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ת סיחון ועוג, הביאו ובמלחמ נצחון ישראלמ של בלק כתוצאה פחדו .פרשת בלק, פותחת בבקשת בלק מבלעם לקלל את עם ישראל ,פרשתנו
 ביא עליהם אדם שכחו ג"כ בפיו.עליו להחשב שכדי לנצחם לכן הוא  .)רש"י כג, ד( למסקנה שכוח עם ישראל אינו אלא בפה

שאכן  ויש שאמרו ,)רש"י( שלא יהא פתחון פה לאומות ה' נתן להם נביא שרק כדי יש אומרים .ל בלעםכוחו שבא בשאלה מניין הרבה פרשנים התעסקו 
 רקו ,מנחש וקוסם היה בכללבלעם שיש הסבורים  ,)רש"ר הירש( דרגתו המוסריתאת לא שיפר ש לאא ,בהשגה את ה' ההגיע לדרגה רוחנית גבוהבלעם 

 .)אברבנאל( אח"כ נהיה לנביארק מכשף ובלעם שבתחילה היה  ויש מי שכתב ,)רמב"ן(ה משזכה לנבואה כמו ישראל בשביל בודדות פעמים 

קסמיו של בלעם אינם ואף אם  על?-וכוחות כיצד שחיתות מוסרית יכולה לעלות בקנה אחד עם דרגה של נבואה :אמנם דבר אחד איננו מוסבר
 דעת דעת עליון?היות נביא ולכיצד הצליח בלעם לקשה עדיין  ,[ר המצוות ל"ת לא, על הקוסמים והמנחשיםמב"ם בספכדברי הר]אמיתיים אלא רק אחיזת עיניים 

שה' הלב מכיר באמת, ר שאכ .המכתב מאליהו עמד על שאלה זאת, וביאר שיש השגה שאדם יכול להשיג כעין נבואה, כשהוא משיב אל הלב את האמת
"וישא שנאמר ז' פעמים  )אדרת אליהו, פ' בלק( הגר"אזה את דברי ע"פ ביאר נביא. ו דרגתיע לדרגה מסוימת הזהה למג הואלהים ואין עוד מלבדו, -הוא הא
דהיינו, שבכל פעם , [נה לעתיד לבאיתתגל ,'אמת' ו'שלום'ם, עוד שתייבפס' "וארשתיך לי...", ו כב(-)ב, כא שחמש מתוכן נזכרו בהושע]על בלעם כנגד שבע מידות  משלו"

 ובאופן זה איפשר לעצמו שתגיע אליו נבואה. ת של אחת המידות,אמבצד ההתרכז לרגע  לעםב

 :(161)ח"ד עמ'  המכתב מאליהוכתב כך ו

התרכז לרגע  ,כשהכיר עומק נפילתו הרוחנית והמוסרית ,. היינו'לא היה רואה ולא כלום ,אלמלא שהיה נופל' –' נופל וגלוי עינים'אמרו חז"ל 
כי הלומד מוסר באמת, אפילו לא הוטב מצבו הרוחני ומחלת נפשו  .מדנו גודל ההשבה אל הלבפשרה השגת הנבואה... מכאן ללאמת, ובזה התא

 כבר תיתכן לו השפעה מלעילא. - לא נרפאה, אבל אם רק התרכז פעם אחת לראות את האמת שבנשמתו

השבה 'יש בירור, וזוהי דרגה מסוימת ב ."מה חובתו בעולמו אצל האדם שיתברר ויתאמת" בהקדמתו ת ישריםלמסיבעל  כוונתוביאר שם שזוהי ג"כ 
רגעי, וזוהי תשובה גמורה הגורמת לאדם שינוי תמידי ולא  'השבה אל הלב'אך האימות, היא  .שמקנה לאדם לאותו רגע מדרגה מסוימת ',אל הלב
 להשתנות. עשויהשאינה 

 :(לט-דברים ד, לח)ם שאומר משה בפרשת ואתחנן יכולים אנו לבאר מה הקשר בין שני הפסוקי ל פי זה,ע

ֶניָך ה ַכּיֹום ַהֶזה: ְלהֹוִריׁש ּגֹוִים ְּגדִֹלים ַוֲעֻצִמים ִמְמָך ִמפָּ ם ַנֲחלָּ ֶתת ְלָך ֶאת ַאְרצָּ ֶבָך ַלֲהִביֲאָך לָּ בֹתָּ ֶאל ְלבָּ ַדְעתָּ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵׁ ַמִים  ְויָּ ֱאֹלִהים ַבשָּ ִכי ה' הּוא הָּ
ין עֹודִמַמַעל ְוַע  ַחת אֵׁ ֶרץ ִמתָּ אָּ  :ל הָּ

 אין לו קשר 'וידעת היוםהפסוק 'ולכאורה  חקת. פרשתסוף קראנו ב עליהסיחון ועוג, ניצחון על פירש רשב"ם שהכוונה ל 'להוריש גויים'ק הפסואת 
שהתחיל כתוצאה ממלחמת  ם,בלע מתוך סיפורשכן  .ע"י ההשבה אל הלב, הסמיכות מובנת באה לושמדרגת בלעם  ,אמנם ע"פ מה שהתבאר לכך.

 מה אדם יכול לפעול כשהוא משיב אל הלב.כ התחדש לנו סיחון ועוג,

 עבודה יום יומית. וז ,"והשבות אל לבבך" ,אך לחיות ולהפנים ,להכיר ולדעת את ה' ביום אחדניתן  – "היום -וידעת " :מבעלי המוסראחד כך דרש ו

 – עדותה)קבלת  בעל העיטורית, שהרי כבר כתב תמידזוהי עבודה  - )עיין מידות הראי"ה, אמונה, אות טו( רהובמה דברים אמורים? צורת חיים של אמונה טהו

". הא לנו, שאפשר לעסוק בתורה ובמצוות, אך עם זאת משהו ואינו בן תורה ,שעוסק בתורה ובמצות ובדרך ארץ עם הארץ": (חו"מ סי' לד לגירסת הב"י
 השבה אל הלב.בחיים יכול להתפספס, והיינו ה

ִדיק ְלָרָשע  אומר: )ג, יח(. הנביא מלאכי ואולי אפשר לבאר עפ"ז ביאור חדש לקושיה המפורסמת ין צַׁ ם בֵּ ם ּוְרִאיתֶּ ְבתֶּ ר ֹלא ֲעָבדֹו"ושַׁ ד ֱאֹלִהים ַלֲאשֶׁ ין עֹבֵּ ". בֵּ
אינו דומה אך  ,ששניהם צדיקים . ומתרצת הגמרא"א עבדוד אלוקים, היינו רשע היינו אשר להיינו צדיק היינו עוב"מקשה  )ט ע"ב( והגמרא בחגיגה

 מאה ואחד. שונה שונה פרקו מאה פעמים ל

הפעם המאה ואחת שנועדה לא למטרת 'ידיעה' וזיכרון גרידא אלא כדי  – השבה אל הלב""ה היינו שאע"פ ששניהם צדיקים, לאחד מהם חסרה
  מלשון השבה. ,"ושבתםבלשון " הנביאכך רמז ואולי ל להחדיר ולהפנים את משמעות ומהות הדבר הנלמד.

. באופן מעשי הדבר השבת הדברים אל הלבלצורך  ,מסילת ישריםבעל כדברי  ,צריכים אנו עבודה יום יומית של התבוננות במעשינו ובעבודתנו ,אם כן
בסעיף שנעשה לרצון ה'. וכבר כתב הרמ"א נעשה על ידי חשבון נפש תמידי, בחינה תמידית של המעשים, והפנמת המעלה הגדולה של כל מעשה 

 במעשיו ורואה עליו עומד שהקב"ה "לבו אל האדם כשישים, ש")ג, נב([ בוכיםנרה ]ע"פ דברי הרמב"ם במוהראשון בשו"ע 
 ".תמיד ממנו ובושתו ת"השי בפחד וההכנעה היראה אליו יגיע מיד"

]הגמ' במנחות )מג  ברכות :המעשיותת במצוו הנדרשת יתתמידה הלבהוא עבודת  ,דבר נוסף הקשור להשבה אל הלב
 ,"אל תיקרי מה אלא מאה", והמשך הפס': "כי אם ליראה את ה'...". א"כ –להיך שואל מעמך" -ע"ב( למדה דין מאה ברכות מהפס' "מה ה' א

תב הרמב"ם )פ"ו מהל' מזוזה ך כ]שכמזוזה  ,תפיליןות ציצי ,תפילה ,עיקר עניינן של הברכות הוא בהיותן דרך להשגת יראת שמים[

 ו!זה דרגשנזכה ל ה"רי .יו"בוכ ,..."[הזמן בהבלי ושגיותיו משנתו ויעור אהבתו ויזכור ...השם ביחוד יפגע ויצא שיכנס זמן וכלהי"ג(: "
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 האם יש כיום קדושת מקדש. ד"ם והראב"לפני שבועיים הבאנו את מחלוקת הרמב

הרב . על בעיה זו השיב 1מקדשב הד שאין כיום קדוש"בזמן הזה, היא דעת הראבאם כן, הבעיה הראשונה המסתערת לנגדנו לפני הקרבת קרבנות 
 –אפשר להקריב  פשךנה ונמצא שממ ,מדין קרבן בבמה ,ד מותר להקריב אפילו בחוץ"לראב שהרי ,שאין בכך כל מניעה יגראבי עקיבא רלרבו  קלישר

  ! הגרעק"א לא השיב לטענה זו, ונראה שהסכים לה.להקריב מתורת במהד אין כלל מניעה "ולפי הראב ,ם יש קדושת מקדש גם כיום"לפי הרמב

 .קושיא נפלאה)קונטרס הר צבי, מאמר א אות ב(  הרב צבי פסח פרנקהקשה  טענת הרב קלישרעל אך 

כיון שכולנו  -שבון להקריב קרבן ציבור וכן הדין הוא שרק קרבן ציבור דוחה טומאה. מעתה, אומר הרב פרנק, בואו חהדין הוא שבבמה אי אפשר 
אפשר להקריב רק קרבן  , וא"כההקרבה היא מתורת במה ,ד"אם הלכה כראב -ממה נפשך  טמאי מתים אין לנו יכולת להקריב שום קרבן מספק, כי

 !ן ציבורלרמב"ם קדושת המקדש בעינה ואסור להקריב בו בטומאה אלא קרב , כיקרבן יחידאי אפשר להקריב  אם הלכה כרמב"םך מאידך , איחיד

ם זו תהיה עולת תמיד של "לפי הרמבש על תנאי, בוקרכל כל להקריב עולה בנוש ,חשב בתחילה לתרץ ת סימן קמ(דו")מנחת שלמה מה אוירבך גרש"זה
 .ד זו תהיה עולת יחיד"ולפי הראב ,ציבור המחויב בקרבן תמיד

 ינואהיא צריכה להיות בטהרה, וכיון שלשיטתו זהו קרבן יחיד,  ,תורת במהההקרבה בד ש"לפי הראבגם כי  ,ז שזה לא יעזור"אך לאחר מכן כותב הגרש
ואומרת ש'הזמן  ,שבין המקדש לבמהמונה הבדלים  )קיג ע"א( ואין לומר שטמא יכול להקריב בבמה, כי המשנה בסוף זבחים נדחה מפני הטומאה.

 .2להקריבלטמא אסור  בבמהשגם שהכוונה )שם(  ם והברטנורא"הרמבוהנותר והטמא שוים בזה ובזה' וביארו 

 3ז, קושיית הרב פרנק בעינה עומדת."ואם כן, מסיק הגרש

הרי משבאו לירושלים נאסרו  ,לכותבם המשנה שהוצרכהה, בדיני במלדורות מ "נפקה ההתקשה מ )שם(בזבחים  תפארת ישראלשהמעניין לציין 
 אין צורך לתירוץ זהז "ולפי דברי הגרש ., שמותרים להקריב בבמותני נחקרבה לבסדר הה את שבאה המשנה להורות ,ותירץ .הבמות ולא יותרו לעולם

 א להקריב ממה נפשך."אכן ליש איסור לטמא בבמה כיון שש ,מ בכך"יש נפק ישראל, שהרי גם ל)עכ"פ לגבי דין 'הטמא'(

                            
 מרא.ועיין יד מלאכי )כללי הרמב"ם אות מא(, שאין ספק שיש לחוש לשיטת הראב"ד נגד הרמב"ם, עכ"פ לחו 1
מבואר  שהרי ,שבהקרבה טמא אינו פסול נו חולק לדינא וסובראך בוודאי אי .כמו בכל מקום ששנו טמא ,הקשה למה הרמב"ם פירש על הקרבה ולא על אכילה)שם(  התוי"טואמנם  2

 שטמא לא הותר מכללו אצל במה. ע"א זטבזבחים 
, ומאידך גדרו כקרבן יחיד שמותר להקריבו בבמה בשעת היתר , כי זמנו קבועהרי מצד אחד הותר להקריבו בטומאהממ"נ, ש קרבן פסח, שאפשר להקריב אפשר ליישבעדיין לכאורה  3

 .ואכמ"ל, ואנו הרי מחפשים לצאת ידי כולם . אמנם תירוץ זה תלוי בכמה מחלוקות)וכיו"ב שאר קרבנות יחיד שקבוע להם זמן, עיין יומא נ ע"א( בזבחים קיד ע"בהבמות, כמבואר 
זמן )מחמת הספק שמא הלכה כרמב"ם(, ממילא הרי בהכרח קבוע לה  -אמנם נראה שאפשר לחזור לתירוץ הגרש"ז, שיקריבו עולה בבוקר על תנאי, וכיון שמקריבים אותה כל בוקר 

 אפשר להקריבה בטומאה גם על הצד שהיא קרבן יחיד, שכן גם קרבן יחיד הקבוע זמנו קרב בטומאה!
העלה אפשרות זו, אך דחאה הרב פרנק  אכן, שיא זו, שכוונת הרב קלישר לדין במה גדולה ולא לדין במה קטנה. בבמה גדולה מותר להקריב גם קרבנות ציבור.דרך נוספת ליישב קו

זו במה אלא בית מקדש לכל דבר. א"כ, מדוע  לא זכיתי להבין, הרי אין צורך באהל מועד שבתוכו ארון הברית, שכן במצב כזה איןש לאבטענה שלצורך במה גדולה דרוש 'אהל מועד'. א
 רך בכלל שיהיה במקום קה"ק, שהרי בגלגל וכיו"ב לא היה כן(, וכך יחשב המקום כבמה גדולה.יש מניעה לפרוש אהל או לבנות מבנה כלשהו שישמש כאהל מועד )ולא ברור אם יש צו

ש הדין 'טומאה הותרה בציבור'. הרי בפשטות כל עניינו של דין זה הוא לאפשר הקרבת קרבנות במצבי טומאה זאת, באופן עקרוני יש מקום לומר שנידון דידן נעוץ בשורכל מלבד 
ד, ודאי שמטרת ין מתאים יותר מהמקרה שלפנינו להגדרה זו. לכן, יתכן מאד שגם הקרבת קרבן שהוא ספק קרבן יחיד תותר בטומאה, שכן גם לצד שזהו קרבן יחיבעייתיים, וברור שא

 ]ב.ס.[ בה היא ציבורית מאין כמותה, וגם מצב מעין זה כלול בהיתר טומאה בציבור. אך כמובן שזהו חידוש הטעון ביסוס.ההקר
 
 

 

י ְקָר )במדבר כד, י( כתוב בפרשה ל ִבְלָעם ָלקֹּב אְֹּיבַׁ ר ָבָלק אֶּ יֹּאמֶּ אִתיָך : "וַׁ
ה  ה ָשֹלש ְפָעִמיםְוִהנֵּ ְך זֶׁ ַרְכָת ָברֵּ לאחר שלוש פעמים יש כבר חזקה  .1"בֵּ

ועם ישראל נקבעו בברכה. נראה שפסוק זה נרמז במילות השיר 
ְך ָשלש ְפָעִמיםסֹוֲעִדים בֹו " ת לברך את ה' " אנו סועדים בשבת על מנְלָברֵּ

 שלוש פעמים כדי לקבוע לו ברכה.

בחלק זה  .שבת ושומריהההשיר עסק במעלת של  ודםהקחלק ה
 מתחילה בקשה מה':

ָך ְליְֹׁדֶעיָך מְ  ְֹׁך ַחְסד ְ שומרים את השבת ויודעים אותך( אפילו שאתה ה)לעם ישראל ש 

ֹׁא ְונוֹׁ גם  ִביִעי נְ,ֵקםֵאל ַקנ  ְ ם ַהש   ְטֵרי ַלי וֹׁ יום ל)שומרי היום השביעי/ המצפים וֹׁ

ראשית לז, יא ע"פ רש"י שם(. ושתי בר" )באת הד שמרהשביעי כמו "ואביו 
ר ְלהָ  - שבת קדשך"( שומרי ומצפים" – המשמעויות נכונות מוֹׁ ר ְוש ָ )להקים  ֵקםָזכוֹׁ

ְ ְ,כלומר לקיים( ,ולהעמיד ֵחם ש  ֵלםמ ְ ִבְנַין ש ָ של ביהמ"ק/ ירושלים שנקראת  ב ְ

ְבִהי "שלם" ַ ֶניָך ת  ָ ר פ  אוֹׁ ְ,יהם להיות בוהקות()תאיר להם פנים עד שתגרום לפנ ֵקםב ְ

יֶתָך  ֵ ן ב  ֶ ש  2ְֵקםַתש ְ  )היוצא מעדן(ְוַנַחל ֲעָדֶניָך  )ישבעו מטובך הבא מביתך(ִיְרְויֻן ִמד ֶ

ְ)וזה משל על רוב השפע )מצודות((

ִצירזוֹׁ עְ  ָחִריש  ו ַבק ָ ֶ ִביִעי ב  ְ ש   ְבִתים ב ַ וֹׁ לָ  3ר ַלש   )כצ"ל ע"פ מחזור ויטרי.  ִמיםְלעוֹׁ

 ,ולמים' ממלאכה('לע -'לעולמים' או על המילה 'לשובתים' -ור'ומוסב על המילה 'עז

ה פְ  ִסיָעה ְקַטנ ָ ְ וֹׁ פ  ְסִעים ב  שלא יהא הילוכך  -)כמ"ש בגמ' )שבת קיג( "מעשות דרכיך וֹׁ

 ,כהילוכך של חול"... וע"פ המשך הגמ' אסור לפסוע פסיעה גסה בשבת( של שבת

                            
 בעקידת יצחק שמקביל את שלושת הפעמים לשלושת הרגלים שהוכתה האתון. יןעי 1
ֱחָסיּון:" 2 יָך יֶּ ל ְכָנפֶּ י ָאָדם ְבצֵּ ְסְדָך ֱאֹלִהים ּוְבנֵּ ה ָיָקר חַׁ יָך יִ  מַׁ ָך ְוַנַחל ֲעָדנֶׁ יתֶׁ ן בֵּ שֶׁ ְרְוֻין ִמדֶׁ

ם ִיים ְמקֹור ִעְמָך ִכי :ַתְשקֵּ ה ְבאֹוְרָך חַׁ יָך: אֹור ִנְראֶּ ב ְמשְֹך ַחְסְדָך ְליְֹדעֶׁ י לֵּ " ְוִצְדָקְתָך ְלִיְשרֵּ
התורה  - "ותן חלקנו בתורתך" :תפילת שבת חוסונראה שרמז כאן לנ .יא(-)תהילים לו, ח

זהו  - יו של ה' ומבקשים שיאיר פנינו ממנה ויתן חלקנו בה. "שבענו מטובך"היא אור פנ
 וזהו "ונחל עדניך תשקם". ,בעולם הבא - שועתך""ירויון מדשן ביתך", "ושמח נפשנו בי

ֲעבֹּד  3 ת ָיִמים תַׁ שֶּ ָחִריש ּוַבָקִציר שֵּ  ִתְשבֹּת: )שמות לד, כא(ּוַבּיֹום ַהְשִביִעי ִתְשבֹת בֶׁ

וֹׁ  ֲעִדים ב  עָ  על מנתסוֹׁ ְ לש  פ  ְצִהיר צְִלכן  ,יםמְְִלָבֵרְך ש ָ ַ  ותאיר( 4)תזהירְדָקָתם ת 

ְבַעת ַהי ָ  ר ש ִ אוֹׁ ָרֵאל ,)של מעשה בראשית( 5ִמיםכ ְ ָ  ה' ֱאלֵֹׁהי ִיש ְ )כך  ִמיםָהָבה ת 

 הנכונה  ע"פ מחזור ויטרי וככל הבתים בית זה מסתיים בפסוק. ולשון הפס': הגירסה
ל ה' ) ר ָשאּול אֶּ יֹּאמֶּ י'ֱאֹל אל האורים ותומים(:-"וַׁ ל' הֵּ תן גורל  שלם -ָהָבה ָתִמים ) -ִיְשָראֵּ

ד יֹוָנָתן ְוָשאּול ְוָהָעם ָיָצאּו" )שמואל א' יד, מא( וע"פ זה אנו מבקשים מה'  ִיָלכֵּ ואמת(! וַׁ
. ובדפוסים השתבש ל"אהבת תמים" 6שיביא את הברכות באמת ובתמים ויקיים דבריו

י ִיְשָראֵּ  )אהבה שלימה ללא פגם(.  וכן נוספו המילים "ה' ת עֹוָלִמים" ע"פ ֱאֹלקֵּ ל ְתשּועַׁ
ת עֹוָלִמים..." )ישעיה מה, יז(.  ע בה' ְתשּועַׁ ל נֹושַׁ  הפס' "ִיְשָראֵּ

 :(מסתיים בפסוק מפרשתנו)ו בשיר המקורי יש בית נוסף המשלים את הא"ב

ִמְצווֶתיָך ְוַטֲהֵרם קְ  ם ב ְ ֵ ש  ַמִים ַלטֹׁ לגמריד ְ ָ ֶעֶצם ַהש   רכ ְ ְנֵחמוֹׁ  ה'ָך חֲ ו  ר, 7ה  ַ )תנהיג ת 

ְקָעה ֵתֵרד בנחת אותם( ב ִ ֵהָמה ב ַ ב ְ ָהרְִמן הָ  )היורדת ללכת בבקעה( שזה נוח לה כ ַ

ְ ְ,8)מהליכה בהר( ֵתיֶהםש  ֵנם ת  ְ)תן להם לשבות. או שגורסים "ִשבטיהם"(  ב ְ כ ְ ַ ש 

ַנֲחַלת ַהס ַ  ְב ְ ר )ע"פ  )בנחלת ציון שנמצאת בה לשכת הגזית המכונה "אגן הסהר"ה 

ת ֲעֵלי נָ ויהיו שם ְ,יר השירים ז, ג((ש וֹׁ ַגנ  יו  כ ְ ָ ְנָחִלים ִנט  ְ.ו(, דכ במדבר) ָהרכ ִ

ם י ַלּיֹום ַהְשִביִעי ָזכֹור ְוָשמֹור ְלָהקֵּ ם, נֹוְטרֵּ ל ַקנֹא ְונֹוקֵּ יָך אֵּ  ְמשְֹך ַחְסְדָך ְליְֹדעֶׁ
השומר שבת מעיד על מעשה בראשית ומודה  ,)שמות כ, יג(ע"פ הרמב"ן  -

שבת אנכי" ושכרו נכלל ב"עושה חסד לאלפים", והמחלל במצות "
ל -בעונש של "א נכללו ,מכחיש מעשה בראשית וכופר במצות "אנכי"

 -ונראה שזאת כוונת המשורר: משוך חסדך ליודעיך .קנא פוקד עוון..."
                            

ְצִדי ְוַהַמְשִכִלים ַיְזִהרּו ְכזַֹהר ָהָרִקיַע וכעי"ז כתוב: " ,וכך גירסת מחזור ויטרי "תזהיר" 4 י ּומַׁ קֵּ
ד )דניאל יב, ג(. כֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָועֶּ ִבים כַׁ  ָהרַׁ

ִים  5 ה ִשְבָעתַׁ ָמה ִיְהיֶּ חַׁ ָמה ְואֹור הַׁ חַׁ ְלָבָנה ְכאֹור הַׁ ְביֹום ֲחבֹּש  ת ַהָּיִמיםְכאֹור ִשְבַע ְוָהָיה אֹור הַׁ
ָכתֹו ִיְרָפא ץ מַׁ חַׁ מֹו ּומַׁ ר עַׁ בֶּ ת שֶּ  .)ישעיה ל, כו( ה' אֶּ

 רומז גם לעניין הגורל שה' יביא לנו גורל שלם וטוב.ואולי  6
ִפיר " 7 סַׁ ת הַׁ ה ִלְבנַׁ ֲעשֵּ ְגָליו ְכמַׁ ת רַׁ חַׁ ם ַהָשַמִים ָלטַֹהר...ְותַׁ צֶׁ והבקשה כאן  .)שמות כד, י( "ּוְכעֶׁ

 לבנו לעבדך באמת". וטהר... קדשנו במצוותיךבוססת על הנאמר בתפילת שבת "מ
ָמה ַבִבְקָעה תֵּ  8 נּוַכְבהֵּ ד רּוַח ה' ְתִניחֶׁ ת )ישעיה סג, יד( רֵּ ם ִתְפָארֶּ ֲעשֹות ְלָך שֵּ ְמָך לַׁ ְגָת עַׁ ן ִנהַׁ  כֵּ
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 מלאכי גוטמן // )ב(כל מקדש שביעי 



 

 

ל קנא, כיון -שאתה גם אשהרי הם שומרים שבת, אפילו  ,המאמינים בך
ומקיימים "זכור" שהוא ציווי על ענייני  ששומרים את היום השביעי

עושה חסד", ומקיימים "שמור" שהוא ציווי על "ים לילכן ראוהעשה ו
 ל קנא".-ענייני הלא תעשה ולכן צריכים להינצל מ"א

ְך ָשלש ְפָעִמים" וש סעודות שבת יש צורך לאכול פת בשל - "ְלָברֵּ
רצא ובמשנ"ב שם כך שמברכים אח"כ ברהמ"ז. ועי' בשו"ע סי'  ,בסעודה

יש לאכול פת בשיעור כביצה, ורק  שלכתחילה גם בסעודה שלישית
והחכם עיניו בראשו שלא ימלא  .בדיעבד אפשר לאכול דברים אחרים

תיאבון.כדי שיוכל לאכול סעודה שלישית ל ,בטנו בסעודת הבוקר

 
 

אותו ביקשתי, וחלילה לי הספציפי  ליוןיגהס. רצוני לומר שתה חרבדיקה שגרתית באתר ישיבתנו הק', בגנזך הדיגיטלי של עלוני אשכולות, העל
בקלסרים המכילים את רוב  ,שבספריהכנראה שרצה הקב"ה, ובחיפוש נטול יגיעה בניירת  1.הוא הוסר מהארכיוןמלנקוב את מספרו המפורש, בדיוק 

אוי ל'צדיק' ואוי ש שלי נמצא שם מעבר לאותו מאמר, אלא מאמר  והמאמר 'האסור' שבו. האמת שאףפשוט כמו התגלגל לידי אותו עלון  ה'אשכולות',
אין בכוונתי להזכיר  פולמוס שעורר אותו מאמר בקרב כל הישיבה.להיזכר, כעת או בהמשך, בהבחורים והאברכים משנה ד' ומעלה עשויים  ...לשכנו

ימחלו לי הצעירים יותר שאין מתוך דעת תורה תמימה... נשכחות, אך הדברים שראיתי השבוע ושיובאו להלן יש בהם כדי לאזן את הגישות 
 .הקדמה שאינה הכרחית להבנת גופם של דברים כי אינה אלא ומקה של פסקה זו. הרשיתי לעצמי לכתבהבאפשרותם לרדת לע

*** 
שבהן שכולן דורשות  השוהצד . ההדרשות נסמכות על פסוקים שונים ברחבי הפרשהשות חז"ל בנוגע לבלעם. ה באו מקבץ דר"במסכת סנהדרין דף ק

 אותו לגנאי. ולא גנות נח...

 2."בעיר על שבא -'בעור בן' .עם שבלה -'בלעם'...  תניא" שבפשוטו אך מתאר את שמו, דרשו: ,כך למשל על הפסוק מתחילת הפרשה

ויכוח, , ומנהלת מולו רי בלקלבין שבינו  שהתקיים אמצע שיחכקוטעת את בלעם ב אך חז"ל פירשוה ,לא הספיקה לפרש את שיחתהאמנם  האתון
 :ב, ל()כ 'וגו אתנך אנכי הלאעה"פ  וז"ל עונה אט אט לכל טענותיו, ומוכיחתו בפניו.

 ברטיבא, להו אמר ?אסוסיא רכבת לא טעמא מאי ,ליה אמרו [אחמריה רכיב דהוי שרי בלק ליה דחזו דבעידנא, ידע הוי לא בהמתו דעת אפילו בלעם] תניא
 אמרה, בעלמא לטעינה -לה אמר !"אתונך אנכי הלא האתון ותאמר" מיד .[בדר"כ אני משתמש בסוס אך כעת אינו זמין לפני כאומר, .הנחתיו חובא] ליה שדאי

, בלילה ואישות ביום רכיבות לך עושה שאני 3אלא עוד ולא "!הזה היום עד מעודך" ליה אמרה, בעלמא באקראי -לה אמר "!עלי רכבת אשר" ליה
 ".סוכנת לו ותהי (, בא א"מ) התם וכתיב "הסכנתי ההסכן" הכא כתיב

אומרת זאת בתוספת האתון ועוד, ש 4לשון מלומדת ומורגלת. - טו כתרגומו? רש"י מפרש פשו?לשון חימום -' ההסכן הסכנתי'וכי זה הפשט במילים 
ראו חז"ל  מהות המושאלת מאבישג(. וכן הסכינה )במשמעבעוד שלפי חז"ל א! לא הסכנתיכאומרת, מורגלת אני לעשות לך כך?  וכי - תמיההה"א ה

 לעמוד במקום צר באופן שתלחץ ותדחק בפשט המילים שהושמו בפיה ערב שבת בין השמשות...  דרך הפשט,ן מ להטותה

 התם וכתיב, 'שכב כרע' הכא בכתי, היה אתונו על בא בלעם, דרבינא בריה מר אמר - ד, ט()כ 'שכב כרע'הדרשה התמוהה ביותר באותו עניין גורסת כך: "
לא כתיב כלל בנוגע לבלעם,  'כרע שכב'אחרי דהפסוק  ,מעט כל המפרשים נתעוררו לתמוה על דרשה זוכ"ו'". שכב נפל כרע רגליה בין' (, כזה שופטים)

 אתונו??מכאן שכך נהג בלעם ב ואיך אפשר לדרוש ולדעת 5?"ם של ישראל, ומאי שייך זה להדרשהורק הוא מדבר בזה בשבח

'השחרת יסוד גדול למדתי מדברי בעל 'תורה תמימה' אשר שופך אור על כל הדרשות הללו, והדומות להן ברחבי הש"ס והמדרשים, העוסקות ב
 :אות יג( ,)במדבר כב, לואצטט כאן את עיקרי דבריו  כאלה ואחרות. ת'דמויו

תולין את הקלקלה " (בע"ט ק)מ"ש חז"ל בב"ב  רךדל ע ,ות הבאותליה בפרשיוהדומה א ,בכלל כנ"ל( לבלעם האתוןתוכחת ) נראה תכונת דרשה זו
שהיה בלעם בעל נפש  מדידועוגם הכא כן,  ...תולין בו מעשים מכוערים, עיין שם ,כלומר דמי שידוע למקולקל במעשיו או במדותיו ".במקולקל

  6.סמכו זה על לשון הפסוקים לדברוכסימן תלו בו הקלקלות הראויות לבעל מדות כזה,  ,משחתה ומדות מגונות

 .ידוע – זה הנתון, או בלשונו של ה'תורה תמימה' .יבאופן כלל פירוש לפירושו, הייתה לחז"ל קבלה בדבר שחיתותו המוסרית והמעשית של בלעם
צפוי, הרשות נתונה לפרש הפסוקים כולם לגנאי, כ'אסמכתא' של דברי אגדה על לשון הפסוקים. בידם 'להשחיר את דמותו' לגמרי למרות מכיון שזה 

 .ן שמסתבר מאוד שזו הייתה המציאות היומיומית אצל מושחת שכמותוכיו, על מנהגו הספציפי הזה אין להם קבלהועל אף ש, הפשט אינו כןש

וכ"ש שאת הידוע  7.ים המדברים אודותיו באופן ניטרליפסוקלגנאי  מפרשים, לא היו העצמית חז"ל על רשעותו קבלתלולא אני, כי שומע  מכאן
 לצדיק, אין לפרש אלא לשבח...

*** 
וכן יש לפרש כונת הגמרא בב"ב " פירושו היסודי בפרשתנו: לחתום את עצמו וכך ראה הוא ,יפה ותמה ,ולי המאמר, אין לי אלא לחתום בדעת תורהשב
 והוא ג"כ ע"ד תולין את הקלקלהשחמש עבירות עבר באותו היום וכו',  - "ויבא עשו מן השדה והוא עיף"שדרשו את הפסוק דפ' תולדות  (בע"ו ט)

 וד"ל. עכ"ל, ".ומדרשיםוכהנה הרבה מאמרים בתלמוד  .ולקלמקב

                            
 רה פרי עטם של בחורי, ואברכישכן מופיעים שם, על מנת שתהיה אפשרות לפתחם. זהו אוצר בלום של תו שמא זה גם המקום להעיר בעדינות שיש לטפל גם בשאר הגליונות 1

 עם כל זה אני מאמין.. להשפיע השפעה ניכרת...ו של כותב מאמר ומאמין יתר על המידה ביכולתומן הראוי שתהיה גישה נוחה לאוצר נפלא זה. ואולי אני תמים מדי , הישיבה
 כמו 'ושלח את בעירה'. ועיין בדרשה שבהמשך המפרטת יותר עניין זה שבא על אתונו. ,בהמהכלומר  2
את המשך המשפט אך העדפתי להימנע מכך לכבודה של תורה. בכל אופן ברור שבמשפט זה הפותח במילים שהודגשו נמצאת עיקר טענת האתון ועיקר באמת היה צריך להדגיש  3

 דרשת חז"ל לגנאי.
. אך אפשר שזה נחשב מדרש של מקרא וטורחוק מפש (. ולדעתי מדרש זהע"ב זכר גם במסכת ע"ז דגם את המדרש הנ"ל )שהוהביא הפשט, שבאר את  אחר והתפלאתי לראות שרש"י 4

 .. ולא ראיתי מי שהתייחס לענייןשל האתון 'יתרים'כים והדבריה הארו בכל, בהיותו מסביר את הצורך והפשר ג, ח( שית)עי' רש"י ברא המיישב דברי המקרא דבר דבור על אופניו
. וכן הרש"ש בסנהדרין מעיר: "הגרי"פ גמגם בראיית פסוק זה 'כרע נפל'וכתיב התם  'נופל'סא זו והגיה: כתיב הכא לשונו של ה'תורה תמימה' שם אות יח. וכתב שהגר"א מחק גיר 5

ומפרש שאע"פ שהפסוק נאמר על ישראל, אפשר לשמוע ממנו גנות בלעם מעצם זה שהעלה על דל שפתיו את המילה  ,עצמו רוצה ליישב הגירסא הרש"ש והגר"א ז"ל משבש ליה".
יישב את  'תורה תמימה'ומעניין שגם המוכח שהיה רגיל הוא עצמו בטומאה. עיי"ש בהרחבה. , . ומדהוציא לשון טומאה מפיו'כרע רבץ'כדמצינו אצל יעקב שברך  ',רבץ'במקום  'שכב'

 הגירסא שלפנינו בעזרת אותו הסבר ממש כשל הרש"ש, ומדלא הזכירו נראה שכיוון לזה מדעתו.
ורה תמימה  התוהנה המן נופל על המטה", העיר  ()אסתר זא"ר יוחנן, בלעם קוסם באמתו היה, כתיב הכא נופל וגלוי עינים וכתיב התם  - ד, ד(כ)וגלוי עינים  גם בהקשר לדרשה: "נפל 6
 עיין מש"כ לעיל פרשה כ"ב אות י"ג עיין שם וצרף לכאן". ומה ראו חז"ל לדרוש כן,: "וכלל דרשה זו ותכונתה (אות ג ,שם)
  .דושת פשוטו של מקרא'החילוק בין קבלת חז"ל לפרשנות חז"ל למדתי לראשונה ממאמרו של הרב קופרמן זצ"ל על פרשת נח, אשר מובא בספרו המחכים המלמד והמומלץ: 'ק את 7

 חז"ל', כמושג שסביבו סובב הדיון. קבלתשגם העורך לשעבר בהערתו המחכימה 'שם', התבטא במושג ' 'ויגל ה' את עיני'

 ר' תמיר רוצ'ס // והצדיקו את הצדיק / והרשיעו את הרשע

 



 

 

 

 1.בסדר הנחת הפרשיות בתפילין ידועה מחלוקתם של רש"י ור"ת
היה נכדו ר"ת וע הרי כיד ,היאך תיתכן מחלוקת בעניין זה קשה, ולכאורה

ההפך אחד וקבע לעצמו שיטה זו  והיאך בא רבינו תם יוםשל רש"י, 
 ?גדולי בעלי התוספות בשיטה זורבינו תם מ על מה הסתמךו ,ומסב

 :תרומא (ע"ב )לדמנחות ב מ'הג .הגמרא סוגיית להבנת הענין נציג את

 אם הוהי שמע, מימין יביאך כי הוהי לי קדש? סדרן כיצד: ר"ת
 של מימינו כאן: ק"ל, אביי אמר! איפכא והתניא .משמאל שמוע
 .כסדרן קורא והקורא, מניח של מימינו כאן, קורא

 :)ד"ה הקורא( ירש"פירש ו

 הילכך .מאוחר ומאוחר מוקדם מוקדם ,בתורה כתובין שהן כסדר
 קורא של מימינו ,מימין יביאך כי והיה קדש לעיל דקתני הא

 ונמצא ,לשמאלו מימינו כדרכו קורא כשהוא דהשתא ,קאמר
 2.כסדרן קוראן

 כתבו:)ד"ה והקורא( שם במנחות  תוספותהו

 שתיהן שקורא ,פלגינהו דאמאי ,(רש"יפירוש ) ת"רל וקשה
 ראשונה לומר לו היה ,משמאל האחרונות וכל מימין הראשונות

 ורביעית מימין ראשונות' דג איפכא או ,משמאל חרותא וכל מימין
 קורא של מימין יביאך כי והיה קדש ,ת"ר ומפרש ...משמאל

 שמוע אם והיה ואחריה מבחוץ שמע הוי קורא של ומשמאל
 .שחלקו מה תאהש וניחא ,מבפנים

 :ראקוה, מימין לשמאל של תי השיטותשלסדר הפרשיות למעשה, כך 
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 ר"ת            רש"י
)רבי יוסף  שיטת ר"תעומדים בה ניםגאו כמה התוספות הזכירובהמשך ו

כתב כשיטת  גאון שגם רב שריראוהרא"ש הוסיף . רב האי גאון וכן רבינו חננאל טוב עלם,
 מלוניל ד"אב והרב ברזילי בר יהודה והרב ף"הרי כתב שכן עוד כתב ובמרדכי ר"ת

דהמחלוקת  (אות א "א ח"א או"ח סי' גבייעיין )מי שכתב  ועוד יש .(סוברים כר"ת
 חכמי מימי ,עוד יותר דר הנחת הפרשיות בבתים הינה קדומהבס

 סדר( בא פ"ס) מכילתאהדעת לש. להירושלמי המכילתא בין ,התלמוד
 בידי היה וכנודע, מאתנו אבדש) קדשים בירושלמי אולם, י"כרש הפרשיות

 בגדלו שהעיד וכמו ,ת"ר עתכד, באמצע דהויות מבואר( הראשונים
 מסדר ירושלמי בתלמוד ראה עצמו שהוא ,יצירה ספר' בפי ד"הראב

הפרשיות א סדר ר"ת ח"ו לא המציולכן מובן ש .באמצע דהויות, קדשים
נקראו  ,שחיזק שיטה זו ךכואולי על  .3באשלי רברבי תלהנאלא  ,מעצמו
 4.'תפילין דר"ת'ו על שמ

 .ך תיתכן מחלוקת כזאת גם בדורות הקדמוניםהיא ,אמנם אכתי קשיא
 והרי הגמרא בסוכה ,והיאך נפסקה המסורת בין אב לבנו מאז מתן תורה

 א"כו ,היודע לשמור תפילין אביו קונה לו תפיליןקטן שת אומר (ע"א )מב
                            

)כרש"י אך בסדר הפוך  רבא השימושא :עוד ב' שיטות בסדר הפרשיות שבתפילין יש 1
 .(כר"ת אך מימין לשמאל -ה "ה פ"ג תפילין 'הל) הראב"דו ,(מימין לשמאל

 בר נחמן רב שאל" :איתא( ע"א ו) בברכות שהרי רש"י סותר דברי עצמו, לכאורה אמנם 2
 :ל"בזה י"רש כתבו ".?בהו כתיב מה עלמא דמרי תפילין הני אבין בר חייא רב את יצחק

 ,יביאך כי והיה ,בכור כל לי קדש, שמוע אם והיה ,שמע כתיב דידן בתפילין בשלמא"
 הםל וזכרון אות הוא ברוך הקדוש של מצותיו זכרון לשום בהם שנצטוו פרשיות
 ובפשטות! שונהדר הבתים סכאן ו. "בהו כתיב מאי( 'ה של תפילין) בדידיה אלא; לישראל

 ,דהיינו ,רק שכתב הפרשיות כסדר שמפרש ,דרש"י כשיטתיה סבירא ליה להסביר יש
ן ובקדש ובוהיה כי יביאך מדבר בעני ,שמע והיה אם שמוע רומזים על זכרון המצוות

 י בלשונו שענה על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון."ודקדק רש .אות וזכרון לבני ישראל
קבר בשבימה נפלה  ושכתב מרדכיסמ"ג והה ( הביא דברידל)או"ח סי' בית יוסף וה 3

 ,בראיה זו האחרונים ודנו .ומצאו שם תפילין הכתובים בשיטת רש"י הנביא יחזקאל
אולם  .ם שהיו פסולים גנזוםשמשו ,ר"תכתב שם שהיא גופה ראיה לשיטת  הדרישהד

שאם כדבריו יכלו רק להחליף הפרשיות )אמנם זה מדובר רק  ,ענה לדברי הדרישה הב"ח
מכל מקום אנו רואים  .בתפילין של ראש דבתפילין של יד אי אפשר להחליף הפרשיות (

   .ימי הנביאיםהמציאות שנהגה בשהמחלוקת היא גם על 
מחמירים  למה הרבה לבאר (,ד 'סי או"ח נאיתני) נודע ביהודהעיקרון זה כתב גם ה 4

או  אם הפרשיות אם עומדותלענין )כגון  כשיטת ר"ת במקום זה ולא במחלוקות אחרות
 .עומד בזו השיטה משום שמחלוקת זו הינה קדומה ולא רק ר"תזה והסביר ש .שוכבות(

והיאך יעלה על הדעת שביום מן הימים תתעורר  ,כל אב נתן לבנו תפילין
 .מחלוקת בדין זה

דמשה רבינו הביא לכל העם תפילין  ,)פרק ל( יםאמונת חכמבספר וכתב 
 טעמים כמוסים למצות אמנם ליחידים מהדור נתן ,כשיטת אחת

ובמהלך  .והם היו כשיטה השניה ,עוד זוג תפילין ואלו עשו תפיליןה
ואלו  התפילין הרגילותהן אלו  תהדורות אחר כך נתעוררה מחלוק

 .למצווה מן המובחר

 :(וירא פרשת ראשונה שנה) בן איש חייים בנו יוסף חרבי ובדומה לכך כתב

 שסברה מחלוקת כשאר זו מחלוקת חושבין היו בתחלה והנה
 אליהו מפי בקבלה והגיד ל"ז י"האר רבינו בא אך, בטלה אחת
 ומימות, תרווייהו למעבד וצריך, אמת הסברות ששני לטוב זכור
 .זוגות' ב מניחים היו הגאונים ועד ה"מרע

 :(סימן ג) שו"ת מן השמיםרבי יעקב ממרויש בוכבר כתב כן 

 מחלוקת כך למטה וכמחלוקת ,חיים אלהים דברי ואלו אלו
 מעלה של פמליא וכל באמצע הויות אומר ב"ההק. למעלה
 פני ועל אקדש בקרובי' ה דיבר אשר והוא. כסדרן הויות אומרים

 .תחילה שמים מלכות פרשת בהיות כבודו וזה, אכבד העם כל

שהטעם  (במילואים לפרשת בא עמוד רעא) תורה לשמהועוד הסביר בספר 
ועוד  5,משום שהיה זלזול במצות התפילין ,לפרוץ המחלוקת בעניין זה

לא  היאךושם העיר שקצת קשה  .מפני גזרות הגויים שלא יניחו תפילין
 (אות טו) וביביע אומר .נשאר אף תפילין אחד שיבדקו מה סדר הפרשיות

נצפ"ך משאותיות  (ע"א )גמבואר במגילה שהרי  ,יתכן דבר זההוכיח ש
וכתבו התוספות שם שלא היו  .ויסדום שכחום וחזרוו ,צופים אמרום

ושאל  .שכבר שרף אמון את התורהכיון  ,יכולים לבדוק בספר תורה
ומכאן מוכח שגם תפילין לא היה להם  ,דקו בתפיליןיבי"א למה לא בה

שבתפילין לא מופיעים כל  ,'בתיתבעל'בדרך  דחותאולם אפשר ל .לבדוק
    ו לבדוק בתפילין. יכללכן לא ואולי  ,רק חלק מהםאותיות מנצפ"ך אלא 

ביא דברי הו .הסבר בזה על דרך הסוד (לד סימן "חאו) ערוך השלחןוכתב 
 לי קדש דאיהו' הוי כסדר דיליה תפילין" :)דף רנח(ס בפרשת פנח הזוהר

 באמצע הויות דאתי בעלמא אבל ,שמע אם והיה שמע יביאך כי והיה
ל יאמרו שלעת" נ ע"א()ע"פ הגמ' בפסחים  ערוה"שר וביא ...."'ה' ה דאינון

כי יש בה  שם הוי"ה ככתיבתו. לכן, כיום פרשת 'והיה אם שמוע' אחרונה,
תהיה אחרונה, ו'הויות שיש בה רק אהבת ה', עונש, אך לעת"ל 'שמע' 

 קריאת השם ככתיבתולומר ששהם כשני שמות הוי"ה סמוכים, להדדי', 
 נכון יותר ז"דבזמה אלא ,התורה כוונת לפי אמת שניהם ז"דלפ ונמצא" -

 "....שאמרנו הטעמים מפני י"כרש

 אחר רק נאמרה תורה שמשנה דכיון ,ארב ו()או"ח סימן ר שו"ת מים חייםבו
 כי והיה קדש שיותפר רק מתחלה שהניחו בתפלין היו לא כ"א, שנה' מ

 בימי נשתכחו, שמוע אם והיה שמע האחרים' ב כשנאמרו כ"ואח. יביאך
 .הנחתם מקום ידעו ולא, שנשתכחו הלכות אלפים' ג בכלל משה אבל

 י"כרש העולם ומנהג: "(, אלד"ח או) מרן בשו"עכתב  ,הלכה ענייןול
 :ובסעיף ב כתב ".ם"והרמב

 ,שניהם ויניח תפילין זוגות שתי ויעשה, שניהם ידי יצא שמים ירא
 ,6חובתי ידי יוצא ניא דהלכתא אליבא שהם באותם בהנחתם ויכוין

 בבת להניח יוכל לא (שאם א"וי) ...בעלמא כרצועות הם והשאר
 ותפלה ש"ק בשעת עליו ויהיו עליהם ויברך י"רש של יניח ,אחת
 אם והיה שמע בהם ויקרא ברכה בלא ת"ר של יניח התפלה ואחר
.7שמוע

                            
)סימן  כלבוהמהם  .יליןתפכלל מישראל שלא הניחו  רביםשהיו כמה ראשונים וכיח מהו 5

שלא נהגו להניח אפר בראשי החתנים כיוון שאין העם  (סה סי' אה"ע) י"בב ובאשהסב( 
 :כתב (ע"ב )ברכות יד המאירי. ופאר תחת אפרולא שייך  מוחזקים כלל בהנחת תפילין

 ידועים בימים אלא להניחם שלא נזהרים שהיו חכמים במקצת הזכירו המערב ובתלמוד"
 ."ונתרפא יסורים עליו שבאו אחר אלא מניחם היה שלא מי בהם והיה ,בשנה

 חשש בל תוסיף. בכךשיש שכתבו יש אולם  ,ין ששניהם אמתכתב שיכוהבא"ח אמנם  6
ועיין שו"ע  .שמו"עאחרי וכן המנהג הרווח היום להניח של רש"י מתחלת התפילה עד  7

 .(ג הערה לד' סי תפילין)הל'  יוסף ילקוטב, ומש"כ על כך נהוג כןלמי מותר ל שם סעיף ג
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