחס הוא יחיד הנזעק על הדבר ואפילו משה רבינו אינו יודע מה
לעשות וכנאמר בגמ' בסנהדרין שם "שנתעלמה הלכה ממנו" .אמנם למתבאר שקנאת ה'
צבקות ענינה כל כולה כבוד שמיים ללא כל נגיעה של ה"אני"  .מעתה רק פנחס היחיד
שהיה שמסוגל לראות חילול כבוד שמים ולהרגיש את הפגיעה בשם ה' ,רק פנחס היה
בהרגשה הדקה הזו יכול למחות על כבוד שמים רק הוא ער ורגיש לכך.

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד לז

יקרה מפנינים  /הרב מנשה פייגנבוים ,מח"ס 'יקרה מפנינים' עה"ת
עטיפת הציצית והנחת תפילין מי קודם?

יקרה מפנינים  /הרב מנשה פייגנבוים ,מח"ס 'יקרה
מפנינים' עה"ת
עטיפת הציצית והנחת תפילין מי קודם?
שא (כג ,כד) וברש"י :כשהן עומדים משינתם שחרית ,הן
א ַרי ַי ְת ַּנ ָ
ֶהן ָעם ְכ ָל ַביא יָקּום ְו ַּכ ֲ
מתגברים כלביא וכארי ,לחטוף את המצוות ,ללבוש טלית ,לקרוא את שמע ,ולהניח
תפילין.
כתב הבית יוסף (או"ח סימן כה) והדרך הנכונה לברך על טלית קטן ואחר כך יניח
תפילין של יד ושל ראש ,ואז יבא לבית הכנסת ויתעטף בטלית גדול ,ובזה יצא ידי חובת
רבי שמעון בר יוחאי שכתב בספר הזהר (ואתחנן דף רסה ע"א) שצריך שיהא לבוש
ציצית ותפילין בצאתו מפתח ביתו לילך לבית הכנסת וכו' ,וכך הם דברי ה"ר יונה בספר
היראה שכתב ,ויהיה לו טלית קטן וילבש אותו מיד וכו' ,ואחר כך יניח תפילין ויבוא
לבית הכנסת וישב במקומו ,אם יש לו עוד טלית יתכסה בו ויברך להתעטף בציצית,
עכ"ד.
וכך פסק בשולחן ערוך (סימן כה סעיף ב) מי שהוא זהיר בטלית קטן ילבשנו ויניח
תפילין בביתו וילך לבוש בציצית ומוכתר בתפילין לבית הכנסת ושם יתעטף בטלית גדול.
שיטת רש"י
הנה לפני ארבעה ושלושים שנה כתב אלי אחי יקירי הרה"ג יצחק שלמה שליט"א (מו"צ
בבני ברק ומחבר ספר נר איש וביתו ג"ח ,שמועה טובה ,ושאר ספרים) להוכיח מדברי
רש"י במסכת סוכה (דף מו ע"א ד"ה מצוות הרבה) שכתב להניח תפילין ברישא והדר
להתעטף בציצית ,הרי דסבירא ליה דקודם מניח תפילין ורק אחר כך מתעטף בציצית.
[שוב מצאתי להג"ר ראובן מרגליות ז"ל שהעיר כן בנצוצי זהר (במדבר דף קכ ע"ב) עוד
ראיתי בשו"ת תורת מרדכי להג"ר מרדכי ראבינאויץ ז"ל (או"ח סימן מח אות ב) שגם
העיר כן].
והשבתי לו דמרש"י לכאורה אי אפשר להוכיח ,מאחר דבפרשתן הקדים לבישת הטלית
להנחת תפילין ,הרי דלא נחת לסדרן של דברים ושוב אין להוכיח מדבריו כלום.
אכן לאחר הדקדוק בדברי רש"י נראה דדברי רש"י מכוונים להלכה בטוב טעם ודעת
כדברי הבית יוסף בשם הזהר ורבינו יונה .דמה שמקדים בפרשתן לבישת הטלית להנחת
תפילין מיירי מטלית קטן ,וזה מדוקדק בלשונו שכתב 'ללבוש' טלית ,דהיינו הטלית קטן
שלובשים אותו ואין מתעטפים בו ,ולבישת הטלית קטן קודמת להנחת תפילין וכמו
שכתב הבית יוסף ,ושהקדים במסכת סוכה הנחת תפילין להתעטפות בציצית איירי
בטלית גדול ,וגם שם מדוקדק בלשונו שכתב 'להתעטף' בציצית ,דהיינו טלית גדול
שמתעטפים בו וכנזכר .ודלא כמו שכתב בתורת מרדכי (הנ"ל) שדברי רש"י (במסכת
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד לח

יקרה מפנינים  /הרב מנשה פייגנבוים ,מח"ס 'יקרה מפנינים' עה"ת
עטיפת הציצית והנ חת תפילין מי קודם?

סוכה) אינו מדוקדק לדברי השו"ע הנ"ל דציצית קודם לתפילין .וכששוחחתי בענין זה עם
גיסי המנוח הגה"ח הרב המשי"ב (הלא הוא הגאון שלמה יחיאל מאיר בלום) ז"ל בעל
מחבר ספר שואל כענין (תורה ומועדים ושאר ספרים) אבלחט"א ,הראה לי כי כוונתי
לדברי הרב ישראל חיים פרידמן ז"ל בעל הלקוטי מהרי"ח (סדר מצות ציצית) שכן כתב
להדיא וברוך שכוונתי.
אך כבר העיד בנו רבינו הרמ"א (שם) שהעולם נהגו להתעטף אף בטלית גדול קודם
ולברך עליו ואחר כך מניח התפילין והולך לבית הכנסת ,וכן נהגו אף בני עדות המזרח
על פי דברי המקובלים.

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד לט

לב טהור ברא לי  /הרב יוחנן ריינר ,מח"ס 'וטהר לבנו' ,על התורה ומועדים
שרשים קדושים מעלתם וסכנתם

לב טהור ברא לי  /הרב יוחנן ריינר ,מח"ס 'וטהר
לבנו' ,על התורה ומועדים
שרשים קדושים מעלתם וסכנתם
יתו ֲע ֵדי ֹא ֵבד (כד ,כ)
ח ַר ֹ
ּגו ַים ֲע ָמ ֵלק ְו ַּא ֲ
אשית ֹ
ֵר ַ
כתב הגאון מווילנא ששמו של עמלק הוא מהאותיות הראשונות של משה רבינו
ושורשיו ,ע– עמרם ,מ– משה ,ל-לוי ,ק-קהת ,וינק את כוחו כביכול משורשי קדושה ,ולכן
הצליח עמלק להיות ראש וראשון המלכים בתקופת משה רבינו ,אבל היות ועמלק לא
ניצל כוחו זה לקדושה אלא לרעה לכן אחריתו מיתה – עדי אובד ,כי סופי תיבות של
עמר-ם לו-י קה-ת מש-ה = מיתה.
ונראה לפי זה להוסיף שלכן היה אומץ לעמלק לבוא להילחם בעם ישראל לאחר
קריעת ים סוף ,למרות שכתוב בשירת הים "שמעו עמים ירגזון ,אז נבהלו אלופי אדום
יאחזמו רעד תיפול עליהם אימתה ופחד בגדל זרועך ידמו כאבן עד יעבור עמך ה'" ,בכל
זאת היות ועמלק ינק כוחו משורשי קדושה עצומה לכן היה לו כוח השווה לעזות
דקדושה לבוא להילחם במסירות נפש להרע לעם ישראל למרות שמרוב פחד נדמו כאבן.
כמו כן יתכן שלכן במלחמת עמלק מצאנו דבר שלא מצאנו בשאר המלחמות ,שמשה
רבינו לא נלחם כלל ,כפי שנלחם בסיחון ועוג ,אלא שלח את יהושע ומשה בעצמו כל
הזמן הרים ידיו כלפי מעלה ורק כך היו מנצחים ,וכל כך למה?
אלא היות ועמלק בא בכוח רוחני ששורשו בקדושה משורשי קדושת משה רבינו כדברי
הגאון ,לכן לא נלחם משה רבינו בעצמו בעמלק ,כי רצה שבטחונם של עם ישראל יהיה
עוד יותר גבוה מבטחון שמסתמך על צדקת הצדיק – משה רבינו ,ויהיה אך ורק על
הקב"ה בלבד ,כי גם עמלק ינק מזכות וכוח הצדיק כביכול.
*
נתבונן בדבר ,שמשה רבינו אף ששורשי שמו ושמות אבותיו היתה בהם רעה גדולה,
שעולה מהם שם עמלק ומיתה ,עלה ונתעלה לאין ערוך ולאין שיעור כלל ,ורק בעמלק
התקיימו.
ולכן ,לעולם אל תיפול ברוחך משום סיבה בעולם ,כי גם סימנים רעים יכולים להיות
נכונים אבל לא יתקיימו בך אלא באחרים ,ואתה תוכל להתגבר על כל קשייך וניסיונותיך
ולהתעלות במעלות התורה והקדושה ותצליח לעלות מעלה למעלה אמן ואמן.
*
והנה ,כתב רש"י על הפסוק שתמנע היתה פילגש לאליפז בן עשו  -להודיע גדולתו של
אברהם כמה היו תאבים לידבק בזרעו ,תמנע זו בת אלופים היתה שנאמר ואחות לוטן
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד מ

לב טהור ברא לי  /הרב יוחנן ריינר ,מח"ס 'וטהר לבנו' ,על התורה ומועדים
שרשים קדושים מעלת ם וסכנתם

תמנע ולוטן מאלופי יושבי שעיר היה מן החורים שישבו בה לפנים אמרה איני זוכה
להנשא לך הלואי ואהיה פילגש .וכתבו המפרשים שהיא גידלה את בנה לשנוא את עם
ישראל על שלא קבלוה ,אבל בשנאתה הפסידה הכל ,כי יתכן שלולי זאת בנה היה צומח
לענק ביהדות כי אכן שורשיו היו מקדושה עצומה ,כדברי הגאון ,לוי קהת עמרם ומשה –
כל אלו רמוזים בשמו ,והיה יכול לצאת גדול הדור ,ורק בגלל שנאתה של האם ותיסכולה
הפסידה הכל!
ללמדנו גם בתיסכול לא להתייאש ,כי אולי זה עצמו הניסיון  -לצמוח ולהתעלות מאוד
מתוך התיסכול!
הנה אברהם אבינו התגבר על התסכול ,שהקב"ה הבטיח לו את ארץ ישראל ובכל זאת
היה עליו לקנות קבר לשרה אשתו במחיר מלא ,וזה היה נראה כהפרת ההבטחה ,ובכל
זאת התגבר ולא הרהר כלל על הקב"ה ,עד שהשטן לא שיבח את אברהם אבינו על
עקידת יצחק ולא על שהפיץ את האמונה בעולם כנגד עשרה דורות של כופרים ,וגם לא
שיבחו במידת החסד העצום ,אלא שיבחו בכך שאברהם אבינו לא הרהר על אי קיום
הבטחת הבורא בקבלת ארץ ישראל.
ויתכן שכאן הניסיון היה כפול ומכופל כי כל הניסיונות הקודמים בסוף התברר
לאברהם אבינו שהכל לטובה וכל הבטחות הבורא שהבטיחו התקיים ,כמו העקידה
שבסוף לא שחט את בנו והתקיים ביצחק יקרא לך זרע ,ואילו כאן למרות שאברהם אבינו
עמד בכל הניסיונות בגבורה ובשלימות בכל זאת לא טען מגיע לי והקב"ה הבטיח לי
ולמה בסוף שילמתי על קבר אשתי ולא קרה נס בסוף.
גם אנחנו – לעולם אל יאוש ,לא לפעול מתוך תסכול ,א לא לדבוק באמונה התמימה
תמיד ,ורוצה ה' את יראיו את המייחלים לחסדו ,ובעזרת ה' נראה בקרוב בישועת ה'
בגלוי ממש.

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד מא

לוית ח"ן  /הרב חיים נתן היילפרין ,מח"ס 'לקוטי שערי תשובה' (מנצ'סטר)
נ"ט בר נ"ט בפרשת בלק?!

לוית ח"ן  /הרב חיים נתן היילפרין ,מח"ס 'לקוטי
שערי תשובה' (מנצ'סטר)
נ"ט בר נ"ט בפרשת בלק?!
ה ֹלא
אמר ֲ
ַי ַ
ַען ו ֹ
אמר ׁשוב ֶׂאל ָּב ָּלק ְו ֹכה ְת ַד ֵּבר( :כ"ג ,ה')ַ ..וי ַ
ַי ֶׂ
ָּשם ְי ֹדוָּד ָּד ָּבר ְב ִפי ִב ְל ָּעם ו ֹ
וַי ֶׂ
תו ֶׂא ְׁש ֹמר ְל ַד ֵּבר( :כ"ג ,י"ב)
ָּשים ְי ֹדוָּד ְב ִפי ֹא ֹ
ׁשר י ִ
א ֶׂ
ֵּאת ֲ
הרואה הכתר "נ"ט בר נ"ט ( -נותן טעם בר נותן טעם) בפרשת בלק?!" באמת יתמה
לעצמו ,האם אמנם שייך שיהיה בפרשת השבוע הנושא של נ"ט בר נ"טי?! אולם בפירוש
אור החיים הקדוש (היומא דהילולא השבוע ט"ו תמוז) מצינו מרגליות נפלא בזה .ונצטרך
להקדים בפירושו בפסוקים קודמים וכפי שיבואר.
ָשם ְי ֹדוָד ָד ָבר ְב ַפי ַב ְל ָעם" כותב האור החיים הקדוש וז"ל -:מקרא
בפסוק ראשון הנ"ל " ַּוי ֶ
זה כבר קשטוהו ראשונים בפירושם ודרשותם ,ומקום הניחו לנו בו ונראה כי לפי שרצה
ה' לגלות עתידות ,ודברים נפלאים ,מהטובות אשר יגיעו לישראל ,ורצה שיתגלו על ידי
בלעם נביא האומות ,לפרסם מעלת עם קדושו לפני כל האומות( ,ואמר) [ואשר] תבאנה
לישראל מהטובות באחרית הימים ,וכליון האומות על ידי ישראל לבסוף ,וידעו האומות
מפי נביאם הדברים ככתבם ,להרבה תועליות הנמשכות לישראל נגלים ונסתרים.
ולפי שאדם זה הוא אדם מובהק בכיעור ותיעוב ושיקוץ ,לא תנוח עליו הרוח הקדושה
המגדת העתידות ,גם הדברים מצד עצמן דברי קודש הם ,ולא (יותנו) [יחנו] בגוי טמא,
לזה נתחכם ה' לעשות תיקון לדבר קדושה לבל תעבור במבוי מטונף ,ועשה מחיצה בין
הכח המדבר והדיבור עצמו ובין פי חזיר ,והוא מאמר וישם ה' דבר אחד בפי בלעם ,הציע
כח אחד שיכול להתמצע בין שניהם ,ובזה נעשה פי בלעם גבול בפני עצמו ,והדבר
מפסיק לגבול כח המדבר והדיבור ,ואז כה תדבר רוח הקודש היא תדבר ,ורבותינו ז"ל
בזוהר (ח"ג רי ):אמרו ,כי תיבת "כה" תרמוז לבחינה קדושה ,והמשכיל יבין.
ואם תאמר איך תהיה ההבדלה בדבר כזה ,צא ולמד אשר יבדיל ה' בין המימות הרבים
והעצומים כשיעור מלא נימא (חגיגה טו) ,וצא ולמד מבארה של מרים ,מים תוך מים
והללו עומדים בפני עצמן והללו בפני עצמן (שבת לה) - :עכ"ל הנפלאים.
תו ֶא ְש ֹמר
ָשים ְי ֹדוָד ְב ַפי ֹא ֹ
שר י ַ
אֶ
ולאור זאת נבין המשך ביאורו בפסוק שניה הנ"ל " ֵאת ֲ
ְל ַּד ֵבר" שמפרש ביאור חדש אשר המילה "אשמור" היינו מלשון "ואביו שמר את הדבר"
לשון עומד ימפצה ,וז"ל או אפשר שנתכוין לומר כי הוא מיחל ומצפה לשום ה' דברו בפיו
לדבר ,והוא אומרו אשר ישים ה' בפי אותו אשמור ,פירוש מיחל ומצפה לדבר ,כי יטעום
י נ"ט בר נ"ט היינו ראשי תיבות למילים "נותן טעם בר נותן טעם" וההלכות מבוארות ביו"ד סי' צ"ה אודות מאכל
פרווה שנתבשל בקדירה בשרי האם ומתי מותר לאכלה בחלבי  -וכמו כן להיפך אם המאכל פרווה נתבשל בקדירה
חלבי האם ומתי מותר לאכלה בבשרי .ע" ש כל הפרטי דינים .והענין הוא כי הבליעות הנמצאות כאן הם קלושים
יותר ולא הולכים ישר מהבשר אל החלב.
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד מב

לוית ח"ן  /הרב חיים נתן היילפרין ,מח"ס 'לקוטי שערי תשובה' (מנצ'סטר)
נ"ט בר נ"ט בפרשת בלק?!

טעם גדול אשר אינו כדאי הוא וכל משפחות האומות כידוע ,כמה ערב לנפש טעם הכח
הקדוש אשר מלתו על לשונו!
ביאור נורא ונפלא אשר בלעם ברוב רשעתו  -זכה לטעום טעם גדול מכח הקדושה
שהיה בפיו מכח שזכה שידובר בה דבר ה' .ושוב ממשיך האור החיים הקדוש ומקשה על
עצמו מכח מה שפירש לעיל שהרי היה כאן הפסק בתוך פיו ,ותוך דבריו מתרף באופן
נעלה  -וז"ל" -והגם שעשה ה' בפיו דבר ,ופירשנו לבל יגעו הדברים בפה חזיר [וא"כ
האיך יתכן שבלעם יאמר שעומד ומצפה לזאת הטעם]? [ומתרץ ]-אף על פי כן יטעום
טעם בן נותן טעם ויערב לו!"
זאת אומרת אשר אה"נ אע"פ שהיה כאן הפסק מ"מ הרגיש טעם של נ"ט בר נ"ט -
שנכנס הטעם הרוחני הזאת בתוך המחיצה שבתוך פיו ,והוא הרגיש רק הבליעה ממנה -
ואעפ"כ זכה להרגיש טעם נפלא כל כך אשר העיד על עצמו אשר "אותו אשמור

לדבר!"יא

גודל מתיקת התורה
והרי זאת התעוררות גדול עבורינו עד כמה עצם התורה"ק הדבר ה' במציאותו נותן
טעם ,וכלשון האור החיים הק' הידוע בפרשת כי תבוא עה"פ ושמחת בכל הטוב (כ"ו,
י"א) גם ירמוז במאמר בכל הטוב אל התורה ,כאומרם ז"ל (אבות פ"ו מ"ג) ואין טוב אלא
תורה ,שאם היו בני אדם מרגישין במתיקות ועריבות טוב התורה היו משתגעים
ומתלהטים אחריה ולא יחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה כי התורה כוללת
כל הטובות שבעולם ,עכ"ל.
משל נפלא לבאר דברי האור החיים הק'
ושמעתי פעם מראש ישיבת מאור יצחק ,מונסי הרה"ג ר' אפרים וואקסמאן שליט"א
להסביר זאת במשל נפלא ,לו יצוייר יכנס אדם לחדר אשר יושבים שם מאות אנשים
ואוכלים מאכל מסויים ,וניכר על פניהם גודל ההנאתם מעריבת המאכל החדש
שאוכלים .ששים ושמחים מדושני עונג (עד כמה ששייך מענין גשמי עכ"פ ,)..והנך ניגש
וחושב לעצמך ,נבוא ונראה במה אנו דנים ..ויושב ומברך ואוכל וטועם ,ואינך מתחיל
להבין "מה כל הרעש?" ומתמימות שואל חבירך היושב אצלך ושואל "האם מאכל זו
באמת מיוחד במינו וטעמו? איני מר גיש שום דבר" ,והוא ומסתכל עליך בתמיה "האם
אמנם הנני שומע טוב?! הרי כל מי שמתחיל להבין בעניני טעם יודע שמעולם לא ירד
טעם כזו בעלמא הדין!" .כמובן ,יחיד אינו מכריע ,ורק כאשר רואה במראה עיניך שהנך
היחיד וכל אחד בחדר ההוא ,וכמו כן כל הנכנסים שם יוצאים מדעתם מגודל הטעם ,הנך
חושב על עצמך "אולי באמת החסרון בי ,שחסר אצלי כח הטעם שיש לכל שאר בני
אדם"...

יא הלומדים ידונו האם ראיה או סתירה לשיטת החוות דעת אשר בשעת הבליעה לא נאמר הדינא של נ"ט בר נ"ט -
וכמובן אין לדון דברי אגדה לדבר הלכה.
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד מג

לוית ח"ן  /הרב חיים נתן היילפרין ,מח"ס 'לקוטי שערי תשובה' (מנצ'סטר)
נ"ט בר נ"ט בפרשת בלק?!

והנמשל מובן מאליו ,כי כאשר האור החיים הקדוש מעיד בכתב יד קדשו "שאם היו בני
אדם מרגישין במתיקות ועריבות טוב התורה היו משתגעים ומתלהטים אחריה ולא יחשב
בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה - "..הרי אף אם אינני זוכה עוד להרגיש גודל
מתיקותה ,הרי אין זאת אלא מחמת התעבות הגשמיות או עבירות שונות שחוצצים
מלהרגיש מפני נועם זיות עריבת מתיקות התורה"ק .והרי בפרשת השבוע רואים שאף
בלעם זכה להרגיש זאת הטעם כאשר היה רצונו יתברך כן שיטעם אותה ..ולזאת
מתפללים מדי יום ביומו "והערב נא ד' אלקינו את דברי תורתיך!"  -אכי"ר.

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד מד

ֵּמאוֹ ר שעשועי  /הרב מנחם צבי גולדבאום ,מח"ס 'מוֹ סר דרך'' ,מאיר דרך' ,ו'אפיקי חיים'
דעת תורה

אור שעשועי  /הרב מנחם צבי גולדבאום ,מח"ס
ֵמ ֹ
'מוסר דרך'' ,מאיר דרך' ,ו'אפיקי חיים'
ֹ
דעת תורה
אּוכל ַּל ֲע ֹבר ֶאת
ַּ
יתו ֶכ ֶסף ְו ָז ָהב ֹלא
אמר ֶאל ַּע ְב ֵדי ָב ָלק ַאם ַי ֶתן ַלי ָב ָלק ְמ ֹלא ֵב ֹ
ַּי ֶ
ַּען ַב ְל ָעם ו ֹ
וַּי ַּ
דו ָלה (כב ,יח)
או ְג ֹ
שות ְק ַּט ָמה ֹ
א ֹל ָקי ַּל ֲע ֹ
ַפי ה' ֱ
א] מרן הגה"ק רבי אלחנן בונם וסרמן זצוק"ל הי"ד ,שיום-הזיכרון שלו חל בימים אלו
בהם הנני רושם בס"ד מאמר זה  -יא-יג

תמוזיב

 -כתב וז"ל (ראה קובץ פרשיות לפרשתנו,

מקונטרס דברים סופרים סי' א' אות כ"ב-כ"ד) :לכאורה אחרי שאמר בלעם 'אם יתן לי
בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי ה'' ,מה היא רשעתו?
רצון ה'
ֵּיהם
מות ַה ַב ַעל ִל ְש ֹרף ֶׂאת ְבנ ֶׂ
ובנו ֶׂאת ָּב ֹ
ונראה לבאר בהקדם הכתוב [ירמיה י"ט ,ה']ָּ ' :
יתיְ ,ו ֹלא ִד ַב ְר ִתיְ ,ו ֹלא ָּע ְל ָּתה ַעל ִל ִבי' ,ע"כ .ופירושו בתרגום,
ׁשר ֹלא ִצ ִו ִ
א ֶׂ
לות ַל ָּב ַעלֲ ,
ָּב ֵּאׁש ֹע ֹ
עוָּא ָּק ָּד ַמי' .הנה בכתוב
ַיאְָּּ ,ו ְד ָּלא ַר ֲ
וד ָּלא ְש ָּל ֵּחית ַביד ַע ְב ֵּדיי ְנ ִבי ָּ
או ַר ְי ִיתיְ ,
' ְד ָּלא ַפ ְק ֵּדית ְב ֹ
הזה מפורש כי יש שלשה חלקי תורה :א) הנקרא 'צווי' .ב) הנקרא 'דבור' .ג) שאין עליו
לא צווי ולא דבור אלא 'רצון ד'' בלבד ,והם כל המצות דרבנן.
ונראה לפי פשוטי המקראות ,דבאמת אף שידע בלעם היטב כי הליכתו לקלל את
ישראל הוא נגד רצון ה' ,לא חשש על זה כל זמן שלא היה לו צווי מפורש שלא לילך ,ועל
כן אמר 'לא אוכל לעבור את פי ה''ִ ' ,סי' דייקא ,אבל 'רצון ה'' לא היה חשוב בעיניו
לעשותו .וזוהי רשעותו ,שהרי כל באי עולם מצווין ועומדין מתחילת ברייתן לעשות רצון
ה' ית"ש ,דכל הנמצאים נבראו לעשות רצון קונם ,וכל פעל ה' למענהו" עכ"ל ,ועיין שם
מה שהאריך בזה.
מהי 'דעת-תורה' וכיצד זוכים לה?
ב] והנה גדול מפיצי דעת-תורה בדור שלפני השואה היה מרן הגה"ק רבי אלחנן וסרמן
זצוק"ל ,ואמצא כאן מקום לסכם מתוך דבריו ודברי בנו מו"ר רבי שמחה זצ"ל מהי "דעת
תורה" ומה חידש רבי אלחנן זצוק"ל בזה ,ובסוף איזה הערה על פי הנ"ל ,ונפתח בליקוט
מד ברי בנו מו"ר זצ"ל שנדפסו כהקדמה לספרי קובץ מאמרים ואגרות:
"[דעת תורה היא] להבין ולפענח את קורות הימים ברחבי תבל באור התורה...
להראות לאומה ולכל יהודי איך התורה מדריכה את התנהגותם ...ביאורם של בעיות
שנתעוררו כתוצאה ממאורעות התקופה וההחלטות כיצד להתמודד עמהן[ ...דעת תורה
מלמדת את ה]תגובה הלאומית [הנכונה] לכל מצב ...טעות חמורה היא לחשוב שהתורה
מכילה רק הלכות כגון אלו שבמשנה תורה או בשולחן ערוך ,ושהתפיסות וההכרעות
יב

יש בזה איזה ספק וכנודע ,ולמעשה בנו מו"ר הגאון רבי שמחה זצ"ל נהג יא ,ואכמ"ל.
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד מה

ֵּמאוֹ ר שעשועי  /הרב מנחם צבי גולדבאום ,מח"ס 'מוֹ סר דרך'' ,מאיר דרך' ,ו'אפיקי חיים'
דעת תורה

שאנחנו מכנים כ'דעת תורה' אינם חלק מהותי של התורה .להיפך ,התורה כוללת את
הכל ,אלא שיש לדעת כיצד לקרוא בה וליישמה הלכה למעשה" ,ועיין שם שביאר
שעיקר חידושו של אביו מרן הגה"ק רבי אלחנן זצוק"ל הי"ד היה בזה שערך "שלחן ערוך
של דעת תורה" ,ועוד ביאר שם מדוע לפני תקופת אביו לא היה צורך בכך.
והנה מדברי מרן הגה"ק רבי אלחנן זצוק"ל (שנמסרו מפי השמועה)" :התורה היא מקור
חיינו  -ככתוב "כי הוא חייך ואורך ימיך"  -ומבלעדי התורה אין לנו דעת .לכל מאורעות
החיים אפשר למצוא פתרון בתורה .מרגלא בפומיה דרבי איצל'ה מוואלוז'ין ,שבשעה
שסוחר עצים בא להימלך אם לקנות יער פלוני ,נמצאת תשובה עבורו בתורה ,צריכים רק
למצוא...
לכל אחד מאתנו י ש דעת תורה .אבל :באחוזים! יש שאחד זכה בחמשים אחוז ,משנהו
בשבעים וחמשה ,והשלישי בחמשה עשר אחוז ,אולם האחוזים הנותרים אצל כל אחד
ואחד הם לא מדעת תורה ,כי אם דעות אחרות ,דעת פרנסה ,דעת מסחר ,דעת אשתו
ובניו וכיוצא .ממילא דעת תורה שלו בטלה במיעוט .ממילא אי אפשר לסמוך על דעתו.
דעת תורה במאה אחוז אפשר למצוא רק אצל גדולי הדור ,שפרקו מעליהם כל הבלי
העולם והתמכרו אך ורק לדעת תורה ,על-פי התורה אשר יורוך  - - -כשאנו באים
לשקול מעשי אדם בפלס בשביל לדעת אם לקרבו או לרחקו ,אנו צריכים להביט בתורה,
מה היא אומרת עליו ...החוב ה ,איפוא ,עלינו ללמוד וללמד ולהבין דעת התורה וכוונתה,
רק על פיה נכלכל כל עבודתנו ונצליח" ,ע"כ.
ו ִמ ְכ ָּת ָּביו..." :העמידו גבול לשכל האדם ' -עד פה תבא ולא תוסיף' ,אבל המציאות
הקיימת אינה משתנה בכלל בגלל חסרון הדעת שלנו ...אנו נזקקים בהכרח להבנה על-
אנושית ,וזוהי דעת התורה שהיא מקור הדעת".
ועוד מכתביו..." :מי שרוצה לדעת את האמת עליו לחפש בתורה ,בה ישנן דיעות על כל
אדם ועל כל שיטה ,בלי שום משוא פנים .כאשר רוצים לדעת דעה על אדם שיש
המהללים אותו עד לשמים ואחרים אומרים להיפך ,ניתן למצוא בתורה דעה אודותיו
וכיצד מתייחסת היא לאיש עם הנהגה מסוג כזה ,כמו גם מה השקפתה על עצם ההנהגה
האמורה .כשרוצים לעמוד על טיבה של מפלגה  -אם שיטתה ראויה ואם לאו  -יש
להתבונן בתוצאות מעשיה ומיד ימצאו בתורה דעה ברורה על אודות מפלגה כזו ועל
הטקטיקה שלה ...הפצת דעת תורה היא מכת מות ליצר הרע 'כי גחלים אתה חותה על
ראשו'."...
ועוד..." :בכדי להיות בר-סמכא להשיא עצה נכונה ויעילה צריך האדם להכיל את
תנאי-הנפש הבאים :א] שיהא בר דעת .ב] שלא יהיה נוגע בדבר זה שהוא דן ומייעץ
אודותיו ...ג]  ...צריך להיות שונא בצע ...ד] אף שכבר זכה מי שזוכה לשכל הישר ,הרי -
כדבריו של רבינו בחיי אבן-פקודה ב"חובות הלבבות"  -לשכל האנושי יש גבול ,עד פה
תבוא ולא תוסיף ,וכי עד כמה ביכלתו להרחיק ראות? על המייעץ ,אם כן ,בהכרח להכיל
דעת תורה שהיא אינסופית ומקננת בלבו של כל בן-תורה .אצל האנשים הפשוטים ,הרי
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד מו

ֵּמאוֹ ר שעשועי  /הרב מנחם צבי גולדבאום ,מח"ס 'מוֹ סר דרך'' ,מאיר דרך' ,ו'אפיקי חיים'
דעת תורה

זו מעורבת בכל מיני השפעות ודעות מן השוק וכיוצא בזה ,וככל שהתערובת מרובה
יותר כך פוחת וקטן האחוז של דעת-תורה צרופה .לפיכך אדם המסוגל להיות יועץ בר-
סמכא חייב להכיל בקרבו דעת-תורה נקיה במאה אחוזים ללא שמץ של תערובת מדעה
אחרת כלשהי .ה] ...צריך הוא לזכות בכח עילאי מיוחד שהוא גדול מכולם ...סיעתא
דשמיא" .בדרך הטבע אין אפשרות שהאיש יכוון מעצמו לדעת-תורה האמיתית .הרי
האדם אין ביכלתו לידע דעת עליון! לשם כך זקוקים לסיעתא דשמיא ,שהיא סגולה
מיוחדת במינה ,אשר זוכים לה רק יחידי הסגולה...
 ...כיצד יכולים אנו לקבל עצות נכונות שאנו כל כך זקוקים להן? ...מדת המציאה היא
ביחס שווה למדת היגיעה .אדם המתייגע למצוא דעת תורה יגיעה שלימה ,יגיעה במאה
אחוזים ,גם ה"מצאתי" שלו יהיה שלם במאה אחוזים .אבל מי שמתייגע רק בשלושים
אחוזים  -יגיעה חלקית  -הרי במקביל גם מציאתו תהיה יחסית בלבד :שלושים אחוזים
ולא יותר; ואילו אדם שבכלל אינו מתייגע ,בכלל אינו יכול למצוא ,כשאין "יגעתי" אין
"מצאתי".
והנה עסקני-הציבור המודרניים ...לא די שאינם יודעים מאומה מדעת תורה ,אלא
שבכלל לא רוצים לדעת אותה...
שמא ישאל השואל :מה זיקה יש בין דעת תורה לענינים מדיניים ,תעשייתיים ,ונושאים
סוציאליים? שאלה זו לא באה כי-אם מחסרון ידיעה .החפץ חיים זצוק"ל היה אומר
משמו של רבי איטשל'ה מוואלוז'ין זצוק"ל" :אין שום שאלה בעולם שאין למצוא
בתורתנו הקדושה תשובה עליה .סוחר שהשיאוהו עצה בעניני משא-ומתן ואינו יודע
לכלכל את מסחרו  -העצה בשבילו ,מה לעשות ,כתובה בתורה! צריך רק לעינים מאירות
בכדי לראות היכן זה כתוב.
כל זה בנוגע לבעיה של הפרט ,איש יחיד ,לא בכל מקרה קל לגלות איך מרומז ענינו
בתורה .אולם בנוגע לענינים הנוגעים לכלל ישראל ,לא קשה ביותר למצוא ,יש מאמרים
לאין-ספור בענין תכסיסים ומדיניות הגלות של עם ישראל .צריך רק מעט רצון לחפש
אחריהם ...יש דרך אחת לפנינו :נתחיל לחפש בתורה הקדושה."...
"מפיו דעת ותבונה"
ג] והנה הרגשה  -ושוב מצאתיה כמעט מפורשת בדברי הגה"ק רבי אלחנן זצוק"ל.
אנחנו מתפללים" :אתה חונן לאדם דעת" וכו' ,אבל הבקשה היא" :חננו מאתך דעה בינה
והשכל" [או :חכמה בינה 'ודעת'] .מדוע? כי איננו רוצה שום דעה אלא זו הבאה ישירות
ממנו יתברך " -מאתך ...דעת" ,וזוהי דעת תורה!
והנה זה מכתבי מרן הגה"ק רבי אלחנן זצוק"ל..." :החפץ חיים נהג לומר :מסדר
התפילה שסידרו אנשי כנסת הגדולה ,רואים אנו כי הבקשה הראשונה ,לפני הכל ,היא
דעת' :וחננו' וכו' .לאחר מכן אנו מבקשים תורה ,תשובה ,רפואה ,פרנסה וכו' .אבל קודם

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד מז

ֵּמאוֹ ר שעשועי  /הרב מנחם צבי גולדבאום ,מח"ס 'מוֹ סר דרך'' ,מאיר דרך' ,ו'אפיקי חיים'
דעת תורה

כל דעת! מפני שדעה חסרת מה קנית? רק בתורת ה' ניתן למצוא את הדעת הטהורה
והבלתי מסולפת ,מכיון שהתורה היא מקור הדעת!" ,ע"כ.
שמָּה.
מו ִנים ַת ְח ְס ֶׂ
ׁשמָּה ַכ ָּכ ֶׂסף ְו ַכ ַם ְט ֹ
דומני שזהו המבואר בפסוקים (משלי ב ד-ו)ִ :אם ְת ַב ְק ֶׂ
בונה".
ות ָּ
תן ָּח ְכ ָּמה ִמ ִסיו ַד ַעת ְ
א ֹל ִקים ִת ְמ ָּצאִ .כי ה' ִי ֵּ
ָּאז ָּת ִבין ִי ְר ַאת ה' ְו ַד ַעת ֱ
"דעת אלקים" זו "דעת תורה" .צריכים לבקשה ולחפשה ככסף וכמטמונים .כמדת
הבקשה כך מדת המציאה .והמציאה היא כביכול "מפיו דעת"  -דעת הבאה כביכול מפיו
יתברך .זוהי "דעת תורה!".
"לעשות רצונו"
ד] למדנו שדעת תורה כוללת את כל שטחי החיים ,בחיי הפרט ובחיי הכלל ,והעצה
לכל דבר נמצאת התורה ,אלא שצריך גם סיעתא דשמיא לכוון אליה .דעת תורה היא
אפוא היכולת למצוא פתרון ועצה לכל בעיה בתורה ,וסיעתא דשמיא בבחינת רוח
ממרום.
אך כמדומה שיש ענין נוסף ,והוא המבואר בתחלת דברנו" .דעת-תורה" איננה
מתעסקת רק באסור ובמותר ,בחיוב ובפטור ,בלכתחלה ובבדיעבד" .דעת תורה"
מתעסקת ב"רצון ה'" והיא מלמדת את הפרט ואת הכלל מהי ה" ָּע ְל ָּתה ַעל ִל ִבי" ,מה יש
כביכול בלבו של הקב"ה ,מהו רצונו.
א ֹל ַקי ָּח ָּפ ְצ ִתי (תהלים מ ,ט)
צו ְנ ָּך ֱ
שות ְר ֹ
ע ֹ
ַל ֲ
ֶׂך (תהלים קמג ,י).
צונ ָּ
שות ְר ֹ
ע ֹ
ַל ְם ֵּד ִני ַל ֲ
א ֶׂמתְ .ו ַחיֵּי
תו ַרת ֱ
ָּתן ָּלנו ֹ
תו ִעיםְ .ונ ַ
ילנו ִמן ַה ֹ
דוְ .ו ִה ְב ִד ָּ
בו ֹ
ׁש ְב ָּר ָּאנו ִל ְכ ֹ
א ֹל ֵּק ינו ֶׂ
רוך הוא ֱ
ָּב ְ
ׁש ֵּלם!
נוְ ...ב ֵּל ָּבב ָּ
צו ֹ
ע ֹש ֹות ְר ֹ
ָּשֵּם ְב ִל ֵּבנוַ ...ל ֲ
תו ֵּכנו .הואְ ...י ֹ
ָּטע ְב ֹ
עו ָּלם נ ַ
ֹ
לתגובותgoldm@enativ.com :

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד מח

מהלכות השבת  /הרב אליהו הורביץ ,מח"ס 'הרחב דעת' י"ג חלקים
דין סתימת חלון

מהלכות השבת  /הרב אליהו הורביץ ,מח"ס
'הרחב דעת' י"ג חלקים
דין סתימת חלון
יך ַי ְש ָר ֵאל (כד ,ה)
ַּע ֹקב ַמ ְש ְכ ֹנ ֶת ָ
יך י ֲ
ַּמה ֹטבּו ֹא ָה ֶל ָ
במדרש מבואר ,ש ראה שלא היו פתחיהן של ישראל מכוונים זה לזה ,והובא ברש"י,
ונבוא לדון ,מה הדין במקרה שקרה ופתחו חלון זה מול זה ,ובשבת רצו לסגור את החלון,
האם יש דרך לסגור את החלון בשבת מבלי לעבור על איסור בונה בשבת.
חלון הנתון בציר
הנה זה פשוט ,שאם היה חלון שקבוע בציר או נתון בתוך מסילה ,בזה לכו"ע אין שום
חשש מלאכה בשבת ,ולמרות שמוסיף חלק בבית והיה מקום להחשיבו כבונה את הבית,
בכל אופן אין בזה איסור משום שדבר העומד לפתיחה וסגירה תמידית אינו נחשב כבונה
את הבנין אלא רק כמשתמש בבית ,ודבר זה מוסכם לכו"ע.
ומצד שני פירוק חלון או דלת שמחוברים בציר [אפילו אם רק נתונים בתוך ציר ואין
צריך לפתוח ברגים] או שמונחים בתוך מסילה ,בזה פסק המשנ"ב בסי' ש"ח ס"ק ל"ט
כדעת המג"א והט"ז שיש בזה איסור דאורייתא של בונה [ודלא כהמור וקציעה והח"א
שדנו להקל בזה].
דין פקק החלון
במקרה שאין חלון מחובר בציר או במסילה ,ורוצה לתת שם איזה חתיכת עץ או מתכת
לסוגרו ,דין זה התבאר במשנה בשבת דף קכה :מבואר לגבי פקק החלון [שהוא חתיכת
עץ שמשתמשים בו לסגור חלון] שר' אלעזר התיר להשתמש בזה רק באופן שקשר את
חתיכת העץ לקיר בח בל ,וגם הוא תלוי באוויר על ידי הקשירה ,אך חכמים סברו שגם
לולי זה מותר לסגור את החלון בזה.
ובגמ' שם נחלקו בכוונת חכמים האם הצריכו קשור ורק לא הצריכו שיהיה תלוי
באוויר ,או שהתירו גם כשאינו קשור כלל ,ורק צריך שייחדו לשימושו מבעוד יום ,וביאור
הגמ' יש שם מחלוקת ראשונים סבוכה ומסועפת בכמה סוגיות בש"ס ,ולכך נקצר ונביא
רק את פסק ההלכה בזה.
למעשה פסקו הטור והשו"ע בסי' שי"ג סעיף א' כשיטת הרא"ש ,שלהלכה אין צריך
שיהיה קשור ותלוי כלל ,ומותר לקחת כל חתיכת עץ לסתום חלון ,אך צריך שמערב
שבת חשב להשתמש בו לזה [ובביה"ל שם נשאר בצ"ע למעשה אם צריך גם לתקן בו
איזה תיקון בדבר עצמו ,וצ"ע].

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד מט

מהלכות השבת  /הרב אליהו הורביץ ,מח"ס 'הרחב דעת' י"ג חלקים
דין סתימת חלון

ונחלקו הפוסקים מדוע צריך לחשוב להשתמש בו מערב שבת ,הב"ח והפמ"ג שם נקטו
שזה רק בכדי שהחתיכת עץ הזו לא תהא מוקצה בשבת ,אך הגר"א והחיי אדם סברו
שזה נצרך מצד דיני בונה ,וגם אם החתיכה הזו בין כך לא מוקצה ,בכ"א צריך להכינו
לשימוש מבעו"י בכדי שלא יהיה איסור בונה ,ובביה"ל שם הביא את המחלוקת ,ולא
הכריע.
כשאינו עומד לפתיחה תדירה
וכל מה שיכול לסגור את החלון בחתיכת עץ שחשב להשתמש בה מער"ש ,זה הוא
דווקא כשכוונתו להשתמש בו ולפותחו ולסגרו בצורה תדירה ,אך אם אין כוונתו
להשתמש בה בצורה תדירה ,זה נקרא במשנה בעירובין בדף קא .דלת שבמוקצה [דלת
של מחסן] ,ואסור לפתוח ולסוגרו אלא אם כן קשר אותו בחבל לקיר וגם עשה איזה
היכר בחתיכת עץ שנראה שהוא חלון ולא חלק מהקיר [כגון שיש שם ציר ,או היכר
שהיה שם פעם ציר]
וגדר עומד לפתיחה ת דירה ,הביה"ל בסי' שי"ד ס"ג הביא מהתוספת שבת שכתב שזה
אחת לל' יום ,אמנם עיין בספר חוט השני פל"ו סק"ג [עמוד רמ"ה] שנחלק על המשנ"ב
וסבר שצריך שיעמוד לפתיחה וסגירה לכה"פ אחת לשבוע.
דלת אלמנה
בהמשך הסוגיה שם בגמ' בעירובין מבואר שבמקרה שחתיכת העץ עשויה מחתיכה
אח ת ולא מכמה חתיכות ,או במקרה שאין אדן חלון [או מפתן] והחתיכה נכנסת בדיוק
בתוך הקיר ,דלת כזו נקראת בגמ' ,דלת אלמנה ,ואסור להשתמש כלל בשבת ,ורק
במקרה שהיא גם עשויה מכמה חתיכות ,וגם יש אדן חלון [או מפתן] מותר להשתמש בה
בשבת.
אמנם המשנ"ב בס"ק ל"א פסק שאם הדלת א ו החלון עומדים לשימוש תדיר די במה
שיש אדן חלון ומותר להשתמש בו אפילו אם הוא עשוי מחתיכה אחת ,וכן במקרה
שעשוי מכמה חתיכות מותר להשתמש אפילו כשאין אדן חלון.

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד נ

ממתנה נחליאל  /הרב נתנאל חשאי ,ר"מ בישיבת 'תורת אבות' רכסים
בענין זעמו של הקב"ה והעצה להינצל מכך

ממתנה נחליאל  /הרב נתנאל חשאי ,ר"מ בישיבת
'תורת אבות' רכסים
בענין זעמו של הקב"ה והעצה להינצל מכך
ָעם ה' (כג ,ח)
ּומה ֶא ְז ֹעם ֹלא ז ַּ
ָ
איתא בברכות [ז ].ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי מנין שאין מרצין לו לאדם בשעת
כעסו ,דכתיב פני ילכו והניחותי לך ,אמר לו הקב"ה למשה המתן לי עד שיעברו פנים של
זעם ואניח לך.
ומקשה הגמ' ומי איכא רתחא קמיה דקודשא בריך הוא ,אין ,דתניא וקל זועם בכל יום,
וכמה זעמו רגע ,וכמה רגע ,אחד מחמשת רבוא ושמונת אלפים ושמנה מאות ושמנים
ושמנה בשעה.
ואומרת הגמ' דאין כל בריה יכולה לכוין אותה שעה חוץ מבלעם הרשע דכתיב ביה
ויודע דעת עליון ,השתא דעת בהמתו לא הוה ידע דעת עליון הוה ידע ,אלא מלמד שהיה
יודע לכוין אותה שעה שהקב"ה כועס בה ,והיינו דאמר להו נביא לישראל עמי זכר נא
מה יעץ בלק מלך מואב ..למען דעת צדקות ה' ,אמר להם הקב"ה לישראל דעו כמה
צדקות עשיתי עמכם שלא כעסתי בימי בלעם הרשע ,שאלמלי כעסתי לא נשתייר
משונאיהם של ישראל שריד ופליט .והיינו דקאמר ליה בלעם לבלק מה אקב לא קבה קל
ומה אזעם לא זעם ה'.
ועוד אומרת הגמ' שזמן כעסו של הקב"ה הוא בהנך תלת שעי קמייתא ,וסימן לדבר
באותה שעה שחיורא כרבלתא דתרנגולא וקאי אחד כרעא ולית ביה שורייקי סומקי.
ומסיימת הגמ' תנא משמיה דרבי מאיר בשעה שהחמה זורחת וכל מלכי מזרח ומערב
מניחים כתריהם בראשיהם ומשתחוים לחמה ,מיד כועס הקב"ה.
גדר זמן הכעס של הקב"ה
והנה צ"ב מדוע הקשתה הגמ' האם יתכן שהקב"ה כועס ,הרי מצינו בתורה פעמים
רבות שיש חרון אף ה' על חטאי עם ישראל ,וכן איתא אף בגמ' שם לעיל [ברכות ו]:
בשעה שהקב"ה בא לבית הכנסת ולא מצא שם עשרה מיד הוא כועס.
וי"ל בפשטות דודאי היכא שיש חטאים יש גם חרון אף ,אך הגמ' שאלה האם מצינו
דבר כזה שיש זמן מיוחד לכעסו של הקב"ה שבו יכול להיות סכנה לאדם גם אם על פי
מעשיו כרגע לא מגיע לו עונש ,ורק בגלל שזה זמן המיוחד לחרון אף עלול האדם
להסתכן ,וע"ז אמרה הגמ' שיש רגע אחד ביום שבו הקב"ה כועס תמיד.
ומצאתי שכעי"ז הקשו וביארו האחרונים[ ,ע' פנ"י וצל"ח ועוד] ,וביאר הפנ"י דהמקשן
ידע ודאי שכעס הקב"ה כמה פעמים ע"י עוונות ושינוי מעשה התחתונים ,אלא דאכתי
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד נא

ממתנה נחליאל  /הרב נתנאל חשאי ,ר"מ בישיבת 'תורת אבות' רכסים
בענין זעמו של הקב"ה והעצה להינצל מכך

לא הוי ידע אם יש עת קבוע להכעיס אפילו בלא שינוי מעשה ,א"נ דאף זאת ידע שיש
עת קבוע לזעם ומ"מ אכתי לא הוי ידע שהזעם הוא אף בישראל .וע"ע בדבריו שם.
וכעי"ז ביאר הצל"ח ודייק כן מדברי הגמ' גופא ,דהגמ' לא שאלה "ומי רתח הקב"ה",
דזה ידענו ודאי יש חרון אף בעשית החטא ,אלא השאלה היא "ומי איכא רתחא קמי
קב"ה" ,דהיינו האם יש זמן של ריתחא קבוע לפני ה'.
ובזה ביאר דהרי המקור שיש זמן קבוע לכעסו של הקב"ה הוא מהפסוק "פני ילכו
והניחותי לך" וכנ"ל ,והרי הקב"ה אמר זאת אחרי שקודם לכן דיבר עם משה דברי ריצוי
על חטא העגל וכמובא שם בפסוקים הקודמים [שמות ל"ג י"א] "ודבר ה' אל משה פנים
אל פנים" וציוהו שי שוב אל המחנה ,והבטיחו על מציאת חן ,ובכל זאת אומר הקב"ה
שיש פנים של זעם ,ומוכח מזה שבכל יום יש זמן קבוע לפנים של זעם.
והנה בתורה תמימה [במדבר כ"ג הערה ג'] כתב דימי רצון אלו שלא כעס בהם הקב"ה
התחילו רק משעה שבא בלעם למקום הנועד ולא משעה שיצא מביתו לדרכו ,וראיה
לדבר שהרי בהיותו בדרך כתיב [שם כ"ב כ"ב] "ויחר אף אלוקים כי הולך הוא" ,ומוכח
שבדרכו היה חרון אף .אמנם לפי מה שנתבאר אין ראיה מפסוק זה ,דהרי זה ידענו עוד
קודם לכן שהקב"ה כועס מחמת חטאי האדם וכנ"ל ,ולכן כעס ה' על בלעם שהולך בניגוד
לרצון ה' ,אלא דהגמ' שאלה על הזמן הקבוע שבו הקב"ה כועס בכל

יום.יג

סיבת כעס הקב"ה
ובטעם סיבת וזמן הכעס הקבוע ביארו האחרונים דהוא מחמת מה שמביאה הגמ'
בסמוך דבשעה שהחמה זורחת וכל מלכי מזרח ומערב מניחים כתריהם בראשיהם
ומשתחוים לחמה מיד כועס הקב"ה .וכ"כ המהרש"א דזהו הטעם שנסמך מאמר זה
לדברי הגמ' ,דאחר שאמרה הגמ' שהקב"ה זועם בכל "יום" אמרה ג"כ שסיבת הדבר הוא
מחמת המלכים שעובדים לחמה ואור החמה נקרא "יממא".
ובתוס' בע"ז [ד :ד"ה בתלת] כתב דדברי הגמ' על זמן כעסו של הקב"ה ב"תלת שעי
קמייתא" היינו שהקב"ה כועס בשעה השלישית ,דהרי דרך מלכים לעמוד בשלוש שעות
כדאיתא בברכות [ט ,]:וזעמו של הקב"ה הוא מחמת שהם מניחים את כתריהם ועובדים
את החמה ,והיינו בשעה השלישית .אמנם ברש"י [ברכות שם ד"ה בתלת] כתב שזמן
הכעס הוא באחד מרגעי שלוש שעות ראשונות .וע"ע בסמוך דברי היערות דבש שהקב"ה
כועס גם בשקיעת החמה.

יג

וע"ע בפנים יפות שביאר את הפסוק הנזכר במחלוקת קורח ועדתו [במדבר ט"ז כ"א] "הבדלו מתוך העדה הזאת
ואכלה אותם כרגע" ,דחטאם של עדת קורח היתה שלא מיחו בו על מעשיו ,וכמו דאיתא בשבת [נה ].דבשעת
החורבן שהיה חרון אף לפני ה' נענשו אף הצדיקים הגמורים משום שלא מיחו ברשעים ,ומצות הוכחה היא מצות
עשה של הוכח תוכיח את עמיתך ,והרי איתא במנחות [מא ].דבעידנא דריתחא מענישים אף על מצות עשה ,ו"עידן
ריתחא" של הקב"ה הוא "רגע" כמבואר בברכות ,וזהו שאמר הקב"ה "ואכלה אותם כרגע" דיענשו באותו "רגע" של
חרון אף על כך שלא מיחו בקורח.
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד נב

ממתנה נחליאל  /הרב נתנאל חשאי ,ר"מ בישיבת 'תורת אבות' רכסים
בענין זעמו של הקב"ה והעצה להינצל מכך

וע"פ הנ"ל ביאר בתורת חיים [ע"ז ד ]:את הפסוק האמור בבלעם [במדבר כ"ד א']
"וישת אל המדבר פניו" ,וכמו שביאר בתרגום אונקלוס דבלעם נסה לעורר קטרוג על עם
ישראל מחמת חטא העגל שעשו במדבר ,דהרי נתבאר שזעמו של הקב"ה הוא בגלל
המלכים שמניחים כתריהם ועובדים לחמה ,ולכן כשראה בלעם שאין הקב"ה זועם
באותם הימים ניסה לעורר את זעם ה' ע"י חטא העגל שהוא מאותו ענין של ע"ז הגורם
לקב"ה לכעוס בכל יום ,וישראל חטאו בחטא העגל כמו אותם המלכים כיון שהורידו את
הכתרים שקיבלו במעמד הר סיני ושמו בראש העגל והשתחוו לו ,ובזה עוררו את כעסו
של הקב"ה על הור דת הכתרים וההשתחואה לעגל דומיא דאותם המלכים ,דזה היה
עיקר החרון אף על ישראל.
ובזה ביאר ג"כ את הפסוק בתהילים [ק"ו י"ט] "יעשו עגל בחורב וישתחוו למסכה וימירו
את כבודם בתבנית שור אוכל עשב" ,דהפסוק הזכיר רק את ההשתחואה ואת העשיה
"בחורב" ,דעיקר הקפידא היתה על הה שתחואה ועל שימת הכתרים ,ולכן הוזכר "חורב"
דמשם קיבלו ישראל את הכתרים ,וכמו שנאמר [שמות ל"ג ו'] "ויתנצלו בני ישראל את
עדים מהר חורב".
העצה להינצל מכעס הקב"ה
ומצאתי דבר חידוש ביערות דבש [ח"א דרוש ט' והו"ד בכה"ח רל"ו י"א] דסמיכת
גאולה לתפילה היא סגולה שלא יהא ניזוק בשעה שהקב"ה כועס ,דקל זועם בהנץ החמה
ובשקיעת החמה ,ומי שמתפלל מיד בזריחת החמה ועובד את ה' וכן בשקיעתה וסומך
גאולה לתפילה הרי שניצל מאותו חרון אף .ובזה ביאר דברי הגמ' בברכות [ט ]:דהסומך
גאולה לתפילה אינו ניזוק בכל היום כולו.
ועוד ביאר שם מה דאיתא בסנהדרין [קה ]:דכל הברכות שברך בלעם את ישראל חזרו
לקללות חוץ מ"מה טובו אוהליך יעקב" ,דבעת ריתחא היה בלבו רע עלינו ונתקיימה
בעו"ה מחשבתו ,אבל בתי כנסיות ששם מתפללים בעתים מיוחדים להפר כעס ממילא
לא חלה עלינו מחשבתו לרעה ,כי ע"י בתי הכנסיות משביתים אנו חרון מאתנו.
ולפי"ז אולי ניתן לבאר ג"כ מה דאיתא בברכות [כט ]:דמצוה להתפלל עם דמדומי
חמה ,והיינו תפילת שחרית מיד בנץ החמה ותפילת מנחה קרוב לשקיעה ,דבזמן הזה
שיש בו חרון אף של הקב"ה והאדם מתפלל ממילא עי"ז ניצל מחרון אף הנובע
מהעובדים לחמה ,ומה דלייט אביי שם בגמ' היינו על מי שמחכה עד הרגעים האחרונים
ממש דיש חשש שמא תטרף לו השעה.

יד

יד ומה שאמר היערות דבש ע"י סמיכת גאולה לתפילה אולי י"ל ג"כ לענין תפילת ערבית ,דמיד בזמן הראשון של
צאת הכוכבים שהוא אחר דמדומי חמה מתפלל ערבית וסומך גאולה לתפילה ,והוא ממש דומיא דתפילת הנץ
שברגע הראשון מתפלל וסומך גאולה לתפילה.
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד נג

ממתנה נחליאל  /הרב נתנאל חשאי ,ר"מ בישיבת 'תורת אבות' רכסים
בענין זעמו של הקב"ה והעצה להינצל מכך

כמה זעמו של הקב"ה
ומדברי הגמ' נראה שזעמו של הקב"ה הוא רק באותו הרגע ממש שהוא זמן מועט,
אמנם הצל"ח כתב דאף שהקב"ה כועס רק בחלק מהשעה מ"מ אין לרצותו בכל אותה
שעה שראוי לכעוס בה ,וזהו לשון הגמ' שאין מרצין לו "בשעת" כעסו ,וכן מה שאמרה
הגמ' "בשעה" שהחמה זורחת ..מיד כועס הקב"ה ,דאף דבאמת זעמו הוא רגע אחד אבל
עסק השתחוות של המלכים בודאי הוא יותר מרגע ,ובאותו העת יש רגע שהקב"ה כועס,
וכל אותה שעה ההיא מיקרי שעת כעס שהוא זמן המוכן לכעס אפילו כשאינו כועס
עדיין .וזהו מה שכתוב שאין כל בריה יכולה לכוין "אותה שעה" ,דהכוונה לכל אותה
שעה שמתוכה הקב"ה זועם רגע אחד.
ונמצא דיש מחלוקת רש"י ותוס' בברכות האם הכעס הוא רק בשעה השלישית או
באחד מרגעי שלושת השעות וכנ"ל ,ולדברי הצל"ח כל אותו הזמן נקרא שעת כעס גם
אם הקב"ה אינו כועס בפועל.
ובזה ביאר הצל"ח מה דאיתא קודם לכן שאמר הקב"ה למשה "המתן עד שיעברו פנים
של זעם" ,דאף שכל זעמו הוא רק רגע וכבר כלתה הרגע מ"מ צריך להמתין כל שעה
המזומנת לאותו הכעס.
ועוד כתב שם דאותו הרגע ממש שבו הקב"ה כועס אפילו בלעם לא היה יכול לכוין,
אבל כל כוחו של בלעם היה שהיה יודע לכוין את אותה שעה שבה היא אותו הרגע,
ובכל השעה היה מקום לקללתו של אותו רשע לחול ,כי אז המקטרג מוכן לקטרג.
תפילת מוסף של ר"ה בג' שעות ראשונות
ומצינו בגמ' [ע"ז ד ]:נ"מ הנובעת מזמן כעסו של הקב"ה :דרב יוסף אמר שם שלא
יתפלל אדם תפי לת מוסף של ר"ה ביחיד בג' שעות ראשונות ,דכיון שבאותם שעות
הקב"ה פוקד בדינו יש חשש שידחו את תפילתו ,אמנם בציבור אין חשש זה קיים משום
דנפישא זכותייהו.
ויסוד ההבדל בין יחיד לציבור איתא ג"כ שם [ד ].דמקשה הגמ' סתירה ,דמצד אחד
נאמר "קל זועם בכל יום" ומצד שני נאמר "לפני זעמו מי יעמוד" ,והיינו דבפסוק הראשון
משמע שהעולם ממשיך להתקיים ולעמוד למרות זעמו של הקב"ה ואילו בפסוק השני
מבואר שא"א לעמוד מפני זעמו ,ומתרצת הגמ' לא קשיא כאן ביחיד כאן בציבור .ומבואר
דבציבור מתקיימים הם למרות זעמו של הקב"ה ,ולכן מובן שיכולים להתפלל תפילת
מוסף אף בג' שעות ראשונות משום דנפישא זכותייהו.
וכתב במג"א [תקצ"א סק"ט] דבב' שעות ראשונות מותר ליחיד להתפלל מוסף ,דכיון
שכתבו התוס' בע"ז שעיקר חרון אף של הקב"ה הוא בשעה שלישית משום דדרך מלכים
לעמוד בג' שעות ,א"כ יש להימנע מלהתפלל מוסף בשעה שלישית ,אבל בב' שעות
ראשונות יכול להתפלל .אמנם השו"ע למד שאין לו להתפלל כלל עד אחר ג' שעות,
דעיקר הטעם משום חרון אף של יום הדין ולא מחמת זעמו של הקב"ה הנוהג בכל יום.
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד נד

ממתנה נחליאל  /הרב נתנאל חשאי ,ר"מ בישיבת 'תורת אבות' רכסים
בענין זעמו של הקב"ה והעצה להינצל מכך

ולדברי רש"י שהקב"ה כועס באחד מרגעי ג' שעות ראשונות י"ל דאף אם עיקר הטעם
הוא מחמת חרון אף הנוהג בכל יום מ"מ יש להימנע בכל ג' שעות ,וכן לדברי הצל"ח
שכל הזמן של ג' שעות מסוגל לכעס ממילא יש להימנע מלהתפלל ביחיד בכל ג' שעות.
והנה הקשה ביערות דבש [ח"א דרוש ו' לעשי"ת] מדוע שינה הקב"ה מנהגו ולא כעס
כלל בזמן בלעם ,הרי היה יכול לכעוס ולגרום לבלעם שלא יהא יכול לכוין את הרגע
וכמו במעשה עם ריב"ל.
וביאר היערות דבש שמעשה זה של בלעם היה בעשרת ימי תשובה ,וכן מוכח מדברי
הילקוט שמעוני [ח"א רמז תשס"ה] דמלחמות סיחון ועוג היו בחודש אלול ומיד אח"כ
היה את המעשה עם בלעם ,ובימים אלו אין הקב"ה כועס כיון שהוא דן כפי דיני המשפט
בעוה "ז ,ואין לדיין לכעוס בשעת הדין שמא יצא המשפט מעוקל מחמת כעסו ושמא
יסתתמו טענותיו של בעל הדין ,וכביכול אף הקב"ה כן ,ולכן בעשי"ת שאין בהם גמר דין
אין הקב"ה כועס בהם כלל.
ולדבריו יש להקשות טובא על הדין הנ"ל דאין להתפלל מוסף בג' שעות ראשונות ,הרי
כיון שר"ה ויו "כ הם חלק מעשי"ת ממילא אין הקב"ה זועם בהם כלל ומדוע יש ליחיד
להימנע מלהתפלל מוסף בג' שעות ראשונות .אמנם לדברי השו"ע ניחא דהחשש של
חרון אף אינו מחמת הזעם הרגיל שזועם הקב"ה בכל יום אלא הוא מחמת הדין עצמו של
ר"ה.
אמנם ביערות דבש עצמו [ח"א דרוש ט'] כתב דיש ב' סוגי רגעים של זעם אחד גדול
ואחד קטן ,ואף שהקב"ה זועם בכל יום לא נקבע איזה שיעור רגע הוא יזעם ,ובזמן בלעם
אמנם זעם הקב"ה אך היה זה בשיעור רגע הקטן יותר .ונמצא לדבריו דאף בעשי"ת זועם
הקב"ה ולכן יש ליזהר שלא להתפלל מוסף בג' שעות ראשונות.

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד נה

מנחת אברהם  /הרב אברהם הבר ,ירושלים
"כ ֵל ם"
בענין ַּ

מנחת אברהם  /הרב אברהם הבר ,ירושלים
"כ ֵלם"
בענין ַּ
לו
כ ֹ
שם ֶא ֶפס ָק ֵצהּו ַת ְר ֶאה ְו ֻּ
שר ַת ְר ֶאמּו ַמ ָ
אֶ
קום ַּא ֵחר ֲ
אמר ֵא ָליו ָב ָלק ְל ָכה ָמא ַא ַתי ֶאל ָמ ֹ
ַּי ֶ
וֹ
שם (כג ,יג)
נו ַלי ַמ ָ
ֹלא ַת ְר ֶאה ְו ָק ְב ֹ
איתא בברכות (ז ).וע"ז (ד ):וסנהדרין (קה ):ת"ר א-ל זועם בכל יום ,וכמה זעמו ,רגע.
וכמה רגע ,אחת מחמש ריבוא ושלשת אלפים ושמונה מאות וארבעים ושמנה בשעה זו
היא רגע ,ואין כל בריה יכולה לכוין אותה רגע חוץ מבלעם הרשע ,דכתיב ביה ,ויודע
דעת עליון כו' שהיה יודע לכוין אותה שעה שהקב"ה כועס בה כו' ,א"ר אלעזר אמר להן
הקדוש ברוך הוא לישראל ,עמי ,ראו כמה צדקות עשיתי עמכם שלא כעסתי עליכם כל
אותן הימים ,שאם כעסתי עליכם ,לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט .והיינו
דקאמר ליה בלעם לבלק ,מה אקב לא קבה א-ל ומה אזעם לא זעם ה' .וכמה זעמו רגע
וכו'.
והק' תוס' (בברכות וע"ז שם) וז"ל וא"ת מה היה יכול לומר בשעה מועטת כזאת .ויש
לומר היה אומר "כלם" ,והקב"ה הפכו ואמר "מלך" כדכתיב ותרועת מלך בו.
ורבי אליהו היה מפרש שאין צריך רק להתחיל קללתו באותו רגע .תדע שהיה רוצה
להאריך בקללתו כדאיתא בחלק (סנהדרין דף קה ):מברכותיו של אותו רשע אתה למד
מה היה בלבו עכ"לטו.
והק' ביערות דבש (דרוש

ט')טז

לתי' א' דתוס' ,היאך היה מועיל אמירת כלם ,לאיזה

אומה יכלה ,אם לישראל או לעמון ומואב וכדומה ,כי הלא לא היה זמן להזכיר שם
אומה שמקלל.
אמנם בתורת חיים (סנהדרין שם) כתב ד ניחא הא דא"ל בלק לך נא אתי אל מקום אחר
אשר תראנו משם וכו' ,לכ ך הוה קפיד שיראה אותן דכיון דלא הוי מצי לקלל אלא
"כלם" ,סתמא הוצרך לראותן כדי שתחול הקללה על אותן שהוא רואה בעיניו ,שאם לא
היה רואה אותן כלל ,איכא למימר ד"כלם" לאו עלייהו קאי אלא על איזה עובדי כוכבים
אחרתיז.

טו וע"ע מה שהק' על תי' א' בדעת זקנים מבעה"ת (כ"ג ח') .ובספרים הביאו בשם ר"ח אבולעפיא דבר נחמד בביאור
בקרא לא אוכל לעבור כו' לעשות קטנה או גדולה ,ע"פ ב' תירוצים הללו בתוס' ,דקטנה הי' כלם ,וגדולה הי'
להאריך בקללתו.
טז
הובא בפתח עינים ברכות שם ורביד הזהב כאן.
יז
ובזה ביאר שם כמה קראי וז"ל ונראה דהיינו הא דכתיב בפרשת כי תשא רגע אחד אעלה בקרבך וכליתיך ,וכן
עתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם נקט לשון כליון ,וכן בקרח ואכלה אותה כרגע ,נקט ג"כ לשון כליון משום
דשעתו לא הוה אלא רגע ובאותו רגע לא יוכל למימר אלא כלם כמו שכתב התוספות .ולהכי קאמר רגע אחד אעלה
בקרבך וכליתיך דגם הקדוש ברוך הוא בשעת רוגזו אומר להשטן או למלאכי חבלה באותו לשון כלם ,לכן נקט לשון
וכליתיך וכן בכולם עכ"ל.
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד נו

מנחת אברהם  /הרב אברהם הבר ,ירושלים
"כ ֵל ם"
בענין ַּ

וכעי"ז ביאר בתפארת יהונתן (ד"ה והוא יושב ממולי) ,שהביא דברי תוס' ,והקשה
דעדיין לא היה יכול לומר למי יכלה ,אך כשמראה באצבעו עליהם יכול לומר על ישראל
כוונו ,וזהו הפירוש והוא יושב ממולי עכ"ד .וצ"ע ממה שהניח דברי תוס' בצ"ע בספרו
יערות דבש.
וכן בדרך הזה תי' בפתח עינים (ברכות שם) ע"פ הא דאמר' בברכות (לד ).א"ר יעקב
א"ר חסדא כל המבקש רחמים על חבירו אין צריך להזכיר שמו שנא' א-ל נא רפא נא לה
ולא קמדכר שמה דמריםיח ,ה"נ נימא דא"צ להזכיר שם האומה אלא שכשאומר "כלם"
דעתו על האומה .ועוד הא הכא היה מסתכל באומה ואמירת "כלם" ודאי סגי ,ואפשר
שזה הטעם שהוצרך בלק להביאו כדי שיסתכל בהם דאין זמן להזכיר שמם עכת"ד.
וכ"כ ברביד הזהב (ס"פ בהעלותך) דכיון דבלעם היה "עסק בהו" א"צ להזכיר שמם,
והוכיח דחייב במקלל אביו ואמו אף אם אינו מזכיר שמם בדעסיק בהו וכמו במבקש
רחמים ,והוכיח כן מתוס' דידן מדהועיל אמירת "כלם" בלי להזכיר האומה ה"נ בכל
קללה ,וכן בכל בקשת רחמיםיט.
וקצת יש להעיר על דברי החיד"א ורביד הזהב ,דודאי הוצרך בלק להביא בלעם לפניהם
דהא דקי"ל הבמקש רחמים על חבירו א"צ להזכיר שמו ה"מ בפניו ,אבל שלא בפניו צריך
להזכיר שמו ,דכ"כ המהרי"ל הובא במג"א (סי' קי"ט) וא"ר ופמ"ג (סי' קט"ז) ומ"ב (שם
ושם) ועוד .וא"כ ה"נ לא יועיל אמירת "כלם" בלי להזכיר שם האומה אלא בפניהם ולא
סגי בדעתו עליהם או בדעסיק בהו.
והנה בס' גן רוה הביא בשם ר' שלמה קלוגר להקשות אהא דאמר בלק לך נא אל מקום
אשר תראנו משם אפס קצהו תראה וכולו לא תראה וקבנו לי משם ,מאי נפק"מ אם יראה
כולו א ו מקצתו ,וביאר ע"פ תוס' דידן ,דבשעת זעמו רק יכל לומר "כלם" ,וקשה הא לא
נדע דכוונתו על כלל ישראל ,וצ"ל כיון דעמד בפני כלל ישראל א"כ ברור דקאי אכלל
ישראל וכנ"ל ,אלא דבלק ידע דלא יחול עליהם הקללה דכבר נשבע הקב"ה שלא יעשה
כליון בישראל ,ע"כ רצה בלק שיקלל רק מקצתם ,וכמו שאמר מתחלה אולי נוכל נכה בו
(כ"ב ו') ,וכמש"כ רש"י שם "לחסר מהם מעט" ,ולכן אמר לו בלק אפס קצהו תראה דאז
יהיה משמעותו של "כלם" רק על אותו מקצת ושפיר תחול הקללה ,עכ"ד.
ולדידי צ"ע בזה ,דמלישנא דגמ' משמע דכוונתו היה לקלל כל כלל ישראל ,דאיתא ראו
כמה צדקות עשיתי כו'  ,שאם כעסתי עליכם ,לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד
ופליט  .הרי דע"י אמירת "כלם" בשעת זעמו של הקב"ה היה רוצה לקלל את כולם.
ומעתה צ"ע אגמ' מקרא ד"אפס קצהו תראה" דמשמע דלא היה מקלל אלא חלק מהםכ.
ובשלמא אם בהא דהמבקש רחמים על חבירו א"צ להזכיר שמו וה"ה בקללה הוי אפי'
יחובטעמא דמילתא יע' בח"ס נדרים (מ ).ועיון יעקב ברכות (שם).
יטוכן מצינו דדימו בקשת רחמים לענין קללה בענין זה בקול אליהו כאן.
כ ולתי' ב' דתוס' לעיל לק"מ דשפיר היה מאריך בקללתו אפי' באלו שלא היו בפניו .ועוד אולי יש ליישב דקאי אסוף
הפרשה (כ"ד ב') שראה את ישראל שכן לשבטיו ופירש"י ראה כל שבט ושבט וכו'.
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד נז

מנחת אברהם  /הרב אברהם הבר ,ירושלים
"כ ֵל ם"
בענין ַּ

שלא בפניו ,שפיר י"ל דאפי' שלא ראה אלא קצהו מ"מ דעתו על כולם ,כמש"כ החיד"א,
ולכן לא היה נשתייר שריד ופליטכא ,אבל לדעת המהרי"ל דקי"ל כוותי' דדוקא בפניו א"צ
להזכיר שמו ,הדרא קושיא לדוכתא דקללתו רק קאי אאלו שבפניו ,והיאך קאמרינן דלא
נשתייר שריד ולפליט וצ"ע.
עוד יש להעיר בזה דמתחלה לקח בלק לבעלם ויעלהו במות בעל ,וירא משם קצה העם
(כ"ב מ"א) ,ואמר בלעם מה אקב כו' לא זעם ה' ופרש"י בשם הגמ' שאני יודע לכוין
השעה שהקב"ה כועס בה והוא לא כעס וכו' ,ואח"כ אמר בלק לך נא אתי אל מקום אחר
אשר תראנו משם אפס קצהו וכו' .ויש להבין מ"ש דבתחלה רצה לקללם במקום א' ושוב
רצה ללכת למקום אחר לקללם.
ולכן נראה לבאר דלעולם בתחלה רצה לקלל כולם ,ולכן הלך למקום שאפשר לראות
כולם .ובזה אמר' בגמ' דאילו כעס הקב"ה לא היה נשתייר שריד ופליט .ואח"כ אמר בלק
לכה נא אתי כו' דאולי במקום דמקלל רק מקצתם יועיל .וכן משמע בחי' הגרי"ז עה"ת
דמתחלה בקש שיקלל את כל האומה כמש"כ ארה לי יעקב ,וע"ז באה התשובה כי
מראש צורים אראנו כי את האומה בכללה א"א לקלל כי הם מיוסדים וחזקים מראשיתם
ע"י אבות ואמהות ,ולכן אמר לו בלק שיקחהו משם אל מקום אחר אשר אפס קצהו
תראה דאפשר לקלל יחידים מהם.
ומדויק היטב הא דאיתא בגמ' לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט והיינו
דקאמר ליה בלעם לבלק ,מה אקב לא קבה א-ל ומה אזעם לא זעם ה' ,דהלא האי קרא
מיירי בקללה במקום הראשון (כ"ג ח ') ובזה אמר' דאילו היה כועס לא נשתייר שריד
ופליט ,דאילו בקללה שני' רק היה מועיל לחלק מהעם.
וכן א"ש הא דבשני המקומות בלק הקפיד שבלעם יראה אותם כמו שנאמר וירא משם
כו' ואשר תראנו משם וכו' ,דבאמירת "כלם" בלי הזכרת שם האומה ,הוצרך לראותם
בפניו ע"פ דברי המהרי"ל וכנ"ל.
אמנם כ"ז תליא באשלי רברבי ,דבתחלה כשרצה לקלל כולם כתיב בקרא וירא משם
קצה העם ותרגם באונקלוס קצת מן עמא ,ויע' ברמב"ן שם ב' דעות אם ראו כולם משם
או רק מקצתם וע"ע בכלי יקר שם .ואם נימא דרק ראה חלק מן העם ,ולפי מש"כ בתוס'
דקללת "כלם" רק היה מועיל לאלו ש בפניו ,שוב תקשי מלישנא דגמ' דמשמע דהיה
מקלל את כולם דלא נשתייר שריד ופליט .וצ"ל דס"ל לתוס' דקצה העם הי' כל העם
וכמש"כ הרמב"ן בסופו יע"ש.

כאומ"מ עדיין לא נתיישב הא דכבר הבטיח דלא יעשה הקב"ה כליון לכל ישראל ,וכן במש"כ רש"י לחסר מהם מעט
וי"ל.
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד נח

מעדני מלך  /הרב מרדכי מלכא ,הרב הראשי לעיר אלעד ,נשיא וראש מוסדות "אור המלך" ,מחבר ספרי שו"ת דרך המלך,
אמרי מרדכי ועוד
"בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו"

מעדני מלך  /הרב מרדכי מלכא ,הרב הראשי
לעיר אלעד ,נשיא וראש מוסדות "אור המלך",
מחבר ספרי שו"ת דרך המלך ,אמרי מרדכי ועוד
"בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו"
א ֹל ַקים
ָבא ֱ
רּוך הּואַּ .וי ֹ
א ֹל ַקים ֶאל ַב ְל ָעם ֹלא ֵת ֵל ְך ַע ָם ֶהם ֹלא ָת ֹאר ֶאת ָה ָעם ַכי ָב ְ
אמר ֱ
ַּי ֶ
וֹ
שר־
אֶ
א ָנ ַשים קּום ֵל ְך ַא ָתם ְו ַּא ְך ֶאת ַּה ָד ָבר ֲ
לו ַאם ַל ְק ֹרא ְל ָך ָבאּו ָה ֲ
אמר ֹ
ַּי ֶ
ל־ב ְל ָעם ַּל ְי ָלה ו ֹ
ֶא ַ
שה (כ ,ב יב-כ)
יך ֹאת ֹו ַּת ֲע ֶ
א ַּד ֵבר ֵא ֶל ָ
ֲ
א] יש להקשות ,מדוע כאשר בלק שלח שרים לבלעם בפעם ראשונה ,הקב"ה סרב
שילך איתם ,ולעומת זאת בפעם השניה הסכים?
אלא שהנה אומרים חז"ל (מכות י ,ב) "בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו",
דכתיב "לא תלך עמהם" ,וכתיב "קום לך אתם".
דהיינו ,כאשר בלעם בפעם הראשונה שאל את הקב"ה אם ללכת ,ענה לו הקב"ה שאין
לו רשות לקלל כי ברוך הוא .ונמצא שבלעם בבקר ,היה צריך לומר לשרי בלק שאין
הקב"ה מרשה לו לקלל את בני ישראל ,ולכן נאלץ שלא ללכת איתם .אולם בלעם הרשע
אשר רוחו גבוהה וגאותו גדול ה וכמאמר התנא ,באבות פ"ה כל מי שיש בו ג' דברים וכו'
וכל מי שיש לו נפש רחבה ועין רעה וכו' מתלמידיו של בלעם הרשע ,וברוב גאוותו
כאשר קם בבקר השיבם שאין הקב"ה מסכים שילך עמהם ,ופרש"י שאמר להם שאין זה
מכבודו ללכת אתכם ,ולכן בלק שלח שליחים נוספים יותר מכובדים ,כיון שטענת בלעם
היית מפני שאין זה כבודו ללכת איתם ולא מפני שהקב"ה אסר עליו לקלל .וכן היה שלח
לו נכבדים יותר ואחר כך הקב"ה הסכים שילך.
התורה רוצה ללמדנו ,בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכין אותו ,והרי אחרי שהקב"ה
אמר לו שאין לו רשות לקלל כי ברוך ,מדוע ענה תשובה שהקב"ה אמר לו שאין זה לפי
כבודו ללכת עמהם ,וזה גרם לשלוח שרים נוספים ,אלא רצונך בגאוה וכבוד לכן אמר לו
הקב"ה אם כך לך איתם ,אבל לא יעזור לך כלום כיון שאת אשר אני אומר את זה תאלץ
לעשות וממילא לא יצא תועלת.
ועפ"ז מובן ,שהתורה מאריכה לספר אפילו את הפעם הראשונה והשניה למרות שמכל
קוץ בתורה דורשים תילי תילים של הלכות וכאן התורה מאריכה בפרטי המעשה .אבל
להאמור ישנה כאן הדגשה מכוונת בסיפור פעם ראשונה ושניה שעל ידי זה מתגלה
היסוד הנפלא בדרך שאדם רוצה ללכת בה מוליכין אותו ,ואם בטומאה כך הרי קל
וחומר בקדושה ובטהרה שהבא להיטהר מסייעין לו ,ולא רק פותחים לו.

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד נט

מעדני מלך  /הרב מרדכי מלכא ,הרב הראשי לעיר אלעד ,נשיא וראש מוסדות "אור המלך" ,מחבר ספרי שו"ת דרך המלך,
אמרי מרדכי ועוד
"בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו"

"הבא לטמא פותחין לו"
ם־ל ֵּל ִצים
ב] יתירה מכך מבואר בחז"ל (ע"ז נה ,א ועוד)" ,מאי דכתיב (משלי ג ,לד) " ִא ַ
ן־חן" ,בא ליטמא פותחין לו ,בא ליטהר מסייעים אותו.
ת ֵּ
ָּוים ִי ֶׂ
ענ ִ
ָּליץ ְו ַל ֲ
הוא־י ִ
ובפשטות הכונה שלא מונעים אותו .אולם במסכת ע"ז מתבאר אחרת ששם הגמרא
מספרת ,שבן זונין שאל את רבי עקיבא ,הרי ברור שאין ממשות בעבודה זרה ,ואיך בכל
זאת חולה שהולך לבית ע"ז חולה ומתפלל לע"ז חוזר בריא? והשיבו ,ע"פ משל ,למה
הדבר דומה? לאדם נאמן שהיה בעיר ,וכל בני עירו היו מפקידין אצלו שלא בעדים ,ובא
אדם אחד והפקיד לו בעדים ,פעם אחד שכח והפקיד אצלו שלא בעדים ,אמרה לו אשתו
בוא ונכפרנו ,אמר לה וכי מפני ששוטה זה עשה שלא כהוגן אנו נאבד את אמונתינו? אף
כ ך יסורין ,בשעה שמשגרין אותן על האדם ,משביעין אותן שלא תלכו אלא ביום פלוני,
ולא תצאו אלא ביום פלוני ובשעה פלונית ,ועל ידי פלוני ועל ידי סם פלוני ,כיון שהגיע
זמנן לצאת הלך זה לבית עבודת כוכבים ,אמרו יסורין דין הוא שלא נצא ,וחוזרין
ואומרים וכי מפני ששוטה זה עושה שלא כהוגן.
עוד ממשיכה הגמרא ,שאמר רבא בר רב יצחק לרב יהודה ,הרי אנו רואים שכאשר יש
עצירת גשמים הולכים לע"ז ומתפללים ובא הע"ז בחלום ומבקש שישחטו לו אדם ויוריד
גשם ואכן עושים כך ויורד גשם? אמר לו ,טוב שעדיין אני בחיים להסביר לך שזו הנהגת
הקב"ה עם האדם ,והיינו דאמר ריש לקיש ,מאי דכתיב אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן
חן? בא לטמא פותחין לו ,בא לטהר מסייעין אותו.
נמצאנו למדים מדברי הגמרא ,שביאור בדרך שאדם רוצה מוליכין אותו אין הכונה רק
שלא מפריעים לו ,אל א נעשים לכאורה נסים להטעיה ומשיג רפואה וגשם ,משמעות
הדברים שנותנים לאדם להרגיש שהוא צודק וטוב לו בדרכו שבחר ,וממשיך ללכת בדרך
החושך.
הבא לטהר מסייעין לו
ג] אולם יש לדקדק שמידה טובה נאמר "הבא לטהר מסייעין לו" ,ובמשמעות של
"מסייעין לו" ,היא הרבה יותר מ"פותחין לו" ,ואין ספק שאם לרעה הקב"ה עושה אפילו
נסים לכאורה ומראה לאדם את צדקת דרכו ,ברור שאדם אשר בוחר בדרך הטובה שיכול
לזכות באמת לנסים ונפלאות לסייעו בדרכו הטובה וזה המשמעות מסייעין לו.
ָּכין
ַיקוָּק י ִ
כו ו ֹ
חב ַד ְר ֹ
וכן מתבאר מדברי שלמה המלך (משלי טז ,ט) שאמר " ֵּלב ָּא ָּדם ְי ַח ֵּ
דו" .ופרש"י "לב אדם יחשב דרכו" ,ללכת דרך ישר" .וה' יכין צעדו" ,כמו ששנינו הבא
ע ֹ
ַצ ֲ
לטהר מסייעין לו.
ולמדנו ,שהקב"ה מכין לו את הדרך ולא משנה במה זה תלוי ,אפילו אם נצרך לשנות
הטבע בשבילו כאשר מסופר על גדולי ישראל ,וכן ראיתי שכתב בדרך זו לבאר בספר
ברכת מרדכי פרשת ויצא וכתב לדוגמה מעשה דלקמן:
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד ס

מעדני מלך  /הרב מרדכי מלכא ,הרב הראשי לעיר אלעד ,נשיא וראש מוסדות "אור המלך" ,מחבר ספרי שו"ת דרך המלך,
אמרי מרדכי ועוד
"בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו"

מעשה עם המהרש"ל
המהרש"ל (יש"ש הקדמה שניה) כותב ,שפעם אחת בא לידי על ידי נר מצוה ותורה
אור באילו הראוני מן השמים ונתנו לי הרמנא ואמיץ כח ממלאכי הרקיע ופתחו לי שערי
אורה לומר עסוק בתורה דין ואסור והיתר והורה הוי גבור כארי שבחבורה כתוב עלי ספר
וכו' .סתם חתם ולא פירש כנראה זה מה שצריך לדעת לא יותר מצוה לפרסם כי אינה ה'
לידו של המהרש"ל נר מצוה אך אסור לפרסם את פשרו.
מהו בכל זאת אותו נר מצוה?
ראיתי מביאים בשם תלמידו של המהרש"ל ,כי המדובר הוא בלילה אחד מכלל לילות
רבים המהרש"ל רכון שקוע בתלמודו לפניו נר המאיר את הספר הסוגיא קשה מאד
רקותיו הולמות מוחו הכביר נתון בתוך עמל מפרך של עיון מחשבה וניתוח השוואה
והפרדה ראיה והבנה ,מידי פעם נפקחות עינים קדושות מעיינות בספר ושוב שוקעות
בתוך עצמן ,ולפתע נוכח המהרש"ל כי הנר הולך ומתמעט הדונג מתמסמס והולך לא
נותרו אלא רגעים ספורים לאור הנר נר אחר בבית אין.
דאגה עצומה אופפת את המהרש"ל היתכן להישאר כך תלוי באויר של בירורים וספק
היתכן לעבור לילה ללא בירור ללא מסקנא המהרש"ל אינו יודע את נפשו .ואז הרים
המהרש"ל את עיניו לשמים וכשכפיו פרושות כלפי מעלה פונה אל בורא עולם ,תוך
בכיות רבונו של עולם תן לי אור איני מסוגל להמשיך בלי אור איני מסוגל להישאר בלי
בירור הסוגיא רבונו של עולם תן לי אור ,ומיד השקיע את עיניו אל תוך הספר מוחו
העצום והנשגב שוב חוצב סלעים מפרק הרים טוחנם זה בזה והנר מאיר דולק ומאיר,
דולק ומאיר עד שהרים שוב המהרש"ל את עיניו הקדושות מן הספר ברוגע נפלא בסיפוק
נעלה על פניו שוב מורמות עיניו הקדושות והנוהרות לשמים וכשכפיו פרושות כלפי
מעלה פונה אל הבורא עולם ומודה מודה ומהלל.
זהו הנר מצוה אליו התכוון המהרש"ל בהקדמתו וזהו סודו .נמצאנו למדים ממעשה זה
מה ביאור הבא להיטהר מסייעין לו משנים הטבע לצרכו.

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד סא

מעמקי הלכה  /הרב יצחק אברהם ,כולל 'תורת ה' חפצו' (בית שמש)
לעבור לפני המתפלל הגוי...

מעמקי הלכה  /הרב יצחק אברהם ,כולל 'תורת ה'
חפצו' (בית שמש)
לעבור לפני המתפלל הגוי...
תו ָרה (כב ,ה)
ַּי ְש ַּלח ַּמ ְל ָא ַכים ֶאל ַב ְל ָעם ֶבן ְב ֹער ְפ ֹ
וַ
סיפר לי יהודי אחד שיחי'  ,כי בהיותו אברך צעיר ,נסע הוא יחד עם אשתו ובניו
הקטנים ,אל עבר מדינת הולנד .ושם שהה מספר שנים ,במטרה מאורגנת של חיזוק ,לחזק
שם ידים רפות ,וללמד ולקרב יהודים רחוקים ,הן בקיום מצות התורה ,והן בלימוד ועסק
התורה .ואף קבע 'חברותא' ,עם כמה יהודים הגרים שם .וב"ה זכה וזיכה את הרבים,
ביחד עם עוד כמה אברכים יר"ש ,אשר באו לשם אותה מטרה גדולה ונעלה ,לקרב
לבבות בעם ישראל ,אל אביהם שבשמים.
והנה בהולנד דאז [לפני כשלשים שנה] נזהרו מאוד הבתי דינים דשם ,מלקבל גרים
מבני התושבים הדרים שם .וזאת משום שראו והבחינו ,כי במרבית מהמקרים של הליכי
הגיור שם ,מגיעים אנשים שאין כוונתם זכה וטהורה ,אלא מסיבות ומניעים אישים,
מבקשים הם תעודת גיור .ונגרמו מחמת כך ,כמה צרות לקהילה היהודית .ומשו"כ
הוחלט בקרב הדיינים ,כי גוי המבקש להתגייר ,יש להודיעו ,שאם הוא אכן הוא רציני
במחשבתו וכוונתו זכה וכנה ,הרי שיעלה לארץ ישראל ,ושם יקבלו אותו הב"ד בידים
פתוחות .ובאמת שעצה זו דלדלה באופן משמעותי ,את כמות המתגיירים מהמדינה.
שח לי היהודי הנ"ל ,כי בהיותו מעורה בתוך הקהילה היהודית דשם ,יצא לו להכיר
ביניהם ,גם גוי גמור אחד ,אשר היה מסתובב בתוך אותה קהילה ,ואף היה יושב ולומד
תמידין כסדרן ,פסקי הלכות מתוך ספר "משנה ברורה"! אך לא עלה ברעיון מחשבתו,
לטרוח וליסע עד לארץ ישראל בשביל להתגייר ,אלא נשאר הוא על עומדו בגיותו .אך
מ"מ המשיך הוא ב"הת קרבותו" אל הדת היהדות ,והיה מתפלל שם בביהכ"נ ג' תפילות
ביום ...ואכן היה זה מחזה משעשע למדי ,לראות אדם הלבוש ולומד ומתפלל ומדבר,
בכל תנועותיו ומעשיו ,כיהודי מלידה .אך לאמיתו של דבר ,היה גוי גמור ,לפי כל הדעות
והשיטות בלי שום פקפוק.
והנה בעקבות כך ,נתעוררה א צל היהודי הנ"ל שאלה מעניינת .דהנה אותו גוי ,לא זו
לבד שהיה מקפיד על שמירת התפילות בזמנם ,אלא שבנוסף לזה ,היה מדקדק גם בגדרי
ההלכה של "כל הקובע מקום לתפילתו" ,והיה מתפלל בקביעות מאחורי היהודי הנ"ל.
ובנוסף לזאת ,אף היה מקפיד על "המאריך בתפלתו ,מאריכין ימיו ושנותיו" (ברכות נד,):
והיה מתפלל את תפילותיו במתינות רבה ,וכך היה נשאר על עומדו גם לאחר שכבר
סיימו כל המתפללים את תפילתם .ונסתפק היהודי ,האם מוטל עליו להמתין עד שיכלה
הגוי את תפילתו ,וכדין המובא בשו"ע (סי' ק"ב סעי' ד') ד"אסור לעבור כנגד המתפללים,
בתוך ד' אמ ות" .או שמא בגוי אין לחוש לזה ,דאיזו שכינה שורה עליו בתפילתו.
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד סב

מעמקי הלכה  /הרב יצחק אברהם ,כולל 'תורת ה' חפצו' (בית שמש)
לעבור לפני המתפלל הגוי...

וכמובן שהשאלה הנוכחית ,הינה שאלה בלתי שגרתית בעליל .אך מ"מ תורה היא
וצריך אני ללמוד .ומלבד זאת ,תובנות והליכי חשיבה רבים עשויים להתפתח משאלה
מעניינת זו .הן ביסודות התפילה ,אשר חלק גדול ממהותה ,הוא ההתקשרות עם הבורא
ית"ש .ויש לחקור ,את מי יש לכלול בתוך אותו קשר אמיץ .וכמו כן יש בכח שאלה זו,
להכניס התעוררות גדולה בשמירת גדרי ההלכה ,כהך הלכתא של העברה כנגד
המתפלל ,אשר כידוע נדחקה היא במדת מה לקרן זוית ,והינה בבחינת מצות הנדושות
בעקביו של אדם .והאמת תאמר ,כי היהודי היקר הנ"ל ,עורר אצלי השתהות לא קטנה,
עד להיכן הדברים מגיעים ,ועד כמה יש לו לאדם לדקדק באורחותיו .וגם כשמתעסקים
עם גוי שאינו בן ברית ,אין זו סיבה מוצדקת ,להמשיך לדרכו ולהתעלם מקיומו .אלא
אדרבה ,לעולם ועד מוטל עלינו לבחון כל דבר על כל צדדיו ואופניו .ומה שהמצוה
מוטלת כאבן שאין לה הופכין ובבחינת מת מצוה ,אין זה מעלה או מוריד ,מחובת
הדקדוק ,אלא אדרבה היא הנותנת ,שבזכות אותם מצות ,נזכה לטוב לנו בזה ובבא.
א] טעם הדין שאין לעבור כנגד המתפלל
והנה בהשקפה הראשונה ,היה נראה ,כי יש לתלות את הכרעת השאלה בב' הטעמים
שהובאו בדבר הלכה הנ"ל של איסור העברה בפני המתפלל ,וכפי שהובאו במ"ב (סי' ק"ב
סקט"ו) וז"ל" ,מפני שמבטל כונתו עי"ז .ולכן אסור אפילו עוסק אז בק"ש .וח"א כתב
הטעם ,מפני שמפסיק בין המתפלל להשכינה" ,ע"כ.
ומהטעם הראשון ,שמבטל את כוונת המתפלל .לכאו' יש בו משום טעם לשבח לעודד
את העברה בפני המתפלל הגוי .שהרי ידועים דברי חז"ל בב"ב (י ):שדרשו מהפסוק
(ישעיהו כז ,יא) "ביבש קצירה תשברנה" ,כי יש ענין שלא להושיט לאוה"ע יד ולסייעם
בקיום המצות ,וזאת משום שרק כאשר תכלה זכות שבידן ,וייבש לחלוחית מצותיהם ,אז
ישברו .וא"כ מדוע שנחשוש על ביטול כוונת התפילה של אותו גוי .הרי אדרבה יש לנו
לחוש על קיום כוונתו.
אולם לפי הטעם השני ,שהוא ענין של הפסקה בין המתפלל לבין השכינה ,ובפשטות
הוא ענין של בזיון חלילה כלפי השכינה ,שחולף מלפניה מבלי לחוש לקדושתה .הנה אם
אכן יתברר כי יש מציאות של שכינה ע"י תפילת הגוי ,הרי שכמדומה שאין כל מקום
להקל בנ"ד .דמה נפק"מ מי הוא המתפלל ,ס"ס דוחק הוא חלילה ,את רגלי השכינה.
ב] מציאות השכינה בקרב אוה"ע
והנה בגוף הספק האם אצל גוי יש מושג של קירבה וקבלת שכינה .הנה מצינו בפרשתן
כי אכן קיימת מציאות של שכינה גם בתוככי אוה"ע .וכפי שמוצאים אנו בבלעם הרשע,
שאם כל רשעותו ומדותיו והנהגותיו המושחים ,מ"מ זכה לדרגת נבואה גבוהה מאוד,
וכפי שעורר בזה רש"י (על הפסוק הנז"ל) וז"ל" ,וא"ת ,מפני מה השרה הקב"ה שכינתו על
גוי רשע .כדי שלא יהא פתחון פה לאומות ,לומר אלו היו לנו נביאים חזרנו למוטב.

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד סג

מעמקי הלכה  /הרב יצחק אברהם ,כולל 'ת ורת ה' חפצו' (בית שמש)
לעבור לפני המתפלל הגוי...

העמיד להם נביאים ,והם פרצו גדר העולם וכו'" .הרי שגם אצל רשעי אוה"ע מצינו
מציאות של קבלת 'שכינה'.
וכמו כן מצינו בכמו"כ דוכתין ,כי מציאות ההתקשרות אל הקב"ה באמצעות התפילה,
קיימת ג"כ אצל אוה"ע .כן מצינו לגבי ישמעאל (בראשית כא ,יז)" ,וישמע אלקים את קול
הנער" .וכמו כן מצינו בעיר נינוה (יונה ג ,ח)" ,ויתכסו שקים האדם והבהמה ,ויקראו אל
אלקים בחזקה ,וישבו איש מדרכו הרעה ,ומן החמס אשר בכפיהם" .וכיו"ב מוציאים אנו
בשלמה המלך ,שסידר בתפילתו בעת בנית ביהמ"ק (מ"א ח ,מג)" ,אתה תשמע השמים
מכון שבתך ,ועשית ככל אשר יקרא אליך הנכרי ,למען ידעון כל עמי הארץ את שמך,
ליראה אתך כעמך ישראל ,ולדעת כי שמך נקרא על הבית הזה אשר בניתי" .וידוע שמפני
ב' דמעות שזלגו מעיניו של עשיו הרשע ,בעת שביכה על חטיפת הברכות ממנו ,הרי
שבעבורם נחרבו ב' בתי המקדשות .וכמו כן מובא בתוס' (ר"ה לג ):בשם הערוך ,כי מאה
תקיעות שאנו תוקעים בר"ה בשופר ,הוא ק' יבבות שבכתה אם סיסרא ,בעת שראתה כי
מתמהמה הוא מלשוב ,והבינה שמת במלחמה.
ולאור כל זאת ,היה נראה לי להחמיר בספיקא דידן .דלמרות שאוה"ע זוכים מכח
תפילתן ,לקבלת זכויות נוספות .אולם כאשר מדובר בפגיעה בשכינה ,הרי שאין עצה ואין
תבונה נגד ה' ,ומחוייבים לכבד את השכינה השוכנת לרגלי אותו גוי ,אשר מתפלל בכזו
דביקות אל השי"ת .ודבר זה גם נלמד בק"ו מתפילתו של שלמה המלך ע"ה הנ"ל ,אשר
נראה מתוך דבריו ,שרצה גם 'לעודד' את ענין התפילה וההתקרבות של אוה"ע להבורא
ית"ש .עד שביקש שכל תפלותיהם יתקבלו לרצון ולאלתר ,ובכך יתקדש שמו של השי"ת
בכל העולם .ומבואר כי כאשר יש ענין של קידוש ה' ,הרי שאין לחשבן חשבונות של
"ביבש קצירה תשברנה" ,אלא אדרבה ,בראש מעיינותינו צריך לעמוד ,הענין של הפצת
כבודו ית' בכל העולם .ובודאי שחלילה מלהראות זלזול בשכינה ,המצויה למרגלותיו של
המתפלל ,יהא אשר יהיה.
ג] אין עונים אמן אחר ברכת כותי
אמת שבמשנה ברכות (נא ):מצינו "ועונין אמן אחר ישראל המברך ,ואין עונין אמן אחר
כותי המברך ,עד שישמע כל הברכה כולה" .וא"כ לכאו' מבואר כי ברכות הכותים אינם
נידונים כברכות כלל .וא"כ ה"ה שלענין ברכות התפילה ,לא נחושבם לברכות ,ושעל כן
אין לחוש מלעבור כנגד פניו של הגוי.
אולם כמובן שכל מי שלמד את פירוש דברי המשנה מבין שזה אינו ,דהנה הטעם שאין
עונין אחר ברכת הכותי ,הוא כדפרש"י משום החשש ד"שמא ברך להר גריזים" .וא"כ
דבר זה שייך רק כלפי גוי המוחזק לן כעובד ע"ז ,דבזה אסור להשיב אמן ,דנראה כמודה
לדבריו .אבל בסתם גוי בעלמא שאינו עובד ע"ז ,ומכ"ש בגוי דידן ,אשר מעוניין להתקרב
לדת ישראל ,אלא שמסיבות עצלות וכדומה ,אינו מתגייר בפועל .בודאי שאין כל מקום
לשלול את ברכותיו ,ולומר שהם אינם ברכות .וכן הובא בתורא"ש (ברכות שם) בשם
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד סד

מעמקי הלכה  /הרב יצחק אברהם ,כולל 'תורת ה' חפצו' (בית שמש)
לעבור לפני המתפלל הגוי...

התוספתא והירושלמי ,שכל הדין הנ"ל ,הוא רק ביחס לכותי המברך .אבל בסתם גוי
שמברך ,עונים אחר ברכתו .וכן נפסק ברמ"א (או"ח סי' רט"ו סעי' ב').
ד] אמירת אלקי אבותינו לגוי
אולם חשבתי שיש מקום לעורר כאן ,מצד מה שמצינו במשנה ביכורים (פ"א מ"ד),
"אלו מביאין ולא קורין .הגר מביא ואינו קורא ,שאינו יכול לומר אשר נשבע ה' לאבותינו
לתת לנו .ואם היתה אמו מישראל ,מביא וקורא .וכשהוא מתפלל בינו לבין עצמו אומר,
אלקי אבות ישראל .וכשהוא בבית הכנסת אומר ,אלקי אבותיכם .ואם היתה אמו
מישראל ,אומר אלקי אבותינו" ,ע"כ.
והנה לפ"ז בגוי שמתפלל תפילת שמו"ע ,הרי שבודאי שאין באפשרותו להתפלל בנוסח
המודפס בסידורים .ומחוייב הוא לומר" ,אלקי אבות ישראל" .אך ברור מאליו ,שהגוי
המדובר ,אינו מודע להלכה זו .דנהי שלמד קצת פסקי הלכות מספרי המ"ב וכיו"ב ,אך
לדברי המשנה בביכורים ,מסתברא שעוד לא הגיע .ולאור זאת יש מקום לדון ,דמאחר
ויש כאן ענין של הפסק בתוך ברכת אבות ,ע"י אמירת תיבה שאינה נכונה .א"כ יתכן
שבכה"ג כל תפילתו לא עולה לו.
אמת שבדבר זה נחלקו הראשונים מובא בתוס' (ב"ב פא ).דשיטת ר"ת לאחוז בשיטת
המשנה ביכורים הנ"ל" ,ומכח ההיא משנה ,לא היה מניח רבינו תם לגרים ,לברך ברכת
הזימון ,לפי שאינו יכול לומר שהנחלת לאבותינו ארץ טובה" .אולם מאידך ר"י פליג ע"ד
ר"ת ונקט ,ד"לא קיימא לן כההיא משנה ,אלא כר"י דפליג עלה .כדאיתא בירושלמי
(בכורים פ"א) ,דאמר תני בשם ר"י ,גר עצמו מביא וקורא .מאי טעמא ,דאמר קרא
(בראשית יז) ,כי אב המון גוים נתתיך ,לשעבר היה אב לארם ,מכאן ואילך לכל גוים .ר'
יהושע בן לוי אמר הלכה כר"י ,עובדא אתא קומי רבי אבהו ואורי כר"י".
והנה לדינא ,רבים מן הראשונים ס"ל כשיטת ר"י ,עי' בזה ברמב"ן רשב"א ריטב"א ר"ן
(ב"ב שם) .ואכן כך גם פסק מרן בשו"ע (או"ח סי' נ"ג סעי' י"ט) "יש מונעים גר מלהיות
ש"צ ,ונדחו דבריהם" .וכן פסק (בסי' קצ"ט סעי' ד') לענין בהמ"ז" ,גר גמור מזמנין עליו.
ויכול לברך בהמ"ז ולומר ,על שהנחלת לאבותינו" .ולפ"ז נראה דה"ה בנידון דידן ,מאחר
ומיירי בגוי אשר מנסה להתקרב ליהדותכב ,בודאי ששפיר יש לו לומר כנוסח דידן" ,ואלקי
אבותינו" ,ואין כל מקום לדון מצד הפסק או דברי שקר.
כב אמנם בסתם גוי שמתפלל ,בעוד שאינו מקיים את כל ז' מצות ב"נ ,יש מקום להסתפק האם גם הוא מתייחס אחר
זרע אברהם ,מצד "אב המון גוים" .שהרי מצינו שהצדיקים אינם מעוני ינים שייחסו אליהם את הרשעים ,וכהא
דמבואר ברש"י (ר"פ קרח) .וכמו כן מצינו בגמ' עירובין (יט ).כי אאע"ה מעלה מן הגהנום גם את פושעי ישראל,
מלבד מפרי ברית .ומבואר דמי שאינו הולך בדרך ה' ,הרי שאאע"ה אינו מתייחס אליו כאב .ואולי יש לדייק זאת גם
מדברי השו"ע (סי' קצ"ט סעי' ד') שפתח בכך ,שגוי אינו יכול להצטרף לזימון ,וסיים" ,אבל גר גמור ,מזמנין עליו.
ויכול לברך בהמ"ז ,ולומר ,על שהנחלת לאבותינו" .משמע קצת ,שגם סיום דברי השו"ע ,דיכול לומר "לאבותינו",
הוא דוקא בגר ,לאפוקי מגוי אשר אינו מקיים את מצותיו .וכמו כן נראה לדייק כן מדברי המ"ב (סי' נ"ג סק"נ)
שהביא בשם הרמב"ם בביאור מה שנקרא אאע"ה ,אב המון גוים" ,מפני שלימד לכל העולם ,אמונת ד'" .הרי שייחס
האבהות של אאע"ה על אוה"ע ,הוא במה שלמדו ממנו אמונה .ולכאו' גוי אשר אינו מקיים את מצות השי"ת ,הרי
שיש לו פגם באמונה ,ויל"ע.
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח
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ועוד נראה לומר ,דגם אם ננקוט כי בגוי גמור ,אין לו לומר "אלקי אבותינו" .אך מ"מ
בדיעבד כאשר אמר כך ,הרי שאין זה מעכב את תוקף התפילה .ויתרה מזו מצינו במג"א
(סי' תקצ"ג סק"ב) שנקט ,דמי שאינו יודע לברך אלא ברכה אחת מתוך השמו"ע ברכות,
הרי שיברכנו לבדו ,דברכות אין מעכבות זו את זו ,ע"ש .וא"כ במכ"ש בנ"ד שאומר את
כל הברכ ות ,ורק הכניס תיבה שאינה נכונה ,הנה מ"מ סגולת התפילה עדיין קיימת אצלו,
וצ"עכג.
וכמו כן יש לציין למה שדן בשו"ת האלף לך שלמה (או"ח סי' נ"ח) בנוגע למי שמוסיף
באמצע השמו"ע כל מיני תיבות בלשון לעז ,וכתב דהגם שבתפילה שביחידות ,דיש לדון
את זה להפסק גמור" .מיהו כיון דעכ"פ אינו מזיד ,רק סובר דמצוה קעביד .הוי כאומר
מותר ,שכתב המג"א (סי' ק"ד סק"ו) דלא הוי כשח במזיד .ולכך בכל ענין ,א"צ לחזור".
וע"ע בשו"ת משנה הלכות (ח"ה סי' כ"ו) שהקל בזה יותר ,וכתב דכיון שאינו שינוי
במטבע הברכה ,אין בזה כל חשש .וא"כ ה"ה בנ"ד ,מאחר ואותו גוי אינו אלא שוגג ,הרי
שאין לדחות את תפילתו.
ה] סוד הכוונות בתפילה ,האם היא מתאימה לנפש הגוי
אמנם מה שנראה בעיקר לדון בשאלתן ,הוא דצ"ע האם נוסח תפילת שמו"ע אשר תקנו
חז"ל ,מתאימה גם לנפש הגוי .שהרי אמרו בגמ' בברכות (לג ):ומגילה (כה" ,).ההוא
דנחית קמיה דרבי חנינא ,אמר ,הקל הגדול הגבור והנורא והאדיר והעזוז והיראוי החזק
והאמיץ והודאי והנכבד .המתין לו עד דסיים .כי סיים ,אמר ליה ,סיימתינהו לכולהו
שבחי דמרך? למה לי כולי האי .אנן הני תלת דאמרינן ,אי לאו דאמרינהו משה רבינו
באורייתא ,ואתו אנשי כנסת הגדולה ותקנינהו בתפלה ,לא הוינן יכולין למימר להו .ואת
אמרת כולי האי ואזלת וכו'" ,ע"ש.
ומעתה לאחר שנתבאר בגמ' ,כי יסוד נוסח התפילה ,איננו יסוד פשוט כ"כ .ובלעדי
חז"ל הקדושים ,אשר הורו לנו ברוח קודשם ,שעלינו להתפלל בנוסח הזה ,הרי שהיה
אסור לנו להתפלל כך .שהרי בכך אנו גורעים כביכול ,ממעלותיו של הקב"ה ,שאין להם
כל קץ וקצבה .א"כ צ"ע ,האם לגוי אשר אליו לא נאמרו דברי חז"ל להתפלל בנוסח זה,
האם יוכל הוא להסתמך ולהתפלל כך .או שמא יתכן ותקנת חז"ל היתה מסויימת על
כלל ישראל לחוד .אבל כלפי הגוי ,האיסור עומד בעיניו.
ובאמת שיש סמך גדול לומ ר ,כי נוסח התפילה אינו מתאים כלל ועיקר לגוי הארצות.
והוא ממה שהביא המג"א (סי' ס"ח סק"א) בשם שער הכוונות" ,אמנם המנהגים שנהגו
כג אמנם שבביה"ל (סי' תקצ"ג) הביא מדברי הנהר שלום והא"ר אשר תמהו על דברי המג"א ,דהרי כל הי"ח ברכות
נתקנו כברכה סמוכה לחברתה ,דמש"ה אין בהם פתיחה ,ובפרט ג' ראשונות וג' אחרונות דכחד חשיבי .וא"כ כיצד
יצא יד"ח תפילה ע"י ברכה אחת לחוד .ובאמת שהביה"ל מסיק דגם למג"א הוא רק רחמי בעלמא ,ויוצא בזה עכ"פ
מצות תפילה דמן התורה ,דבבקשה אחת סגי ,ע"כ .מ"מ מאחר שיצא יד"ח מדאורייתא ,מסתבר שיש בו את סגולת
ה'שכינה'.
וע"ע בקה"י (ברכות סי' י"ז) שביאר באופן אחר ,דהמג"א איירי במי שאינו בקי להתפלל ,ומה שמצינו ברא"ש (סוף
ר"ה) דברכות מע כבות זו את זו ,זה דוקא במי שיודע להתפלל ורק שדילג ברכה .ולפ"ז בנ"ד שהגוי אינו מודע
שמחוייב לשנות את נוסח התפילה ,הרי שהוא בכלל מי שאינו בקי ,דיוצא שפיר יד"ח תפילה גם ע"פ מה שיודע.
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח
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בשרשי התפלה אין לשנות ממנהג מקומו כי י"ב שערים בשמים נגד י"ב שבטים וכל שבט
יש לו שער ומנהג לבד .מה שנזכר בגמרא שוה לכל".
ודברי האריז"ל נדנו בכל ספרי הפוסקים ,המדברים מענין לשנות את נוסח התפילה
מאשכנז לספרד או להיפך .ויעויין בשו"ת דברי חיים (או"ח ח"ב סי' ח') שהאריך בזה,
וציין שם לספר משנת חסידים (בהקדמתו קודם תפילת ערבית) שכתב וז"ל" ,ואין לשנות
מנהג אבות בעיקר התפלה ,לפי שחלוקי מנהגים ,באו מחילוק שורש הנשמות .לכל מנהג
יש לו שורש מסילה ,שמורה לו למעלה להעלותו ,ואין אדם נוגע במוכן לחבירו .ואם לא
ידע אם בנפשו הוא המנהג שתפסו אבותיו ,נוח לו שיתנהג במנהג המובחר שקבל הרח"ו
כוונותיו עליו מהאר"י זלה"ה ,שרובו הוא על סדר תפלת הספרדים ,לתקן תיקון הצריך
למעלה" ,עכ"ל.
ועוד ציין שם ,לדברי הגר"ח ויטאל ז"ל בספרו פרי עץ חיים (בהקדמה לשער התפלה)
שכתב בשם מורו הגדול האריז"ל וז"ל" ,בשרשי המנהגים שיש חלוקים בין אשכנזים ובין
ספרדים ,קאטלונייא ואיטליא וכיוצא בהם ,שיש בהם מנהגים קדמונים שלהם בסידורי
התפילה כו' .והי' אומר מורי זלה"ה ,שיש י"ב שערים ברקיע ,נגד י"ב שבטים ,וכל אחד
עולה תפילתו דרך שער אחד ,והם השערים הנזכרים בשלהי ספר יחזקאל [מ"ח ל"א -
ל"ד] .ואמר שודאי לא הי' השערים ודרכי השערים שוים ג"כ ,וכל אחד משונה מחבירו,
לכן גם התפילות משונות ,לכן כל אחד ואחד ראוי להחזיק כמנהג תפלתו ,כי מי יודע אם
הוא משבט ההוא ,ואין תפילתו עולה אלא ע"י שער ההוא .אך מה שהוא דינים מפורשים
בתלמוד ,זה שוה לכל השבטים" ,עכ"ל.
ומאחר שדברים אלו הובאו בספרי הפוסקים המובהקים ,הרי שגם אם אין לנו כל מושג
ותפיסה בסוד ה' ליראיו ,בעניני שערי התפילה .מ"מ חזינן כי יסוד נוסח התפילה ,בכל
גווניו וסוגיו ,דהוא נוסח שניתקן במיוחד עבור כלל ישראל ,ואין לכל אומה אחרת,
שייכות לסגולת התפילה הזו .וממילא מסתבר מאוד כי אין כל השראת השכינה
בתפילתו של הגוי הנ"ל.
ו] מסקנא דמילתא
האמת היא שהשאלה הנידו נת במאמר זה ,איננה כ"כ מופקעת כפי שהיא הוצגה.
דיתכן מאוד להקלע לאופנים הדומים לזה ,וכגון תופעה שמתרחשת מפעם לפעם ברחבת
הכותל המערבי .וזאת בעקבות המציאות הקיימת ,כי הכותל המערבי משמש כאחד
מאתרי התיירות היותר גדולים במזרח התיכון .ורבים מן העמים ,מחזרים להגיע ולצפות
במקום קדוש זה .ויש שגם נעמדים שם לתפילה ,כפי שמורגלים להתפלל בבית תיפלתם.
וכבר עמד בזה הגאון ר' שמואל רבינוביץ שליט"א רבה של הכותל ,בספרו שו"ת שערי
ציון (ח"ב סי' י"א) ,על המבוכה שנוצרת מחמת תופעה זו .שמצד אחד ,קיימת מזה בזיון
למקום המקודש ,שלדאבון לב משמש ע"י אותם תיירים ,כמקום לעבודת פולחנם .אך
מצד שני ,כאשר מדובר בדת האיסלם ,אשר אינה מוגדרת כעובדי ע"ז ,שהרי גם הם
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח
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מאמינים בה' ומתפללים אליו .א"כ אין לעורר מדון כנגדם ,בפרט שהדבר אינו מסור
תחת ידינו כנודע ,ע"ש מה שהביא בזה מתשובות פוסקי הדור שליט"א.
ו הנראה לענ"ד לומר בדבר ספק דידן ,דבודאי שהצד היותר טוב הוא ,להשתדל ככל
האפשר שלא להגיע למצב כזה ,שיצטרך לעבור בפני מתפלל גוי .שהרי גם לאחר כל מה
שנתבאר כי לגוי אין כל שייכות לנוסח התפילה שתיקנו חז"ל .אולם מ"מ מושג של
תפילה קיים גם אצלם ,ושעל כן עדיין יש להס תפק ,שמא זכה אותו גוי הולנדי לקשר עם
השכינה ע"י תפילתו .וכעין מה שביאר הביה"ל (סי' תקצ"ג) בשיטת המג"א ,דגם כאשר
אינו עולה לו לתפילה ,מ"מ כרחמי בעלמא עולה לו.
אולם מפשטות ההלכה ,יותר נשמע שאין כל חיוב שלא לעבור .שהרי דין זה שאין
לעבור כנגד המתפלל ,נפסק בשו" ע בהל' תפילה .דהיינו במי שמתפלל שמו"ע ברכות.
ולא שמענו שיהיה החיוב הזה רובץ גם כלפי מי שנעמד לרגע קט ומכוין במחשבתו
לאיזה תפילה קצרה לפני הרבש"ע .דאם כי בודאי שיש חשיבות לכל תפילה ותפילה .אך
אין זה גדר של תפילת שמו"ע ,וממילא אין בזה חיוב שלא לעבור .ושעל כן מכ"ש כלפי
הגוי שמתפלל ,כן יהא באיזה נוסח שיהיה .ס"ס אין בידו אל ענין של בקשת רחמי
בעלמא .ובודאי קרבתו עם השכינה ,מרוחקת היא משל ישראל .ושעל כן הדעת נוטה
לומר ,כי אין לחוש מלעבור בפניו .וזאת גם בנוסף למה שנראה שיש גם אולי ענין לבטל
את כוונתו ,בכדי לקיים את היבש קצירה תשברנה .כמובן שלא באתי להכריע הלכה,
אלא את הנלענ"ד כתבתי.

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד סח

מפרדס הכהונה  /הרב גמליאל הכהן רבינוביץ ,מחבר ספרי 'גם אני אודך'' ,פרדס יוסף החדש' ג"כ ,ועוד
באיזה אופן הסכים הקב"ה שילך בלעם עם שרי מואב

מפרדס הכהונה  /הרב גמליאל הכהן רבינוביץ,
מחבר ספרי 'גם אני אודך'' ,פרדס יוסף החדש'
ג"כ ,ועוד
באיזה אופן הסכים הקב"ה שילך בלעם עם שרי מואב
א ָנ ַשים קּום ֵל ְך ַא ָתם ְו ַּא ְך ֶאת
לו ַאם ַל ְק ֹרא ְל ָך ָבאּו ָה ֲ
אמר ֹ
ַּי ֶ
א ֹל ַקים ֶאל ַב ְל ָעם ַּל ְי ָלה ו ֹ
ָבא ֱ
ַּוי ֹ
מו ָאב
ש ֵרי ֹ
ֵל ְך ַעם ָ
נו ַּו י ֶ
א ֹת ֹ
ַּח ֹבש ֶאת ֲ
ָקם ַב ְל ָעם ַּב ֹב ֶקר וַּי ֲ
שהַּ .וי ָ
תו ַּת ֲע ֶ
יך ֹא ֹ
א ַּד ֵבר ֵא ֶל ָ
שר ֲ
אֶ
ַּה ָד ָבר ֲ
(כב ,כ-כא)
ובספר מרפסין איגרי בפרשתנו ,הקשו בזה"ל  :הקב"ה אמר לבלעם" :לך איתם" ,אבל
בלעם לא עשה כפי שנאמר לו ,אלא" :וילך עם שרי מואב".
וביאר הגאון מוילנא והמלבי"ם ,כי לשון "עמם" משמעה :בעצה אחת ,ואילו הלשון
"איתם" משמעה :הליכה יחדיו ,אך לא בעצה אחת.
הקב"ה אמר לבלעם :קום לך "איתם" ,כלומר :רשאי אתה להתלוות אליהם וללכת
יחדיו ,אך לא באותה עצה .אבל בלעם לא עשה כפי שנצטווה ,אלא :וילך "עם" שרי
מואב  -באותה עצה .משום כך נאמר בפסוק הבא (פסוק כ"ב)" :ויחר אף אלוקים כי הולך
הוא" ,כי למרות שבלעם קיבל רשות מאת ה' להתלוות לשרי מואב ,אך לא ניתנה לו כל
רשות להיות "עמם" באותה עצה.
קשה :הלא מספר פסוקים לאחר מכן נאמר (פסוק ל"ה) :ויאמר מלאך ה' אל בלעם לך
"עם" האנשים .ואם אכן לשון "עמם" משמעה בעצה אחת ,ובלעם הוזהר על ידי ה' שלא
ללכת "עם" האנשים ,אלא רק ללכת "איתם" ,ומשום כך חרה אף ה' בבלעם ,לפי שהוא
הלך "עמם" ,כיצד לאחר מכן המלאך מצווהו :לך "עם" האנשים?
עכ"ל.
*
תירוצים:
א)

תירצו שם בשם הרה"ג רבי ישראל מנחם קליין שליט"א ,וז"ל :הנאמר להלן :לך

"עם" האנשים ,אין כוונתו שילך עמהם בעצה אחת ,אלא הכוונה כפי שכתב רש"י (שם):
"כי חלקך עמהם וסופך ליאבד מן העולם" ,ועל כן נאמר הלשון "עם" ולא הלשון "איתם".
עכ"ל.
ב)

לענ"ד י"ל בס"ד שאמנם מתחילה ציווהו שלא ילך עמם בעצה אחת ,אולם כשראו

משמים את רצונו העז ללכת מחמת שנאתו לעם ישראל ,שעל כן עשה כל שבידו על מנת
לקללם ,שוב ההנהגה היא בזה כמובא ברש"י (פסוק ל"ה)" :בדרך שאדם רוצה לילך בה,

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד סט

מפרדס הכהונה  /הרב גמלי אל הכהן רבינוביץ ,מחבר ספרי 'גם אני אודך'' ,פרדס יוסף החדש' ג"כ ,ועוד
באיזה אופן הסכים הקב"ה שילך בלעם עם שרי מואב

מוליכין אותו" ,ועל כ ן נאמר לו :לך "עם" האנשים ,בעצה אחת כפי רצונך ,ולמרות זאת
לא תוכל לקללם.
ג)

עוד י"ל בס"ד שיתכן שמאמרו של המלאך :לך "עם" האנשים ,היה כעין פשרה:

הליכתך תהיה עם האנשים בעצה אחת ,כך שיחשבו שאמנם רצונך לקללם ,אך "ואפס
את הדבר אשר אדבר אליך אותו תדבר" ,שכשיגיע הדבר למעשה ,לא תהיה עמם בעצה
אחת ,אלא תדבר רק מה שאדבר אליך.

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד ע

משפטי צדקך  /הרב יהודה טננהויז ,מח"ס משפטי צדקך על חו"מ
עניינו של בלעם

משפטי צדקך  /הרב יהודה טננהויז ,מח"ס משפטי
צדקך על חו"מ
עניינו של בלעם
לו (כב ,ה)
םו ַל ְק ֹרא ֹ
שר ַּעל ַּה ָמ ָהר ֶא ֶרץ ְבנֵי ַּע ֹ
אֶ
תו ָרה ֲ
ַּי ְש ַּלח ַּמ ְל ָא ַכים ֶאל ַב ְל ָעם ֶבן ְב ֹער ְפ ֹ
וַ
בגמ' סנהדרין (קה ).תנא :הוא בעור ,הוא כושן רשעתים הוא לבן הארמי .בעור  -שבא
על בעיר ,כושן רשעתים  -דעבד שתי רשעיות בישראל ,אחת בימי יעקב ואחת בימי
שפוט השופטים .ומה שמו  -לבן הארמי שמו .כתיב בן בעור וכתיב בנו בער ,אמר רבי
יוחנן :אביו בנו הוא לו בנביאות.
מי היה בלעם
מבואר לכאורה דאביו של בלעם  -בעור היה לבן הארמי ,וכן הוא בזוהר הקדוש (ח"א
קסו ):שבלעם היה בנו של לבן ע"ש .אך האר"י הק' בשער הפסוקים בפרשתנו כותב
שבעור אביו של בלעם היה בנו של לבן הארמי ע"ש ,וא"כ היה בלעם נכדו של לבן וצ"ע
ליישב הענינים .גם בשער הפסוקים (פר' כי תשא) כתב כדבריו בפרשתנו דבלעם נכדו של
לבן ע"ש וצ"ע.
וזה צריך ביאור גדול עפ"י המבואר בגמ' להלן (קו ):שבלעם נהרג כשהיה בן ל"ג שנים
ע"ש ,וא"כ צ"ע איך יסתדרו כל חשבונות השנים לפי הנ"ל וצ"ע .ובהגהות מלא הרועים
(סנהדרין קה ).הביא בשם השל"ה הק' בפר' בלק דבלעם ובעור היו אחד ,ע"ש מש"כ
לבאר בזה ,וכן החזקוני בשמות (א) הקשה וא"ת היאך האריך ימים מקודם שנולד בנו עד
מלחמת מדין בשנת המ' לצאתם מארץ מצרים .שהרי אמרינן בחלק ,כתוב בפנקסיה
דבלעם בר תלתין ותלת שנין הוה בלעם חגירא כד קטליה פנחס לליסטאה .אלא י"ל תרי
בלעם הוו וזה אביו של אביו .ונכדו נקרא בלעם ע"ש זקנו .וי"מ שלשה היו באותה עצה
לזנות בנות מואב.
בהגהות היעב"ץ (בסנהדרין שם) כתב דהענין מובן רק עפ"י עניני גלגול ע"ש וצ"ע.
וראה בירושלמי סופ"ו דשבת שבחצי ימיו של עולם היה אותו רשע עומד ע"ש וכן בשער
הפסוקים (פר' כי ת שא) ממובא שלבן הארמי נתגלגל בבלעם ע"ש וצ"ע להנ"ל דבלעם
היה בנו או נכדו של לבן.
בפירוש ר' חיים פלטיאל (במדבר כב) בלעם .זה בלע ששם עירו דנהבה מלשון דן הבה
על שם שדן את ישראל בהבה נתחכמה.
סופו של בלעם
בלעם ביקש (במדבר כג י) תמות נפשי מות ישרים ,ולא אמר אמות ,כי גופו לא מת מות
ישרים ,רק בחרב טמא נהרג ,אבל נפשו נתגלגל בנבל ,ואז מת מות ישרים (ספר הכוונות
מ"ו):
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד עא

משפטי צדקך  /הרב יהודה טננהויז ,מח"ס משפטי צדקך על חו"מ
עניינו של בלעם

והנה בלעם נתגלגל באבן ,כי כן עונש כל החוטא בפיו .ואח"כ נתגלגל בנבל ,והיה נבל
ירא לחטוא בפיו ולדבר סרה כנגד דוד ,שלא יארע לנשמתו כבתחילה ,והכתוב בעצמו
נותן טעם למה ששתק נבל ,וזהו וימת לבו וגו' והוא היה לאבן [שמואל  -א כה ,לז] .ר"ל,
משום שכבר היה לבו לאבן ,שהיה מגולגל באבן ,לכן ירא עתה (ספר הכוונות מט):
והוא תמיה גדולה ,איך מטומאה גדולה שהיה בלעם ,יצא קדושה .אך ניתקן ע"י נבל,
ומשם ואילך ניתקן יותר .ולעתיד כשיראו הנשמות הקדושות שנמשכו אח"כ מבלעם,
יהיה תמיה בעיני כל רואיהם (ספר הכוונות נ[ ).לקוטי תורה ,ישעיה שם]):
בלעם היה בעל תשובה ,כשזכר שם המפורש ונשתטח לפני כסא הכבוד ,ונסתפק פנחס
אם להמיתו ,שאין לך דבר שעומד בפני בעל תשובה [ירושלמי פאה פ"א ה"א] .ויצא מפי
משה ובית דינו לדון אותו בד' מיתות בית דין ,לפי שהמית כ"ד אלף מישראל ,ועברתו
שמורה נצח שגרם כל צרות של ישראל (מגלה עמוקות אופן ל"ה)
בזוהר כרך ג (במדבר קצד ).ע"פ פירוש הסולם מתואר הריגת בלעם כיון שראה בלעם
את פנחס ,פרח באויר עם שני בניו יונוס ויומברוס ,ואם תאמר הרי מתו במעשה העגל כי
הם עשו את העגל אלא כך היה ודאי וזהו שאמר הכתוב ויפול מן העם ביום ההוא
כשלשלת אלפי איש וכי לא ידעו חשבון קטן כזה והרי כמה חשבונות אחרים רמים
ועליונים וגדולים ידע הכתוב למנות וכאן כתוב כשלשת אלפי איש אלא הם בניו של
בלעם יונוס ויומברוס שהיו שקולים כשלשת אלפי איש.
ומשיב :אלא רשע ההוא ידע כל הכשפים שבעולם ולקח אף כשפיו של בניו שהיו
רגילים בהם ובהם פרח ונסתלק פנחס ראהו שהיה אדם אחד פורח באויר והוא מסתלק
מן ראיית העין באויר הרים קולו לבני צבאותיו ואמר יש מי היודע לפרוח אחריו של
אותו רשע כי בלעם הוא ראו אותו שהיה פורח.
צליה בנו של שבט דן קם ולקח את השליטה השולטת על הכשפים ופרח אחריו ,כיון
שראה אותו רשע ההוא עשה דרך באויר ובקע ה' אוירים בדרך ההוא ועלה ונעלם מהעין
באותו שעה נסתכן צליה והיה בצער שלא ידע מה יעשה .פנחס הרים קולו אליו ואמר
הצל של הת נינים הרובצים על כל הנחשים הפוך בשערותיך מיד ידע צליה וגילה את
הדרך ההוא ונכנס איליו מיד נגלה בלעם וירדו שניהם לפני פנחס.
כוחם של בלק ובלעם
כתב ב ילקוט חדש חכמת בלק בכישוף היה יותר מבלעם ,שהרי בלעם רגע אחד ,ובלק
בכל זימנא .אבל מכל מקום המקור והמפתח של כישוף היה ביד בלעם ,שהרי כל כשפים
שעשה היה יכול להשלים ולהוציא בפיו ,אבל בלק היה יכול לעשות כל כשפים בידיו,
אבל לא היה יכול לעשות דבר בפיו ,ועיין זוהר [ח"ג קיב ב] כתב בלק כחו בקסם ,שהוא
במעשה ,ובלעם כחו בנחש ,שהוא בפיו ,ע"ש):
בלק ובלעם היו בעצה אחת ,בלעם ע שה נחשים ,כנגד שם יעקב .ובלק עשה קסמים,
לקראת שם ישראל .באותה שעה יצא רוח מסטרא דיוסף ,מבין ענפי דאילן ,ונשיב בההיא
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד עב

משפטי צדקך  /הרב יהודה טננהויז ,מח"ס משפטי צדקך על חו"מ
עניינו של בלעם

נחשים ובטל להון .והיינו [בראשית מד ,טו] כי נחש ינחש איש אשר כמוני ,רוצה לומר
איש דלעילא שהוא מסטרא דילי ,הוא יבטל הנחשים .ונשיב רוחא מאילנא דלתתא ,ובטל
לקסמין .כיון שראה בלעם כן ,אמר [במדבר כג ,כג] כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל
[זוהר חדש]
הא דכתיב [שם כב ,ה] וישלח מלאכים אל בלעם ,ואחר כך כתיב [שם ,ז] וילכו זקני
מואב וגו' ,ולא כתיב וילכו המלאכים .אלא בלק חכם גדול היה ,וטבע כל המכשפים
מתחילה יודעים באיזה מקום קשור זה הדבר דלמטה שרוצים לעשות הכישוף באיזה
מדרגה העליונה קשו"ר ,ומשביעים אותו דלמעלה בחרטיהם ,וממילא מתישים כח זה
דלמטה .והנה בלק ראה מדרגת ישראל ,וראה שנים עשר מלאכים סובבים את כסא
הכבוד כנגד שנים עשר שבטים ,וחשב שישראל מסורין לאותן המלאכים ,ורצה לפעול
הכישוף למעלה באותן המלאכים ,כתב ושלח שם אותן המלאכים לבלעם כדי שיוכל
לעשות חרשין .וזהו וישלח מלאכים ,ר"ל ,אותן המלאכים של מעלה כתב ושלח לו
בכתב .אבל באמת טעה ,כי ישראל אינן מסורין כי אם ביד הקדוש ברוך הוא (ע"ש הענין
באריכות יותר ,הכל צ"ח).

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד עג

נחשבה  /הרב יחיאל הלוי נוביק ,ראש כולל דעת יוסף – אשדוד ,עורך ספרי מרן הגר"ש רוזובסקי זצ"ל
מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע

נחשבה  /הרב יחיאל הלוי נוביק ,ראש כולל דעת
יוסף – אשדוד ,עורך ספרי מרן הגר"ש רוזובסקי
זצ"ל
מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם
הרשע
מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע
פגשתי אדם והתענינתי אצלו ,איך לימוד התורה? והשיב ,מצוין .ושוב שאלתי ,איך
הפרנסה? וענה ,יכול להיות יותר טוב.
פגשתי עוד אדם אחר ,והתענינתי אצלו ,איך לימוד התורה? והשיב ,ככה ,יכול להיות
יותר טוב .ושוב שאלתי ,ואיך הפרנסה? וענה ,מצוין.
ושאלתי את עצמי :האם עלי להסיק  -אחרי ששמעתי את שני היהודים  -שהראשון
לומד חזק ,למרות שקשה לו בפרנסה ,והשני לומד ככה ככה ,למרות שפרנסתו מצויה?
ואולי עלי לשפוט הדברים בצורה שונה לגמרי :שהשני יש לו שאיפות גדולות בלימוד,
ולכן אינו מסתפק במה שהשיג בלימודו ,ולכן הוא אומר שיכול להיות יותר טוב ,ולעומת
זאת  -שאיפותיו הכלכליות לא גבוהות מיוחד  -ולכן הוא שמח בחלקו ,וחבירו להיפך,
יותר שואף לגשמיות מאשר לרוחניות?
ואולי בכלל ,עדיף שלא לדון את חבירי ,עד שאגיע למקומו ,ולעומת זאת עדיף לדון עם
עצמי ,מה הייתי אני עונה על שתי השאלות הנ"ל? והאם זה קשור יותר למצב הכלכלי
או למצב הרוחני?
ואולי כדאי לחשוב עוד משהו .מה היו אבותינו – למשל אברהם אבינו  -עונים לשתי
השאלות הללו ,וכמו כן מה היה עונה בלעם בן בעור על שאלות דומות ...והאם זה קשור
למצב הרוחני או הגשמי?
תודה ,תודה לחברים היקרים על תשובותיהם הכנות והמחכימות כל כך .ותודה לבורא
עולם שהעיר את תשומת ליבנו אל הדברים החשובים כל כך.
*
א ֶׂמתְ .ו ַחיֵּי
תו ַרת ֱ
תו ִעיםְ .ו ָּנ ַתן ָּלנו ֹ
ילנו ִמן ַה ֹ
דוְ .ו ִה ְב ִד ָּ
בו ֹ
ש ְב ָר ָאנּו ַל ְכ ֹ
א ֹלקינּו ֶ
רּוך הּוא ֱ
ָב ְ
נו
צו ֹ
ע ֹש ֹות ְר ֹ
תו ְו ַל ֲ
תו ְו ִי ְר ָּא ֹ
ה ָּב ֹ
ָּשֵּם ְב ִל ֵּבנו ַא ֲ
תוְ .וי ֹ
תו ָּר ֹ
תו ֵּכנו .הוא ִי ְפ ַתח ִל ֵּבנו ְב ֹ
ָּטע ְב ֹ
עו ָּלם נ ַ
ֹ
ֵּלד ַל ֶׂב ָּה ָּלה...
יגע ָּל ִריק ְו ֹלא נ ֵּ
ׁש ֵּלםְ .ל ַמ ַען ֹלא ִנ ַ
דו ְב ֵּל ָּבב ָּ
ול ָּע ְב ֹ
ְ
ֶׂפׁש
מוכהְ ,ונ ֶׂ
רוח ְנ ָּ
טו ָּבהְ ,ו ַ
ׁשל ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינוַ ...ע ִין ֹ
ידיו ֶׂ
ויהי רצון שנז כה להיות ִמ ַת ְל ִמ ָּ
ְׁש ָּפ ָּלה...
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד עד

נחשבה  /הרב יחיאל הלוי נוביק ,ראש כולל דעת יוסף – אשדוד ,עורך ספרי מרן הגר"ש רוזובסקי זצ"ל
מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע

עו ָּלם ַה ָּבאְ .ל ַמ ַען
ול ַחיֵּי ָּה ֹ
יח ְ
מות ַה ָּם ִׁש ַ
וב ָּר ָּכה ִל ְׁשנֵּי ְי ֹ
טו ָּבה ְ
ירׁש ֹ
ְו ִנ ְז ֶׂכה ְו ִנ ְחיֶׂה ְו ִנ ְר ֶׂאה ְו ִנ ַ
בוד ְו ֹלא ִי ֹדם.
ַם ְר ָּך ָּכ ֹ
ְיז ֶׂ
ֶׂא ַמר (משלי ח),
ׁשמ ֱ
עו ָּלם ַה ָּבאֶׂ ,
ח ִלין ָּב ֹ
נו ֲ
עו ָּלם ַהזֶׂה ְו ֹ
או ְכ ִלין ָּב ֹ
ׁשל ַא ְב ָּר ָּהם ָּא ִבינוֹ ,
ידיו ֶׂ
ַת ְל ִמ ָּ
א ַמ ֵּלא.
יהם ֲ
ת ֶׂ
ה ַבי יֵּׁשְ ,ו ֹא ְצ ֹר ֵּ
ְל ַה ְנ ִחיל ֹא ֲ
*
אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קימת לו לעולם הבא...

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד עה

פניני הלכה  /הרב שלמה שיינמן ,בעהמ"ח 'בענין תפילין דר"ת' 'בענין מים אחרונים' ועוד
מחיאת כף בשבת והמסתעף

פניני הלכה  /הרב שלמה שיינמן ,בעהמ"ח 'בענין
תפילין דר"ת' 'בענין מים אחרונים' ועוד
מחיאת כף בשבת והמסתעף
ַּי ְס ֹפק ֶאת ַּכ ָפיו וגו' (כד ,י)
וַ
בירושלמי ביצה (פ"ה ה"ב) אי' "ולא מספקין סיפוק שהוא מחמתו ,כמה דאת אמר ויחר
אף בלק אל בלעם ויספק את כפיו"
ובאנו לדון מהו סיפוק ומהו טיפוח שנאמר במתני' (ביצה ל"ו ):שאסורין ביו"ט מדרבנן.
בירושלמי בהמשך דבריו כתב שהא דאי' אין מטפחין היינו כשעושה זאת מרצונו
[שעושה בדעת מיושבת מחמת שמחה] ומשמע שהבין הירושלמי שמהעשה היא טיפוח
יד ליד [ומה שנקרא מחיאת כף] וסיפוק היינו טיפוח רק שעושה זאת מסיבות שונות .וכן
פירשו הרי"ף והראש וכן הוא בר"ח (ביצה ל ).ועוד.
בתויו"ט (ביצה פ"ה מ"ב) הביא דברי הירושלמי וביאור הרי"ף והרא"ש כדבריו ,והוסיף
שכן נקט הטור בהל' יו"ט (סי' תקכ"ד) כדברי הירושלמי וכבאור הרש"י [יבואר להלן]
ומאידך בהל' שבת (סי' של" ט) כ' כרש"י .ובזה בא התוי"ט לתמוה מנין לירושלמי לחלק
בין מרצונו לחמתו ,ולכן כ' שאם היו הראשונים הנזכרים מעיינים בפסוקים לא היו
חוששין לירושלמי וגם שאין לדבריו ראיה ועי"ש שהק' עוד.
ובשירי הקרבן (לבעל קרבן העדה בירו' שם) תמה על דברי התוי"ט ,דכביכול נשכח
מזכר ון הראשונים הנהו קראי ,וביותר הק' דאפילו רש"י סותר עצמו ,דבביצה ביאר
שטיפוח ביד ,וסיפוק על ירך ,ובשבת (קמ"ח ):סיפוק כף ,וטיפוח על הלב[ .ובב"ח סי'
של"ט הביא הדברים ויישב שדרך בנ"א להכות בתחילה כף אל כף ואח"כ כף על ירך או
על לבו וביאר זה בדברי רש"י כל מקום ואופניו יעויי"ש] אלא בע"כ "דלא דק דכולהו
איתנהו ביה" ,ולמעשה אין נפקותא כלל וכל האופנים נאסרו.
הביאור השני הובא ברש"י (ביצה לו :ל .ועוד) שטיפוח היינו מחיאת כף ביד וסיפוק הוא
כף על ירך וכ"כ הר"ן ,טור ,רע"ב ,ועוד ראשונים.
וברש"י עה"ת כ' שהסיפוק היינו כף על כף ומצינו בדבריו את כל האופנים ובכל מקום
אופן אחר.
עוד הובא ברבינו יהונתן הכהן (שלהי עירובין) שטיפוח הוא בידו על לבו וסיפוק היינו
כף על כף.
ובפירוש המשניות לרמב"ם כ' (ביצה פ"ה מ"ב) שסיפוק היינו הניגון וההכאה בצלצל
וטיפוח הוא הכאה יד על יד.

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד עו

פניני הלכה  /הרב שלמה שיינמן ,בעהמ"ח 'בענין תפילין דר"ת' 'בענין מים אחרונים' ועוד
מחיאת כף בשבת והמסתעף

והנה באנו לדון בדי ן הטיפוח בשבת וביו"ט ,דבמתני' (ביצה שם) אי' באופני השבותים
שנאסרו ביו"ט "ולא מטפחין ולא מספקין" ודברים אלו נעשים לשמחה כעין מרקדין וכד'
ואסורים מחששא שמא יתקן כלי שיר וקא עביד מנא [ובדף ל .כתב רש"י שטיפוח נעשה
או לשיר או לאבל ועי"ש בתוס' דבכה"ג דאבל בלא"ה אסור].
וכתבו תוס' (ל .ד"ה תנן) דבימינו שאין בקיאין לעשות כלי שיר לא שייך למיגזר ,ומותר
לטפח ולרקד[ .ומחלוקת גדולה ועצומה בין הפוסקים אם רק לטפח ולרקד מותר או דשרי
גם בכלי שיר ואכמ"ל ,ונפסק שבוודאי אין להקל בכלי שיר אלא בסיפוק וטיפוח] .והק'
ב"י (או"ח ס' של" ט) דהא גם בנתבטל הטעם לא נתבטל התקנה ,ויישב דהתוס' דימו הדין
למים מגולים דשרו האידנא לפי שאין נחשים מצויים ולשיטתם אזלי (ע"ז לה .ד"ה חדא).
ובשו"ת אגר"מ (או"ח ח"ב סי' ק') נתקשה בזה דהא לא התירוהו ,וביאר דבימינו ,מקרי
כאילו לא נתקנה התקנה כלל דודאי שהיו החכמים מתירים הדבר ונחשב כאילו התירוהו
יעוי"ש באריכות.
ואריכות גדולה יש בזה דהנה היקשו בתורת חסד (או"ח ס' י"ז אות ו') ובשו"מ
(חמישאה סי' ג') מהו הדמיון ,הלא בנחשים לא תיקנו מעיקרא במקום שאין נחשים,
אולם בכלי שיר בכל מקום יש חשש שמא יתקן .ויעויין בבית מאיר ( סי' של"ט) שהביא
ראיה מהריטב"א שגם תיקון כלי שיר ,לא היה בכל מקום מי שיודע לתקן וממילא כל
התקנה הייתה במקומות מסוימים .ובשו"ת תורת חסד כתב עוד סברא היאך הותר הדבר
אחר שהתבטל הטעם ,כעין מה דאי' בתשו' הרא"ש (כלל ב' סי' ח') שסבר ר"ת שהלובש
טלית פשתן ומברך עליה ה וי ברכה לבטלה וכן נוהגין שלא לעשות טלית פשתן ,ומוסיף
שבבואו לא"י ראה שכולם לובשים טלית פשתן "ואמר לי לבי אם תאסור להם טלית של
פשתן ,תבטל מהם מצות ציצית ,כי אינם נמצאים כ"כ טליתות של צמר בארץ הזאת".
ולמעשה הניח להם משום שהרי"ף התיר .ועוד ,דאפילו לר"ת אין לא וסרו ,משום דעיקר
טעם האיסור הוא דלמא אתי למירמא ביה תכלת שהוא עיקר המצוה ,ובכסות לילה וכד'
הו"ל כלאיים שלא במקום מצוה ,אבל בזה"ז שאין לנו תכלת ואין כלל היתר כלאיים
בציצית לא שייך למגזר כלל .ממילא ה"נ כיוון "שטעם האיסור ידוע ולא שייך עכשיו
נתבטל גם האיסור עצמו".
ופסק השו"ע "אין מטפחין להכות כף אל כף ולא מספקין להכות כף על ירך ולא מרקדין
גזירה שמא יתקן כלי שיר" וכו' וברמ"א הוסיף "והא דמספקין ומרקדין האידנא ולא מחינן
בהו משום דמוטב שיהיו שוגגין וכו' וי"א דבזה"ז הכל שרי ,דאין אנו בקיאין בעשיית כלי
שיר ,וליכא למ גזר שמא יתקן כלי שיר דמילתא דלא שכיח הוא ואפשר שע"ז נהגו להקל
בכל"
וסיים בזה המ"ב (סק"י) שגם בטיפוח וריקוד דמשמע לקולא "אין כדאי להניח המנהג
שלא במקום מצוה אלא משום הנח להם וכו'"

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד עז

פניני הלכה  /הרב שלמה שיינמן ,בעהמ"ח 'בענין תפילין דר"ת' 'בענין מים אחרונים' ועוד
מחיאת כף בשבת והמסתעף

ונחלקו הפוסקים אי במקום מצוה כוונת הרמ"א שיש להתיר לכתחילה ,או הוא רק
לימוד ז כות על הנוהג כך .בא"ר (סק"א) משמע שהוא היתר גמור וכ"ה בשו"ת מהר"י
אסאד (חיו"ד סי' קע"א) מאידך בשעה"צ (סק"ז) הביא שלא משמע בב"י שהוא היתר
גמור ,וכ"ה בשו"ע הרב (ס"ב) ובשונה הלכות (של"ח ס"ה) ועוד.
והנה ,עינינו הרואות שבימינו ישנם שמקילים בזה ומטפחין ומרקדין ללא שינוי,ומהו
היתירם .וכ' בשו"ת מנחת אלעזר (ח"א סי' כ"ט) שנהגו החסידים לרקד ולטפח בשבת
ויו"ט בשירים ורננות והביא דברי התוס' גבי ימינו ,וכן מה שהביא הב"י גבי שמח"ת.
[יובא להלן] וסיים שלפי"ז גם בשאר שמחת יו"ט מותר לרקד ולטפח בלי כלי ,ומה שלא
חישבה המתני' דין זה כסרך מצוה ,הוא משום שאינו מצוה לכל אדם "רק למי שמתלהב
ברשפי אש שלהבת י-ה בשמחת יו"ט אשר הנחילנו ,אבל לכל אדם הוא טירחה ואין בזה
שמחה של מצוה אם אינו חושק לה" וכו' .וסיים שלבני אשכנז היוצאין ביד רמ"א כ"ש
וכ"ש שמותר ,ומשמע שהבין בזה ב' סימוכין להיתר א .משום שמחת מצוה ב .דברי
הרמ"א הנ"ל.
וראיתי בשו"ת יבי"א (ח"ג או"ח סי' כ"ב אות ה') שהחמיר בזה למעשה ,ומשום דכ'
בשו"ע הרב (סי' של"ט סק"ב) שאסור לרקד אפילו בנישואין ורק בשמח"ת הקלו לכבודה
התורה ,וא"כ לא עדיף אותה "השמחה של מצוה" משמחת חתן וכלה וביחוד בשבת
שאין בו חיוב שמחה אלא עונג.
[והנה במ"ב (סי' תכ"ו שעה"צ סקי"ב) כ' הטעם שאין מקדשין הלבנה בלילי שבתות
ויו"ט "עפ"י פשוטו י"ל משום דעושין את המצוה בשמחה ורגיל לבוא לידי ריקודין וכו'
וזה אסור בשבת ,ואף דריקודין של מצוה התירו וכמו בשמח"ת ,שאני התם דא"א לדחות
היום ,משא "כ הכא אפשר קודם השבת או לדחות לאחר השבת" וא"כ לכאורה גם בר
מצוה וברית יהיה מותר ואעפ"כ לא מצינו כן בפוסקים .ונראה דזהו כוונת בעל המנח"א
דישנם דברים שאין ביכולתנו לדחות וכגון השמחה "רק למי שמתלהב" וכו' אבל להכניס
עצמו בכוח למצב זה ,כגון ע"י אמירת קידוש לבנה אסור .דהיינו ,אדם שמגיע למצב של
"שבוער בקרבו רשפי אש" לא אכפת לן מחמת מה הגיע לכך ,ובלבד שיהא לצורך מצוה,
אבל אדם העושה כן ואינו מגיע להגדרה זו ודאי אסור לו [אם לא כהרמ"א בדברי התוס'
דבלא"ה ישנו היתר וכדלעיל] וכמש"כ הרמב"ם (פ"ח מלולב הי"ד) שמצוה להרבות
ב שמחה זו [בשמח"ת] ולא היו עושין אותה עמי הארץ וכל מי שירצה ,אלא גדולי ישראל
ורה"י וכו' שהיו מרקדין ומספקין ומנגנין וכו' והוסיף שם שהשמחה שישמח אדם בעשיית
מצוה ובאהבת ה' שצוה בהן ,עבודה גדולה הוא וכו']
אולם למעשה הביא בשו"ת אבני ישפה (ח"ב סי' ל"ה) משמיה דהגריש"א דאפי' אי
מכוין לכבוד שבת ,סתימת גזירת חז"ל שלא לטפח ולרקד מורה שלא לחלק בזה אלא
דשאני חתן וכלה וכו'.

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד עח

פניני הלכה  /הרב שלמה שיינמן ,בעהמ"ח 'בענין תפילין דר"ת' 'בענין מים אחרונים' ועוד
מחיאת כף בשבת והמסתעף

נדבך נוסף להיתר הביא בשו"ע הרב (ס"ט) שבימינו אינו כסיפוק וריקוד כבזמן חז"ל
שהיו מזמרין בכלי שיר והיו מטפחין ומרקדין עפ"י סדר השיר ,אבל בימינו שמשוררין
בפה ומטפחין כף אל כף טיפוח בעלמא ,ולא עפ"י סדר השיר .הלכך מותר הוא הדבר.
שמחת מצוה כגון שמחת תורה
במהרי"ק (שורש ט' ענף ב') כ' בשם רבינו האי שביום שמחת תורה מותר לרקוד
כשאומרים קילוסים לתורה ,דנהגו בו היתר משום כבוד יו"ט ,כיון דלית ביה אלא שבות.
והוסיף ב"י (של"ט) שלא חילק בין ימי התלמוד ליומי דידן דאל"כ גם ללא כבוד התורה
מותר בימינו .וכ"פ במ"ב (של"ט סק"ח).
אמנם בשאר שמחה של מצוה כגו' בנישואין אסור .ובפמ"ג (א"א סק"א) עמד ע"ז
באריכות והק' מ"ש שמח"ת דמותר מהא בנפסק שאין מקדשין אשה אף כשעדין לא קיים
מצות פו"ר [ ומשמע דלא התירו שבות במקום מצוה] ועיי"ש שהאריך בשאלה .ומיישב
שבשמח"ת מותר משום דלכבוד התורה אין הדרך כ"כ לשורר בכלי שיר ,ואין לחוש
שמא יתקן כלי שיר ,משא"כ בשאר שמחה של מצוה.
עוד הקשה בספר בירור הלכה (תניינא ח"ב) דמבואר במ"ב דלעיל (של"ח סק"י)
ששמחת חתן וכלה עדיפא משמחת התורה ,ומותר לומר לגוי לנגן רק בשמחת חתן וכלה
ולא בשמח"ת ,והכא משמע שבשמחת תורה הקילו טפי לענין ריקוד.
והביא בספר מצהלות חתנים (סי' כ"ד) שנשאל בזה הגרח"ק שליט"א ,והשיב,
שבשמח"ת יש מצוה שירקד האדם בעצמו לכבוד התורה ואין כלל מצוה לנגן ,לכך אסרו
הנגינה גם ע"י גוי ,משא"כ בשמחת חתן וכלה שהמצוה היא לשמחם ,כיוון שאפשר
לשמחם רק ע"י ניגון [כמוש"כ הטור (סי' של"ח) בשם אבי העזרי .ויש החולקים ,כ"פ
הרדב"ז (ח"ד סי קל"ב) שבמקומותינו אסור לומר לגוי שינגן ומשום שיש שמחה גם בבשר
ויין ושיר בפה לשורר ולשבח להשי"ת ,ולאו דוקא ע"י ניגון] ואי"צ דווקא בישראל ,הלכך
הותר ע"י עכו"ם ,ולא התירו ריקוד בישראל.
עוד הוסיף בספר ברכת יצחק (שבת ח"ג סי' של"ח ס"ב) שבשמח"ת אין אנו רוצים
שיבוא גוי ויתערב בשמחתנו לכן דווקא בשמח"ת התירו לרקוד ולטפח.
עוד כ' הגרי"ח זוננפלד זצ"ל (שו"ת שלמת חיים סי' ע"ו) דכיון שבשמחת חתן וכלה
נהגו תמיד לנגן ,אם לא היו מתירים לגוי לנגן בשבת ,היה ניכר בזה חיסרון השמחה.
ומה שנהגו בימינו לרקד בסיומה של מצוה ,הובא בשם הגרשז"א זצ"ל (שלחן שלמה
סי' תקכ"ד סק"ג) שמותר ,משום שאין בזה תנועות מיוחדות לריקוד ,ואי"ז נחשב אלא
כהליכה במעגל.
ולגבי מחיאת כף בשעת התפילה כתב בא"א שיש שנהגו כן ,ומשום שיש שהתירו
לעשות כן בשמחת נישואין ,לא יתכן שיהיה שלחנך מלא ושולחן רבך ריקן.

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד עט

פניני הלכה  /הרב שלמה שיינמן ,בעהמ"ח 'בענין תפילין דר"ת' 'בענין מים אחרונים' ועוד
מחיאת כף בשבת והמסתעף

היתר סיפוק וטיפוח כלאחר יד
כתב הרמב"ם (פכ"ג מהל' שבת ה"ה) שלספק כלאחר יד מותר ולמד זאת מדברי
הירושלמי "רבי יונה אמר אחורי ידיהון שרי דהא אית סבין ביומוי [שהיו זקנים בימינו]
והוו מטפחין אחורי ידיהון"
ויעויי"ש שהובא מעשה בר"מ ששמע קול טיפוח דאחרי ידיהון וגער בהם ,ומשמע
דאסור לר"מ ,מ"מ כתבו הרי"ף והרא"ש דפסקינן כרבינו יונה דבתרא הוא ,וסל' כרבנן
דשרי [ונאמרו בזה עו ד ביאורים בשיטת ר"מ ושמא לא פליג כלל] וכ"פ הסמ"ג (לאוין
ע"ה).
וכן פסק שו"ע שלספק כלאחר יד מותר[ ,ולכאו' כוונתו לטיפוח וסיפוק וכמו שכ'
הביה"ל (ד"ה ולספק) שלמד השו"ע דבריו משיטת הירושלמי דלעיל ,ומדפירט דווקא
סיפוק משמע דאין להקל בשאר דברים לעשותם כלאחר יד ,ובלשון הירושלמי מוזכר
טיפוח ול"ד סיפוק ,ובע"כ כוונתו גם לטיפוח וגם לסיפוק[ ,או דהיינו הך כדלעיל] ובפרט
לדברי הירושלמי שהוא חילוק בין מחמת חימה למחמת שמחה ,וודאי דל"ש סיפוק או
טיפוח .ושמא י"ל עוד שסיפוק וטיפוח וריקוד וכד' הינו הך ,דכל האיסור נאמר גבי
העושה ב כלי כגו' קשקוש בזוג וכדו' דיש יותר חשש לעשיית כלי ,משא"כ כשעושה רק
ביד או ברגל דמותר]
ולסיום העניין ,יש לציין שכל הנכתב כאן אינו אלא בטיפוח וסיפוק ורקידה בדרך שירה,
[וכן כשרוצה להרדים התינוק וכד'] אבל כשמוחא כף לעורר אדם משנתו ,או לעורר
עצמו בתפילה ,רבו הה יתרים בזה .לבר מדעת הגר"א שכל הולדת קול בשבת אסורה
כשמתכוון לכך ואין כאן המקום להאריך בזה.

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד פ

פרחים לתורה  /הרב ישראל חיים בלומנטל
כיצד לגשת לתפילה...

פרחים לתורה  /הרב ישראל חיים בלומנטל
כיצד לגשת לתפילה...
ּומ ְס ָפר ֶאת ֹר ַּבע ַי ְש ָר ֵאל (כג ,י)
ַּֽע ֹקב ַ
ַמי ָמ ָנה ֲע ַּפר י ֲ
התפארת שלמה ,בבואו לבאר פסוק זה ,מקדים ומנחה אותנו בדרך הנכונה כיצד לגשת
להתפלל לפני מי שאמר והיה העולם.
תחילה ,עיקר הכנת האדם לתפילה ,היא להיות נכנע ושפל ,ויכיר גדלות הבורא יתברך
שמו ,עד שישים עצמו כאפר .מתוך הרגשה זו יעמוד להתפלל.
אך לאחר שכבר התחיל להתפלל ,ישליך מחשבות אלו מנגד עיניו ,ויתחזק בשמחת
עולם על ראשו .כך ימשיך גם ללימוד התורה ולעבודת ה' במשך היום.
דבר זה נרמז במאמר חז"ל (מגילה טז :).כשהן יורדין ,יורדין עד עפר ,וכשהן עולין ,עולין
עד לכוכבים .כי כאשר יהודי עומד להתפלל ,עליו להשפיל דעתו עד עפר בעומדו לפני
בוראו .ולאחר מכן ,ישיש וישמח יותר ויותר ,עד לכוכבים.
ואנכי עפר ואפר
א ֹד ָּני ְו ָּא ֹנ ִכי
הו ַא ְל ִתי ְל ַד ֵּבר ֶׂאל ֲ
ואכן ,כאשר אברהם אבינו נעמד להתפלל ,אמרִ " :המֵּה נָּא ֹ
ָּא ֶׂפר" (בראשית יח ,כז) .זו הדרך הנכונה לגשת לתפילה.
ָּע ָּפר ו ֵּ
זו ַה ְג ָּב ָּה ִתי ְו ַה ְג ָּב ָּה ִתי ִהיא ַה ְׁש ָּס ָּל ִתי (מדרש רבה ,כי תשא,
על זה אמר הללַ :ה ְׁש ָּס ָּל ִתי ֹ
מה) .כאשר אני עומד להתפלל מתוך שפלות ,זו הדרך להגביה את התפילה ,ואילו אם
אגביה עצמי בהכנה לתפילה ,תפילתי חלילה תושפל...
והאיש משה עניו מאד
ׁשה ָּענָּיו ְמ ֹאד ִמ ֹכל
ה' יתברך השתבח במידת ענוותנותו של משה רבנו ,ואמר " ְו ָּה ִאיׁש ֹמ ֶׂ
א ָּד ָּמה " (במדבר יב ,ג) .ענוה זו היא שהגביהתו מעל כל היצורים
ׁשר ַעל ְסנֵּי ָּה ֲ
א ֶׂ
ָּה ָּא ָּדם ֲ
והביאתו לדרגות הנשגבות אליהן זכה להגיע.
ׁשה ִמן ָּה ָּהר ֶׂאל ָּה ָּעם" (שמות יט,
ֵּרד ֹמ ֶׂ
בלעדיה ,לא היה יכול לעלות כלל .ולכן נאמר "וַי ֶׂ
יד) ,ירד והשפיל עצמו ,ורק כך יכל לעלות למדרגות גבוהות יותר.
בלק ידע והבין שכוחם של ישראל בתפילה – אין כוחם אלא בפה .כמו כן הבין
שהכנתם לתפילה היא מתוך הכנעה ,ועל זה הכריז ואמר "מי מנה עפר יעקב" שמשימים
עצמם כעפר כשבאים להתפלל.
"ומספר את רובע ישראל" ,את הפסוק הזה מבאר התפארת שלמה בדרך הרמז :מס =
 . 100על ידי תפילתם הם מורידים לעולם מאה בברכות ,ומבטלים פ"ר (=  )280דינים.

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד פא

פרחים לתורה  /הרב ישראל חיים בלומנטל
כיצד לגשת לתפילה...

ַע ֹקב ְו ֹלא ָּר ָּאה ָּע ָּמל ְב ִי ְש ָּר ֵּאל" (כג ,כא) .להורות כי כאשר כבר מתחיל
" ֹלא ִה ִביט ָּאוֶׂן ְבי ֲ
להתפלל ,עליו להיות בשמחה ,וישליך אחרי גוו גם את דאגת עוונותיו הנקראים " ָּאוֶׂן"
ו" ָּע ָּמל" [לענ"ד ,זה מלבד בברכת "החזירנו בתשובה שלימה לפניך" ו"סלח לנו"].
עבדו את ה' בשמחה
את מאמר חז"ל "אין מעבירין על המצוות" (פסחים סד ):מבאר התפארת שלמה שאין
מהרהרים בעבירות בשעת קיום המצוות ,כי את המצוות יש לקיים מתוך שמחה.
"ותרועת מלך בו" ,על ידי הכנה מתוך הכנעה ,ותפילה מתוך שמחה ,הם מגיעים להיות
רעיו כביכול של ה' יתברך ,ומחוברים אליו ,והרי "עוז וחדוה במקומו" (דברי הימים א טז,
כז).
"הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא" (כג ,כד) ,קמים מתוך הכנעה ,אך בתפלתם הולכים
בגדלות ומתנשאים ומתגברים כארי.
הבה נשכיל להכין עצמנו ולעמוד כראוי להתפלל!
שבת שלום ומבורך!
לתגובותblu.israel@gmail.com :

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד פב

פתגמי אורייתא  /הרב יוסף חיים אלבוים ,בעמ"ח 'אורייתא' ו'דעת חכמה'
קסמים חתומים

פתגמי אורייתא  /הרב יוסף חיים אלבוים ,בעמ"ח
'אורייתא' ו'דעת חכמה'
קסמים חתומים
ַּי ַּד ְברּו ֵא ָליו ַד ְב ֵרי ָב ָלק (כב ,ז)
ָבאּו ֶאל ַב ְל ָעם ו ְ
ָדם ַּוי ֹ
ּוק ָס ַמים ְבי ָ
מו ָאב ְו ַז ְקנֵי ַמ ְדיָן ְ
ֵלכּו ַז ְקנֵי ֹ
ַּוי ְ
יהוןְ ,ו ָּאתו ְלוַת
יד ֹ
ימין ִב ֵּ
ח ִת ִ
יס ִמין ֲ
יג ִדין ְד ִק ְ
ומ ְ
מו ָּאב ְו ָּס ֵּבי ִמ ְדיָּן ִ
ַאזָּלו ָּס ֵּבי ֹ
ובתרגום י' "ו ֲ
ומ ִלילו ִע ֵּמיה ִס ְת ָּג ֵּמי ָּב ָּלק".
ִב ְל ָּעם ַ
מהם המיגדין דקיסמין ,ומדוע היו חתומים ,נאמרו בהם פירושים רבים ,ובס"ד אענה
חלקי.
הנה לפי המבואר בפסוקים ,ולאור דברי התרגום עליהם ,בלק היה מחמשת נסיכי מדין,
ובעת ההיא היו מדין ומואב מלכות אחת ,וכאשר היה המלך מטעם מדין ,היה צריך
להתחשב בזקני מואב .מואב הם שלחצו ב ענין ישראל ,ויגר מואב ,ומואב אמרו לזקני
מדין שהם חמשת הנסיכים שלהם ובראשם בלק ,שצריכים לטכס עצה מה לעשות
בישראל.
עצת מואב היתה לפנות לבלעם ,שהוכיח את עצמו במלחמת סיחון במלך מואב
הראשון ,אשר בירך נתברך הוא סיחון ,ואשר יאור יואר הם מואב.
הטעם לכאורה לפנות לבלעם .כי צריכים להעמיד במלחמה דבר השוה או חזק יותר
מהצד השני ,ובכך יכולים לנצח במלחמה .מאחר שמשה רבינו ,גדול הנביאים ,גם עשה
אותות ומופתים נפלאים ,במצרים ובים סוף ,ולאורך שנות המדבר ,כפי שראו כל הגוים,
ובפרט זה מקרוב בהריגת סיחון ועוג ,והעמיד השמש בשעת מלחמה .אם כן צריכים
להביא אדם השוה לו שיוכלו להלחם בישראל.
לפי דברי מואב ,יש בכח בלעם כח שוה למשה רבינו ,ובכך יוכל לבוא ולהלחם
בישראל .גם אם לא ינצחו כולו ,יזיקו חלקו כמבואר בדברי התרגום.
מעתה ,זקני מדין רוצים לבדוק את בלעם האם יש בכחו דבר למעלה מכל הכחות,
שיהיה בכחו לעמוד מול ישראל ומשה רבם.
הם לקחו מטות והכניסו בהם דברים מסוימים ,וחתמו אותם בחותם .באם בלעם יידע
מה בתוכם ,יווכח שאכן יש לבלעם כח למעלה מכולם ,ויודע בכל סתום ונעלם .אולם
באם לא יידע מה בתוכם אינו בר מעלה כלל.
וכך ביאור דברי התרגום' .מיגדין' הם מ קלות ,כלשון חכמים 'נגדיה' שהוא לשון הכאה
(יעויין פסחים נב .ההבדל שבין שמתיה לנגדיה) .הטעם שהיו חתומים כמו שאמרו חז"ל
(חולין קה ):שבכל מידי דצייר וחתים וכייל ומני ,אין רשות לשדים בהם כלל (ועיין ברכות
ו .כענין הזה) .מאחר שחשדו את בלעם שכחו כח כישוף ושדים ,ממילא בדקוהו בדבר
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד פג

פתגמי אורייתא  /הרב יוסף חיים אלבוים ,בעמ"ח 'אורייתא' ו'דעת חכמה'
קסמים חתומים

שאין בו יכולת של שדים לשלוט בהם וממילא לא יוכל לדעת מה בתוכם אלא רק על ידי
רוח הקודש ונבואה .כמו ששאול המלך הלך לשאול על דבר האתונות אצל הנביא ,מה
שנקרא לפנים בשם 'רואה' ,כי הנביא יודע גם דברים ארציים כשאלה היכן האתונות
(כמבואר בש"א ט ,ט).
באם כנים הדברים ,נוכל להסביר מדוע בדקוהו דייקא בדבר זה .שהרי אמרו חז"ל
(ילקו"ש שמות תכז) שבדור המדבר היו יודעים גם מה שבחתום וסתום .כמ"ש "מסתכל
בחבית ויודע מה שבתוכה ,בטפיח ויודע מה שבתוכה( ,מפי) [מפני] ענן שכינה שביניהם,
שנאמר לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם" .מאחר שכל דור המדבר ידעו מה שבדבר
חתום וסתום ,צריך הבא להלחם בהם ,שיהיה בו דרגה זו לכל הפחות.
אולם מאחר שראו שאינו יודע מה בחתום ובסתום ,נכזבה תוחלתם ממנו .ז"ש (ח)
מו ָּאב
ש ֵּרי ֹ
ֵּׁשבו ָּ
ׁשר ְי ַד ֵּבר ְי ֹקוָּק ֵּא ָּלי וַי ְ
א ֶׂ
ַה ִׁש ֹב ִתי ֶׂא ְת ֶׂכם ָּד ָּבר ַכ ֲ
יהם ִלינו ֹפה ַה ַל ְי ָּלה ו ֲ
א ֵּל ֶׂ
אמר ֲ
ַי ֶׂ
וֹ
ִעם ִב ְל ָּעם :מאחר שבלעם אמר להם לינו פה הלילה ,עזבו סבי מדין את בלעם ,ונשארו
רק שרי מואב עמו .יען שנתברר להם שאינו יודע מה שבחתום ,ובלעם מצטדק שאין
ידיעתו כנביא ישראל שהוא 'רואה' בכל דבר ,אלא ממתין ללילה ואז מקבל נבואה
בחלום הלילה ,ככל נביאי אומות העולם (במדב"ר כ ,יב) .אם כן אין בו ממש .שלא יוכל
להלחם בישראל .אולם שרי מואב המשיכו עמו ,ולו שמא יוכל לקלל חלק מהם ולהזיק
אפילו במקצת.
ונוכל להעמיס ענין זה בדברי הגמ' (סנהדרין קה" ).וישבו שרי מואב עם בלעם .ושרי
מדין להיכן אזול?  -כיון דאמר להו לינו פה הלילה והשיבתי אתכם דבר ,אמרו ,כלום יש
אב ששונא את בנו" .מאחר שהוא צריך להמתין ללילה ,מוכח שלגבי משה 'ויקרא' בגלוי
וביום ,אולם לגבי בלעם 'ויקר' בלשון מקרה ובלילה .הרי מיניה וביה מוכח ,שחיבת
ישראל גלויה כאב את בן ירצה ,ולגבי האומות אין לו חיבה אלא כל נבואתם בהסתר
ובחשכה .אם כן אין בכח בלעם דמיון כלל לדרגת ישראל ,ובודאי לא יוכל להלחם בהם.

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד פד

תובנות  /הרב נחמן דרקסלר
מלאכי רחמים – משרתי עליון

תובנות  /הרב נחמן דרקסלר
מלאכי רחמים – משרתי עליון
ּושנֵי
נו ְ
א ֹת ֹ
לו ְוהּוא ֹר ֵכב ַּעל ֲ
ש ָטן ֹ
ַּצב ַּמ ְל ַּא ְך ה' ַּב ֶד ֶר ְך ְל ָ
ַּי ְתי ֵ
הו ֵל ְך הּוא ו ַ
א ֹל ַק ים ַכי ֹ
ַּו ַי ַּחר ַּאף ֱ
םו (כב ,ב)
ְנ ָע ָריו ַע ֹ
וברש"י "מלאך של רחמים היה ,והיה רוצה למנעו מלחטוא ,שלא יחטא ויאבד".
בפירוש המילה 'לשטן' מסביר הספורנו במתק לשון ואלו דבריו – " ענין השטנה הוא
התנגד לפעולת איזה פועל כמו ויריבו גם עליה ויקרא שמה שטנה והנה המלאך יוצא
להתנגד לבלעם שיהיה דרכו בלתי נכון לפניו אולי ינחש כמנהגו ולא ידחוק את השעה
וזה למען לא יחטא ויאבד".
ובמילים שלנו ,המלאך בא להפריע לו מלחטוא לעכב את דרכו ולשבש את תכניותיו
הזדוניות ,לפעור פיו נגד עם ה' בניו רחומיו.
*
אבל אולי אפשר לומר עוד ,שטמון כאן עניין נוסף הנוגע לכל אחד ואחד לחיים ,והוא
עצה ותבונה להמשיך ולצעוד קדימה בבטחה ובשמחה על אף הטרדות הטורדות את
יישוב הדעת.
ובתחילה נתן דוגמה – אדם תר אחרי מקום עבודה ,וכל כולו שקוע בה ,ההצעה
החדשה שהגיעה לפתחו אשר נראית מצוינת במיוחד ,יחד עם שכר גבוה ותנאים
מובחרים.
לאחר כמה חדשים אומרים לו ממקום העבודה שהוא לא מתקבל .עגמת הנפש והצער
הם מעל גבול ההכלה .אין משפט יותר מתאים לזמן זה מאשר "ויתיצב מלאך ה' בדרך
לשטן לו" ,הפריעו לו מן השמים להיכנס למקום הנחשק ומנעו ממנו פרנסה בשפע וחיים
מאושרים ועשירים.
אומר לנו רש"י ,אותו 'שטן' מאיים אותו 'שטן' מפחיד אשר מתיש מגוף ועד נפש ,הוא
מלאך של רחמים  .אולי לא רואים כרגע את הדבר ,אולי לא מבינים עד הסוף את מהלך
הדברים ,אבל כל זה לטובתך! כל העיכובים של החיים שנראים 'שטן' עלינו לדעת
שמדובר במלאך של רחמים המעכב בידינו את הדבר הכי לא מתאים לנו והכי לא ראוי
בשבילנו.
אדמו"ר הפני מנחם מגור זי"ע ראה אדם רץ ברחוב ,שאל אותו – מדוע רץ הנך? ענה לו
החסיד שהוא רץ לעבודה ,אמר לו הרבי "אולי אתה דווקא מתרחק מהעבודה!?
פעמים רבות רוצים אנו להתקרב למקום מסוים שחושבים ששם תבוא הגאולה ,אבל
ה' בשמים ישחק והוא יודע שהמקום ההוא הינו המקום הגרוע ביותר עבורנו ושולח
מלאך של רחמים להציל אותנו מהמקום ההוא מה רגע קודם – כרחמיו וכרוב חסדיו.
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד פה

חינוך בפרשה  /הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ' ,מפקח בתלמודי תורה ומרצה חינוכי
כלל ופרט וכלל

חינוך

חינוך בפרשה  /הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ',
מפקח בתלמודי תורה ומרצה חינוכי
כלל ופרט וכלל
ַרא ֶׂאת ִי ְש ָּר ֵּאל ֹׁש ֵּכן
יניו ַוי ְ
נא ִב ְל ָּעם ֶאת ֵע ָ
ַי ָּ
כשבלעם מבין שלא יצליח לקלל ,נאמר ו ִ
תומה רואה ,ברוה"ק .מה רואה? ַּמה ֹטבּו
א ֹל ִקים .גם בעינו ַה ְח ָּ
רוח ֱ
ַ
ַת ִהי ָּע ָּליו
ִל ְׁש ָּב ָּטיו ו ְ
ַּע ֹקב  .ראה מעלתם שאין פתחי אוהליהם מכוונים זה נגד זה ,אין האחד מסתכל
יך י ֲ
ֹא ָה ֶל ָ
לתוך אהל חברו .וכי אין אצל גויי הארץ כאלה ש'כל אחד חי לעצמו' ,אדרבא! בנכרים
אין ערבות ,אין הדדיות ,חיים כפי העולה על רוחם ללא חשבון וללא כלל .ומה מיוחד
רואה הוא בעם ישראל?
ַרא ֶׂאת ִי ְש ָּר ֵּאל ֹש ֵכן
ַע ֹקב מתחיל בפסוק הקודםַ ,וי ְ
יך י ֲ
אלא ,השבח של ַמה ֹטבו ֹא ָּה ֶׂל ָּ
ַל ְש ָב ָטיו  .חיים במשטר ובמסדר קבוצתיֵּ .כן כפופים לכללי חברהֵּ .כן מיישרים קו עם
השבט והקהילה .אך עם זאת ,בתוך אהלו חי כל אחד על פי הנתונים האישיים
והדרישות הייחוד יות שיש בו ובביתו הפרטי .את זה משבח בלעם וברך! כשרואה את
היחיד משתלב ברבים ,תיאום של כלל ופרט ,ללא פריצות מוסכמות אבל עם רגישות
א ֹל ַקים.
רּוח ֱ
ַּ
ַּת ַהי ָע ָליו
ל'צרכי האהל' ו ְ
בחברה תקינה ישנם קווים מנחים ,אך לא גדרות תיל .בכל חוג וקהילה מטפחים סגנון
ואפיון .זה חשוב ומתבקש .כל עוד שנזהרים מכפייה ו'משטרת מחשבות' .הללו פועלות
לטווח קצר בלבד .הלחץ והדחק מזמינים זליגה ונשירה .הכלל חשוב ביותר ,אך גם ליוצא
מן הכלל יש מקום .הוא אינו 'יוצא' ִב ְמ ֻכוָּן או חלילה מתוך מרידה והתרסה .הוא שונה!
ַכ ְב ֵּדהו! שתף אותו 'כמות שהוא' .כשמכבדים את השונה – מסייעים לו להשתוות
ולהשתייך.
הברכה 'שאין פתחינו מכוונים' ,היא על ראייה 'דו סטרית' .מבחוץ לא מציצים פנימה,
וגם אנשי הבית אינם מתפעלים יתר על המידה מהנעשה בחוץ .די לסגידה לכללי 'כולם'.
על הורים לחשוב מה טוב לילדיהם ,גם אם זה לא לפי כולם .אם זה ילד שזקוק למסגרת
לימודית ייחודית או לטיפול מיוחד ,אין 'לקבור' את עתידו מחשש 'מה יאמרו' .נביט
בקרב כותלי ביתנו וקירות ליבנו ,בשתדלות לא לסתור קווי קהילתנו ,ועם דעת תורה
נעשה ונצליח .ישבתי השנה עם הורים שלא שלחו את בנם הפעוט ל'גן שפתי' למרות
המלצה מקצועית ,מתוך החשש 'מה יאמרו'  .אמנם קיימת חברת מזון מובילה – בהכשר
הבד"צ – בשם מיה .אך חברת מי"ה – מה יאמרו הבריות אינה כשרה! הילד הפסיד שנה
של התפתחות וקידמה ,מחשש 'מה יאמרו' .בבגרותו יתקשה בהגייה ,ישאל ,מה יענו לו
הוריו?

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד פו

חינוך בפרשה  /הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ' ,מפקח בתלמודי תורה ומרצה חינוכי
כלל ופרט וכלל

החכמה היא לשלב את ראיית הכלל מ ול הפרט ואת הפרט בקרב הכלל ,לבל יסתרו
אלה את אלה .בדרך כלל נדרשת התייעצות תורנית ,נטולת נגיעות ,בכדי להגיע לאיזון
הנדרש .לחברה איכותית דרושים בודדים מעולים ,ומאידך ,איכות הבודדים מתעלה
באמצעות כללי החברה ומעלתה .ניתן להמליץ דברי רבי ישמעאל בברייתא די"ג מידות
"מכלל שהוא צריך לפרט ,מפרט שהוא צריך לכלל" .יסוד זה מלמדנו הלל הזקן באומרו
א ַני ַלי לדאוג לצורכי האישיים והייחודיים ַמי ַלי .ומאידך גיסא,
(אבות פ"א יד) ַאם ֵאין ֲ
א ַני...
א ַני ְל ַּע ְצ ַמי לבד ,ללא גב קבוצתי וחברתי ָמה ֲ
שֲ
ּוכ ֶ
ְ
הקב"ה ,בורא העולם כולו – ובתוכו בורא נפשות רבות וחסרונן ,חפץ בשוויון בין ֹׁש ֵּכן
ַע ֹקב .מסופר שעיתונאי ביקש לראיין מלחין נודע ,שלחניו
יך י ֲ
ִל ְׁש ָּב ָּטיו לבין ַמה ֹטבו ֹא ָּה ֶׂל ָּ
ֵּׁשב לצדו באולם בשעה שניגנו קונצרט
ׁשי ֵּ
זכו לתהודה עולמית .המלחין הקשיש הזמינו ֶׂ
מוזיקלי שכתב .בתום המופע עמד הקה ל והריע לביצוע המרשים ,ואילו המלחין עצמו
ישב בשורה הראשונה כשפניו חתומות ,מביט במנצח ובתזמורת ולא רווה מהם נחת.
העיתונאי תמה "מדוע אינך מתפעל כמו כולם? זה היה נהדר!" השיבו המלחין "כתבתי
יצירה זו עבור  15כנרים ,נכחו על הבמה ָּ . 14ח ֵּסר כנר אחד!" .הלה מתעקש "מי הבחין?
זה היה נפלא גם כך!" משיב המלחין "לי זה חסר! לציבור רגיל אין הבדל ,אך באוזני
המקצועית חשתי ֶׂח ֶׂסר של תווים בודדים!" כך הקב"ה ,מאזין לכל תו ותו ,שירת כל
נשמה ,המשתלבת...
בתחילה ראה בלעם רק את 'קצה העם' וחשב שניתן לקללם .אך כאשר רואה את
א ֹל ִקים ,עלתה בליבו לברכם .המבט הכללי עם הפרטי,
רוח ֱ
ַ
ַת ִהי ָּע ָּליו
'כולו' אזי ו ְ
בהרמוניה מגבשת ,מעניק הבנה אחרת ,הבנה מבורכת.
בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ'
123ymm@gmail.com

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד פז

חדוותא – שאלות לחידודא בפרשת השבוע  /הרב בנימין צבי יהודה לוי ,מח"ס לקוטי רש"י וליל משוררים על הגש"פ
שאלות בפרשת בלק

חידות

חדוותא – שאלות לחידודא בפרשת השבוע  /הרב
בנימין צבי יהודה לוי ,מח"ס לקוטי רש"י וליל
משוררים על הגש"פ
שאלות בפרשת בלק
א .איזה לשון בפרשה מוזכר פ"א כחלק מן העם ופעם כרדייה וממשלה?
ב .היכן מצאנו לשון רחיצה? ולשון חיבה? לשון כריתה? ולשון מעוף?

ג.

היכן נרמזו האבות ( ?)2והאימהות?

ד .היכן מוזכר רומי? ועמלק ( ?)2וישמעאל? והיכן מוזכרת מלחמה שעשה מלך ממלכי
אדום (רש"י)?
ה .אלו בהמות מקלקלין השדות? והיכן עשה ד' לאדם פעולה שרגילים לעשות
לבהמות?

חדוותא דאפטרתא בלק (מיכה ה-ו)
ו.

איזה משל משותף לברכת בלעם הראשונה ולמאמר הנביא בהפטרה?

ז.

היכן נרמז אברהם אבינו?

תגובות ופתרונות (לכל השאלות או חלקן) נא לשלוח לכתובת7628366@okmail.co.il .
*

תשובות ל'חדוותא' חקת
א .היכן מצאנו כעין "אוי לרשע ואוי לשכינו"?
אמר :ופירש"י על
דום ֵּל ֹ
א ֹ
ה ֹרן ְב ֹהר ָּה ָּהר ַעל ְגבול ֶׂא ֶׂרץ ֱ
ׁשה ְו ֶׂאל ַא ֲ
אמר ד' ֶׂאל ֹמ ֶׂ
ַי ֶׂ
(כ ,כג) ו ֹ
גבול ארץ אדום .מגיד שמפני שנתחברו כאן להתקרב לעשו הרשע ,נפרצו מעשיהם
וחסרו הצדיק הזה ,וכן הנביא אומר ליהושפט ,בהתחברך עם אחזיהו פרץ ה' את מעשיך
(דברי הימים-ב כ ,לז)כד:
ב .היכן מצאנו לשון שבועה?
יׁש ִני ְל ֵּעינֵּי ְבנֵּי ִי ְש ָּר ֵּאל
תם ִבי ְל ַה ְק ִד ֵּ
א ַמ ְנ ֶׂ
ַען ֹלא ֶׂה ֱ
ה ֹרן י ַ
ׁשה ְו ֶׂאל ַא ֲ
אמר ד' ֶׂאל ֹמ ֶׂ
ַי ֶׂ
(כ ,יב) ו ֹ
ָּת ִתי ָּל ֶׂהם :ופירש"י לכן לא תביאו.
ׁשר נ ַ
א ֶׂ
ָל ֵכן ֹלא ָּת ִביאו ֶׂאת ַה ָּק ָּהל ַהזֶׂה ֶׂאל ָּה ָּא ֶׂרץ ֲ
כד ומשמע שהייתה כאן טענה על משה רבינו על שליחותו ששלח למלך אדום.
ח ֶׂרב ֵּא ֵּצא
ֲבר ִבי ֶׂסן ַב ֶׂ
אד ֹום ֹלא ַתע ֹ
אמר ֵּא ָּליו ֱ
ַי ֶׂ
ועי' בהעמק דבר שהטענה הייתה על השליחות השניה שנא' (יח-יט) ו ֹ
ָּת ִתי ִמ ְכ ָּרם ַרק ֵּאין ָּד ָּבר ְב ַר ְג ַלי
ומ ְקנַי ְונ ַ
א ִני ִ
תה ֲ
יך ִנ ְׁש ֶׂ
ימ ָּ
ֲלה ְו ִאם ֵּמ ֶׂ
אל ַב ְמ ִס ָּלה נַע ֶׂ
אמרּו ֵא ָליו ְבנֵי ַי ְש ָר ֵ
את ָּך :ו ַֹּי ְ
ִל ְק ָּר ֶׂ
ֱב ָּרה:
ֶׂאע ֹ
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד פח

חדוותא – שאלות לחידודא בפרשת השבוע  /הרב בנימין צבי יהודה לוי ,מח"ס לקוטי רש"י וליל משוררים על הגש"פ
תשובות ל'חדוותא' חקת

בשבועה ,כמו לכן נשבעתי לבית עלי (שמואל-א ג ,יד)כה ,נשבע בקפיצה שלא ירבו
בתפלה על כך:
ולשון תיור?
ַי ָּל ֶׂחם ְב ִי ְש ָּר ֵּאל
א ָת ַרים ו ִ
ֶׂגב ִכי ָּבא ִי ְש ָּר ֵּאל ֶׂד ֶׂר ְך ָה ֲ
ׁשב ַהמ ֶׂ
ע ָּרד ֹי ֵּ
ַע ִני ֶׂמ ֶׂל ְך ֲ
ַי ְׁש ַמע ַה ְכנ ֲ
(כא ,א) ו ִ
ׁש ִבי :ופירש"י דרך האתרים .דרך הנגב שהלכו בה מרגלים ,שנאמר ויעלו בנגב
ַי ְׁש ְב ִמ ֶׂםמו ֶׂ
וִ
(שם כב) .דבר אחר ,דרך האתרים ,דרך התייר הגדול הנוסע לפניהם ,שנאמר דרך שלשת
ימים לתור להם מנוחה (שם י ,לג):
לשון חורבן?
ח ֶׂמׁש:
מו ָּאב ִמ ִם ְז ַרח ַה ָּ
ׁשר ַעל ְסנֵּי ֹ
א ֶׂ
ע ָּב ִרים ַב ִם ְד ָּבר ֲ
ַחנו ְב ַעיֵי ָּה ֲ
ַי ְסעו ֵּמ ֹא ֹבת ַוי ֲ
(כא ,יא) ו ִ
ופירש"י בעיי העברים .לא ידעתי למה נקרא שמם עיים ,ועי לשון חורבה הוא ,דבר
הטאוט במטאטא ,והעי"ן בו יסוד לבדה ,והוא מלשון יעים ויעה ברד (ישעיה כח ,יז):
ולשון שממה?
.1

ימן:
מו ָּאב ֹראׁש ַה ִס ְס ָּגה ְו ִנ ְׁש ָּק ָּפה ַעל ְסנֵּי ַּה ְי ַש ֹ
ׁשר ִב ְש ֵּדה ֹ
א ֶׂ
מות ַה ַג ְיא ֲ
ומ ָּב ֹ
(כא ,כ) ִ

ופירש"י ונשקפה .אותה הפסגה ,על פני המקום ששמו ישימון ,והוא לשון מדבר שהוא
שמם.
.2

יד ָּבא :ופירש"י ונשים.
ׁשר ַעד ֵּמ ְ
א ֶׂ
ַּמ ַשים ַעד ֹנ ַפח ֲ
יבן ו ַּ
בון ַעד ִד ֹ
ירם ָּא ַבד ֶׂח ְׁש ֹ
ַמ ָּ
(כא ,ל) ו ִ

שי"ן דגושה ,לשון שממה.

ג.

אלו לשונות של שררה ומלכות מצאנו בפרשתינו?

.1

יבי ָּה ָּעם.
רוה ְנ ִד ֵּ
ש ַרים ָּכ ָּ
רוה ָ
ח ָּפ ָּ
(כא ,יח) ְב ֵּאר ֲ

.2

יבי ָה ָעםכו.
רוה ְנ ַד ֵ
ש ִרים ָּכ ָּ
רוה ָּ
ח ָּפ ָּ
(שם) ְב ֵּאר ֲ

.3

מות :ודרש רבא בריה דרב יוסף בר חמא
יאל ָב ֹ
ח ַל ֵ
ּומ ַּמ ֲ
יאל ַ
ַח ִל ֵּ
ומ ַם ָּתנָּה נ ֲ
(כא ,יט) ִ

פסוק זה (נדרים נה :וכן בעירובין נד ).מאי דכתיב וממדבר מתנה וממתנה נחליאל
ומנחליאל במות ,כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו
במתנה שנאמר וממדבר מתנה וכיון שניתנה לו במתנה נחלו אל שנאמר וממתנה נחליאל
וכיון שנחלו אל עולה לגדולה שנאמר ומנחליאל במות וכו'.
.4

יבן וכו' ופירש"י ונירם אבד .מלכות שלהם :אבד
בון ַעד ִד ֹ
ירם ָּא ַבד ֶׂח ְׁש ֹ
ַּמ ָ
(כא ,ל) ו ַ

חשבון עד דיבון .מלכות ועול שהיה למואב בחשבון אבד משם ,וכן עד דיבון ,תרגום של
סר עד ,כלומר סר ניר מדיבון ,ניר לשון מלכות ועול וממשלת איש ,כמו למען היות ניר
לדוד עבדי (מלכים-א יא ,לו):
ד .היכן מצאנו עץ גבוה (?)2
ֶׂא ַמר:
ׁשמ ֱ
בּועהֶׂ ,
גו'ְ .ו ֵאין ָל ֵכן ֶא ָלא ְש ָ
אתי ְו ֹ
א ִני ה' ְוה ֹו ֵּצ ִ
א ֹמר ִל ְבנֵּי ִי ְש ָּר ֵּאל ֲ
כה וכן נמצא בתנחומא (פרשת וארא ב) " ָל ֵכן ֱ
גו' (ש"א ג ,יד)".
ְו ָּל ֵּכן ִנ ְׁש ַב ְע ִתי ְל ֵּבית ֵּע ִלי ְו ֹ
יבה ִת ְס ְמ ֵּכ ִני :ופירש"י נדיבה  .לשון נדיבות קצינות :
רוח ְנ ִד ָּ
שון ִי ְׁש ֶׂע ָּך ְו ַ
יבה ִלי ְש ֹ
כו (תהילים נא ,יד) ָּה ִׁש ָּ
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד פט

חדוותא – שאלות לחידודא בפרשת השבוע  /הרב בנימין צבי יהודה לוי ,מח"ס לקוטי רש"י וליל משוררים על הגש"פ
תשובות חדוותא דאפטרתא חקת (שופטים יא)

.1

תו ְך ְש ֵּר ַפת ַה ָּס ָּרה:
ֹ
יך ֶׂאל
תו ָּל ַעת ְו ִה ְׁש ִל ְ
ֹ
וׁש ִני
זוב ְ
(יט ,ו) ְו ָּל ַקח ַה ֹכ ֵּהן ֵעץ ֶא ֶרז ְו ֵּא ֹ

ופירש"י וארז הוא הגבוה מכל האילנות ,ואזוב נמוך מכולם ,סימן שהגבוה שנתגאה
וחטא ,ישפיל את עצמו כאזוב ותולעת ויתכפר לוכז:
.2

ָּׁשוך ְו ָּר ָּאה
תו ַּעל נֵס ְו ָּהיָּה ָּכל ַהמ ְ
ש ָּרף ְו ִשים ֹא ֹ
שה ְל ָּך ָּ
ׁשה ֲע ֵּ
אמר ד' ֶׂאל ֹמ ֶׂ
ַי ֶׂ
(כא ,ח) ו ֹ

ָּחי :ופירש"י על נס .על כלונס שקורין פירק"א בלע"ז ,וכן וכנס על הגבעה (ישעיה ל,
תו ו ָּ
ֹא ֹ
יז) ,ארים נסי (שם מט ,כב) ,שאו נס (שם יג ,ב) ,ולפי שהוא גבוה לאות ולראיה קוראו נס:
ומקום נמוך?
מו ָּאב.
ׁשר ִב ְש ֵּדה ֹ
א ֶׂ
מותַּ ,ה ַּּג ְיא ֲ
ומ ָּב ֹ
(כא ,כ) ִ
והבאנו לעיל את דרשת רבא בריה דרב יוסף בר חמא (נדרים נה ).מאי דכתיב וממדבר
מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות ,א"ל וכו' ,ואם הגביה עצמו הקב"ה משפילו
שנאמר (במדבר כא ,כ) ומבמות הגיא ולא עוד אלא ששוקעין אותו בקרקע שנאמר (שם)
ונשקפה על פני הישימוןכח.
ה .היכן הוזכרה קריעת ים סוף?
נון :ופירש"י את
סּופה ְו ֶׂאת ַה ְמ ָּח ִלים ַא ְר ֹ
ָהב ְב ָ
ח ֹמת ד' ֶאת ו ֵ
ֵּא ַמר ְב ֵּס ֶׂפר ִמ ְל ֲ
(כא ,יד) ַעל ֵּכן י ָּ
אשר יהב להם והרבה נסים בים סוף :ואת הנחלים ארנון .כשם שמספרים בנסי ים סוף,
כך יש לספר בנסי נחלי ארנון ,שאף כאן נעשו נסים גדולים.
ומתן תורה?
ּומ ַם ְד ָבר ַּמ ָת ָנה :ואמרו
ע ֹנ ָּתם ַ
יבי ָּה ָּעם ִב ְמ ֹח ֵּקק ְב ִמ ְׁש ֲ
רוה ְנ ִד ֵּ
ש ִרים ָּכ ָּ
רוה ָּ
ח ָּפ ָּ
(כא ,יח) ְב ֵּאר ֲ
ית ָּל ֶׂהם
ׁש ָּע ִש ָּ
עו ָּלםַ ,א ַחר ָּכל ִנ ִןים ֶׂ
ׁשל ֹ
נו ֶׂ
בו ֹ
מׁשה ִר ֹ
חז"ל (במדבר רבה פרשה יטכט) ָּא ַמר ֶׂ
ּומ ַם ְד ָבר
ֶׂא ַמר (במדבר כא ,יח)ַ :
ׁשמ ֱ
תו ָרהֶׂ ,
יהםַ ,מן ַּה ַם ְד ָבר ָנ ַּת ָת ָל ֶהם ֶאת ַּה ֹ
א ִני ֵּמת ִמ ַת ַחת ְי ֵּד ֶׂ
ֲ
יאל ,וכו'
ַח ִל ֵּ
ומ ַם ָּת ָּנה נ ֲ
ֶׂא ַמר (במדבר כא ,יט)ִ :
ׁשמ ֱ
או ָּתהֶׂ ,
ָּחלו ֹ
ָּדי נ ֲ
ומ ַת ַחת י ִ
ַּמ ָת ָנהִ ,

כז אמנם צ"ב מה השייכות לפרה אדומה.
רות ְו ֵּעץ
יות ְט ֹה ֹ
ח ֹ
ֳּרים ַ
הר ְׁש ֵּתי ִצס ִ
והנה כעי"ז מצאנו גם בטהרת מצורע ,שנא' (ויקרא יד ,ד) ְו ִצוָּה ַה ֹכ ֵּהן ְו ָּל ַקח ַל ִם ַט ֵּ
תו ַל ַעת ְו ֵּא ֹזב :ופירש"י ועץ ארז .לפי שהנגעים באין על גסות הרוח :ושני תולעת ואזוב .מה תקנתו ויתרפא,
וׁש ִני ֹ
ֶׂא ֶׂרז ְ
ישפיל עצמו מגאותו כתולעת וכאזוב:
והתם מפורש ברש"י שהנגעים באין על גסות הרוח ,אך הכא צ"ב מה השייכות להכא.
ובאוה"ח בפרשתינו (יט ,ב) האריך לבאר שטומאת המת היא פועל יוצא מקדושת ישראל הבאה ע"י התורה ,שמתוך
קדושתם בהסתלק הקדושה מתקבצים אליהם כל הקליפות עיי"ש .ועפי"ז ביאר הפסוק (שם יד) אדם כי ימות באוהל
שמחמת התורה באה טומאת האוהל.
וא"כ אפשר שהטהרה מטומאת המת היא השיבה לקדושת ישראל שבאה ע"י התורה ,וממילא רמזה התורה
בטהרה זו התנאי הנצרך לקניית התורה ,שהוא ההשפלה וההימנעות מגסות הרוח.
כח
והנה דברים אלו נאמרו בשירת הבאר ,ושייכותם לשירה זו צ"ב.
והנה דרשו חז"ל (תענית ז ).רבי חנינא בר אידי למה נמשלו דברי תורה למים דכתיב הוי כל צמא לכו למים לומר
לך מה מים מניחין מקום גבוה והולכין למקום נמוך אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה.
נמצא א"כ כי אותן הדברים הנאמרים במי שמגיס דעתו בלימודו שהקב"ה משפילו ,יאים להאמר בשירת הבאר
שנמשלה בה התורה ,כפי המבואר להלן.
כט יעו"ש שפרשו כל השירה על התורה ועל משרע"ה.
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד צ

חדוותא – שאלות לחידודא בפרשת השבוע  /הרב בנימין צבי יהודה לוי ,מח"ס לקוטי רש"י וליל משוררים על הגש"פ
תשובות חדוותא דאפטרתא חקת (שופטים יא)

תשובות חדוותא דאפטרתא חקת (שופטים יא)
ו.

אימתי שורה שכינה על הציבור?

תו
או ֹ
ָּשימו ָּה ָּעם ֹ
ֵּל ְך ִי ְפ ָּתח ִעם ִז ְקנֵּי ִג ְל ָּעד וַי ִ
כאשר נאספים רוב הציבור ,שנא' (יא) וַי ֶׂ
ַי ַד ֵּבר ִי ְפ ָּתח ֶׂאת ָּכל ְד ָּב ָּריו ִל ְפנֵּי ְי ָּי ַב ִם ְצ ָּסה :ופירש"י את כל דבריו.
ול ָּק ִצין ו ְ
יהם ְל ֹראׁש ְ
ע ֵּל ֶׂ
ֲ
התנאי שביניהם :לפני ה' במצפה .למקום שנאספו כולם ,שהשכינה שורה על רוב צבור:
והיינו שמקום האסיפה קורין אותו "לפני ד'" ,ששכינה שורה שם.

ז.

היכן מצאנו לשון מישור?

א ָּך ִמ ִמית ֶׂע ְש ִרים ִעיר ְו ַעד ָּא ֵּבל ְכ ָּר ִמים וכו' ופירש"י אבל
בו ֲ
רו ֵּער ְו ַעד ֹ
ע ֹ
ַכם ֵּמ ֲ
(לג) ַוי ֵּ
כרמים .מישר כרמיאל:

ַר ֵּדן ִמ ֵּבית ַה ְי ִׁש ֹמת ַעד ָּא ֵּבל ַה ִח ִטים ְב ַע ְֽר ֹבת מ ֹו ָּאֽב :ופירש"י אבל השטים .מישור של
ַֽחנו ַעל ַהי ְ
ל (במדבר לג ,מט) ַוי ֲ
שטים ,אבל שמו:
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד צא

מאל"ף ועד תי"ו – חידות על הפרשה עם פירוש רש"י  /הרב מתתיהו הלברשטט
חידות באותיות לפרשת השבוע

מאל"ף ועד תי"ו – חידות על הפרשה עם פירוש
רש"י  /הרב מתתיהו הלברשטט
חידות באותיות לפרשת השבוע
אות א'
קללה שאינה מפורשת ונוקבת.
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.
הג לות שאינו טירוד מן העולם אלא טלטול ותשוב עם שאר הגלויות.
ָּ
*
אות ב'
מה שמואב ראו בשני המלכים סיחון ועוג.
מי שנא את ישראל יותר ומי פחות.
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.
סגנון דיבורו של בלעם 'מאן ה' לתתי להלך עמכם'.
סתם בנייתו של אבנים הוא.
משל לאמהות הקדושות.
*

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד צב

מאל"ף ועד תי"ו – חידות על הפרשה עם פירוש רש"י  /הרב מתתיהו הלברשטט
חידות באותיות לפרשת השבוע

אותיות ג' ד'
טעויות שניתנו לבלעם לומר שאין אותם להקב"ה.
*
אות ד'
רסן וחכה בפיו של בלעם.
פירושו ,בארותיו.
על מי נאמר 'ומחץ פאתי מואב'.
*
אות ה'
פירוש המילה ,צחקת ,לשון זלזול ובזיון.
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'.
הגורם למותו של בלעם (מדה כנגד מדה).
רואים ואינם יודעים מה רואים.
'משכנותיך ישראל' ,הכפרה ,לפי פירוש השני.
*
אות י'
מילה הנדרשת נוטריקון – יראה ,ראתה ,נטתה.
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד צג

מאל"ף ועד תי"ו – חידות על הפרשה עם פירוש רש"י  /הרב מתתיהו הלברשטט
חידות באותיות לפרשת השבוע

זמן שהקב"ה לא היה רגיל לדבר עם בלעם.
שתי שמות שהשתמש בלעם לקלל אותנו שמא אחד אינו מובהק.
היה עם בלעם בעצת 'הבה נתחכמה לו'.
*
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'
לשון 'ויגר מואב'.
שונאים זה את זה (.)2
שביל.
'ודם חללים ישתה' :מי ישתה מ' ,ודם של מי מ'מ'.
מי זה 'וירד מיעקב והאביד שריד מעיר'.
*
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'.
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד צד

מאל"ף ועד תי"ו – חיד ות על הפרשה עם פירוש רש"י  /הרב מתתיהו הלברשטט
חידות באותיות לפרשת השבוע

'צים'.
*
אות ע'
ביטוי של בלק על סיחון ועוג שהיו שומרים על מואב.
רמז בזה למצות כלאיים ,פרה אדומה ,כיסוי הדם וסוטה.
לא הביט און ביעקב (כתרגומו).
'ולא ראה עמל בישראל'.
למה התכוון 'וישת אל המדבר פניו'.
איזה מדה של בלעם נלמד כאן 'וישא בלעם את עיניו'.
'והאביד שריד מעיר' ,מי ייאבד.
*
אות פ'
שולחן בארמית.
השפעת נביא אומות העולם.
משל לנביאי אומות העולם.
'גם אתם' :אופי הליכת השרים השניים בסוף.
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.
*
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד צה

מאל"ף ועד תי"ו – חידות על הפרשה עם פירוש רש"י  /הרב מתתיהו הלברשטט
חידות באותיות לפרשת השבוע

אות ר'
נפשו של בלעם.
מלאך שהלך לשטן לבלעם.
מאיזה עיר 'והאביד שריד מעיר'.
הכלי בו הרג פנחס את זמרי וכזבי.
*
אות ש'
יחידי -לשון שקט.
'תועפות ראם לו'  ,אמרו רבותינו...
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.
*
אות ש'
בלק שלח בשנייה לקרוא לבלעם.
מקלקלת את השורה.
רגשי בלעם בהליכתו 'עם שרי בלק'.
*
אות ת'
לשון חיבה ורעות.
מצוה הנרמז ב'ואחריתו עדי אבד'.
דינו של עובד ע"ז בב"ד ,חוץ מסקילה.
*
לתגובות ופתרונותr29.4.4865@gmail.com :

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד צו

מאל"ף ועד תי"ו – חיד ות על הפרשה עם פירוש רש"י  /הרב מתתיהו הלברשטט
חידות באותיות לפרשת השבוע

תשובות:
לוהי .אשור.
ארור  -ארה .אברהם .אתון .אבות .אחד .אברהם .אָּ -
ביטחון .בלעם יותר מבלק .בעל ,במות בעל .בדד .ברכה .בעור.
גבוהה .גסות .גדר .גבעות.
גלוי לפני ,דעתו שוה.
דבר .דליו .דוד.
התעללת .האמנם לא אוכל כבדך.
ו – ממלי חסר וי"ו (ממולי) .וַיקר.
זעם .זמה.
חימוד ממון אחרים .חבישת חמור .חרב .חוזים בכוכבים .חורבנם של ביהמ"ק.
ט
ירט .יום .יעקב ,ישראל .יתרו.
כבוד הקב"ה .כיוון השעה ,כועס.
לבן .לביא.
מורא .מואב ,מדין .משעול .משה ,מלכי מדין.
נסיך מדיני .ניחוש ,נביאים.
סיחון .סוס .סומא .ספינות גדולות.
עין הארץ .עפר .עובדי ע"ז .עבירה .עגל .עין הרע .עשו.
פתורה .פרץ גדר .פילגש .פחי נפש .פה .פסגה.
צרעה .צורים.
קבה .ק רית חוצות (יל"ע אם זה שמה או תואר) ,קסם .ק נאים פוגעין בו.
רחבה .רחמים .רומי .רמח.
שפי .שוכב ..שמים .שאול המלך .שבט .שת .שיטים .שמש.
שרים .שנאה .שמחו.
תרועת .תמחה את זכר עמלק.
*
המדור לע"נ האשה הכשרה בריינלא ברטה בת החבר ר' דוד הלוי ע"ה נלב"ע ביום ט"ז
אדר תשע"ז

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד צז

פולמוס  /הרב יהודה אייזנשטיין ,מח"ס 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות' ,ורבני ולומדי אספקלריא
תפילין במקום ציצית או ציצית במקום תפילין?

פולמוס

פולמוס  /הרב יהודה אייזנשטיין ,מח"ס 'מילי
דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות' ,ורבני ולומדי
אספקלריא
תפילין במקום ציצית או ציצית במקום תפילין?
הג"ר חיים מוואלזי'ן זצ"ל בספרו 'רוח חיים' (אבות פ"ג מ"א) כותב בתוך הדברים:
"ומחמת שידע הקב"ה ,שיהיו דורות שלא יהיה להם תכלת ,נתן הקב"ה להם לזכרון
המצות עשה מצות תפילין .ולכן אמרו חז"ל (שבת קנג ,א) "בכל עת יהיו בגדיך לבנים"
אלו ציצית" ,ושמן על ראשך אל יחסר" אלו תפילין".
אשמח לשמוע על "מקורות ברורים" לחידוש הנשגב הנ"ל!
*
חשוב לציין ,שדבריו הם חידוש ,הן מצד הסברא והן מצד דברי חז"ל!
מצד הסברא :שהרי תפילין הם קדושה ודרגה יותר גדולה מציצית (ראה מש"כ הביאור
הלכה (ריש סי' כה) שבציצית הוא רק מכסה את עצמו בכיסוי של מצוה ,וע"י התפילין
הוא מקשר את עצמו בקשר היחוד והקדושה; וע"ע מש"כ הג"ר צדוק בצדקת הצדיק אות
רכ) – ואם כן ,איך יתכן שהתפילין יבואו במקום הציצית?
מצד דברי חז"ל :והוא ידיעה נפלאה בתנא דבי אליהו (פרשה כד) שנוגע לפרשת
השבוע ,שם באים חז"ל לבאר מדוע נסמכה פרשת ציצית לפרשת מקושש .וכך אמרו
שם:
"כשהיו ישראל במדבר ,מה נאמר בהן? "ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש
עצים כו' (במדבר טו ,לב) ,אמר לו הקב"ה למשה :משה ,מפני מה חילל זה שבת? אמר
לפניו ,רבונו של עולם איני יודע! אמר לו ,יום חול תפילין בראשו ותפילין בזרועו ,ורואה
וחוזר במעשיו ,עכשיו שאין לו תפילין ,חילל זה את השבת .באותה שעה אמר הקב"ה
למשה ,משה ,צא וברר להם לישראל ,שיהו נוהגים בו בימים טובים ובשבתות ,ואיזו
מצוה ,זו מצות ציצית ,שנאמר "דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית
וגו'"( .ואגב ,לפי"ז מו סבר היטב מש"כ הרמב"ם פ"ל מהל' שבת ה"ב "להתעטף בציצית
לכבוד שבת" ואכ"מ).
הרי שאדרבה ,הציצית בא במקום התפילין?!
*

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד צח

פולמוס  /הרב יהודה אייזנשטיין ,מח"ס 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות' ,ורבני ולומדי אספקלריא
תפילין במקום ציצית או ציצית במקום תפילין?

תגובות ותשובות:
תגובה  – 1הרב צבי קרויזר ,מח"ס באר צבי
השאלה מעניינת מאוד.
והנה מצד הסברא כתבת שתפילין לא יכולים להיות במקום ציצית כי קדושתם מרובה
יותר[ ,וגם על זה אפשר לטעון ,וכי מה בכך שקדושתם גדולה יותר?] ,אבל יותר לא מובן
ההמשך ,איך ניתן להבין שציצית יכולים להיות במקום תפילין כאשר קדושתם אינה
מגיעה לתפילין?!
מענה הרב הכותב:
אין הכונה מצד הקדושה ,כי אם מצד שפעולתם הרבה יותר ושונה לגמרי ,וכמו
שהבאתי מהביה"ל .וכל ענין התפילין הוא דביקות בקב"ה כמבואר במהרש"א ברכות דף
ו ,וסימנך "שימני כחותם על לבך כו'" ,וע"ע בנפה"ח (ב ,יא) אהא שאמרו "קלני מראשי
קלני מזרועי" .ולכן זה חידוש רב לומר שזה יבוא תחת הציצית שאין את כל זה.
האמת שדומני שכונת מוהר"ח רק על תפילין של ראש ,וצ"ת.
ומה שכתבתם להקשות ,לא מבין ,שאם הציצית בא בתור השלמה ,ודאי יתכן השלמה
בדרגה פחותה ,וביותר :הרי הסברתי ,שבתפילין יש את הענין הנ"ל וזה לא נצרך בשבת
מפאת היותו אות בעצמו ,ורק יש איזה חלק של תזכורת שצריך וזה יכול להיות נשלם
בציצית .נ"ל מובן היטב.
*
תגובה  - 2הרב מיכאל וייצמן
לכבוד הרב אייזנשטיין
יישר כח לכב' על שהסבת תשומת לבנו לדברי הגר"ח אלו ,ומעניין אם יש מקור לזה
מחז"ל מפורש ,ובפשוטו הוא ז"ל דקדק מלשון הדרשה ש"בכל עת" קאי על הציצית ,ו"אל
יחסר" על התפילין ,והלא גם הם בכל עת ,ואם משום דחייב לחולצן ,הלא גם ציצית אין
זמנה בלילה ,ולכן צ"ל שבא לומר שהציצית בכל עת יהיו בגדיך לבנים שמתקיים מצות
הלבן שבה אף בזמן שאין תכלת ,והתפילין "אל יחסר" שבאים למלא חסרון שנתחסר
מהלבן שהוא התכלת ודוק.
ושוב יישר כח גדול
מיכאל ויצמן
מענה הרב הכותב:
דומני שפשוט שמו הר"ח לא בנה את דבריו עפ"ד הפסוק הזה ,שניתן בהחלט להבינו גם
בלי חידוש זה! ואכן מה שהסברתם זה הסבר טוב שהתכוין לו מוהר"ח ,וביארתם באר
היטב ,אבל דומני שתסכימו עימי שלא זהו מקורו.
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד צט
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*
תגובה  – 3הרב נתנאל חשאי
להרה"ג יהודה אייזנשטיין שליט"א
אכן שאלה קשה!
לולא דמסתפינא הייתי אומר דהרוח חיים קאי על "תכלת" ולא על "ציצית" ,והיינו
שהתפילין לא מגיעים במקום ה"ציצית" ,אלא במקום ה"תכלת" ,דכיון שמצות ציצית
אינה בשלימותה לכן נתן הקב"ה תפילין לזכרון[ .דעיקר הזכרון הוא בתכלת – תכלת
דומה לים וכו'].
ומצינו באמת קשר בין ה"תכלת " לתפילין ,דאיתא בסוטה [יז ].וחולין [פט ].דבשכר
שאמר אברהם אבינו אם מחוט ועד שרוך נעל [שהבריח עצמו מן הגזל  -רש"י] זכו בניו
לב' מצות ,חוט של תכלת ורצועה של תפילין .וביאר המהרש"א [חולין שם] דגוף מצוות
ציצית ותפילין כתובים בתורה ,ומה שזכו ישראל בזכות אברהם אבינו היינו מה
שהתווסף בציצית שיש חוט אחד של תכלת וכן מה דבעינן הקשירה בתפילין דווקא ע"י
רצועות .ולכן אולי י"ל דבמקום התכלת הגיע ענין זה של רצועות התפילין .אך מה
שכתוב במדרש בפרשתינ והיינו על גוף מצות ציצית שהוא נוהג גם בשבת ומגיע במקום
עיקר התפילין שאינם בשבת.
בברכה מרובה
מענה הרב הכותב:
ברור שכונת מוהר"ח כלפי התכלת .אבל לנידו"ד זה לא מועיל ,כי התפילין בדרגה
גבוהה יותר בקדושה ופעולתם ,גם בהשואה לציצית שיש בו תכלת!
למעשה הפשט שלך נפלא באמת ,להציע שהכונה כאן על התוספת שיש במצות,
[תראה גם ברא"ם בראשית ט ,כג] .אבל הבעיה שמוהר"ח כותב ונשען עה"פ "שמן על
ראשך אל יחסר" ,שלכאורה מדבר על גוף התפילין של ראש ולא על הרצועות!
ואכן יש לפלפל ,בשלמא בציצית יתכן מצוה גם בלי תכלת ,אבל איך שייך תפילין בלי
רצועות.
הכיוון שלך נשמע באמת טוב ,אם יש לך דרך להתקדם עם הנ"ל אודה לך!
*
תגובה  – 4הרב אליהו לוין
בעניין מקור מסתמא לפניך גלויים יותר מקורות ממני
על הציצית כתוב וראיתם ...וזכרתם ,למען תזכרו
ומשמע שזה בעיקר בתכלת שרק לאחרונה זכינו לחידושו
על התפילין נאמר ולזכרון ,זכרון זה משמש גם בזמן שהתכלת נעדרת
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח
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אין כאן שאלה של מקודש
אליהו
מענה הרב הכותב:
אכן הרמב"ן כותב" :אבל הזכרון הוא בחוט התכלת ,שרומז למדה הכוללת הכל ,שהיא
בכל והיא תכלית הכל ,ולכן אמר "וזכרתם את כל" שהיא מצות השם .וזהו שאמרו
(לקמן מג ,ב) מפני שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד וכו',
והדמיון בשם גם הגוון תכ לית המראות ,כי ברחוקם יראו כולם כגוון ההוא ,ולפיכך נקרא
תכלת".
"ולזכרון בין עיניך" ,זהו הוספה חשובה .כי אכן מוהר"ח מדבר רק על תפילין של ראש.
צריך למצוא מישהו שיעמוד על כך! ויעוי' בריקאנטי מש"כ על זה .ובאמת יתכן שעיקר
המכוון זה לדברי חז"ל "כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך"!
השאלה לא מצד מקודש ,אלא מצד פעולתו וכמו שצינתי לדברי הביה"ל ,לא בנוגע
לספק הלכה ,אלא מצד שמבאר את החילוק בין מהות הציצית למהות התפילין .תפילין
זהו דביקות בה' כמבואר במהרשא ברכות דף ו ועוד ,וע"ע נפה"ח ב ,יא  -וכל זה לא
בציצית!
ואגב :מה שהתפילין תפקידו להיות "זכרון" ,הוא מבואר גם ברמב"ם (פ"ו מהל' מזוזה
הי"ג) שכותב" :אמרו חכמים הראשונים ,כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית
בבגדו ומזוזה בפתחו ,מוחזק הוא שלא יחטא ,שהרי יש לו מזכירין רבים והן הם
המלאכים שמצילין אותו מלחטוא שנאמר "חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם"[ .וע"ע
בחינוך (מצוה צט) מש"כ בשרשי מצות בגדי כהונה" ,כי האדם נפעל לפי פעולותיו
ואחריהם מחשבותיו וכוונותיו ,והשליח המכפר צריך להתפיס כל מחשבתו וכוונתו אל
העבודה ,על כן ראוי להתלבש בגדים מיוחדים אליה ,שכשיסתכל בכל מקום שבגופו מיד
יהיה נזכר ומתעורר בלבו לפני מי הוא עובד ,וזה כעין תפילין שנצטוו הכל להניח בקצת
הגוף שיהיה לזכרון מחשבת הכשר .ואע"פ שגם הכהן היה מניח תפילין ,לגודל ענינו היה
צריך גם זה"].
אולם יש כאן חידוש שמתבאר מדברי התנא דב"א ,שהזכרון של תפילין בא להשלים
את הזכרון של צ יצית ,כי בפשטות ההבנה היא ,שצריך את הזכרון של המזוזה והתפילין
והציצית ,זה על הבית ,זה על גופו ,וזה על בגדיו ,וכמבואר בגמ' במנחות (מג ,ב) שאמרו:
"חביבין ישראל שסיבבן הקב"ה בז' מצות" ,והן :תפילין של יד ושל ראש ,מזוזה ,וד'
ציציות שבבגד .ויעו"ש במהרש"א ,שהמזוזה הוא סובב מחיצות הבית לשמור במקום
הפתוח .התפילין סובב לראש וסובב לזרוע ברצועותיהם .וארבע הציציות הם סובב לבגד
בד' הכנפות.
*

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח
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תגובה  – 5הרב מ.ג.
לעורר את לבו של מעכ"ת שליט"א שאולי אם יתבונן בדברים דלהלן ימצא בהם איזה
כיוון:
דרשות המהר"ל  -דרוש לשבת הגדול
"...ולדידן שאין תכלת ,מספר ארבעה חוטין באים לומר שיש ארבעה הבדלים ,כי החוט
מורה הבדל כמו שאמרנו ,ולפיכך אע"ג שאין תכלת יקח ארבעה חוטין .ובמסכת שבת
(דף קנ"ב) בכל עת יהיו בגדיך לבנים זה מצות ציצית ,ושמן על ראשך לא יחסר זה מצות
תפילין ,ור"ל כי האדם צריך לטהר גופו ונשמתו ,שאם אין גופו טהור אינו זכאי ואם אין
נשמתו טהורה אינו זכאי ,כי יעמוד האדם לתחיית המתים בגוף ונשמה ,ומצות ציצית
מורה כי ישלים גופו ויהדר אותו במצות ,כי הטלית מלבוש הגוף ומורה לך כי יש לקשט
הגוף במצות ,וזה שאמר בכל עת יהיו בגדיך לבנים ,כלומר שיהיה מטהר ומזכה גופו
שיהיה גופו טהור ,וקרא זה בגדיך לבנים כי הגוף הוא כמו בגד לנשמה ואמר שיהיה לבן
דהיינו זך ונקי .ואמר שזה מצות ציצית כי מצות ציצית מורה לך לזכות גופו ולטהרו,
ושמן על ראשך לא יחסר זה מצות תפלין ,ר"ל כי יש לאדם לטהר הנשמה עד שהאדם
טהור בגוף וב נשמה .ונקרא השלמת הנשמה שמן ,כי השמן בו מושחין ומקדשין את
הדברים כולם עד שהם קודש ,וזה שייך בנשמה שהיא קדושה ,שכל דבר שאין בו גוף
קדוש הוא כמו שהש"י קדוש מפני שאינו גוף ,ור"ל שתהיה הנשמה קדושה לגמרי,
והתפלין מורים על זה ,כי התפלין הם קדושים ומקדשים הנשמה שבראש ,ואילו הציצית
אין בהם קדושה ,והתפלין הם פאר הנשמה כמו שהציצית פאר הגוף ,הרי הציצית מורים
על טהרת הגוף ,והם בסוף הבגד לומר כי אך מצד הגוף אין נראה בין צדיק ובין רשע,
אבל בסוף יהיה נראה ההבדל הזה אף שאינו נראה בעוה"ז מצד שהאדם הזה הוא גשמי
והוא בעולם."...
מענה הרב הכותב:
זה לא מוסיף לגוף השאלה ,אבל ידיעה נפלאה ,ואני מצרפו .וע"ע בנתיב העבודה פרק
ח .ובנתיב התורה מש"כ אודות "עם הארץ זה מי שאין לו ציצית בבגדו".
זה מחדד יותר את השאלה ,אני ציינתי לביה"ל ור' צדוק שמחלקים בין מהות ציצית
לתפילין ,ואכן הוא מחדד עוד יותר.
יש"כ רב.
*
תגובה  – 6הרב ויינשטיין:
"תכלת כנגד מידת המלכות ,ושם עיקר אחיזת ישראל תמיד ,תפילין שרשם גבוה מאוד,
ובזה תפילת כנסת ישראל שימני כחותם על ליבך כחותם על זרועך ,וכמ''ש בגמרא
(תענית ד.").
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח
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מענה הרב הכותב:
כונתך לומר שדרגתם זהה ,הרי ודאי שלא ,כמבואר בביה"ל שציינתי .כדאי גם לעיין
בר' צדוק שציינתי.
ואגב" :שימני כחותם" מבטא את ההתקשרות של האדם לקב"ה ,וכמש"כ מהרש"א
ברכות דף ו שהתפילין זהו דביקות בה' ע"ש .וע"ע דבר נפלא ומרגש עד למאוד בנפש
החיים (ב ,יא) אהא שאמרו קלני מראשי קלני מזרועי .וע"ע ברשב"ם שמות יג ,ט.
*
תגובה  – 7הרב אברהם הבר:
לא תירוץ כ"כ רק הוספה :בסימן כה בב"י בשם הנמוק"י הל' ציצית ,מביא ,שיש
להקדים לבישת ציצית לתפלין ,מצד שציצית שקולה כנגד כל המצות (יעו"ש במשנ"ב
שהכריע לא כך ואכ"מ) .ובשיירי כנה"ג שם הוספו דמה"ט אם רק אפשר להשיג א' מהם
דיש לקנות ציצית.
הרי מבואר מינה שיש מעלה לציצית על פני התפילין.
ועוד ראיתי (שמן למאור וילקוט גרשוני) שאומרים ,דדוקא עם תכלת יש המעלה
ששקולה ככהת"כ ,דהא בהא איירי הקרא.
מענה הרב הכותב:
יש"כ על דברי הנמוק"י ,ואכן מתבאר מדבריו ,שיש מעלה לציצית על תפילין .וזה
תואם להבנת מוהר"ח .וציינתים אצלי.
אולם באמת ,לכאורה הדברים נסתרים מדברי התנא דב"א ,שהרי עולה מבואר משם,
שגם בתפילין יש את הענין של ציצית ,שהרי הציצית באה תחת התפילין וצ"ע.
*
תגובה  – 8הרב אלחנן ש:.
יתכן שיש לחלק בין עצם המצוה לבין התוכן שלה ,כל המצוות ניתנו מראש ,ללא קשר
למה שיקרה לאחר מכן ,והתוכן שיהיה בציצית או בתפילין האם זה בא לתת תזכורת או
דברים אחרים ,אולי השתנה לפי הנסיבות.
מענה הרב הכותב:
כוונתך לומר כדלהלן :שאין כאן סתירה גמורה ,כי בודאי אין כונת חז"ל בתנא דב"א,
שמצות הציצית נתחדשה רק עתה ,שהרי בודאי כל התורה כולה היתה כבר קודם
בריאת העולם .וידוע גם יסודו של הבית הלוי (פר' בא) ,שמוכיח ממה שאכל אברהם
אבינו מצות בפסח עוד קודם שיצאו ממצרים ,שלא בעבור הטעם בא המצוה ,רק בעבור
המצוה בא הטעם .ולכן מעיקרא התחדש בתורה ציצית ולא סגי בתפילין ,מאחר שבשבת
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אין תפ ילין ,ומעיקרא התחדש בתורה תפילין ולא סגי בציצית ,מאחר שיהיו דורות שלא
יהיה בהם תכלת.
רק מה שישאר מוקשה זה ,בשבת שאין לא תפילין ולא תכלת ,כי בפשטות (אילולי
דברי התנא דב"א) כונת מוהר"ח היא ,שבשבת שיש "אות" לא צריך זכרון כלל ,אבל
ממה שמבואר בתנא דב"א שגם בשבת צריך זיכרון ,וזה מתקיים ע"י הציצית ,יקשה
בדורות שאין תכלת ודו"ק.
*
תגובה  – 9הרב יצחק אברהם:
בלי עיון כראוי ,נראה כי שתי הנקודות אמת.
מצד אחד מעלת התפילין גדולה עד למאוד ,ושעל כן יש חיוב של שמירת הנקיות,
באופן היותר חמור שלא להפיח ושלא להכנס עמם למקומות המטונפים וכו' ,ומאידך
גיסא ,מעלת הציצית ,היא בתדירותה הגדולה ,שיכולה לשמש כמלבושו של האדם ,בכל
עת וזמן.
הצד השווה שבשניהם :הנה בפרשת ציצית מלמדת התוה"ק כי יסוד המצוה למען "ולא
תתרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם".
וכידוע שאת אותה הפעולה גופא ,מקבלים דרך לבוש התפילין ,אשר מניחים אחד ביד,
לשעבד את ה'לב' .והאחד "בין עיניכם" לשעבד את המח.
לאור כל זאת ,שפיר יבואר מה שמצינו פעמים שהתפילין משלימים את הציצית,
ופעמים שהציצית משלימה את התפילין ,תלוי כל דבר בעניינו.
ובכך יתבאר היטב לשון הגמ' בשבת ,אשר משנה את סגנון המעלה ,שבציצית השבח
הוא ,ה'בכל עת' ,דהיינו גם בשבת ,בלילה ,או במקומות המטונפים ,תמיד יש לאדם
שומר נאמן על גופו .ומאידך בתפילין השבח הוא ה'אל יחסר' ,דהיינו על אף שאינו בכל
עת ,אך מ"מ הוא קיים אתנו בעולם ,ואינו עומד להגנז ולהלקח מאתנו .וע"י קיום ב'
המצות הללו ,זוכים א נו לכלים אשר מפאת קדושתן ,ניתן להשיג את השמירה על
מערכת הלב והעינים.
בכבוד רב,
יצחק אברהם
מענה הרב הכותב:
יפה מאוד.
"אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" זה יפה.
וידוע מה שדרשו חז"ל (ברכות י"ב ):אחרי לבבכם ואחרי עיניכם זו מינות וע"ז.

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד קד

פולמוס  /הרב יהודה אייזנשטיין ,מח"ס 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות' ,ורבני ולומדי אספקלריא
תפילין במקום ציצית או ציצית במקום תפילין?

אולם אחרי הכל קשה איך יתכן לומר שהתפילין בא כנגד הציצית .ובשלמא בדברי
חז"ל בתנא דב"א ,הציצית בא כהשלמה לפרט מסויים של ה"תזכורת" הגם שזה דרגה
פחותה ,אבל לומר שהתחדש תפילין למצב שלא יהיה ציצית זהו מחודש!
וניתן לשאול ,בשבת שאין לו תכלת ולא תפילין מה נענה? [אילולי דברי מוהר"ח הוה
אמינא שבשבת ל"צ אות כלל].
יש"כ רב.
*
תגובה  – 10הרב אריה ליב גולדשטוף ,מח"ס לב הארי:
השאלה מסברא  -לכאורה כל קדושת התפילין יותר מציצית זה רק אחרי שניתנו ,אבל
מעיקרא היה אפשר להסתפק בציצית ולהכניס בה קדושה כמו בתפילין ,וזה ג"כ היה
יכול להביא ל"קשר היחוד והקדושה" - .ורק כיון שידע ה' שיהיה דורות שלא יהיה
תכלת ,לכן נתן את הקדושה הגדולה הזו בתפילין ולא בציצית.
השאלה מתנדב"א  -אינה קשה כלל .כי יש כאן שני דברים ששניהם נצרכים - .א.
ציצית לבד לא מספיק כי יהיה זמן שלא יהיה תכלת ,ב .תפילין לבד גם לא מספיק כי אין
את זה בשבת.
בברכה
אריה לייב גולדשטוף
מענה הרב הכותב:
התשובה על הסברא יפה מאוד .ויש"כ רב.
לגבי תנא דב"א ,ראה מש"כ בענין:
האמת שאין כאן סתירה גמורה ,כי בודאי אין כונת חז"ל בתנא דב"א ,שמצות הציצית
נתחדשה רק עתה ,שהרי בודאי כל התורה כולה היתה כבר קודם בריאת העולם .וידוע
גם יסוד ו של הבית הלוי (פר' בא) ,שמוכיח ממה שאכל אברהם אבינו מצות בפסח עוד
קודם שיצאו ממצרים ,שלא בעבור הטעם בא המצוה ,רק בעבור המצוה בא הטעם .ולכן
מעיקרא התחדש בתורה ציצית ולא סגי בתפילין ,מאחר שבשבת אין תפילין ,ומעיקרא
התחדש בתורה תפילין ולא סגי בציצית ,מאחר שיהיו דורות שלא יהיה בהם תכלת.
רק מה שישאר מוקשה זה ,בשבת שאין לא תפילין ולא תכלת ,כי בפשטות (אילולי
דברי התנא דב"א) כונת מוהר"ח היא ,שבשבת שיש "אות" לא צריך זכרון כלל ,אבל
ממה שמבואר בתנא דב"א שגם בשבת צריך זיכרון ,וזה מתקיים ע"י הציצית ,יקשה
בדורות שאין תכלת ודו"ק.
*

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד קה

פולמוס  /הרב יהודה אייזנשטיין ,מח"ס 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות' ,ורבני ולומדי אספקלריא
תפילין במקום ציצית או צ יצית במקום תפילין?

תגובה  – 11הרב ויינשטיין:
אכתוב כאן בעז''ה בגדר דרוש ומחשבה ,כי איני יודע אם דברי נכונים בחלק הסוד,
אמנם מיוסדים על מה שראיתי בשעה''כ .ואכתוב מה שנ''ל בס''ד ,באריכות קצת.
יש מקיפים  ,ולדוגמה עונש לכלל מחמת חטא היחיד ,כי לפי שלמות הכלל היחיד
מושפע ( ,ולגוגמה עיין בהספד הגה"צ רבי אלי' דסלר על העיירה קלם ,מובא במכתב
מאליהו) ואע''פ שאינו מרגיש בפנימיות ,אבל מרגיש שלא מתאים לו ...
יש אות ,ציץ ,תפילין של ראש ,וציצית -לבן ותכלת ,מי שהולך עם ציץ ברחוב בימינו
יאמרו יוהרה ,אבל אם אין יוהרה ,מעיד על עצמ ו קדש לה' ,יש בזה שני דברים האחד
מעשיו ומחשבותיו קדש לה' והשני שכולם יודעים כן ,ולכן אינו יכול ללכת בדרכי
החושך שבעוה''ז ,בבית המקדש שהיה מקום מיוחד לקדושת ה' ,היה בזה אות ( איני
יודע להמשיך ,ולכן אדלג לכתוב על תפילין)
ההולך עם תפילין בראשו כנ''ל מעיד על עצמו ,אבל כאן הכתב מכוסה ,הרי זה פחות
גילוי הקדושה בחוץ( ,ונתאר לעצמינו אם נצא לרחובה של עיר ונראה שעל האנשים
כתוב קדש לה' ,הרי זה גורם אוירה של קדושה( ,מקיפים) ומעין זה בתפילין של ראש
(וראו  ...כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך ברכות ו).
יש הארה בגדלות ויש בקטנ ות ,כידוע שיש הרבה להקפיד בת''ת של הקטנים ,שיהיה
באופן המעולה ביותר ,אע"פ בשנה אחת אחרי גיל י''ג ,לומד יותר מכל מה שלמד עד אז,
כי יש מעלה בלימוד בקטנות ,ויש מעלה בלימוד בגדלות ,בחינוך הקטן בציור של
מציאות ,שלימודו נבלע היטב בגופו ,ובחינוך הגדול יותר בדרך הבנה ,והכל מיוסד על
חינוכו הראשון.
יש ימי עיבור ,שהאדם אינו ניכר ,אבל משיג אז הרבה מהמלאך וכו' יש ימי יניקה ,שכל
חיות האדם עד זקנותו תלויה במעט חלב ,שמן וחמין ,שמקבל אז ,יש בסגולת הציצית
לשמור מעבירה ,כמ''ש בגמרא מובטח לו שלא יחטא ,אומנם לכאורה אינה משפיעה
בדרך השכל ,אלא בדרך ראיה ,וכתב האר''י שהמקיפים של הציצית הם מקיפים של
עיבור ויניקה ,ולא של גדלות ,אלא שיש מעלה באורות של הקטנות ,שהם יסודיים יותר.
כעת פתחתי שער הכוונות שער ד' ואכתוב מעט אי''ה יש אור החכמה ,שהאיר בזמן
בית המקדש ,ועניינו בפשטות להרגיש במציאות את גילוי אור ה' ויש אור הבינה שבשכל
מבינים את מציאות ה'.
יש הארת הבינה בדרך אבא( ,איני יודע היטב ,אבל נ"ל קרוב להסבר הקודם ,להרגיש
שעצם מציאות העולם הוא יחוד ה' ) ויש הארת הבינה בדרך אמא (כנ''ל שאיני יודע
היטב ,ונ"ל שהביאור שבדרך ההבנה מרגישים את יחוד ה')
בציץ רואים מציאות של קדש לה' (כמדומה אור החכמה) בציצית ותפילין אור הבינה
(כי עדיין לא ניכר מציאות הקדושה בעצם ,אלא שמבינים את הקדושה)

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד קו

פולמוס  /הרב יהודה אייזנשטיין ,מח"ס 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות' ,ורבני ולומדי אספקלריא
תפילין במקום ציצית או ציצית במקום תפילין?

בתפילין של ראש הארת הבינה בגדלות ,בהסבר של יציאת מצרים ,וכו' בציצית הארה
בקטנות ,ה' הוא מלכו של עולם ,ונתן מצוות ,אלא שבתכלת הארת חכמה שבבינה,
(אבא דבינה) שרואים מציאות של קיום מצוות ה' ,ולכן יש בתכלת אות יותר מתפילין כי
ניכר בהם עצם מציאות הפחד מפני ה' ,אבל בתפילין רק לאחר התבוננות מבינים את
היראת שמים.
ובקיצור:
לענין אות ,יש מעלה בתכלת ,כי בה נזכר תיכף באמת ,שהמציאות האמיתית היא ה'
אחד ,ובתפילין של ראש ,צריך להתבונן ,ולכן תכלת מתאימה יותר לזמן בית המקדש ,כי
אז ראו במציאות ה' אחד ושמו אחד.
*
תגובה  - 12הרב לוי:
בס"ד יום רביעי יד תמוז תשע"ח
לבקשת הרב אייזנשטיין למקור ברור שתכלת לא יהיה בכל הדורות ושהתפילין ישמשו
במקום התכלת .יש לדייק מהפסוק שתכלת לא יהיה בכל הדורות מדקאמר הפסוק "ועשו
להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם נתנו על על ציצית הכנף פתיל תכלת" המילה
לדורותם מופיע אחרי ועשו להם ציצית לפני ונתנו על...פתיל תכלת ש"מ שהפתיל תכלת
לא יהיה לדורותם דאל"כ היה צריך לכתוב מילת לדורותם אחרי ונתנו על ...פתיל תכלת
לדורותם
מענה הרב השואל:
השאלה לא היתה מקור שלא יהיה תכלת בהמשך הדורות ,אלא על מקור שהתפילין
באים תחת העדר זה!
אגב כידוע יש כאן מדרש שהוא נגנז ,וציין לה הגר"א בשו"ע.
אבל הדיוק שלכם נפלא.
ואוסיף:
ברבינו בחיי (פר' שלח) מש"כ שהלבן הוא העיקר גם לרבי דס"ל שהתכלת והלבן
מעכבין זא"ז ,וז"ל "והנה הציצית והתכלת בדמיון הלולב והאתרוג ,וכשם שהלולב
והאתרוג מעכבין זה את זה ,כן הציצית והתכלת מעכבין זה את זה ,בזמן שהיה תכלת
מצוי ,אבל עכשיו שאין לנו תכלת מניח הלבן בלא תכלת כי הוא העיקר ,והנה התכלת
הוא האתרוג שנקרא הדר" .ומבואר מדבריו חידוש רב ,שגם רבי מודה כשאין תכלת מצוי
שהתכלת לא מעכב את הלבן.
וראה בהג' ר"י פערלא (סה"מ לרס"ג עשה ז) שג"כ דן לחדש כן ,עפ"ד הגמ' בכריתות
(ט ,א) שכיון שגר לא יכול להביא קרבן אי"ז מעכב משום שנאמר "וכי יגור אתכם גר
אשר בתוככם וגו'" ,וה"נ בנידו"ד נאמר ""לדורותם".
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד קז

פולמוס  /הרב נתנאל חשאי – חיפה ,ר"מ בישיבת 'תורת אבות' רכסים ,ורבני ולומדי אספקלריא
בענין רחיצה במים קרים או בים לכבוד שבת

פולמוס  /הרב נתנאל חשאי – חיפה ,ר"מ בישיבת
'תורת אבות' רכסים ,ורבני ולומדי אספקלריא
בענין רחיצה במים קרים או בים לכבוד שבת
הנה כתב השו"ע ר"ס א' דמצוה לרחוץ פניו ידיו ורגליו בחמין לכבוד שבת .ובבה"ל שם
ד"ה בחמ ין כתב דבצונן ודאי דלא קיים המצוה ,ובפושרין יש לעיין.
ולכאורה יש לדון במי שנהנה יותר לרחוץ בצונן מאשר בחמין האם יצא י"ח או לא,
וכגון ברחיצה במים קרים ,דלכאורה טעם הרחיצה הוא מצד כבוד שבת להתכונן ולנקות
גופו ,ולענין עונג שבת מצינו בשו"ע רפ"ח דמי שהאוכל צער הוא לו והוא מתענג מלצום
הרי שהדבר מותר ,ומדוע לא נימא אף כאן דכל שמתענג בצונן יותר ממים קרים מותר.
ואולי שאני דין כבוד מדין עונג.
*
תגובה א' – הרב אליעזר דוידזון ,ראש כולל ובית הוראה לממונות 'עיון המשפט' ,אלעד
כמדו' שחמין הוא מטעם כבוד שהמים מנקים יותר את הרוחץ אם הם חמין .ואינו עניין
להנאה וכדו' שהרי הרחיצה היא בע"ש ואין שייך עונג בע"ש.
*
תגובה ב' – הרב גמליאל הכהן רבינוביץ ,מחבר ספרי 'גם אני אודך'' ,פרדס יוסף
החדש' ג"כ ,ועוד
הנה הטעם שצריך להתרחץ בערב שבת במים חמים ,כי הם מנקים יותר טוב ממים
צוננין ,וזה כבוד השבת שמנקה עצמו היטב ,שיהיה בשבת נקי יותר ב"ה אולם טעם של
עונג שבת ,לא יהיה שייך בערב שבת ,שעדיין לא שבת ,ואין מצוה של עונג ביום הששי,
ולכן בערב שבת יש רק המצוה של כבוד השבת להכין עצמו לשבת ודו"ק היטב.
*
תגובה ג' – הרב שמואל דוד בערקאוויטש ,לייקווד ניו ג'רסי
לכבוד הרב נתנאל שליט״א שלום וברכה
לפו״ר ,ליכא מצות עונג בערב שבת וא״כ מצד כבוד שבת צריך לרחוץ בחמין ודו״ק.
אגב יש לעיין בסימן תקנא לעניין רחיצה בתשעת הימים ובערב שבת חזון וצ״ע בזה.
*
תגובה ד' – הרב אליהו לוין
ראיתי באחד מספרי הרב שריה דבליצקי נר" ו מעורר על שיש שאינם מקיימים דינא
דש"ע
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד קח

פולמוס  /הרב נתנאל חשאי – חיפה ,ר"מ בישיבת 'תורת אבות' רכסים ,ורבני ולומדי אספקלריא
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אין כאן עניין של תענוג אלא של נקיון
ומסתבר שאם משתמש בסבון שמפו וכד' המנקים בטוב יצא ידי חובה
אליהו
*
תגובה ה' – הרב משה מרדכי אייכנשטיין ,ראש כולל שע"י ישיבת יד אהרן ב"ב
פשיטא שיש לחלק בין עונג לכבוד ,שדרך חשיבות להתרחץ בחמין ,וגם שזה מנקה
יותר.
*
תגובה ו' – הרב אריה לייב גולדשטוף ,מח"ס לב הארי
לא הבנתי איזה שייכות לעונג שבת יש ברחיצה ביום שישי?
ועוד ,כל הענין של רחיצה ביום שישי הוא בשביל להתנקות מזיעה ולכלוכים ,ואת זה
אי אפשר לעשות בלי מים חמים (ובפושרים ספק),
ולא מצינו שום ענין לרחוץ בבריכה או בים וכדו' בשביל תענוג של יום שישי.
בברכה אריה לייב גולדשטוף
*
תגובה ז' – הרב ויינשטיין
עונג של רחיצה בקרים ,אינו מועיל לעונג בשבת ,אבל רחיצה בחמין בערב שבת
מועילה לשבת.
תגובת הרב השואל לכלל הרבנים:
זה ודאי שלא היה צד לומר שבע רב שבת יש דין עונג ,אלא הכוונה היתה דכמו שמצינו
לענין עונג שהכל תלוי באדם עצמו אולי י"ל כן אף לענין כבוד ,דכיון שהאדם מעדיף
ונהנה יותר ממים קרים שפיר דמי.
ובאשר לחילוק הרבנים שליט"א דמים חמים מנקים טפי – הרי ודאי מסתבר טעמו של
הרב אליהו לוין שליט"א דהיכא ש מנקה עם סבון וכד' מדוע שלא יועיל ,ומסתימת המ"ב
נראה דלא מהני כלל ,דאל"ה הוי ליה למימר דבבורית מהני .וצ"ב טעמו[ .ואדרבה יש
להסתפק – במי שאפשר לו להתרחץ במים חמים בלי סבון או במים קרים עם סבון מה
עדיף ,דמסברא היה נראה דקרים עדיף ואילו במ"ב לא נראה כן].
*
תגובה ז' – הרב דוד אריה שלזינגר ,מח"ס ארץ דש"א על מ"ב
מי שנהנה מתענית בשבת אינו מקיים בזה מצות עונג אלא שאינו עובר איסור על ביטול
מצות עונג ,והוא הדין לא מקיים מצות רחיצה ע"י צונן.
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח
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תגובת הרב השואל:
יישר כוח! אך עדיין יש לחלק דכל שבפועל רחץ מהני דהרי גופו נקי.
תגובת הרב דוד אריה שלזינגר:
הענין של חמין הוא שהם מורידים הזוהמא וכדומה משא"כ צוננין הם רק מקררין הגוף,
ואם ירחוץ את עצמו בצונן ע"י שמפו וכדומה מ"מ לא קיים מצות חז"ל ,ויכול להיות
שחמין מחדשים הגוף וכמו רחיצה לתינוק וחולה משא"כ צונן.
תגובת הרב גמליאל הכהן רבינוביץ:
להגר"נ שליט"א
יפה מאד
אסביר יותר כוונתי שכאן לא מסתכלים מה עדיף לו ,כי צריך במציאות שזה ינקה טוב,
ודו"ק היטב ולגבי החקירה להתרחץ עם סבון ,כנראה בזמניהם לא היה סבון כזה טוב
ודו"ק.
תגובת הרב השואל:
יתכן מאד .יישר כוח גדול!
*
תגובה ח'  -הרב שמואל יוסף רכניצר:
אל כבוד הרה"ג ר' נתנאל חשאי שליט"א ,בדבר שאלתו אודות המתענג בצונן יותר
מבחמין.
נראה לומר כמו שסיים כ"ת שדין כבוד שונה מדין תענוג ,ודרך כבוד של הכנה לקראת
שבת המלכה שנו כאן ,והכנה זו נעשית בדווקא על ידי חמין ,שמנקים את הגוף ביותר.
והדברים מבו ארים ברמב"ם הלכות שבת פרק ל וזה לשונו :ארבעה דברים נאמרו בשבת,
שנים מן התורה ,ושנים מדברי סופרים והן מפורשין על ידי הנביאים ,שבתורה זכור
ושמור ,ושנתפרשו על ידי הנביאים כבוד ועונג שנאמר +ישעיהו נ"ח +וקראת לשבת עונג
ולקדוש ה' מכובד .איזהו כבוד זה שאמרו חכמים שמצווה על אדם לרחוץ פניו ידיו
ורגליו בחמין בערב שבת מפני כבוד השבת ,ומתעטף בציצית ויושב בכובד ראש מיחל
להקבלת פני השבת כמו שהוא יוצא לקראת המלך ,וחכמים הראשונים היו מקבצין
תלמידיהן בערב שבת ומתעטפים ואומרים בואו ונצא לקראת שבת המלך ...הלכה ז איזה
הוא עונג זה שאמרו חכמים שצריך לתקן תבשיל שמן ביותר ומשקה מבושם לשבת.
וזכינו שסוגיא זו מבוארת באופן נפלא על ידי הגה"ק ר' צדוק הכהן בקונטרס שביתת
השבת (אות ד) ,ובין הדברים מביא שם נפקא מינה בין כבוד לעונג ואני מעתיק דבריו
הנוגעים לענייננו וז"ל :ומיהו יש לומר דאיכא נפקא מינה אי משום עונג ,כשהוא אין לו
עונג מזה אין מצוה ,וכמבואר בסימן רפ"ח סעיף ב' וג' .מה שאין כן משום כיבוד דזהו
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח
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מאחרים ,וכהא דמייתי שם דקרי למאני מכבדותא ,ואפילו הוא אין לו עונג מזה צריך
להחליף מפני כבוד השבת דמכל מקום כבוד יש בזה לכל אדם .ובסוף דבריו כותב וז"ל:
המאירי קרי לנקיות הגוף על ידי הרחיצה תענוג ,אבל אפילו יהיה כן ,נראה דאין מצותו
משום עונג ,דהרי בשבת עצמו לא מצינו מצות רחיצת פניו ידיו ורגליו בחמין דערב שבת
גם קודם שגזרו עליה ,ועל כרחך עיקרו מערב שבת כמכין עצמו לקראת המלך ,וכמו
שכתב רמב"ם ומשום כ יבוד נגעו בה .עיין שם ביאורים נפלאים בדיני כבוד שבת.
ובדרך אגב ,בכתבי האר"י נכתב :וסוד רחיצה בחמין ,הוא סוד שלהובותא דאשא דנפיק
בכל ע"ש ...וכנגד האי שלהובא ,הם המים החמין ,שהם המסירים הזוהמא הדבוקה
באדם.
ובכותבי זאת בערב שבת קודש אפיל תחינה לפני שוכן מעונה שאזכה להסיר הזוהמא.
תגובת הרב השואל:
יישר כוח על הדברים הנפלאים והמרתקים! הנה זה ודאי לא היה צד שיש דין עונג
בערב שבת ,רק הבאתי כדוגמא שלענין עונג הדבר תלוי באדם בפועל ,ומה שהביא כבודו
שהמים החמין מנקים יותר – ע"ז יש לטעון דיכול לנקות עם סבון וכד'.
אכן לפ י דברי הזוה"ק כנראה שיש ענין במים חמים בעצם .ותשו"ח לו!
תגובת הרב שמואל יוסף רכניצר:
נראה לעניות דעתי שלדברים אלה יש התייחסות בדברי ר' צדוק הכהן שהעתקתי
ומיהו יש לומר דאיכא נפקא מינה אי משום עונג ,כשהוא אין לו עונג מזה אין מצוה,
וכמבואר בסימן רפ"ח סעיף ב' וג' .מה שאין כן משום כיבוד דזהו מאחרים ,וכהא דמייתי
שם דקרי למאני מכבדותא ,ואפילו הוא אין לו עונג מזה צריך להחליף מפני כבוד השבת
דמכל מקום כבוד יש בזה לכל אדם.
מבואר שדין כבוד כללי הוא ,ולא פרטי.
תגובת הרב השואל:
אכן נראה דדין כבוד הוא דין כללי.
אך עדיין יש מקום לחלק בין רחיצה ללבישת בגדי שבת ,דבלבישה יש כבוד ביחס
לכולם והדבר ניכר ,אך בהרחיצה – אינו נראה הבדל כלפי חוץ בין חמין לקרים ,ובאדם
לא ניכר לכאורה שום הבדל אם רחץ בחמין או בקרים .אמנם ידוע שהכבוד הוא ביחס
לשבת ולא ביחס לרואים.
*
תגובה ט'  -הרב ישראל מאיר בהגרב"צ פלמן ,מרבני כולל 'מדרש אליהו' ,מח"ס
גבולות ישראל וקונטרס השביעית (אלעד):

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד קיא
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בנידון של כ"ת במי שנהנה להתרחץ בצונן יותר מחמין ,הנה ברמב"ם פ"ל ה"ב ,וז"ל:
'איזהו כבוד' ,זה שאמרו חכמים שמצוה על אדם לרחוץ פניו ידיו ורגליו בחמין בערב
שבת 'מפני כבוד השבת ' וכו' ,ע"כ ,ומבואר שהוא מצוה משום כבוד שבת .וברבינו ירוחם
(ריש נתיב י"ב) כתב שהוא מצוה משום עונג שבת ,וז"ל :רחיצת ידים ורגלים או מרחץ...
שעשה לכבוד שבת הוא מצות משום עונג שבת .ובפשוטו ניד"ד תליה בהא ,דאם הוא
משום עונג א"כ אם מתענג יותר במים קרים ש"ד ,אך אם הוא משום כבוד צריך לעולם
להתרחץ במים חמים .אך למתבונן ד"ז קשה דאף אם הוא משום עונג ,וכי העונג במה
שמתענג ברחיצה ,הא זה קודם שבת ,ודין עונג הוי רק בשבת.
והנידון ,א' אם בדבר שהוא משום כבוד ואינו מתענג מזה ,אי אית ביה דין כבוד ,וידוע
הוראת החזו"א לענין בגדי שבת ,שאם אין לו בהם עונג אין בו אף משום כבוד[ ,נפק"מ
ללבישת עניבה בימים החמים] ,אף שמלבושי שבת ענינם משום כבוד .אולם בהבנתו
אפשר בב' פנים ,א' דליכא ענין בכבוד אם מבטל בזה עונג ,ולפ"ז בענינו דהוי קודם שבת
לא שייכא דבר זה ,ב' דדבר דהוי צער לא חשיב מעשה דכבוד ,ולפ"ז אף בניד"ד שייכא
סברא זו.
ב .מה ענין חמים איכא ברחיצה בערב שבת ,דבפשוטו הרחיצה הוא כדי שיהיה נקי
בשבת ,וא"כ מאי נפק"מ במה יתרחץ ,ונאמרו בזה ב' פנים ,א' דהוא מצד עצם הרחיצה
וכדמבואר ביו"ד ס' קצ"ט סעי' ב' ובמ"ב סי' תנ"א ס"ק קו ושעה"צ שם ס"ק ק"ל דחמין
מועלת ומנקה יותר ,ולפ"ז נראה דבכל גווני צריך להתרחץ בחמין .ב' דהמעשה הרחיצה
עצמה היא מעשה מצוה לכבוד המלך ,ועמש"כ בזה הגרי"ז עה"ת פרשת יתרו ,ולפיכך
צריך שיעשהו דוקא בחמין שמכין עצמו בשמחה כקבלת פני המלך ,ולפ"ז כשאינו נהנה
ליכא ביה שום מצוה.
עוד יל"ע דההול כים לים אין כוונתם לכבוד שבת כ"א לענג את עצמם ,ויל"ע אם מקיים
בזה בכלל כבוד שבת.
ולסיום העתיק מש"כ פתח הדביר (סי' רס ס"א) וז"ל :לרחוץ פניו בחמין ,דקדוק לשון
בחמין לאפוקי מנהג קצת בני אדם שבימות הקיץ רוחצים בשפת הים או בנהרות ,או
אפילו בבית במים צוננים ,דלא ו שפיר עבדי ,דהמצוה הוא דוקא בחמין וכמנהגו של
ריב"א ,ועל דרך הסוד ג"כ צריך חמין וכמו שגילה האר"י בספר הכוונות .וכ"כ הכף
החיים (שם אות א') לפי סודם של דברים צריך להיות דוקא במים חמין ואפילו בימות
הקיץ.
בברכה ,ישראל מאיר פלמן
תגובת הרב השואל:
יישר כוח על הדברים הנפלאים ביותר!

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח
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בענין דברי החזו"א – אולי י"ל דהוא דווקא בדברים הנוהגים בשבת עצמה כלבישת
עניבה שעליה דיבר החזו"א[ .וכל מה שהבאתי  -הבאתי רק דוגמא מדין עונג שבת דתלוי
באדם עצמו ואולי נימא כן גם בכבוד].
ובענין דבריכם דההולך לים אינו מתכוין – ודאי לא בזה איירינן ,אלא במי שכוונתו
לכך ,ועכ"פ מי שמתרחץ בביתו במים קרים לכבוד שבת.
ובענין דברי האר"י – אכן ע"פ הקבלה נראה דיש עניין דווקא במים חמין .ותשו"ח לו!
*
תגובה י'  -הרב רפאל גווירץ:
עפ"י הסוד המבואר בדרושי סדר שבת דרוש א ענין קבלת שבת ועיין זהר ויקהל דף רג
צרי ך דווקא במים חמים .וכמבואר בליקוטי מוהר"ן סימן יט אות ה' וסימן פב.
תגובת הרב השואל:
אכן כן! יישר כוח גדול!
*
תגובה י"א  -הרב משה בצלאל וינברג:
ידועים דברי הרמב"ם בפ"ל משבת ה"א ,דיש ב' מצוות מדרבנן ,כבוד שבת ועונג שבת.
ועיין שם דהלכות ב  -ה' איירי בכבוד ,ומה"ו איירי בעונג .וכתב הגר"א בסימן תקכ"ט
ס"ד 'עונג הוא בשבת עצמו ,וכבוד הוא בערב שבת' .גם הגרי"ז [בגר"ח סטנסל] האריך
בזה ,וביאר דהדלקת נר בערב שבת הוא מכבוד שבת ,ואילו שיהיה נר דלוק בשבת הוא
מעונג שבת .והדברים אף מבוארים בספריו של הכהן הגדול רבי צדוק מלובלין ,לחלק
ע"פ דברי הרמב"ם בין כבוד לעונג.
והנה זמן הרחיצה להלכה הוא בערב שבת[ ,ולא כדמשמע מרש"י דהיינו בליל שבת].
ובודאי כנ"ל דהרי זה מדין כבוד שבת ,ולא מדין עונג שבת .וברמ"א כתב 'שירחץ סמוך
לערב ,שילביש עצמו מיד' .ופשטות הטעם בזה ,הוא בגלל הבגדי שבת ,דכיון דלובש בגדי
שבת סמוך לשבת ,ע"כ אף הרחיצה שאחריה הלבישה תהיה סמוך לשבת.
והנה בספר מטה משה סימן ת"י כתב :וכתב מהר"ש בהגהה בשו"ע או"ח סימן רמ"ב
ס"ג ,שלא ירחץ לשבת אלא סמוך לערב וכו' .ומפי מורי הגאון ז"ל שמעתי הטעם ,שיש
לרחוץ סמוך לערב ,כדי שתבא ההנאה בשבת עצמו .דרחיצה הנאה שלאחר שעה היא,
כמ"ש הרמב"ן ז"ל ,הביאו הטור או"ח תקנ"ג .ע"כ [וכונתו לדעת הרמב"ן שרחיצה בעט"ב
אסורה ,אף דאכתי לא עייל ט"ב ,דהנאה דרחיצה הנאה דלאחר שעה היא ].ולדבריו מה
דבעינן רחיצה סמוך לשבת ,אינו מצד המלבושים ,אלא הוא מדיני רחיצה ,כדי שיהיה
הנאת רחיצה בשבת עצמה.
ונמצא דכשם דדעת הגרי"ז בהדלקת הנר דתחילתו בהדלקה הוא מדין כבוד ,וכשהנר
דלוק בשבת הוא מדין עונג .כמו כן יש לומר דרחיצה בערב שבת תחילתה מדין כבוד,
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח
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וסופה שיש הנאת רחיצה בשבת מדין עונג .ואם כן ,לכאורה יש ברחיצה גם דין עונג,
וממילא א"א לחלק בין כבוד לעונג .וצדקו דברי השואל ,דמי שעונג לו רחיצה בצונן יהני.
כ"ז הוא להגדיל תורה ולהאדירה ,אך להלכה אומרים בשם רבי ניסים קרליץ שליט"א,
דרחיצה בים או בבריכה בערב שבת ,אין יוצאין בזה דין רחיצה ,כיון דאין זה בחמין.
ומאידך בברכי יוסף אות ב' עמד על כך דריב"א לא רחץ כל גופו ,אלא פניו ידיו ורגליו.
וביאר דאת כל גופו רחץ בנהר אף שהיה צונן ,הרי דס"ל דלגבי כל גופו די בצונן ,וזה דלא
כהביאור הלכה.
ונזכה לרחוץ במי הדעת של שבת קודש.
תגובת הרב השואל:
יישר כוח על הדברים! אמנם הבאתי את דין עונג רק לדוגמא – דאזלינן בתר האדם
עצמו ואולי גם בדין כבוד כן ,ואף אם רחיצה היא מדין כבוד ולא עונג.
*
תגובה י"ב – הרב ניסן משה פרסטר ,כולל חושן משפט ,אנטוורפן
לכאו' נראה שאין שום דמיון בין הדבקים כיון שרחיצה שלא בחמין אין שמה רחיצה
ופשוט שאין זה נ"מ אם זה עונג לו או לא .כנלענ"ד.
*
תגובה י"ג – הרב ויינשטיין
לאחר רחיצה בחמין ,נקבוביות הגוף נקיות ומעבירות חמצן נקי,ובשבת יש הרגשת
''רעננות''
אומנם בים מחמת לחץ הגלים ,ומליחות הים ג''כ יש נקיות אבל במידה פחותה ,וגם
צריך לנקות מליחות וריח הים.
ענין הנאה צריך שיהיה בשבת עצמה ובחמין ,יש ''רעננות'' ובים פחות
אומנם ביום שישי אפשר שיש יותר הנאה בים ,ואולי זה מסגולת הים ,להועיל לישוב
הדעת ( ועיין פסחים ד ע''א) ואז מועיל גם לשבת ,ונהנה יותר בשבת ,ובזה חוזרת
השאלה ששאלתם .האם הנאה זו נקראת רחיצה או לא.
*
תגובה י"ד – הרב אליעזר בלומענפעלד ,וויליאמסבורג ברוקלין ניו יורק
נראה דהדבר תלוי במחלוקת הראשונים אם רחיצה זה מדין כבוד השבת וכמו שכתב
הרמב"ם לבין אם זה מדין עונג שבת וכמו שכתב רבינו ירוחם ,ואם זהו מדין כבוד שבת
הרי דבעינן נקיון דווקא ואינו קשור אם נהנה בצונן או לא ,ומזה גופא שתיקנו חז"ל
לרחוץ בחמין יש להוכיח שהוא מדין נקיון .וע"פ הסוד יש לרחוץ בחמין דווקא.
*
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח
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סיכומו של דבר ע"פ דברי הרבנים שליט"א:
לבה"ל נראה דבעינן כל גופו דווקא בחמין ולא בצונן ,וכ"כ להדיא בפתח הדביר,
לברכ"י נראה דכל גופו מהני בצונן ורק פניו ידיו ורגליו בעינן בחמין ,וכן נראה מדברי
השו"ע,
ע"פ הקבלה והסוד – יש ענין דווקא ברחיצה בחמין,
הסברות ע"פ הפשט:
א .נראה דיש מחלוקת ראשונים האם רחיצה בע"ש עניינה משום כבוד השבת או משום
עונג דשבת שיהא מעונג בשבת ,וע"כ יש דעות שירחץ סמוך לערב כדי שתהא ההנאה
בשבת עצמה,
ב .גם הרוחץ מבעו"י אולי יש לומר כל שאין בזה עונג אין גם כבוד וכדברי החזו"א,
ג .ועוד יש לומר דתלוי בגדר דין רחיצה האם הוא כדי שיהיה נקי בשבת ואז יש לרחוץ
בחמין כדי שיהא נקי יותר[ ,ולפי"ז אולי אף בצונן מהני עם סבון ורק בזמנם לא היה
הסבון מנקרה היטב וכד'] ,או שזהו דין במעשה הרחיצה שיעשה לכבוד שבת ולכבוד
המלך ורחיצה בחמין יותר משמחת ומכבדת ,ואולי אם אינו נהנה בזה עדיף בצונן.

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח
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פולמוס  /הרב שמואל דוד בערקאוויטש – לייקווד ,ורבני ולומדי אספקלריא
מדוע לא פירש רש"י שחס הקב"ה על הבהמות?

פולמוס  /הרב שמואל דוד בערקאוויטש – לייקווד,
ורבני ולומדי אספקלריא
מדוע לא פירש רש"י שחס הקב"ה על הבהמות?
בפרשת חוקת" :והשקית את העדה ואת בעירם" ,פירש רש"י :מכאן שחס הקב"ה על
ממונם של ישראל.
ויש להעיר ,מדוע לא פירש כפשוטו שחס על הבהמות עצמן מצד צער בעלי חיים?
*
תגובה א  -הרב דוד אריה שלזינגר ,מח"ס ארץ דשא על מ״ב
רש"י דייק מלשון "בעירם" דהיינו שלהם ,ובאמת לא שייך לומר שחש על צער בעלי
חיים דודאי חושש על צער הבהמות שאין להם בחירה יותר משל בני אדם ,ולפי זה היה
להקדים הבהמות לפני בני אדם (ותלוי בשיטת הספר חסידים) ,ועוד דאי משום צער בעלי
חיים יש להעבירם למקום אחר שיש שם מים ,ולפי פשטות הכתובים הוא תשובה לטענת
בני ישראל שאמרו אנחנו ובעירנו.
*
תגובה ב  -הרב רפאל גווירץ
השפתי חכמים מדייק מהפסוק שא"א לומר שכוונת התורה משום צער בעלי חיים וכן
המשכיל לדוד מוכיח מהפסוקים ,ואולי אפשר לומר כיון שהיו מים של נס ,לא עושה
הקב"ה נס בגלל צער בעלי חיים אלא משום שחס על ממון ישראל.
והשבתי לו  -ראיתי בדרש משה (למרן הגר״מ פיינשטיין ז״ל) שתירץ שלא היה עושה
הקב״ה נס בשביל הבהמות וברוך שכוונת!
*
תגובה ג  -הרב בנימין צבי יהודה לוי ,מח"ס לקוטי רש"י וליל משוררים על הגש"פ
אתם ֶׂאת ְק ַהל
ה ֵּב ֶׂ
נראה שכוונת רש"י שזה תשובה על טענת עם ישראל (שם ד) ְו ָּל ָּמה ֲ
ירנו״ שטענו שכביכול ד' אינו חס לא עליהם ולא
וב ִע ֵּ
ַחנו ְ
אנ ְ
ד' ֶׂאל ַה ִם ְד ָּבר ַהזֶׂה ָּלמות ָּׁשם ״ ֲ
על צאנם -וא"כ טענתם לגבי הצאן בוודאי לא הייתה על צער הצאן אלא על שיאבדו
אותם.
אמנם היא גופא צ"ב מהי טענתם הלא אם ימותו הם בעצמם בצמא אין להם צורך
בצאן ,ולכאו' על כרחך שכוונתם שגם אם יחוס עליהם ד' על ממונם אינו חס ,וממילא זו
תשובת ד' שחס על בעירם.
*
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח
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תגובה ד  -הרב אריה לייב גולדשטוף ,מח"ס לב הארי
אין ענין של ה' לחוס על הבהמות ,כל הענין של צער בעלי חיים הוא ענין שלנו בני
האדם ,וזה בשביל שלא נהיה אכזרים( .אין ענין לחפש בהמות סובלות ולהצילם ,אלא רק
כשאדם יודע מהסבל של הבהמה  -עליו לעזור לה ,כדי שלא לרכוש טבע אטום ואכזרי).
והשבתי לו  -יישר כח ,אולם אין זה פשוט כ״כ.
עיין דרש משה (למרן הגרמ״פ ז״ל) שכתב וז״ ל בשביל הבהמות עצמן חס הקב״ה כמו
שנאמר בנינוה ובהמה רבה (יונה ד יא) וכמו שמפורש בירושלמי (ב״מ פ״ב ה״ה) בעובדא
דאלכסנדרוס מוקדון שהגשם יורד שם בשביל בהמות כו׳.
ועיין שם מש״כ בזה.
*
תגובה ה  -הרב משה מרדכי אייכנשטיין ,ראש כולל שע"י ישיבת יד אהרן ב"ב
כי משמע העדה ״ובעיר-ם״ דהיינו שלהם.
אבל ביתר עומק נראה ,שאם זה נאמר כחלק משפע הנס ,אז זה לא בסתם משום
צבע"ח ,שהוא בלאו הכי מכלל זן ומפרנס לכל ,אלא מכלל ההשגחה הפרטית המיוחדת
לישראל והבן.
*
תגובה ו  -הרב יצחק אברהם ,כולל 'תורת ה' חפצו' (בית שמש)
אולי אפשר לומר ,דהנה הפסוק לא מיירי בציווי להשקות 'בפועל' ,דוכי האם באמת
מרע"ה בכבודו ובעצמו ,מצווה היה ,למזוג כוסות לכל העם ולבעירם?
אלא המכוון בפסוק ,שהקב"ה 'מבטיח' למרע"ה על 'כמות' המים ,שתספיק גם לאנשים
וגם לבעירם .ולכאו' מדוע כ"כ נחוץ להוסיף בהבטחה ,שיהיה מים גם עבור הצאן .הרי
גם אם יהיה מים עבור כלל ישראל ,הרי שבכך ינצלו עכ"פ חייהם ,ומה הצורך להוסיף
כמות מים גם עבור בעירם? [והרי באופן כללי ,מ מעטים בנסים ,וגם בנסים שהיו במקדש
מצינו שהיו משתדלים למעט בנסים .ועכ"פ התמיה היא ,מדוע נחוץ לתורה ,להזכיר את
בעירם] .ובהכרח שהענין משום חביבות ממונם של ישראל ,ושעל כן כלולים הם יחד
בתוך ההבטחה לקבלת המים[ .דלא שייך לדון בזה מצד צער בעלי חיים ,דהרי הפסוק
לא קאי בציווי על מרע"ה כיצד עליו 'להשתמש' למעשה במים ,אלא המדובר כאן הוא
על 'הבטחה' מהקב"ה ,שעומד להעניק מים בכמות המספקת גם לעם וגם לצאן ,ועל
הקב"ה אין מקום לדון כמובן ב'חיובים' של צבע"ח].
*

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח
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תגובה ז  -הרב ישעיהו שניידר
אולי י"ל מדכתיב ״בעירם״ דהול"ל בלי 'ם' (אינני יודע איך אומרים ,או אולי 'את
הבהמות'' ,המקנה' ,וכדו') ,אלא משמע שמדגיש בגלל שהוא שלהם ,כלומר ממונם.
*
תגובה ח  -הרב אליהו לוין
הנקודה של ורחמיו על כל מעשיו ידועה .רש"י מציין שבאהבת ה' לישראל הוא דאג גם
לרכושם ,דהיינו לבהמות .כי אם לא ,הם דיברו על למות שם אנחנו ובעירנו ,הרי פשיטא
שאם נותנים להם מים הם ישקו את בעירם .אלא התורה מציינת את הבהמות כנ"ל
לציין שחס הקב"ה...
*
'מוסר דרך'' ,מאיר דרך' ,ו'אפיקי חיים'
תגובה ט  -הרב מנחם צבי גולדבאום ,מח"ס ֹ
ראה:
משיבת נפש במדבר פרק כ פסוק ח
(ח) והשקית את העדה וא ת בעירם .פירש"י מכאן שהקב"ה חס על ממונם של ישראל.
מסתמא קשה לו מאי איכפת לו להקב"ה שימותו הבהמות .ק"ק למה לא אמר שחס על
צער בעל חיים שהוא דאורייתא ,והרי המשורר ע"ה אמר המצמיח הרים חציר נותן
לבהמה לחמה ,אם כן למה לא להשקותם .ועוד קשה קושיא גדולה (קשה) מה נאמר על
מה שאמרו הם למות שם אנחנו ובעירנו ,וכי אם ימותו הם מה הנאה יש להם שלא
ימותו הבהמות .ונ"ל שרצונם לומר אנחנו על השכל ,ובעירינו נפש הבהמית (ש)מכוונתו
שאמרו לא דיי שנסבול צער גדול עד שיחלוש שכל הפועל כי בחולי ובצער יופסד השכל
אלא אפילו לא ישאר לנו חומר ה גוף שהוא נפש הבהמית .ועל הכוונה הזה צריכין ג"כ
אנחנו שהקב"ה כיון ג"כ בזה באמרו ואני לא אחוס על נינוה עיר גדולה וכו' עד ובהמה
רבה הפי' שם שאין הקדוש ברוך הוא חס על הבהמות אלא הפי' אנשים הדומין לבהמה
בשכל שאין להם שכל ,והבן.
*
דברי דוד במדבר פרשת חקת פרק כ פסוק ח
וא"ל למה נקט רש"י ממונן של ישראל דמשמע אפילו באינו בעל חיים ומנליה זה,
דילמא דוקא על ב"ח חס הקדוש ברוך הוא משום צער ב"ח שהוא דאורייתא ,כדאיתא
בפ' אלו מציאות .י"ל דא"כ 'בעירם' במ"ם ל"ל אלא 'בעיר' הול"ל ,דאמרינן שם באלו
מציאות דלענין צער ב"ח אין חילוק בין בהמת ישראל לבהמת עכו"ם ,אלא דכאן אינו
משום צער ב"ח אלא כיון שהוא ממון של ישראל .כנ"ל נכון:
*

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח
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וע״ע בספר באר בשדה ובספר נועם אליעזר.
*
תגובה י  -חכם אחד
מענין לענין  -שו"ת נודע ביהודה מהדורא תניינא  -יורה דעה סימן קס
תשובה שלמא רבא .לגברא רבא .מרגניתא טבא .בקי בכולהו תלמודא בבלי ירושלמי
ספרי ותוספתא בתוספת מרובה ,הוא כבוד אהובי ידידי וחביבי הרב המאור הגאון
המושלם מאד בתורה ובמעשים טובים כבוד מו"ה ישעיה נר"ו בק"ק ברעסלי:
*
הנה הרבה במכתבו בקושיות עצומות ואמנם אעפ"כ לא אמנע מלהשיב לפי קט שכלי.
ותחלה תמה על רש"י וזה לשונו במכתבו בסימן א' .כבר שאלתי בענין זה את גיסי הגאון
בעל זכרון יוסף ז"ל ברש"י במסכת ר"ה דף כ"ז וביומא דף ל"ט ד"ה התורה חסה כו'
שנאמר וצוה הכהן ופנו כו' ורש"י בחולין דף מ"ט הביא דברים הללו בשם ת"כ .ויש מקום
עיון שלא הביא גמרא ערוכה מנחות דף ע"ו היכא רמיזא דכתיב והשקית את העדה ואת
בעירם .וגם הקשה מעלתו בהיפך דדבר זה שהביא רש"י בת"כ שנוי במשנה בפי"ב
דנגעים וא"כ קשה על הגמרא דמנחות למה לא הביא ראיה מקרא דוצוה הכהן ופנו.
ואמנם לדעתי הכל נכון דודאי ראיה זו דוהשקית אלים טפי דמה דכתיב וצוה הכהן ופנו
כו' שם אין זה חידוש דין דלמה לא יחוס ומה הפסד יש בזה אבל במים שיצאו מן הסלע
היה דבר יוצא מן הטבע ולמעט בניסא עדיף ודי שעשה נס שיצאו מים לצורך העדה
שהוא להציל נפשות ישראל שלא ימותו בצמא והקב"ה הרבה לעשות עוד נס שיצאו גם
לצורך בעירם בזה נראה איך חס על ממון ישראל לעשות אפילו נס יוצא מן הטבע להציל
ממון שלהם .ואמנם מן והשקית יש ראיה שחס הקדוש ברוך הוא על ממונם של כלל
ישראל ששם היה בעירם של כל ישראל ולכן אמר והשקית כו' ואת בעירם ,ואתיא ראיה
זו כהוגן שם שמדבר מלחם הפנים שהיה ג"כ בא מכלל ישראל אבל אין מזה ראיה
שהקב"ה חס על ממונו של יחיד ולכן בחולין ובר"ה לא הביא רש"י ראיה זו והביא דרשת
ת"כ וצוה הכהן דמדבר ג"כ משל ממון יחיד וביומא אף דמדבר מן הקלפי אם היה רש"י
מביא מן והשקית כו' היה קשה תינח דשל קודש כלי שרת שבא מן הציבור שייך התורה
חסה אבל עכשיו שהם של חול ויכול הכה"ג לעשותם משלו ואינו צריך אפילו למסרם
לציבור נעבדינהו משלו משל זהב כדרך שעשה בן גמלא הגורלות של זהב היה לו לעשות
גם הקלפי ולכן הוצרך רש"י להביא מוצוה הכהן שגם בשל יחיד שייך חס על ממון .דברי
אוהבו הד"ש.
*
שו"ת חתם סופר חלק ז סימן יז
אני טרם אכלה לדבר דיבור על אופניו אוחילה למר ידידי נ"י על איחור כתבי עד הנה,
שלא יחשוב עלי מחשבת חוץ לזמנו פן ידמה לבבו הטהור שאמרותיו אינם חשובים
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח
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וספונים אצלי להשיב עליהם כראוי לכבודו ,הס מלהזכיר ,אדרבה שמחתי עליהם כמוצא
שלל רב ,כל היום לא פסק חוכא מפומי .ואימא ליה על מה עשיתי ככה עיכובא הוא,
חדא מתרי ותלת טעמא קאמינא .דעל הבי דואר מנעתי מלכתוב חוששני מחטאת,
התורה חס על הוצאת חנם משני צדדים( ,ובענין הזה הקשיתי על מאור הגולה רש"י ז"ל
ביומא ל"ט [ע"א ד"ה התורה] וחולין מ"ט [ע"ב ד"ה התורה] כתב דנלמוד זה דהתורה חס
על ממון ישראל בשם תורת כהנים ,מפרשת נגעים וכדאיתא באמת סוף מס' נגעים,
והניח גמ' ערוכה מנחות ע"ו [ע"ב] דפריך היכא רמיזא דבר זה דאמרן ,שנאמר והשקית
העדה ובעירם ,וכוונתי לדעת הגדול מוהר"י ברלין נ"י שהקשה כן כאשר יראה מעלתו
בכתב הרצוף פה וכו'
*
שם סימן יח
והנה ראיתי אלקים עולים מתנבא ים בסגנון אחד ומיוחד בענין התורה חסה על ממונן
של ישראל הנה לא על רש"י ז"ל התלונה כי הביא מקרא דמוקדם ,ומה גם שהוא במשנה
דמס' נגעים משנה ה' פי"ב ,אבל התימא על הש"ס דמנחות [ע"ו ע"ב] שהרבה לשאול
היכא רמיזה ולא ידע המשנה הנ"ל והשיב מקרא והשקית את העדה ואת בעירם [במדבר
כ' ח'] ולא ממוקדם:
*
אבל הנראה לי בזה כך ,ראשון תחלה נאמר פירוש ש"ס דמנחות לדעתי כך הוא ,הנה
ר' שמעון דרש סלת ואפית [ויקרא כ"ד ה'] דאין צריך אלא (האפייה) [שהאפייה] תהי'
סלת ,ולא הקפידה תורה אי מנופה י"ג פעמים או פעם אחת ,רק שתאפה סלת ,ואם כן
קשה ל רבנן הך מקרא מאי דרשו בי' ,לזה בא דרש הברייתא להורות שניקח חטין (לא)
[ולא] נצטרך ליקח סלת כי אם לצורך אפייה ולא מקודם ,והטעם ,משום חיסכון ,ועל זה
מקשה הש"ס שפיר היכא רמיזא ,שהרי תנא קמא דר' שמעון הוא ר' יהודה ,ועיין תוס'
שבת דף צ"ד [ע"א] ד"ה את המת כו' ,ור ' יהודה פליג התם בנגעים ולא ס"ל הך דהתורה
חסה ,אם כן הוצרך לתרץ מקרא והשקית וגו' ,אבל לר' שמעון בלאו הכי ידע הא דחסכון
מנגעים ,אם כן הך קרא אתא דאין קצבה [בנפה] ,אבל רש"י מפרש בכל פעם כהלכתא,
והתם לענין נגעים כר' שמעון ור' מאיר קיי"ל ,לכן פירש"י [ביומא ,וחולין] מנגעים ,ומה
גם דלו משפט הבכורה כי קדים .רק לפי זה הוה קשה הילכתא אהילכתא ,שהרי קיי"ל
הכא דיש קצבה בנפה ,והתם בנגעים קיי"ל כר' שמעון ור' מאיר ולדידי הא בהא תליא
ואם כן איכא למירמא אהדדי:
*
מיהו כד מעיינינן שפיר לא קשה מידי ,דר' שמעון הוא דדריש טעמא דקרא ולדידי' כיון
שציותה התורה [ויקרא י"ד ל"ו] ופינו את הבית ,על כרחך טעמא משום [התורה] חסה
על ממונם של ישראל ,ונילף מיניה בכל דוכתא בין להקל בין להחמיר ,מה שאין כן
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח
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לדידן ,אף שאנן קיי"ל אין צריך לפנות כי אם כלי חרס ,מ"מ לא דרשינן טעמא דקרא אף
דאמת הכי הוא ,מ כל מקום ליכא למילף מיניה כי אם להחמיר ,שבכל מקום צריכים אנו
לחוס לממונן של ישראל ,מה שאין כן הכי הוה לקולא דעל ידי זה אייתרא קרא למידרש
דאין קצבה לנפה ,וקיחת חטין נמי ידעינן (דחסה) [מדחסה] התורה על ממונן של ישראל
לזה לא דרשינן ולא קשיא הילכתא אהילכתא ,ומיושב נמי רש"י בחומש גבי פרשת נגעים
הביא דברי משנה דנגעים הנ"ל ,ולא סיים מכאן שהתורה חסה על ממונן של ישראל,
ובפרשת חקת גבי והשקית כתב מכאן שהתורה חסה על ממונן של ישראל ,והיינו כנ"ל
דלא דרשינן טעמא דקרא ,וליכא למילף כי אם מוהשקית וגו' דזה לא הוה מצוה כי אם
יתור הקרא
*
ובאלה הדברים אשר דבר משה אמרתי ליישב על דרך חידוד בש"ס ב"מ ל"ב ע"ב,
מדברי שניהם נלמוד צער בעלי חיים דאורייתא וכו' מי לא עסקינן דאדהכי בטיל משוקי'
וכו' ,צריך ביאור אם כן איך עבדי רבנן צריכותא דאי כתב [רחמנא] פריקה הוה אמינא
משום צער בעלי חיים וחסרו ן כיס ,וכן בכאן עבדו ק"ו מצער בעלי חיים וחסרון כיס ,הלא
גם בטעינה איכא חסרון כיס .שוב מצאתי שהריטב"א ז"ל [שבשיטה מקובצת שם] הרגיש
בקושיא זו ,וכתב דעיקר קושיא מצער בעלי חיים ואידך סניפים בעלמא הוא ,וזהו דוחק
קצת .גם לתרץ קושית תוס' ד"ה מי לא עסקינן .אבל לפי הנ"ל אתי שפיר ,דרבנן דמסיימי
קראי שפיר הקשו לכתוב טעינה ,וסתם קראי איירי בכל הטעינה אפילו היכא דליכא
חסרון כיס כקושית תוס' ,ואם כן הוה פריקה קל וחומר ,ונקטו רבנן תרי מילי צער בעלי
חיים וחסרון כיס דממה נפשך חדא מינייהו אמת ,דהנה רבנן דר' שמעון ר' יהודה הוא
כנ"ל ולא דרש [במתני' נגעים פי"ב מ"ה] ופינו את הבית לחסה [התורה] על ממונן של
ישראל ,וקרא והשקית איכא למימר שהתורה חסה משום צער בעלי חיים או משום
ממונן של ישראל ,ואי הטעם משום צער בעלי חיים הקל וחומר מבעלי חיים ,ואי [הטעם]
משום שחסה על ממונן של ישראל אין צר יך הק"ו מחסרון כיס ,רק למסקנא דכתיבא תרי
קראי ומרבינן טעינה אף היכא דליכא חסרון כיס על כרחך הקפידה תורה אצער בעלי
חיים דגם בטעינה איכא קצת צער כמו שכתב בשיטה מקובצת ,מה שאין כן ר' שמעון
דדרש טעמא דקרא אי הוה מסיימו קראי ולא הוה כתיב רק טעינה הוה דרשינן טעמא
משום חסרון כיס ,ולא הוה ידעינן רק בדמבטל משוקא ,ואז ליכא למילף פריקה מק"ו
מטעינה דאפשר דלא הוה חסרון כיס כל כך כטעינה ,דכי אתא גנבא מצי למיברח אף
שהוא בקושי שרובץ תחת משאו ,משא"כ בטעינה כלל כלל לא ,ואיך קאמר ר' שמעון ק"ו
אי לא מסיימו קראי ,על כרחך מצער בעלי חיים ,ודו"ק:
*
טורי אבן ראש השנה  -כז.
התורה חסה וכו' .ק"ל דאמר בפ"י דמנחות (דף פ"ט) גבי נרות של מנורה דשיערו חצי
לוג מאורתא עד צפרא איכא דאמרי ממטה למעלה שיערו דהתורה חסה איכ' דאמרי
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח
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מלמעלה למטה משום דאין עניות במקום עשירות ,והא תקיעת שופרות עם חצוצרות
בתענית היה במקדש ולא אמרי' אין עניות משום חסה .וי"ל דאע"ג דהי' במקדש לא
שייכי כ"כ למקדש דוקא דהא עיקר התקיעות נוהג נמי בגבולין אלא שנתוספת במקדש
לתקוע בשניהם יחד .והא דהתורה חסה פירש"י דכתיב וצוה הכהן ופינו את הבית שלא
יטמא כלי חרס שבתוכו שאין להם טהרה במ קוה .ואני תמה הא בפ"ז דמנחות (דף ע"ו)
אמרי' התורה חסה היכי רמיזא והשקית את העדה ואת בעירם והא דלא נפיק לה הגמ'
מוצוה הכהן משום דתנן בפ' י"ב דנגעים וצוה הכהן ופינו אפילו חבילי עצים ואפי' חבילי
קנים דברי ר"י ר"ש אומר עסוק הוא לפנויי פי' וכי כיון הכתוב לפנות את הבית שאתה
מזקיקו לפנות אפילו דברים שאינן מקבלין טומאה ,א"ו ה"ט דפינוי כדמסיק במתני' אמר
ר"מ וכי מה מטמא לו וא"ת כלי עציו וכו' מטבילן והן טהורין וכו' ועל מה חסה התורה
על כלי חרס וכו' וא"כ חסה התור' על ממונו הבזוי ק"ו על החביב הרי ר"י דמצריך לפנות
אפי' דב ר שאין מקבלין טומאה ע"כ פינוי זה אינו משום חסה אלא גזה"כ הוא ואין ללמוד
מכאן דהתורה חסה והא דחסה נפיק לה מוהשקית ,ולפי"ז רש"י אדר"ש ור"מ נקיט
דטעמא דפינוי משום חסה הוא ודוקא דבר המקבל טומאה ומשום כ"ח שאין להם טהרה
במקו' .אפ"ה כבוד י"ט עדיף .נ"ל דלא דמי להא דאמר רפ"ד דיומא (דף ל"ט) גבי קלפי
דשל עץ היתה ושל חול ואמר ואמאי לא עשה של כסף או של זהב משום דהתורה חסה
על ממונם של ישראל ולא אמר כבוד י"ט עדיף ,ש"ה דקלפי אינו מעיקר מצוה כמו שופר
של ר"ה דקלפי של גורלות אינן אלא מכשירי קרבן ולא שייך כבוד י"ט אלא בגופו של
מצוה וגרע אפי' משופר של תענית דמצופה פיהם מיהת בשל כסף אע"ג דמצות היום
בחצוצרות ואלו קלפי אפי' של כסף לא עשו:
*
ערוך לנר ראש השנה שם
רש"י כתב דכתיב וצוה הכהן ופנו את הבית והוא מה דתנן נגעים (פ"ב) והט"א הקשה
הרי במנחות (דף ע"ו) יליף מוהשקית את העדה ואת בעירם ותירץ דדרשה דשם היא לר'
יהודה דס"ל דצריך לפנות אפילו דברים שאינם מקבלים טומאה א"כ ע"כ לא טעמא
משום דחסה תורה .ודבריו תמוהים שהרי במ"ק (דף ח') מסיק בגמרא דלר' יהודה ג"כ
הכל טמא אפילו חבילי עצים שאינם מקבלים טומאה בעלמא מכ"מ בבית מנוגע נטמאו
וא"כ גם לר' י הודה י"ל דהטעם דהתורה חסה על ממונם של ישראל (ואולי מטעם זה
הביא רש"י בחולין (דף מ"ט ע"ב) לראיה דהתורה חסה מת"כ שנשנה שם ככל הכתוב
במשנה דנגעים ושבק המשנה ומביא מת"כ לרמז דאפילו ר' יהודה דסתם ת"כ כוותיה
מודה לזה) .ולענ"ד י"ל דודאי עיקר הראיה דהתורה חסה היא רק מוהשקית דמופנו את
הבית לא מוכח שגזירת הכתוב הוא שהרי התורה צוותה לפנות ג"כ כלי מתכותיו ובגדיו
שיש להם טהרה במקוה ושאין בזה הפסד ממון ולכן ליכא למילף רק מוהשקית .אכן אחר
דהראנו הכתוב כן דרשינן דגם טעם דפינוי הוא רק מפני כלי חרס וכדי שלא לחלק צוה
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הכתוב לפ נות הכל ולכן רש"י בתורה הביא על והשקית טעם דחסה התורה ומה דנקט
רש"י הכא ובחולין מופנו את הבית היינו מפני שמשנה הוא:
*
וע״ע בשדי חמד מערכת ה׳ אות צב .ובכלי חמדה פרשת חיי שרה .ובתורה שלמה
במילואים לפרשת בא.
*
תגובה יא  -הרב מנשה פייגנבוים ,מח"ס 'יקרה מפנינים' עה"ת
עיין ספר שואל כענין אות קכט שהביא מ"מ רבים-
משכיל לדוד כאן ,יום תרועה ר"ה כז ע"א ,דברי דוד להט"ז כאן ,שפתי צדיק כאן ,גליוני
הש"ס שבת קכח ע"ב ,ועוד.
*
תגובה יב  -הרב אברהם מרדכי יוסף מרקסון ,מח"ס סימני המצוות ושא"ס ,רב ומו"צ
באשדוד
והשקית את העדה ואת בעירם
מכאן למדו חז"ל במסכת מנחות (עו ,ב) א"ר אלעזר התורה חסה על ממונם של ישראל,
ואילו במשנה (נגעים פי"ב) מצינו שלמדו זאת מהכתוב בנגעי בתים "וצוה הכהן ופנו את
הבית וגו'" ,וכן מביא רש"י בכ"מ בש"ס (ר"ה כז,א ,יומא לט ,א ,חולין מט,ב).
עמדו על כך גדולי האחרונים .יום תרועה (בר"ה כו ,ב) ,טורי אבן שם ,שו"ת נודע
ביהודה (יו"ד סי' ק"ס) מנחת עני (מהמחבר יד דוד ח"ב עמ' ס"ז) ועוד ,והגאון רבי שפטיה
סגל (דברי רבינו שפטיה סי' כ"ד) ביאר כי במס' מנחות מובא זאת בשם ר' אלעזר ואזיל
לשיטתו דס"ל צער בעלי חיים אינו מה"ת (שבת קכח ,ב) .ובחולין (מט ,ב) האומר הוא
רבא והולך לשיטתו שסובר 'צער בעלי חיים דאורייתא' (ב"מ לב ,ב) לכן ס"ל שלומדים מן
הכתוב 'ופינו את הבית' ,וכיון שהלכה כמותו מביא רש"י בכל מקום את המקור משם.
בנו הג"ר יהודה זרחיה זצ"ל מוסיף כי עדיף ללמוד מבית המנוגע ששם רואים שהתורה
חסה גם על ממונם של רשעים וצרי עין ,וק"ו לצדיקים .אולם במנחות שמדובר בענין דבר
הקרב לגבוה ,ושם יש מקום לומר שאין לחוס ,אדרבה ראוי לטרוח ולהקריב לפניו בעין
יפה ובלי קמצנות ,וע"ז מביאים ראיה מ'והשקית את העדה ואת בעירם' ,שאף שראוי
למעט בניסים ולא להטר יח כלפי שמיא ,עכ"ז אמרה תורה לחוס על ממונם של ישראל,
רואים שאף כשיש צורך גבוה 'התורה חסה על ממונם של ישראל'.
*
תגובה יג  -הרב ישכר דוד קלויזנר ,נחלת הר חב"ד ,קרית מלאכי
נראה לתרץ ע"פ מה דאיתא ב"כתר שם טוב" לרבנו הבעש"ט הקדוש זי"ע (ח"א סרי"ח):
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח
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" התורה חסה על ממונם של ישראל ,ולמה כך ,כי זה כלל גדול שכל דבר שאדם לובש
או אוכל או משתמש בכלי ,הוא נהנה <מהחיות[ >מהרוחניות] שיש באותו הדבר ,כי
לולא אותו הרוחניות לא היה שום קיום לאותו דבר ,ויש שם ניצוצין קדושים השייכים
לשורש נשמתו ,וכשהוא משתמש באותו הכלי או אוכל מאכל אפילו לצורך גופו ,הוא
מתקן הניצוצין ,כי אח"כ עובד <ה >' בכח ההוא שבא לגופו מלבוש או מאכל או שאר
דברים ,ובזה הכח עובד להשי"ת ,נמצא מתקנם [מתוקנים].
לכך פעמים שיאבד ממנו הדבר ההוא ,שכשכלה כבר לתקן כל הניצוצין שהיו באותו
הדבר השייכים לשורש נשמתו ,אז לוקח ממנו השי"ת אותו הכלי ונותן לאחר ,ששייכים
הניצוצות הנשארים באותו הכלי לשורש של אחר שהוא משורש נשמתו.
ואמר ריב"ש ע"ה ,שאוכלים בני אדם ויושבים על בני אדם ומשתמשים בבני אדם ,היינו
בניצוצין שיש באותן הדברים.
לכך צריך האדם לחוס על כליו ועל כל דבר שיש לו ,דהיינו מצד הניצוצין שיש בכלי
זה ,בכדי לחוס על הניצוצין הקדושים".
א"כ הסיבה העיקרית היא "ממונם של ישראל" ואיזה ערך יש ל"צער בעלי חיים" מול
"ממונם של ישראל" ,וא"ש.
*
ונראה להוסיף ,דמזה שבכתוב נאמר "והשקית את העדה ואת בעירם" ולא "והשקית
אותם" משמע
שהבעלי חיי ם הם טפלים לאדם = שהם "ממונם" של ישראל .וההסבר וההגיון של זה
היינו מ"ש רבנו הבעש"ט הקדוש זי"ע כנ"ל.
שוב ראיתי שכבר דנים בקושיא זו ב'פרדס יוסף' החדש (ליד"נ הגרד"א מנדלבוים
שליט"א) במדבר ח"ב (ע' תתכו סצ"ט) ,ע"ש מה שהביא מה'משכיל לדוד' ודברי דוד
להט"ז ומעוד א חרונים .ועי' גם בחומש 'שי למורא' חקת (ע' שנו) ,ועוד.
*
תגובה יד  -הרב מיכאל ויצמן
מפני שכתוב "בעירם" שמשמע של ישראל ,ואם משום צער בע"ח היה לו לכתוב
הבהמות ,ומשום צער בע"ח צ"ל שאין כאן מפני שזה הוא רק אם מצער בידים.
*
תגובה טו  -הרב נתנאל חשאי  -חיפה ,ר"מ בישיבת 'תורת אבות' רכסים
] הנה בנוסח הקושיה נלענ"ד דמתאים יותר להקשות מדוע רש"י לא אמר מצד "צער
בעלי חיים" ולא מדוע רש"י לא אמר "חסה תורה על הבהמות משום צעבע"ח" ,דהרי
צער בע"ח זוהי מצוה וגזירה ולא רחמים וכדברי הגמ' הידועה בברכות לענין קן ציפור]
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הנה באמת בספר יום תרועה [למהר"ם בן חביב ,ר"ה כז ].כתב דילפינן מהפסוק
והשקית את העדה ואת בעירם דהוא משום צער בע"ח דאורייתא .אכן רש"י צ"ב.
[והוא ג"כ נ"מ לדינא ,דהרי כתב המנ"ח [מצוה פ'] דאם צער בע"ח דאורייתא חייב
למנוע מהבהמה אף צער הבא עליה ממילא אף שלא הגיע ע"י האדם .וע"ע בשו"ע הרב
[חו"מ הלכות צער בע"ח ד'] ובקיצור שו"ע [קצ"א] דכתבו בפשטות שחייב למנוע בהמה
מצער הבא עליה .ואם נאמר דילפינן צער בע"ח מקרא דוהשקית את העדה ואת בעירם
מוכח בפסוק עצמו ששייך צער בע"ח אף בצער של צמא שהוא צער הבא מאליו .אך זה
ודאי דגם אם אין חיוב למנ וע הצער מ"מ מצוה איכא ,וכמו דמצינו בגמ' [ב"מ פה].
במעשה עם רבי שבא אליו העגל להתחבאות אצלו ,ובעבור שלא הצילו נענש בכאבי
שיניים עד שריחם על החולדות וכמובא שם בגמ'].
*
וחשבתי בביאור דעת רש"י בב' אופנים:
א .דאם היינו אומרים משום צעבע"ח הינו צריכים להיכנס לנידון המפורסם האם
בשתיה יש דין להקדים את הבהמה לאדם או לא ,ע' בזה ס"ח תקל"א ומ"ב קס"ז ואור
החיים במעשה דאליעזר ,ולכן ביאר רש"י דכאן אין זה מדין צעבע"ח אלא מדין חסה
תורה ובזה אין דין להקדים הבהמה.
ואולי עוי"ל דרש"י רצה להדגיש את חס הקב"ה על "ממונם של ישראל" ,דאי נימא
מצד צעבע"ח הרי הוא גם בבהמות עכו"ם ולא רק בישראל ,אמנם חס הקב"ה וכו' הוא
דווקא בממון ישראל וכדברי רש"י לשיטתו ,וכדלהלן:
דהנה הקשו הראשונים [מנחה בלולה ור' חיים פלטיאל ועוד] עה"פ [שמות ט' י"ט]
"ועתה שלח העז את מקנך"  -מדוע אמרינן בעלמא דחסה תורה על ממונם של ישראל
הרי חזינן הכא במכת ברד דחסה תורה אף על ממון העכו"ם דמשום כך אמר הקב"ה
להכניס הבהמות לתוך מצרים.
ותירץ ר' חיים פלטיאל דבישראל חסה התורה אף על פכים קטנים אבל בעכו"ם חסה
התורה רק בדברים גדולים כגון בהמות וסוסים.
ועוד תירצו דאף ציווי זה הוא משום בני ישראל כדי שיהא להם זבחים ועולות
ביציאתם ממצרים וכמו שאמר משה לפרעה "גם אתה תתן בידינו זבחים ועולות".
ונמצא שיש מחלוקת התירוצים אם חסה התורה על ממון עכו"ם בדברים גדולים או
לא ,דלתירוץ הראשון חסה התורה על דברים גדולים של עכו"ם כבהמות וכד' ,אך
לתירוץ השנ י לא חסה תורה כלל על ממון עכו"ם אלא רק על ממון ישראל.
ונראה לומר דהוא מחלוקת המפרשים בסוף יונה עה"פ "ואני לא אחוס על נינוה העיר
הגדולה אשר יש בה הרבה משתים עשרה ריבוא אדם ..ובהמה רבה" ,ובאלשיך
והמצודות הסבירו דקאי על בהמה ממש ,וחזינן במפורש שהקב"ה חס על ממון עכו"ם
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בבהמה רבה ,אכן ברש"י שם ביאר דקרא קאי על בני אדם גדולים שדעתם כבהמה
שאינם מכירים מי בראם ,וצ"ב מדוע מיאן רש"י לבאר כפשוטו דקאי על בהמה ממש,
ויתכן דהטעם שהוכרח רש"י להוציא הפסוק מידי פשוטו הוא משום שלמד כתירוץ השני
דהתורה לא חסה על ממון עכו"ם כלל ,וכיון שכתוב לשון "אחוס" הוכרח לבאר דהפסוק
קאי על בני אדם ולא בהמות.
והשתא י"ל דהדגיש רש"י שחס הקב"ה על "ממונן של ישראל" ,דאם היה אומר משום
צעבע"ח הרי זה שייך גם בממון עכו"ם.
*
תגובה טז  -הרב דניאל לזנובסקי
יש ליישב ,דוודאי חס הקב"ה על הבהמות ,אבל אין הבהמות ראויים לנס כזה שיצאו
מים מן הסלע עבורם .רק שגם השקאת הבהמות היה הנס עבור ישראל להציל ממונם,
ומכאן שחס הקב"ה על ממונם של ישראל.
*
תגובה יז  -הרב לוי
והשקית את העדה ואת בעירם פרש"י וכו'.
מדלא כתב את העדה ואת הצאן אלא ״בעירם״ צאן שלהם ש"מ משום בעלותם על
הצאן יש להשקותם.

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח
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פולמוס  /הרב אלכסנדר הכהן ,בעהמ"ח 'אז תבין'
מודיעין עילית
מתי התחילו להניח תפילין?
ברש"י במדבר כ"ג ,כ"ד כתב "כשהן עומדין משנתן שחרית ,הן מתגברין כלביא וכארי,
לחטוף את המצוות ,ללבוש ציצית ,לקרוא את שמע ולהניח תפילין" ,ומקו"ד בתנחומא.
ולכאו' צ"ב הא עדיין לא נצטוו על קריאת שמע ועל הנחת תפילין אף שנצטוו בפרשת
בא ,מ"מ הא ד' פרשיות יש בתפילין ולא נאמר להם אלא קדש והיה כי יביאך ,ואילו
שמע והיה אם שמע עדיין לא נאמרו להםלא.
וכן יש להעיר בדברי המדרש (שיה"ש רבה פ"ו סי' י"ב) דמבואר מדבריו דבמלחמת מדין
היו להם תפילין.
והנה הנצי"ב בהעמק דבר (דברים פ"ו ,פ"ד) בקרא ד"שמע ישראל" כתב דאף שלא
מצינו שנאמרו ,מכל מקום היו ידועות להם אף קודם שבאו למדבר סיני ,והוכיח כן
מפסחים (נו ).דהשבטים אמרו ליעקב אביהם "שמע ישראל וגו'" ,ורק אח"כ העמידו משה
רבינו בכח התורה( ,וכעין שמצינו בגמ' ע"ד הנביאים דגמרא גמירי לה ואתא נביא
ואסמכה אקרא ,יעו' סנהדרין (כב ):ועוד) ,ומשמעות דבריו דאה"נ קיימו תפילין ואף
קריאת שמע קיימו ,ויעו' בעמק הנצי"ב (על הספרי פר' שלח פיסקא ז') שהוכיח מדברי
התנדב"א (רבה פרק כ"ו) שמעשה המקושש היה אחר מתן תורה דמב ואר שם שהניחו
תפילין ,ולכאו' אם אכן כדבריו בהעמק דבר דקודם מתן תורה קיימו מצות תפילין,
מהיכ"ת דמשה דמקושש היה אחר מתן תורה ,וצ"ע.
והנה בסנהדרין (צב ):איתא ר"א בנו של רבי יוסי הגלילי אומר מצתים שהחיה יחקאל
עלו לארץ ישראל ונשאו נשים והולידו בנים ובנות ,עמד ר"י בן בתירא על רגליו ואמר,
אני מבני בניהם והללו תפילין שהניח לי אבי אבא מהם ,ומאן נינהו מתים שהחיה
יחזקאל ,אמר רב ,אלו בני אפרם שמנו לקץ וטעו .ולכאו' צ"ב היאך היה להם תפילין
קודם יציאתם ממצרים ,ובפשטות מבואר כדברי הנצי"ב שהיו להם פרשיות אלו כבר
קודם לכן ,ו אף פרשיות קדש והיה כי יביאך ,אך הגרשי"ח קניבסקי שליט"א בתפלה של
ראש (על מסכת תפילין ברייתא ג' ד"ה או) כתב שתפילין אלו נכתבו אחר ימי עזרא,
והוכיח כן מסנהדרין (כא ):דבתחלה נתנה תורה בכתב עברית ונשתנה לכתב אשורית,
ותו נפסל ,והיאך הניח רבי יהודה בן בתירא תפילי ן אלו ,וע"כ שנכתבו לאחמ"כ ,וזהו
שכתוב שעלו לארץ ישראל ונשאו נשים והולידו בנים ובנות.

לא יתכן שלא נאמר בתורת ציווי אבל כבר נמסר להם הדברים ,ועוד אבל זה חידוש שהיה להם תפילין עם ב'
פרשיות וכיון ש[לא] היה להם יותר מזה אין בזה בל תגרע.
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד קכז

פולמוס  /הרב אלכסנדר הכהן ,בעהמ"ח 'אז תבין' מודיעין עילית
מתי התחילו להניח תפילין?

ובעצם דברי הנצי"ב הנה ע"פ דבריו יש ליישב אף דברי המדרש בר"פ קורח ששאל
קורח את משה אם בית מלא ספרים חייב במזוזה ,ולכאו' הא פרשת מזוזה לא נאמרה
אלא בשמע והיה אם שמע ,ולדברי הנצי"ב הנ"ל א"ש דהיתה הפרשה ידועה להם קודם.
אכן המלבי"ם ( ארצות החיים ארץ יהודה סי' ל"א אות א' ובהתורה והמצוה פר' בא
אות קט"ז) תלה דבר זה בפלוגתא דריו"ח ור"ל בגיטין (ס ).אי תורה חתומה נתנה או
מגילה מגילה נתנה ,דלריו"ח מיד בצאתם ממצרים נתנו להם אף שמע והיה אם שמוע
ונכתבו בתפילין ,אך לר"ל לא נתנו עד ערבות מואב ולא הניחו תפילין עד סוף מ' שנה,
וא"כ תנחומא ס"ל כריו"ח.
ובכלי חמדה (דברים ד .מדפי הספר ,ואתחנן כג .מדפי הספר) מבואר דהניחו תפילין עם
ב' פרשיות ,דהיינו קדש והיה כי יביאך ,וכן מבואר בספר גור אריה יהודה לרבי משה
יהודה אריה לייב בהגר"מ זעמבא זצ"ל בדרשת הבר מצוה.
וכן יש להוכיח אף בדעת המשך חכמה ממה שכתב בפרשת בשלח (שמות ט"ו ,ב')
שמה שבקדש והיה כי יביאך לא נאמרה קשירה אלא הויה לפי שעדיין הקשר בין ישראל
להקב"ה לא היה נגלה לנבראים ולא היה ביכלתו להתגלות ,ואי נימא דאף שמע והיה
אם שמוע נאמרו להם או עכ"פ נהגו בהם הא אית בהו קשירה.
וכ"נ מדברי המהרי"ל דיסקין (הו"ד בסדור אוצר התפלות בפירוש הושענות) שכתב
שאחר שגמרו ישראל לאכול את פסחיהם ונשאר להם זמן רב עד יציאתם ממצרים ,אמר
להם משה פרשיות קדש והיה כי יביאך ,ועשו תיכף תפילין מעורות פסחים וגידיהן ,ובכך
בי' דברי הפייטן "כהושעת טבועים בצול גזרים ,יקרך עמם מעבירים" ד"יקר" אלו תפילין
כמבואר במגילה (טז.).
ובמכתבי תורה להאמרי אמת (סי' קכט) מבואר דאף פרשת והיה אם שמוע נאמרה
ביציאתם ממצרים שעל פרשה שלפניה (דברים יא ,י) נאמר בספרי שנאמרה באותה
שעה.

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד קכח

הרב נתנאל חשאי ,ר"מ בישיבת 'תורת אבות' רכסים
תגובה למדור 'באר צבי' – חוקת תשע"ח:

קוראים מגיבים

הרב נתנאל חשאי ,ר"מ בישיבת 'תורת אבות'
רכסים
תגובה למדור 'באר צבי' – חוקת תשע"ח:
בס"ד .להרב צבי קריז ר שליט"א ,יישר כוח על הדברים הנפלאים ביותר!
בעצם הקושיה מ"ש עוג שפחד ממנו משה – אולי י"ל דאף אי נימא שלא מגיע שכר
לגוי על מעשה ללא כוונה – אבל מ"מ הרי ע"פ דרך הטבע עוג חזק יותר ממשה רבינו,
וכל מה שיכול משה לנצחו הוא רק בגלל זכויות ,וכה"ג חשש משה ש"תעמוד" לו זכותו
שלא יהא יכול משה להתגבר עליו ,ואין כאן שכר בקו"ע ודבר חיובי לעוג אלא הוא
להינצל מדבר שלילי שילחמו בו ,ואולי לדבר כזה מהני אף מעשה כזה ללא כוונה.
ובעצם מה שהזכרתם בסוגריים את דברי הגמ' בנפל לו סלע ולקחה עני – כבר מבואר
בגמ' ר"ה ד .לענין האומר ע"מ שיחיה בני שדווקא בישראל חשיב מצוה כי ודאי כוונתו
לבסוף לשם מצוה ולא מתחרט ,ואף כאן י"ל דאילו היה יודע שיזכה בו עני היה שמח
ומתרצה בדבר.
ומה שהקשתם מענין בני בניו של המן וסנחריב – הנה ידוע ביאורו של המגיד מדובנא
שהביא משל למלך שבנו נחנק ע"י שנתקע עצם בגרונו ונסתכן ,ועבר שם שונאו של
המלך והיכה את בנו של המלך בגבו כדי להורגו ,וע"י מכותיו יצאה העצם מגרונו וניצל
הבן ,ובא המלך והעניש את המכה כיון שנתכוין להרע ,אך כיון שבפועל הציל את בנו
קרא לבניו וקירבם על שולחנו משום מידה כנגד מידה שהוא הציל את בנו של המלך,
ואף המ ן הרשע שנתכוין לרעת עם ישראל נענש אך כיון שמחמתו הגיעה התשועה לבני
ישראל זכה ולמדו בניו תורה[ .וע"ע סנהדרין צא .בעניין ההוא מינא וגביהא בן פסיסא
ופתח עיניים שם].
ועוד ביאר עה"פ לא יבוא עמוני ומואבי ...ויהפוך ה' אלוקיך לך את הקללה לברכה...
לא תדרוש שלומם וט ובתם וגו' ,דביאר שכוונת התורה היא שאף שהיה מקום לומר
דמכח בלק ובלעם הרויחו עם ישראל ברכות לרוב משום דקללותיהם נהפכו לברכה ,ע"ז
אומר הקב"ה אני הוא שהפכתי לך את הקללה לברכה והם התכוונו לרעה ולא לטובה
ולכן לא תדרוש שלומם וטובתם.
וע"ע בספר "ופריו מתוק" [וישב] שהביא מעשה ביהודי שנפל לתוך תעלת הרכבת
התחתית בארה"ב ,וכולם נבהלו עד מאד ולא העיזו להצילו מחמת סכנת נפשות שלא
יהרגו אף הם ,והגיע גוי אדיר מימדים וירד למטה והצילו ועלה בחזרה ,וכשהכל התפלאו
ממעשיו אמר להם שבסך הכל עשה חשבון פשוט ,שאם היהודי יהרג ע"י הרכבת הקרבה
ובאה הרי שכל תנועת הרכבות תעצר בכמה שעות והוא יפסיד משכורת של כמה שעות
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד קכט

הרב נתנאל חשאי ,ר"מ בישיבת 'תורת אבות' רכסים
תגובה למדור 'באר צבי' – חוקת תשע"ח:

שלא יוכל להגיע לעבודתו ,ולכן מיהר להציל את היהודי ...ונשאל שם הגר"י זילברשטיין
דאותו יהודי חשב בליבו ליתן מתנה לאותו המציל ,אך אחר שנודע לו שהתכוין רק
לעצמו אולי אינו מחוייב בזה .ול פי הדברים הנ"ל יש לומר דבגוי ודאי כוונתו רק לעצמו
ולכן לא אזלינן בתר התוצאה אלא רק בתר מחשבתו.
אמנם הגר"י כתב שחייב להכיר לו טובה על כך ,והוכיח כן מהא דאיתא במדרש [שמות
רבה א' ל"ב] עה"פ "איש מצרי" ,וז"ל המדרש" :משל לאחד שנשכו הערוד והיה רץ ליתן
רגליו במים ,נתנן לנהר וראה תינוק אחד שהוא שוקע במים ושלח ידו והצילו ,אמר לו
התינוק אילולא אתה כבר הייתי מת ,אמר לו לא אני הצלתיך אלא הערוד שנשכני
וברחתי הימנו הוא הצילך ,כך אמרו בנות יתרו למשה יישר כחך שהצלתנו מיד הרועים,
אמר להם משה אותו מצרי שהרגתי הוא הציל אתכם ,ולכך אמרו לאביהן איש מצרי
כלומר מי גרם לזה שיבא אצלנו איש מצרי שהרג" .ומבואר א"כ דאף שודאי לא התכוין
המצרי להציל את בנות יתרו וכן הערוד לא התכוין כלל להצלת התינוק מ"מ מחוייב הוא
בהכרת הטוב.
והיה מקום לומר דכוונת משה רבינו היתה שלא יחזיקו לו טובה על הצלתם מחמת
שהוצרך לבוא לכאן מסיבות אחרות ,וכן במעשה הערוד והנחש כוונת האדם לומר
לתינוק שהיה פה מאורע שגרם לו לבוא ,אך ודאי דאין הכונה לחייבו בהודאה כלפי
הערוד ,וכל חיוב ההודאה הוא רק כלפי איש מטיבו שכל כוונתו כעת היתה רק להצלה
אף שהיה משהו שגרם לו לבוא לאותו מקום ,משא"כ במעשה עם אותו גוי הרי כל
כוונתו היא למשהו אחר לגמרי ואינו מתכוין כלל להצלה ולא רק שהיה מאורע אחר
שגרם לו לבוא לכאן ,אלא דגוף מעשה הצלתו אין בו כוונה כלל להציל ואולי לא מחוייב
בהכרת הטוב בכה"ג.
אך ע' בשיחות הגר"ח שמואלביץ [תשל"ב ל"ב] שלמד מכאן עד היכן מגיע עומק הכרת
הטוב למטיבו ,דהתינוק באמת מחוייב הוא בהכרת הטוב לערוד וכן בנות יתרו מחוייבות
בהכרת הטוב למצרי משום שהנהנה ומקבל טובה מחבירו אפילו שלא נתכוין לטובתו
כלל חייב להכיר לו טובה על כך.
בברכה מרובה ,נתנאל חשאי
מענה הרב כותב המדור:
ייש"כ גדול להרב נתנאל חשאי שליט"א ,שמלבד מאמריו המאלפים ,עוד מוצא פנאי
להעיר ולהאיר כדרכה של תורה ,שפתיים יישק!
והנה יתכן אולי עוד להוסיף ולטעון שקושיה מעיקרא ליתא ,דגם אם משרע"ה היה
סבור שיש לעוג איזה זכות ,מ"מ השי"ת אומר לו 'אל תירא אותו' ,דהיינו שבאמת אין לו
שום זכות ,וכמו"כ גם באומות העולם לעת"ל שהם סבורים לקבל איזה שכר ,עונה להם
השי"ת שלא מגיע להם כל שכר ,הרי שע"פ האמת אין שום חילוק ונשאר שגם אם יצא
טובה ,מ"מ כשהיה ע"י מחשבה רעה לא מגיע שכר.
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד קל

הרב נתנאל חשאי ,ר"מ בישיבת 'תורת אבות' רכסים
תגובה למדור 'ויצבור יוסף' – חוקת תשע"ח:

אולם לכאורה ז"א ,דאם מה שהוא חי כ"כ הרבה שנים היה בשכר זה שגרם להציל את
לוט ,הרי שרואים שקיימת זכות ,אלא שכעת היא כבר נגמרה לו ולכן משרע"ה לא צריך
לדאוג מהזכות שלו ,ולכן כתבתי שיתכן לחלק דדוקא בעוה"ז מועיל זכות כזו ולא לעת"ל
לעוה"ב ,ועוד כמה חילוקים.
בברכה מרובה ובהוקרה רבה
צבי קריזר
*

תגובה למדור 'ויצבור יוסף' – חוקת תשע"ח:
להרה"ג יוסף צברי שליט"א ,יישר כוח על הדברים הנפלאים!
הנה בענין מה שהבאתם קושית החת"ס מהלשון "אסור לטעום" – כן הוא בגיטין סב.
אך בברכות מ .הלשון הוא אסור שיאכל ,והדבר גם מהווה נ"מ לדינא בעניין הפסקה בין
ברכת המוציא לטעימה ,דאם זהו איסור טעימה א"כ מה שאומר גביל לתורי בין ברכה
לטעימה לא הוי הפסק כיון שזהו צורך אכילה ,דהרי אסור לו אף לטעום כלום עד שיתן
לבהמתו ,וא"כ מותר ואף צריך לומר כן לכתחילה אם לא נתן להם לאכול עד עכשיו ,אך
אם זהו איסור אכילה ולא איסור טעימה א"כ כיון דטעימה מעט מותרת אף קודם נתינת
המזון לבהמתו מדו ע הוא צריך להפסיק בין ברכה לטעימה באמירת גביל לתורי הרי יכול
לטעום קצת כדי שלא יהא הפסק ואח"כ ליתן מזון לבהמתו ,ונהי דלעניין דיעבד אם
הפסיק אינו צריך לברך שנית אך מ"מ יהא איסור לכתחילה להפסיק בדיבור זה דאינו
צורך המוציא.
ועוד יש לנו לכאורה להוכיח מהפסוק עצ מו דמה דילפינן מהפסוק ונתתי עשב וגו' זהו
רק לאכילה ולא לטעימה דהרי בפסוק כתיב "ואכלת" ולא וטעמת ,וא"כ דווקא אכילה
נאסרה לפני נתינת המזון לבהמה אך טעימה הייתה צריכה להיות מותרת.
אמנם היה נראה להביא ראיה דאין נ"מ בין "טעימה" ל"אכילה" מהא דאיתא בברכות
[מז " ].אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב אין המסובין רשאין
לאכול כלום עד שיטעום הבוצע ,יתיב רב ספרא וקאמר לטעום איתמר ,למאי נפקא מינה
שחייב אדם לומר בלשון רבו" .ומבואר א"כ להדיא בדברי הגמ' דאין שום נ"מ בין לשון
טעימה ללשון אכילה ,וכל מקום שנאמר אכילה זהו טעימה ,ורק יש נ"מ לעניין זה שצריך
אדם לומר בלשון רבו.
ולהלכה כתב השו"ע [קס"ז ו'] יאכל מיד ולא יסיח בין ברכה לאכילה ,ואם סח צריך
לחזור ולברך אא"כ הייתה השיחה בדברים מעניין דברים שמברכין עליו כגון ...תנו מאכל
לבהמה וכיו"ב באלו אינו צריך לברך.

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד קלא

הרב נתנאל חשאי ,ר"מ בישיבת 'תורת אבות' רכסים
תגובה למדור 'ויצבור יוסף' – חוקת תשע"ח:

וברמ"א שם ה ביא דברי הכלבו דלכתחילה לא יפסיק כלל .ואולי טעמו של הכלבו הוא
משום דאיסור זה אינו איסור טעימה אלא איסור אכילה ולכן לכתחילה אינו צריך
להפסיק דיכול לטעום ומיד אח"כ לתת לבהמתו וכמו שנתבאר.
וע"ע במחצית השקל שם [סקי"ז] שכתב דאמירת תנו אוכל לבהמה הוי צורך המוציא
ולא רק צורך סעודה דהא אסור "לטעום" קודם שיתן אוכל לבהמתו .אכן בט"ז [קס"ז ז']
כתב להלכה דדווקא אכילה אסורה קודם הבהמה וכלשון הגמ' בברכות ,וכלשון הפסוק,
אבל טעימה מותרת .ובשו"ת כתב סופר [או"ח ל"ב] תמה עליו מגמ' דגיטין וכתב דכיון
דהרי"ף וש"פ נקטו עיקר דאף טעימה אסורה לכן אין לנו להקל בזה כלל.
ובענין מה שהבאתם קושית החת"ס מדוע יש חילוק בין אכילה לשתיה ורציתם לומר
דצער צמא קשה יותר – הנה בשו"ת הר צבי [ח"א צ'] כתב ב' טעמים לחלק בין אכילה
לשתייה )1 :כדבריכם  -דצער של צמא קשה יותר ולכן בצמא אינו מחויב להקדים
לבהמה ) 2 .משום דבאכילה חיישינן שימשך בסעודתו וישכח שבהמתו עדיין לא אכלה,
משא"כ בשתיה ליכא טעמא דשכחה ולכן מותר לשתות קודם הבהמה[ .וכעין מה דמצינו
לגבי איסור אכילה קודם תפלה דיש חילוק בין אכילה לשתיה דלשתות מים קודם תפלה
ליכא איסורא].
ובשו"ת ציץ אליעזר [חי"ד כ"ו] העיר על טעמו השני של ההר צבי דזה דווקא אם
האיסור הוא רק באכילה ממש ולא בטעימה ,דאם האיסור הוא אפילו בטעימה א"כ חזינן
דאף היכא דאין לחשוש דימשך בסעודתו ע"י טעימה לבד מ"מ אסור לו להקדים טעימתו
קודם הבהמה.
ויש להוכיח דהחת"ס למד כתירוץ א' ,דהנה בשו"ת חת"ם סופר [חו"מ קי"ט] הקשה
שם לגבי מה שמשה רבינו כעס על בני גד ובני ראובן שדאגו לבהמתם לפני האדם
והקדימו טפל לעיקר ,ולכאורה הוא נגד הש"ס שצריך להקדים מאכל בהמה למאכל אדם
וא"כ שפיר עשו בני גד ובני ראובן ומדוע כעס עליהם משה ,וע"כ יש לחלק דאדם יכול
להתענות טפי מבהמה אבל לא לדור על פני השדה ,ולכן גבי דיורין יש להקדים אדם
לבהמה .והוסיף שם החת"ס דכעין תירוץ זה כתב המג"א בשם ספר חסידים דבשתייה
אדם קודם עכ"ד ,וא"כ מבואר מדבריו דביאר שהחילוק בין מאכל למשקה הוא מצד
שבמשקה צער האדם גדול יותר ודמי לדיורין ולכן יש להקדים האדם לבהמה.
ומצינו עוד חילוקים בין אכילה לשתיה:
בשו"ת שבט סופר [או"ח מ'] כתב לחלק באופן אחר ע"פ דברי האבודרהם דדווקא
באכילה שנצרכת לה הכנה רבה בזה אמרינן דאדם קודם לבהמה וכמו שהקב"ה הקדים
העשב לבריות ,אך בשתייה שאינה צריכה הכנה כלל בזה האדם קודם.
וביד אפרים על השו"ע ביאר דדוקא גבי אכילה אמרינן דבהמה קודמת דמטר יורד
בזכות הבהמה ,אך לעניין שתייה דמים רבים על פני האדמה לאו בזכות בהמה תליא
מילתא.
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד קלב

הרב נתנאל חשאי ,ר"מ בישיבת 'תורת אבות' רכסים
תגובה למדור 'ויצבור יוסף' – חוקת תשע"ח:

ואולי ע"פ יסוד דבריו אפשר לומר טעם נוסף דכיון דשתייה הוא צורך טבעי יותר מאשר
אכילה לכן אפשר לומר דזה יתכן דמגיע לאדם בזכות עצמו ולא בזכות הבהמות ,ודווקא
אכילה ניזון האדם בזכות הבהמה.
והיה מקום לדייק בלשונו של הס"ח שכתב "לעניין צמאון" הוא דאדם קודם ,וא"כ היה
נראה דלא בכל פעם שאדם שותה הוא קודם לבהמה אלא אך ורק כשמצטער בצמאונו,
וא"כ הוי כטעמו של ההר צבי ולא כשאר הטעמים דבכל שתייה אדם קודם לבהמה .וע"ע
בכלי חמדה מה שכתב בזה.
ובענין דברי האוה"ח שציינתם  -הנה נראה מדברי האור החיים דיש חילוק בין מעשה
דרבקה לבין קרא דוהשקית את העדה ,דבמדבר היה מקום סכנה ממש ולכן הוקדם
האדם לבהמה ,אך אצל רבקה משמע מדבריו דלא היה ממש מקום סכנה אלא היה צער
גדול שנצטער אליעזר בצמא ולכן הקדימתו לבהמותיו ואף שלא היה זה ממש סכנת
נפשות .ודבר זה צ"ב דבשלמא במקום סכנה מובן דאדם קודם לבהמה ,אך מנ"ל לומר
דבמקום שיש לאדם צער עדיף האדם מהבהמה אפילו היכא דאין חשש סכנה לאדם
במניעת האוכל או השתייה.
*
ובסברת חילוק זה נראה לומר בפשטות דהדבר תלוי בטעמים לאיסור אכילה קודם
הבהמה ,דהיד אפרים על השו"ע ביאר דתמיד על האדם לחוש ולהרגיש שכל המגיעו זה
בזכות הבהמה ולא בזכות עצמו ,ולפי"ז אין נ"מ בזה אם האדם מצטער בצער צמא או
רעב או שאינו מצטער ,וכל היכא דלא הוי מקום סכנה ממש עליו להקדים את הבהמה,
אך אם הטעם להקדמת הבהמה הוא משום צער בעלי חיים וכמו שכתב בשאילת יעבץ -
בזה שפיר י"ל דכל היכא שהאדם עצמו מצטער א"כ צער דאדם עדיף על צער דבהמה.
[וע"ע בשו"ת בצל החכמה [ח"ד קכ"ה] אם שייך באדם צער בעלי חיים ,והביא שם בשם
ס"ח ובשם רבינו יונה דשיי ך מכ"ש מבהמה ,אך בשו"ת חוות יאיר כתב דלא שייך באדם
צער בע"ח ע"ש בדבריו].
ובענין החילוק של החת"ס שהבאתם  -דכל הדין שאדם צריך להקדים מזון הבהמה
למזון עצמו זה רק באוכל שלו ,אך באוכל שניתן לו ע"י אחרים בזה אין לו חיוב להקדים
את מזון הבהמה ,הנה יש להקשות על כך דהרי בספר חסידים שציינתם הביא מקור נוסף
להקדמת מזון הבהמה לאדם ממה דאיתא אצל אליעזר דקודם נתנו תבן ומספוא לגמלים
ורק אח"כ ויושם לפניו לאכול ,וא"כ חזינן להדיא דאף בדבר שאחרים נותנים לו ג"כ יש
להקדים את הבהמה לאדם ,ובע"כ יש לומר דחלוק שתייה מאכילה ולכן לעניין שתייה
נתנה רבקה קודם לאליעזר ואח"כ לגמלים.
*
אמנם שמעתי ליישב בזה [מת"ח אחד בשם הרב בן גד שליט"א] דאין ראיה מקרא
דרבקה נגד החת"ס ,דבקרא דרבקה הרי שהתבן והמספוא היו של אליעזר עצמו ולא של
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד קלג

הרב ישראל קל ויזנר ,מו"ל ילקוט שמחת ירושלים עה"ת ומועדים (ברוקלין)
תגובה למדור 'מפרדס הכהונה' – חוקת תשע"ח:

לבן ובתואל ,ורק מה שנתנו לו עצמו לאכול היה משלהם ,וכה"ג שהאוכל של הבהמה
הוא משלו מחוייב להקדים את הבהמה לאכילתו.
בברכה מרובה
נתנאל חשאי
***

הרב ישראל קלויזנר ,מו"ל ילקוט שמחת ירושלים
עה"ת ומועדים (ברוקלין)
תגובה למדור 'מפרדס הכהונה' – חוקת תשע"ח:
בענין הענין שהעלה הרב גמליאל הכהן רבינוביץ ,כיצד בדקו את הפרה האדומה מי"ח
טריפות לדעת ריב"ע,
יצויין מש"כ באמרי שמאי להגר"ש גינזבורג זצ"ל שלפעמים במשך הדורות היו כהנים
גדולים צדיקים כאלו שהיה להם כח ראיה לראות אם הבהמה טריפה ,כדאמרינן בזבחים
ק"ג ע"ב :אמר רבי חנינא סגן הכהנים ,מימי לא ראיתי עור שיוצא לבית השריפה,
וחכמים אומרים ,אין לא ראינו ראיה .ומפרש רש"י לא קרה שימצא טריפה בקרבן ,היינו
לא רק בפרה אדומה אלא גם בקרבנות לא מצינו טריפה ,הנה בדרכי משה בטור יור"ד
סימן ל"ה אות א' כתוב בזה הלשון :מצאתי כתוב בשם הר"ר יודא חסיד ,שיש להעביר
ולמשמש היד על גבי בהמה בעודה בחיים אם תשפיל לארץ תחת ידו ,ודאי כשרה היא,
ואם לאו טריפה ,ונתתי בו סימן לב נשבר ונדכה וכו' ,עד ושפל רוח להחיות (ישעיה נז,
טו) עכ"ל תשב"ץ .אין לסמוך על זה ,לענין בדיקות טריפות הריאה ,עכ"ל הדרכי משה.
יוצא איפוא שלפי דעת רבי יהודה החסיד ,אפשר לבדוק בהמה חיה ,אם היא טריפה או
לא.
***

הרב זאב קופילוביץ
תגובה למדור 'אשרי האיש' – חוקת תשע"ח:
ראשית ,החומר מעניין ובלתי מוכר ,וגם הביאור כמין חומר בכי אם תורת ה' חפצו הוא
נפלא.
שנית ,בנותן עניין וטעם יהיה להביא בזאת את הסיפור על ד"ר גורדון ,הבעל תשובה
המפורסם של החסידות ,שהיה רופאו האיש י של המלך ולבסוף נעשה בעל תשובה גמור
ואחד מצדיקי הדור .ורבי אהרן מרקוס חסידו של התפארת שלמה מספר בספר החסידות,
שכאשר שכב הלה בערוב ימיו על ערש דווי בא התפארת שלמה לבקרו וראהו עצב' ,מה
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד קלד

הרב שלמה פישל וייס
תגובה למדורי אספקלריא

לך עצוב' שאלו 'והלא עליך נאמר 'והימים הראשונים יפלו'' ,האח' ,הפטיר הדוקטור
הצדיק באנחת ביטול' ,בזכות לימודי הקבוע בספר אור החיים אקווה שאוכל לקחת איתי
לעולם האמת גם את הימים הראשונים .'...והדברים עתיקין.
***

הרב שלמה פישל וייס
תגובה למדורי אספקלריא
לרבני ישיבת ׳אספקלריא׳
הגאונים שליט"א
כמי שזוכה מדי שבוע לקבל את הגליונות הנפלאים ,מצורבי דרבנן וכו' ,מארץ ישראל
ועד יבשת אוסטרליה הרחוקה ,ואני הקטן שגר אי-שם בעיר קרית אתא ומרגיש ע"י זה
מחובר ממש ל׳נייעס׳ שבמרכז הארץ ,ומדי יום שישי מעביר את הדברים הנפלאים
והמתוקים הלאה לתלמידי  -שומעי דף היומי ,והם מעבירים למשפחותיהם ...וכן הלאה
על זו הדרך ,אין שום ספק שבכך זה מתהדר בתואר "זיכוי הרבים הגדול בעולם" ללא
שום תפארת המליצה והפירגון.
ובמחשבה נוספת ...ללא שום כחל ושרק הרי מדובר ׳ בבית המדרש הגדול בעולם׳ שבו
לומדים עשרות אלפים(!! ) ומתפלפלים ועוסקים בדברי תורה והלכה ,אין לתאר ולשער
גדול ׳הזכות׳.
אמור מעתה ,לא ישיבת ליקווד ולא ישיבת מיר אלא בית המדרש ׳אספקלריא׳.
לא נותר לי אלא לברך מתוך ׳קנאת סופרים׳ ,שתמשיכו הלאה במפעל הגדול הזה
מתוך דיבוק חברים ,ואין ׳חברים׳ אלא תלמידי חכמים שמתקבצים ,בבחינת ומלאה
הארץ דעה את ה׳ כמים לים מכסים.
הכו"ח באהבה ובהערצה רבה עד למאד.

אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד קלה

סיפור  /הרב זאב קופילוביץ
תפילתו המרטיטה של ר' יענקל  -משה העיוור

סיפור

סיפור  /הרב זאב קופילוביץ
תפילתו המרטיטה של ר' יענקל-משה העיוור
היה זה בעיצומו של יום ראש השנה ,ברגעים המרטיטים שלאחר טבילת-האש של
התקיעות ,וקודם 'הכור המצרף' של מלכויות זיכרונות ושופרות' .בית החסידים'
שבברנוביץ היה מלא מפ ה אל פה בנוף אנושי מגוון מרהיב עין ומשובב לב של קהל עדת
ישורון של חסידי סלונים ,אשר באו בהמוניהם – מי בכרכרה ומי ברגליו – בכדי לעלות
ולהתעלות לרום המעלה ולחוג את היום הגדול בשנה במחיצת הרבי ואראליו.
עיניהם של בעלי-הנפש שמקרב פרחי החסידים לא שבעו מראות את כל מראות ההוד
שנגולו לנגדם ב'בית מקדש מעט' זה ביום הגדול והקדוש .הנה בבוקר לתפילת שחרית
ניגש הרבי הגדול בכבודו ובעצמו לפני העמוד ,איה אפוא הלב החסידי הרוגש שאינו
מעוניין לחזות בצל-ש-ד-י ,כיצד נישא הרבי על כנפי כיסופיו ומפריח על ידם את
תפילותיו ותפילות החסי דים השמימה ,ברם בהיותו 'נמוך קומה גשמית' לא התאפשר
הדבר .אך ,בהגיע תור תפילת ההודיה ושירת הנשמה העונה לשם 'נשמת' להיאמר על
ידו בקדושה ובטהרה בסערת הלב המוצף עד גדות ,כמו נרעדה האדמה מתחת רגליו
הבוערות באש הקודש הקודחת באפו ,ובהשתפך עליו נפשו הריהו מנתר ממקומו כאיל
שתערוג על אפיקי מים ,ומקפץ כנער צעיר אל-על...
והנה ,עומד לו בפינתו רבי משה מידנר הגדול שבענקים ,אשר כדרכו של 'בעל מוח'
הריהו נמנה על 'חמוקי הירכיים' ואין מדרכו להביע את סערת רגשותיו בתנועות
חיצוניות כל שהם ,שפתיו הנעות נראות בקושי וקולו בל ישמע ,אך כבעל 'נוכחות
רוחנית' משפיע הוא באין אומר ודברים על כל באי הבית הקדוש הזה שפע דעת
ורוממות הנפש .עיתים נצפה אחוז שרעפים כשידו שעונה על מצחו הגבוה ,כשאף כאשר
רופא ממכריו מנצל את רגעי השכחה העצמית של איש הפלא לנקז את המוגלה הגשמית
שבידו ,אין בכוח ייסורי הריפ וי הקשים משאול להעירו משרעפיו ודבקותו ,ועיתים,
מתחת למעטה התמים של 'בעל מוח' גרידא שראשו בשמים וליבו בל עימו ,אזי פרץ
דקיק של סילון דמעות דקיקות מנגר מעיניו ללא הפוגה ,כשרק חדי עין כבעל ה'ברכת
אברהם' נמוגו לנוגה המחזה .והנה תופעה המפליאה היא זו ,שכאשר חרף רצונו נקרא
הוא על ידי הרבי לעלות לתורה ב'יום הדין' ,הרטט וזיע שאפפוהו עקב הבלטתו העצמית
המסוכנת כביכול ביום של 'בתוך עמי אנוכי יושבת ,המחישו אפוא לציבור בבהירות יתר,
את תוקף קדושת היום – 'כי הוא נורא ואיום'.
בסיומו של יום ,כאשר נטו כבר צללי ערב ,והרבי הלהו ט אחר מילות התפילה כגמול
עלי אמו ,הואיל בדלית ברירה להיפרד בכאב לב מר מנשוא מהמילים האהובות
והמוכרות מכל השנה של תפילת שחרית ,בכדי לילך מחיל אל חיל ,ולקיים לבסוף את
'חובות היום' קודם השקיעה ,אזי נתלו כל העיניים בדמות ישישה ומיוסרת של ר' יענקל
אספקלריא לפרשת בלק תשע"ח

עמוד קלו

סיפור  /הרב זאב קופילוביץ
תפילתו המרטיטה של ר' יענקל  -משה העיוור

משה העיוור – אדם נכבד ונשוא פנים בעברו ,וסגי נהור בהווה הכאוב ,זה לו שנים
ארוכות מאז קפצה הזקנה על עיניו הסומות ,והריהו מתהלך לו בעולמו של הקב"ה
בניתוק מוחלט מכל הסובב .וראה זה פלא ,ככל שעיניו החיצוניות הלכו וכהו וכבה
מאורם כך הלך 'עולמו הפנימי' ונעשה מאיר יותר ויותר.
עקב עיוורונו המוחלט והרגלו רב השנים לחיות לעצמו ,נגלה לאוזני הסובבים
המרותקים למשמע אוזניהם לא פעם ,טפח מעולמו הפנימי העשיר והטובל באורה ,זאת
כאשר שמעוהו עומד בתפילתו ומנהל דו-שיח אינטימי לחלוטין עם קונו ,כשמבחינתו אין
בכך אפוא כל פגם ב'הצנע לכת' ,שכן בעול מו הפנימי הסגור והמסוגר רק הוא וקונו
לבדם קיימים עלי אדמות ,ואף זר לא יתערב בגבולם.
והנה ,הגיע עיתו של האי סגי נהור דנן 'להופיע בהדרו' ולגשת לתפילת מוסף ,אם כי
שישנם שיטות בהלכה המונעים מסגי נהור הפטור מכל המצוות לגשת לעמוד ולהוציא
את הציבור ידי חובתם ,הרי שבראי ההשקפה החסידית השמה את הלב הנשבר של החזן
בראש סולם הערכים ,מי כסגי נהור מלא וגדוש בתוכן פנימי זה ובעל 'לב קרוע ומורתח
מאין כמוהו' ראוי לגשת לעמוד ,כשהוא בקולו הסדוק וגדוש הסבל יש בכוחו לחורר
ככברה את ליבם של המתפללים ,ולהסיר ממנו כל שמץ של תחושת ישות ,כך שעבודת
ההמלכה של הקב"ה 'על כל איבר ואיבר' תהיה מושלמת.
ר' יענקל -משה נעזר בסובבים ומגשש את דרכו כעיוור באפילה לעבר העמוד .בחוט של
אינטואיציה פנימית השמור לעיוורים בלבד הריהו חש באין רואים את גודל הציפייה
הדרוכה והמתח הרוחני המנסרים בחלל האוויר .אדם שכזה עם נותרה בו שמץ של
חשיבות עצמית ורצון בהכרה בקיומו ,גם אם הוא אדם ירא שמים מרבים ועובד ה'
מנעוריו שואב הוא באופן טבעי קורטוב של עידוד מעצם המעמד ,שציבור שלם ובתוכו
רבי קדוש מצפים אפוא בר"ה לשמוע את קול תפילתו.
המתח הרוחני הגיע לשיאו ,הכול עקבו בשבע עיניים אחר הדמות הכפופה הנשענת על
אלוקיה לבדה ,מה יעשה האיש ומה יאמר בעומדו נוכח 'קהל רוגשים' 'בבית קודשי
הקדשים' ברגעים המרטיטים ,נחלי דמעות נשפכו כמים ויבבות בלתי כבושות של 'גנוחי
גנח' ו'ילולי יליל' ,נסרו את הדממה אשר שררה בחלל בית המדרש הגדול לאלוקים,
ופילח ו ללא רחם את הלבבות השאננים ,כאשר ראו את קמטי הרצינות והכובד ראש
השפוכים על גווילי הפנים 'הסומות' ו'הקורנות' של האיש ,שבמשקפיים גשמיות ובשר-
דמיות ,אמור אפוא לשאול את חייו למות בכל רגע נתון.
גם כעת נצפה ר' יענקל-משה אפוא ,כשהוא מלחש לעצמו דיבורים נשגבים שאין כל
אוזן בלתי ממורקת ראויה לשומעם ,כשאך מי שהחיים קילפו מנפשו שכבות שכבות של
אנושיות ,ופירקו את נפשו לחלוטין עד לחלקיקיה האטומיים הדקיקים ביותר בלא
להותיר ממנה כל שריד ופליט ,מסוגל להבין משהו מעוצמתם.
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מה הוא לוחש שם? ניצתה הסקרנות בלבבות הצעירים של עולי הימים ,אשר בעיניהם
הצעירות והבלתי בשלות שלא זכרוהו בימים הטובים כבעל בעמיו הצטיירה דמותו
המסתורית כאגדה שלא מעלמא הדין .כשהתקרבו למקור הרחש-לחש ,שמעו את האיש
החשוב כמת כשהוא מלחש שוב ושוב – ספק לעצמו ספק לאלוקי ישראל – בקול דובשני
ואפוף מסתורין כממתיק סוד :איי ,רבונו של עולם – 'לא בשבילי'' ,לא בשביל הציבור',
ואפי' 'לא בשביל הרבי' – 'אלא בשבילך לבד'...
ניחוחות הגן עדן שפוזרו בנדיבות בשטיבל החסידי על ידי 'התפילה קצרה' של הסגי-
נהור הישיש שהוקזה לתוכה תמצית נשמתו ,המחישו לציבור את מימרתו של רבם
הקוברינאי ,אשר אמר פעם באבהיות לאחיינו' :אל תקנא בני באיש ,מלבד ביהודי בעל
לב נשבר באמת'  .היה ב'תפילה זכה' זו ,משהו מעין מה שחשו רבי איצל'ה מוולוזין
וחבריו כמה עשרות שנים קודם לכן ,כאשר שמעו את צקון לחשו של היהודי הקטוניסט
עלוב החיים המחלה את פני בוראו ,ובסוף מסכם את דבריו שאין לו חלק ונחלה
במשאלות האנושיות המקובלות ,ושואג בקול לא לו את שאגת נשמתו הפצועה
והשסועה וזבת-דם :י-ת -ג -ד-ל

ו-י-ת -ק-ד -ש

ש-מ -י -ה
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