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~ קידוש ~

Lavan sought to destroy 
everything. He was not 
the first – nor was he the 

last. We are not told much about him other than the fact 
that he was a “ramai”. We are told about haman that he 
put his eyes on what was not his – therefore he lost even 
what was his (Sota 9b). This is very interesting. However 
about Bilam we are told much more. He too put his eye 
on what was not his – he too lost everything. However 
Chazal elaborate on what was his – what he lost. He was 
elevated as the Navi for the nations. He is compared to 
Avrohom Avinu. His prophecy is part of Chumash. He 
had talmidim. He sought to replace Avos – he was too 
late. How did he think such a thing. There is no question 
that he was a most imposing figure. He is mentioned in 
the Mishna as not having a share in the world to come 

(Sanhedrin Perek 11). His talmidim have all the major 
flaws in personality – yet can not be discerned until we 
find them in Gehonom (Avos Perek 5). Obviously he did 
a good job. Not good enough. The Maharal sees Avrohom 
as controlling his Midos – Where as Bilam is necessarily 
controlled by them (Derech Chaim – ibid). This is part of 
our unique heritage. It would seem that Bilam saw this 
– but could not fathom how or why. His contribution to 
the Torah is the line of demarcation between the nation 
Chosen and all the nations of the world. Hen Am Levada 
Yishcon. Everything about the Jew is sanctity. Everything 
about the goy is not. When will we hear this? Our constant 
battle is over Havdala. Bein Kodesh lechol – Bein Yisroel 
L’amim. Golus necessarily exacerbates these issues. These 
are the days that call for our heightened attention. May 
we merit – Amen... 

A Message from the Rav
Rabbi Daniel Belsky shlit”a

“שיהיו שפתותיהם דובבות”
המעוניין להקדיש את הוצאת הגליון לעילוי נשמת יקיריו שהלכו לעולמם ולזכותם בכך בעולם 

העליון באלפי זכויות של לימוד תורה ויראה יפנה להמערכת
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'פרשת בלק' ולא 'פרשת בלעם' - 
מעלת נקודת הרצון הפנימי 

הרב אברהם משה רוט שליט”א

הרצון האמיתי של  הגדולה של  עוסקת בהשפעה  בלק  א. פרשת 
בלעם  הנה  ודרגתו.  מעשיו  על  פנימיותו,  בתוככי  המסתתר  האדם, 
היה בעל דרגה נשגבה של נבואה, וגם התנהג לכאורה כצדיק גדול, 
עמד על משמרתו כצור חלמיש ‘אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב 
פי  על  ואף  מאודך’!  ‘בכל  ממש  אלקי’,  ה’  פי  את  לעבור  אוכל  לא 
שבלק כעס עליו וגרשו בבושת פנים מכל מקום לא החניף פנים אליו 
וענה בקול ברור ותקיף ‘את אשר ישים ה’ בפי אותו אשמור לדבר’ 

‘כל אשר ידבר ה’ אותו אעשה’.

מאידך, בלק נראה במבט שטחי רשע הרבה יותר גדול ממנו, שהרי כל 
רצונו היה להכות את ישראל, ולא הפסיק להסית ולהדיח את בלעם 

לקלל את ישראל שיכלו מן העולם, גם כנגד רצון השי”ת! 

מעשיו  על  חמורות  נענש  שבלעם  לומדים  אנו  בתורה  אמנם,  ב. 
מוסרית,  לרדידות  כדוגמא  עולם  לדיראון  נזכר  הוא  בחרב,  והרגוהו 
כרבם של המושחתים, כמו שאומרת המשנה באבות: “כל מי שיש 
בידו שלשה דברים הללו הוא מתלמידיו של בלעם הרשע... עין רעה 
גיהנם  יורשין  הרשע  בלעם  של  תלמידיו  רחבה,  ונפש  גבוהה  ורוח 
ויורדין לבאר שחת שנאמר: ואתה אלקים תורידם לבאר שחת אנשי 

דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך”.

הקרבנות  בשכר  טובה:  לאחרית  זוכה  מואב  מלך  בלק  לעומתו, 
שלמה  המלך,  דוד  המואביה,  רות  ממנו  שתצא  זכה  הוא  שהקריב 
המלך, ומשיח בן דוד. כמו שאמרו חז”ל )סוטה דף מז(: לעולם יעסוק 
אדם בתורה ובמצות ואף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא 
מואב,  בלק מלך  ושנים קרבנות שהקריב  לשמה, שבשכר ארבעים 
עולות  “אלף  בו  שכתוב  שלמה,  ממנו  שיצא  רות,  ממנו  ויצתה  זכה 
יעלה שלמה”, ואמר רבי יוסי בן חוני: רות בתו של עגלון בנו של בלק 

היתה!

בעל מדריגה  הנביא, שהיה  בלעם   – היוצרות  נהפכו  איך  וזה פלא, 
ובעל השגות נפלאות, ושמע לקול ה’ בלא סטיה לכאורה, נהרג בחרב, 
של  אמה  רות  ממנו  יצאה  ישראל  את  להשמיד  שרצה  בלק  ואילו 

מלכות. אתמהה.

גדול כוחה של הרצון האמיתי שבתוככי  ג. יש ללמוד מכאן, כמה 
פי  על  לכאו’  והתנהג  השגות  בעל  היה  אמנם  בלעם  האדם.  נפש 
ציווי ה’, אך בתוך תוכו שאף והשתוקק כל הזמן לקלל את ישראל 
ולהשיג ממון וכבוד. הוא כל הזמן ניסה בתוככי לבו ‘למצוא פירצה 
יוכל לקלל את ישראל בלא שיואשם בסירוב לציווי ה’.  בחוק’ איך 
לכן נתקיים בו ‘בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו’, הדרך סגרה 
עליו יותר ויותר, הוא הלך ושקע במצולות החטא שכל כך רצה בו, עד 
שלבסוף הצליח להחטיא את ישראל בבעל פעור, ולהיזכר לדיראון 

עולם כבלעם הרשע, הבא ליטמא פותחין לו.

לעומתו בלק מלך מואב, אמנם רצה להשמיד את ישראל, אבל היה זה 
מפני הפחד הגדול ‘ויגר מואב מפני העם כי רב הוא, ויקץ מואב מפני 
בני ישראל’ )וכמו שכתב רש”י על הפסוק ‘ויאמר בלעם אל האלקים 
בלק בן צפור שלח אלי... לכה קבה לי אותו... וגרשתיו’ ופרש”י: קבה 
העולם,  מן   - וגרשתיו  ומפרש,  נוקב  שהוא  לי,  מארה  קשה  זו   - לי 
איני מבקש אלא להסיעם  מן הארץ,  ואגרשנו  לא אמר אלא  ובלק 
מעלי, ובלעם היה שונאם יותר מבלק, עכ”ל, הרי שבלק לא עשה זאת 
משנאה אלא בשביל להסיר הסכנה מעליו(, אך בתוככי נפשו פנימה 
הרגיש בלק איזה רצון פנימי והתרגשות אמיתית בהקרבת הקרבנות 
לפני ה’, והניצוץ הקטן הזה שהיה חבוי בו הבעיר כעבור כמה דורות 

תבערה גדולה של רצון טהור לעבודת ה’.

ד. והנה פרשתנו נקראת ‘פרשת בלק’, ולכאורה יותר היה מתאים 
לקרוא לה ‘פרשת בלעם’ אשר בו עוסקת עיקר הפרשה, ]ואיני יודע 
בודאי  עכ”פ  אך  בידנו,  המקובלות  הפרשיות  שמות  נקראו  מי  ע”י 
זכות היא  יהלכון[, אלא הביאור הוא משום שבאמת  ממקור קדוש 
יתרו,  לגבי פרשת  חז”ל  כמו שאמרו  על שם אדם,  שתקרא פרשה 
ולא מצאנו פרשה נקראת ע”ש רשע, למשל פרשת ‘בא אל פרעה’ 

לא נקראת ‘פרשת פרעה’ חלילה, לכן נקראת הפרשה ‘פרשת בלק’ 
זהו הלקח העיקרי מפרשתנו כמה השאיפה  כי  ‘פרשת בלעם’,  ולא 
הרגשה  איזו  לעומת  דרכו  וקלקלה את  בלעם הרסה  המוסתרת של 
טהורה שהסתתרה בתוככי נבכי נפש בלק שזיכתה אותו שיצאו ממנו 

רות ושלמה, ואף נקראה הפרשה בשמו ‘פרשת בלק’. 

רבו  בשם  שליט”א  ספירו  אהרן  רבי  הגאון  מחברנו  שמעתי  ה. 
ראה  לא  שמעולם  שאמר  זצ”ל  וולבה  שלמה  רבי  הגה”צ  המשגיח 
אדם שאינו נמצא בדרגה שהוא רוצה להיות בה! במבט ראשון דבריו 
מפתיעים מאד: הרי כולנו מתאוננים על דרגתנו שאנו אוחזים בה, אין 
אדם שמרוצה ממצבו הרוחני, אך כוונת המשגיח נ”ע שאע”פ שבודאי 
כל אדם מתאונן על מצבו ודרגתו וכו’, מכל מקום אם היה רצונו רצון 
אמיתי, רצון חזק, הוא היה כבר מגיע למחוז חפצו, כי בדרך שאדם 
רוצה לילך מוליכין אותו, מי שהוא רוצה מאד איזה מכונית חדישה 
לבסוף ישיג אותה, מי שחולם כל היום על נסיעה לחו”ל יגיע למטרתו, 
רצונו  בחיזוק  מלחמתו  עיקר  להשקיע  צריך  שהאדם  נמצא  וכדו’. 

לעבודת ה’ וממילא יגיע מזה לעבודת ה’ עצמה כפי רצונו הטהור.

ו. זקני הצדיק רבי אריה לוין זצ”ל זכה לראות בחוש פעמים רבות איך 
בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, כגון פעם אחת כשרצה לילך 
לבקר האסירים ועצרוהו השוטרים הבריטיים מחמת העוצר שהטילו 
על העיר, לפתע ניגש אליו אדם זר והניח בידו פתק מקופל ואמר לו 
לך לדרכך ואם יעצור אותך שוטר הראה לו האישור הזה אשר נתתי 
בידך ולא ימנע בעדך, רבי אריה צעד לעבר בית הסוהר בעודו אוחז 
בכפו את הפתק, ולמרבה הפלא לא עמד אף שוטר בעדו, אף שצעד 
לבדו ברחובות השוממים בעת העוצר! כשהגיע לבית האסורים תמהו 
האסירים כיצד הצליח להגיע אליהם, וסיפר להם המעשה, כשביקש 
להראותם את האישור שקיבל פתח את הפתק והנה פתק ריק הוא! 
ושנים רבות אח”כ היה רבי אריה זצ”ל שומר את הפתק הקדוש הזה, 

שהראו לו בה מן שמיא כי דרכו רצויה לפניו יתברך.

 ז. לפני ארבע שנים נלב”ע בחטף האברך הנפלא צדיק וחסיד עניו 
לאחר  גבעת המבתר.  זצ”ל, מפארי שכונתנו  גיל אריאלי  רבי  וצנוע, 
פטירתו נתפרסם סיפור נפלא עליו המלמד כמה אפשר לפעול על 
ידי רצון. כידוע, בשכונתנו, מתחת רחוב פארן, נמצא מגרש כדורגל, 
אשר במשך שנים רבות היה מיועד לאימוני השחקנים מן הקבוצות 
השונות בירושלים. פעם אחת, עבר רבי גיל זצ”ל בשבת קדש והנה 
ההוא  במגרש  להתאמן  צעירים  שחקנים  מביא  אוטובוס  רואה  הוא 
בעיצומו של יום השבת רח”ל. הדבר כאב לו מאד, היטב חרה לו על 
חילול השם הנורא, והוא גמר אומר לפעול כנגד זה להרבות קידוש ה’. 

להם  לתרום  וביקש  לאחים’  ‘לב  לארגון  הוא התקשר  בצאת השבת 
שראה.  החילול  כנגד  שמיים  כבוד  להרבות  מנת  על  כסף  סכום 
בפרטי  התעניין  לאחים,  לב  מטעם  הטלפון  את  שהרים  הטלפונאי 
המניע לתרומה, ובתגובה סיפר לו רבי גיל על מה שראה בשבת קדש, 
לי  יש  פקיד,  אותו  הגיב  הדברים  לשמע  וכו’.  כך  על  לו  כאב  וכמה 

קשרים באותו מקום ואני אנסה להשתדל בזה.

סיפר רבי גיל זצ”ל לידידו, שאינו יודע מה נעשה בעקבות אותה שיחת 
שחקני  מגרש  לאותו  לבוא  הפסיקו  ואילך  שבת  מאותה  אך  טלפון, 
הקבוצות, לא בחול ולא בשבת! והמקום מעלה קוצים ודרדרים מרוב 

הזנחה ושממון. 

אנו, בני השכונה, זוכים לראות את הפלא הגדול הזה מדי יום ביומו. כל 
מי שצועד ברחוב פארן )בין בנין המקווה לבית הכנסת הגדול ‘קהילת 
גבעת המבתר’( יכול להביט אל החורשה ולראות: מגרש ספורט גדול, 
עם פרוז’קטורים גדולים, גדר מסודרת, ‘שערים’, ספסלים למאמנים 

וכו’, עומד שומם ומוזנח, מעלה קוצים ודרדרים!

הרי לנו כמה מעשה ‘קטן’ שנעשה על ידי רצון טהור ואמיתי של רבי 
גיל זצ”ל יכול לפעול גדולות ונצורות בדרך לא דרך!... 
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טובו  “מה  בלעם  ברכת  את  התורה  מספרת  )כד,ה(  בפרשתנו  א. 
)דף  בסנהדרין  יוחנן  רבי  ומדברי  ישראל”  משכנותיך  יעקב  אהליך 
קה:( שאומר “ביקש לומר שלא יהיו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות” 
ומשכן  וכו’, הרי מבואר מדבריו דאהל  יעקב  אמר מה טובו אוהליך 
המוזכר בקרא מבאר ר’ יוחנן שהוא על בתי כנסיות ובתי מדרשות. 
וז”ל כתיב מה  טוב תחילת פרשת פקודי  )וכך מצאנו במדרש לקח 
טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל, אלו אהלים של תורה שישראל 
ד”אהל”  ביאר  ובספורנו  ביניהם”(.  שכינה  ומשרים  בהם  מתיבין 
וכו’  שם  באהלי  וישכון  וכענין  אהלים  יושב  כענין  תורה  בתי  הוא 
ומשכנותיך הוא כנגד בתי כנסיות ומקדשי קל המיוחדים לשכן שמו 
טובו”  “מה  הלשון  מה  לתמוה  יש  המתפללים.  תפלת  ולקבל  שם 
שאמר בלעם בברכה זו. בספורנו מבאר דההטבה היא במה שאינה 

מטיבה לעוסקים בלבד אלא גם לשאר האומה. 

ישוב  נראה  ולאחר מכן  זו,  ב. נשתדל לבאר מה המיוחד שבברכה 
נכון להערה הנ”ל. הגמ’ בסנהדרין )שם( בשם ר’ יוחנן אומר דמברכתו 
של אותו הרשע אתה למד מה הי’ בלבו, ביקש לומר שלא יהיו להם 
בתי כנסיות ובתי מדרשות מה טובו אוהליך יעקב, לא תשרה שכינה 
מבתי  חוץ  לקללה  חזרו  כולם  כהנא  בר  אבא  רבי  אמר  וכו’  עליהם 
הקללה  את  לך  אלוקיך  ה’  ויהפך  שנאמר  מדרשות,  ומבתי  כנסיות 
)ד”ה  רש”י  ומבאר  קללות.  ולא  קללה  אלוקיך,  ה’  אהבך  כי  לברכה 
חזרה  שלא  לברכה  הפך  הקללות  מן  “אחת  וז”ל  לברכה(  הקללה 
לעולם ולא כל הקללות לברכה חזרו” ועוד כ’ רש”י )ד”ה חוץ מבתי 
ואנו  לעולם”.  מישראל  יפסקו  שלא  וז”ל  מדרשות(  ובתי  כנסיות 
ולא הפכו  ותמהים האם בזה שכל הקללות נשארו קללות  עומדים 
ה’  “כי אהבך  יקרא  זה  ורק קללה אחת הפכה לברכה. הכי  לברכה, 
אלוקיך” בעוד שכל שאר הקללות נשארו בתוקפן ולא הפך אותם ה’.

הרוחני  ותוכן  המהות  מה  מלמדנו  שהקב”ה  היא  לזה  התשובה  ג. 
הקללות  עדיין  עלינו  ומרחפים  יתכן,  מדרש.  ובית  כנסת  בית  של 
של בלעם, ובכל זאת כל עוד שאין ביהכ”נ וביהמ”ד פוסק מישראל, 
זאת  להבין  ויש  מהקללות.  יפגע  שלא  האדם  על  מגינים  אלו  הרי 
עפ”י מה שציין המלב”ים בספרו ארץ חמדה )פרשת פקודי( לדברי 
הגמ’ ברכות )דף ח.( אמרו לי’ לר’ יוחנן איכא סבא בבל, תמה ואמר 
לארץ  בחוצה  אבל  כתיב  האדמה  על  בניכם  וימי  ימיכם  ירבו  למען 
לא, כיון דאמרי ליה מקדמי ומחשכי לבי כנישתא, אמר היינו דאהני 
כי  כנישתא  לבי  ועיילו  וחשיכו  קדימו  לבניה  ריב”ל  כדאמר  להו, 
היכי דתורכו חיי. ונשאלת השאלה, אבל סו”ס הם בחו”ל וחסר להם 
היא  הגמ’  כוונת  כי  והבין המלבי”ם  ימים.  לאריכות  והתנאי  הברכה 
דע”י תפלה ותורה האדם הוא למעלה מן המזלות, ואין פלא כלל שיש 
סבי בבבל. לאור זה נבאר את דברי רבי אבא בר כהנא, מכיון שהברכה 
של בתי כנסת ובתי מדרש לא תפסוק לעולם, הרי אין אחיזה בקללתו 
המזלות,  מן  למעלה  הם  אלו  מקומות  כי  עליהם,  לחול  בלעם  של 
נבין  ובזה  רק מה שבשליטת המזל.  הוא  בלעם  ואחיזתו של קללת 
ויהפוך ה’ אלוקיך לך את הקללה לברכה כי אהבך ה’ אלוקיך,  ענין 
ולפי  כיון שנשארו שאר הקללות.  יש כאן “אהבה”  ששאלנו איפה 
הנ”ל מיושב דשאר הקללות אינם תקפים כל עוד יש קיום ופעילות 
של בתי כנסיות ובתי מדרשות. אך עדיין צ”ב דסו”ס יותר הי’ נראה 

ומתגלה אהבה אם כל הקללות היו נהפכות לברכה. 

אלינו  הקב”ה  מצד  מרוממת  הכי  האהבה  כאן,  יש  נורא  לימוד  ד. 
ולזאת,  ביהמ”ד.  וכוחו של  כוחה של תורה  לנו  ולגלות  היא לחשוף 
של  כוחה  לנו  נגלה  היה  לא  לברכות,  הקללות  כל  נהפכים  היו  אם 
תורה וביהמ”ד. עכשיו, שגילה לנו הכתוב שבכחה של תורה ולימוד 
בבתי מדרשות לעצור בעד הקללות, ולרומם את האדם מעל שליטת 
הקללות, אין לך אהבה גדולה מזו! גלוי כוחה של תורה ובית מדרש 
גם  מיושב  זה  לאור  אלוקיך”.  ה’  אהבך  “כי  במילים  בפסוק  מתואר 
ההערה שעמד עליה בספורנו על לשון הכתוב “מה טובו” שלא מצאנו 
לשון זה בשאר הדברים המוזכרים שם בפסוק. ולפי המבואר הדברים 
הקללות  כל  מול  לעמוד  תורה  של  וכוחה  הסגולה  רק  כי  מאירים, 
שבעולם היא מה שגורם את הכתוב להעניק תואר “מה טובו” לבתי 
כנסיות ובתי מדרשות. ידוע מה שרבינו סעדיה גאון כתב “אין אומתנו 
אומה אלא בתורתה”, ונראה כי מסר זה של אהבה גילה לנו הקב”ה 
נשאר  ישראל  כלל  הקללות  כל  למרות  כי  בפרשתנו,  נוספת  פעם 
עם ישראל. אך לו ח”ו ביום מן הימים היה פוסק בתי מדרשות ובתי 
כנסיות מעם ישראל, ולא היינו זוכים לאהבת ה’ שהפך קללת “מה 

אין אומתנו אומה אלא בתורתה 
הרב אלימלך קארפ שליט”א

טובו” לברכה, הרי ...כבר אין כאן עם ישראל, כי בלי תורה אין אומתנו 
אומה. וידוע מה שהוסיף הגר”י סרנא זצ”ל בחגיגת אבן הפנה לבנין 
הנוכחי של ישיבת חברון בגבעת מרדכי, “כשם שאין אומתנו אומה 
אלא בתורתה כמאמר ר’ סעדיה גאון, כך אין ארצנו ארץ ישראל אלא 
בתורת ישראל”. סגולת ארץ ישראל היא קשורה בתורת ישראל ואינה 
יכולה להפרד ממנה. לא כן, תורת ישראל גם באלפי שנות הגולה היא 

בלבד שקבעה ושמרה על שם אומותנו. 

“כנחלים  הבא  מפסוק  ללמוד  יש  מדרשות  הבתי  וכח  השפעת  ה. 
נטיו כגנות עלי נהר כאהלים נטע ה’ כארזים עלי מים”. בברכות )דף 
דכתיב  לנחלים  אהלים  נסמכו  למה  חנינא  בר’  חמא  ר’  ואמר  טז.( 
נחלים  מה  לך  לומר  וכו’  נטע  כאהלים  נהר  עלי  כגנות  נטיו  כנחלים 
מעלין את האדם מטומאה לטהרה אף אהלים מעלין את האדם מכף 
חובה לכף זכות. ומבאר רש”י )ד”ה אף אהלים( וז”ל “בתי מדרשות, 
ידוע  ויטע אהלי אפדנו”. אך  נופלת בהם שנא’  אהלים לשון נטיעה 
שמרנא הגר”ח מוואלזין זצוק”ל ביאר בזה שכמו שמקוה מטהר רק 
אם כל גופו של אדם מכוסה במי מקוה, ואם רק משהו מציץ חוצה 
למים כבר חסר בטבילת כל האדם, כך בדברי תורה רק במי שנמצא 
לגמרי בתוך אהלה של תורה זוכה שהדברי תורה מעלין מכף חובה 
בענייני  גם  שקוע  האדם  עוד  דכל  הוא  זה  יסוד  כוונת  זכות.  לכף 
בבית  כולו  כל  אינו שקוע  בבית המדרש  עוה”ז באופן שגם כשהוא 
המדרש אינו זוכה לטהרה זו המעלה מכף חובה לכף זכות. וכבר כתב 
כן הגר”א זצוק”ל בביאורו לסוגיא דרבה בר בר חנה שכ’ וז”ל ונראה 
שהתורה נמשלה למים מפני שמטהרת את האדם, כמו שאמרו ואמר 
ר’ חמא בר חנינא למה נסמכו אהלים לנחלים וכו’ אף אהלים מעלין 
אדם  של  בדעתו  עולה  ולפעמים  זכות,  לכף  חובה  מכף  האדם  את 
תיכף כשהוא מתחיל ללמוד נטהר, והיצה”ר כבר נפרד ממנו וכו’ כמו 
שמים אינם מטהרים אלא בארבעים סאה מים שכל גופו עולה בהם, 
כך בתורה עד שכל גופו יוכתש, כאמרם משל לחרדל מה חרדל מר 
ואינו יכול לאכול אלא ע”י כתישה כן התורה מתשת כחה של אדם 
כמו שאמרו ז”ל למה נקרא שמה תושיה שמתשת כחו של אדם וכו’ 

בחרדל רמזו על כתישת מרירת היצר בעול התורה וכו’ “. 

ו. למדנו מדבריו הקדושים שהכוונה לתורה הנלמד מתוך עמל שהוא 
בבחינת ‘הסכת ושמע’ שנדרש בברכות )דף סג ע”ב( כתתו עצמכם על 
דברי תורה, שהכוונה כתישת היצר והביאה הגמ’ מימרא דר”ל שאין 
דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה, גם שם הכוונה 
שממית היצר ע”י עמל התורה בדרגא של בראתי יצה”ר בראתי תורה 
תבלין, שהתבלין של תורה מועיל אחרי שנכתש ונחלש היצר, שרק 
אז הוא מסוגל להיות יושב כולו בתוך אהלה של תורה. והאמת, שיש 
יעקב משכנותיך ישראל  כן מגוף הקרא של מה טובו אהלך  ללמוד 
עפ”י  שהבאנו  מה  הראשון  בחז”ל,  דרכים  שני  כאן  שיש  מה  עפ”י 
בגמ’  הוא  והשני  מדרשות,  ובתי  כנסיות  בתי  שאלו  בסנהדרין  הגמ’ 
ב”ב )דף ס.( דר’ יוחנן דרש את הקרא וישא בלעם וירא את ישראל 
לזה,  זה  מכוונין  אהליהם  פתחי  שאין  ראה  ראה  מה  לשבטיו,  שוכן 
אמר ראויין הללו שתשרה עליהם שכינה. וברש”י )שם ד”ה וירא( וז”ל 
ראה האיך שוכנים, ולפיכך אמר מה טובו אהליך שאין פתחי אהליהם 
מכוונים, וכך פי’ רש”י בפירושו על התורה. ושמעתי מהג”ר מתתיהו 
סלומון שליט”א זה כבר עשרים ושבע שנים שרצה לבאר באופן שאין 
שני דרשות אלו סותרות זו את זו, והוא דכל הדרשא של בתי כנסיות 
ואינם  זה  כנגד  זה  מכוונין  פתחיהן  כשאין  רק  שייך  מדרשות  ובתי 
עסוקים לפזול אצל השכן לראות מה תכולת ביתו, ומה רמת החיים 
והגשמיות  עצמו,  עם  חי  הי’  אחד  כל  אלא  מחזיק,  שהוא  והנוחיות 
לא הי’ נושא כלל, לא הי’ בזה קנאת איש מרעהו, כי היו מסתפקין 
בפת במלח. באופן זה מתפרש הדרשא שניה ד”אלו בתי כנסיות ובתי 
ובתי  כנסיות  בבתי  כולם  כל  שקועים  שהם  באופן  והיינו  מדרשות” 
מדרשות אז מתקיים כי אהבך ה’ אלוקיך, שאין כח לקללות בלימוד 
תורה מרומם כזה לחול. ובאופן שגם דברי רס”ג “שאין אומתינו אומה 
עמל  מתוך  בלימוד  אלא  גרידא  תורה  בלימוד  אינו  בתורתה”  אלא 
ויגיעה בבחינת כתיתה וממית עצמו שגורם לטהרה, ומעלה את האדם 
תנחומא  המדרש  מדברי  ללמוד  יש  זה  ודבר  זכות.  לכף  חובה  מכף 
פרשת נח )פיסקא ג( וז”ל “לפי שלא כרת הקב”ה ברית עם ישראל 
אלא על התורה שבע”פ שנאמר כי על פי הדברים האלה כרתי ברית 
אתך, ואמרו חז”ל לא כתב הקב”ה בתורה וכו’ אלא על פי הדברים וזו 
היא תורה שבע”פ שקשה ללמוד וכו’ כמו”כ על תורה שבע”פ נאמר 

אין אומתנו אומה אלא בתורתה ... 
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FLYING IN FAVOR 
Rabbi Yoel Klein

If at first you don’t succeed try, try, try again. Bilaam the king 
of Moav was quite the persistent one. After his hired curser Balak 
failed miserably two separate times, he continued to search for 
yet another vantage point from which to inflict harm onto Klal 
Yisroel. Besides for his fear and subsequent hatred, what was the 
fuel for his futile hope? Chazal (Brachos 7a) teach us that there is 
one short moment during each day that Hashem allows His anger 
to vent. These wicked fellows knew this and were attempting 
to channel this into absolute destruction. In His abundant 
kindness Hashem withheld any rage during this time and thereby 
transformed the negative intent into the blessings of all time. 

We are taught that the side of good always reflects the side of 
evil but in a certain ways is even stronger than it. Middah tovah 
m’rubah (Sotah 11a). It doesn’t take much Judaic research 
to find that our days are filled with incredible chunks of time 
where divine favor abounds. Each of our three daily tefillos have 
definitive times when they can release their full potential. The 
Sefarim HaKedoshim speak at length about the hours of after 
chatzos, when the gates of heaven are overflowing with kindness 
and compassion. We have the cyclic happenings of Shabbos and 
Yom Tov that open their unique light to shine into the world on a 
weekly and yearly basis. 

In addition to these, chazal quote the passuk we say at the end of 
shemona esrei, yeheyu l’ratzon imrei fi, may our words find favor 
in your eyes. It then asks- when do we find this divine favor? 
When ten adult men daven together as a minyan. Interestingly 
enough not only does this very passuk contain ten words, it also 
has the letter yud ten times. It even begins with a yud and ends 
with a yud. 

There is a story with the Beis Aaron, who was extremely 
meticulous to never miss a minyan. When he was faced with a 
somewhat lengthy surgery that required anesthesia, he arranged 
it to take place right after mincha, allowing him the most time 
to recover and daven maariv with a minyan before daybreak. As 
it turned out, the Rebbe was still unable to daven well into the 
night, at which point the minyan of men waiting had to leave. 
Only a few minutes before dawn the Rebbe was finally conscious 
enough to daven. He called his attendant and said to gather the 
ten men so they could daven together as a minyan. Knowing the 
passion of the Rebbe for minyan, the quick witted attendant said 
that the doctor’s orders are for them to daven in the hallway 
adjacent to the recovery room. Somehow he managed to pull off 
this ruse and with his loyal chazzan at the doorway, the Rebbe 
happily davened maariv. 

The next day with the Beis Aaron recovering nicely, the gabbai 
began feeling miserable for having lied and tricked his Rebbe. 
With nothing to lose he admitted his misdeed. To his surprise 
the Rebbe responded that what he did was right. “Had you told 
me the truth that there was no minyan, in such a weakened state 
I might have died from agony. It was a matter of life and death 
and therefore you acted correctly.” 

The Ponovitcher Rav would often tell of the time he was 
fundraising in a certain town. After many attempts to connect 
with a certain wealthy individual, he was told that they would 
meet the next morning at the train station. Exactly five minutes 
to 9 the potential benefactor would arrive, quickly meet, and then 
promptly board the 9 o’clock train. As fate would have it, of all 
mornings, the Rav woke up later than expected. Making a quick 
calculation he realized that if he were to daven at the shul with 
a minyan he would miss this long coveted meeting. Breaking his 
instinctual desire to succeed in fundraising, he courageously went 
to shul, davened like a mentch, and showed up to the appointed 
train station over an hour after the meeting was to have taken 
place. Literally five minutes later the affluent gentleman arrived, 
apologizing profusely for making the Rav wait so long. Before 
boarding the train he wrote a hefty check to the yeshiva that the 
Ponovitcher Rav would hold up in his shmuzzen and say- this is 
the reward for holding strong in davening with a minyan. 

There is a wealthy baal tzedaka that is very serious about never 
missing a teffilah with a minyan. Throughout his extensive 
travels, both for business and pleasure, he ensures that a minyan 
will travel with him. If this is impossible he will schedule his 
stops around cities with regular minyanim, even taking a short 
plane ride before sunset to make mincha with a minyan. 

To help us understand why davening with a minyan is so important 
we turn to a humorous anecdote. There was a communal test 
being proctored in a large college. When the designated time 
was up, everyone promptly headed to the front and handed in 
their tests. Everyone besides for one brazen man in the back who 
kept on going as if he had all the time in the world. After almost 
ten minutes of verbal threats by the preoccupied proctor to get 
this recalcitrant young man to finish up, he finally came forward 
with his test. “What you just did was absolutely inexcusable, 
I’ll have you punished severely for disobeying the rules!” said 
the frustrated teacher. “Do you know who you’re talking to?” 
responded the seemingly pompous student. “I don’t care who 
you are. You will be held accountable for what you’ve done like 
everyone else would!” “Do you even know who my father is? You 
apparently have no idea what my last name is?!” “I don’t know 
your last name and neither do I care! Your name could be Trump 
and I’ll still make sure you get punished for this.” “In that case 
here”, said the student as he stuffed his paper in the middle of 
the thick pile of tests, and ran off, leaving the proctor confused 
and defeated. 

Similarly when we come to Hashem on our own, at times our 
words are lifeless and without intent. If we place our prayers 
amongst the words of a minyan, it can make it through with 
less scrutiny. May Hashem help us pray in holiness, thereby 
catapulting our yearnings to the heart of heaven, freeing His 
deepest will- to pour forth love and kindness into His world. 

Have an amazing Shabbos!... 

רבי אלימלך חפץ לרגל הולדת בנו במזל טוב יזכו אביו ואמו להכניסו בבריתו של אאע”ה בזמנו
ולגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים .מתוך אושר, שמחה ונחת יהודית
מאחלים מקרב לב אוהב,’חברי קהילת ‘ראש הגבעה מורנו הרב והגבאים

השולם זוכער יתקיים בבית מורי חמי הרב נח שטיינברג
רחוב יוחנן הסנדלר 4 )גאולה( אשמח לראות את כולם משתתפים

מזל טוב לחברנו היקר
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הערות בענייני שלושת השבועות
הרב משה יונה הרטמן

א. י”ז תמוז שחל להיות בשבת
בשבת הבאה עלינו לטובה לששון ולשמחה, שבת פרשת פנחס, 
יחול י”ז תמוז בשבת קדש. ובפשטות דין שבת זו, כשאר שבתות 
של ימי בין המצרים, דלכאורה בין המצרים תלוי בתאריך שבין י”ז 

תמוז לתשעה באב.

אמירת  בענין  הפלוגתא  הביא  סקמ”ב(  )תקנ”א  המג”א  אמנם 
המג”א:  וכתב  באב,  ותשעה  תמוז  י”ז  שבין  בשבתות  שהחיינו 
ונראה לי דאם חל י”ז בתמוז בשבת ונדחה מותר לכו”ע. וצ”ב טעם 
הדבר דהרי ימי בין המצרים תלוים בתאריך י”ז תמוז, ומה שנדחה 
התענית הוא משום דאין מתענין בשבת ונדחה לאחר השבת, אבל 

זמן התענית הוא ביום י”ז בתמוז. 

באב,  לתשעה  תמוז  י”ז  בין  שנוהגים  המנהגים  טעם  שהרי  ועוד 
להביא  )ויש  פורעניות  זמן  ההוא  דהזמן  כיון  )שם(  המג”א  כתב 
ד”ה  לא:  )במגילה  התוס’  שהביאו  מהפסיקתא  זה  ללשון  מקור 
ראש חדש( דבשבתות אלו מפטירין בג’ ד’פורענותא’. הרי דשייך 
ללשון  להראות  יש  ועוד  ‘פורענות’.  של  זו  הגדרה  אלו  לימים 
המצרים  בין  השיגוה  רודפיה  כל  תתקמא(  רמז  )האזינו  הילקוט 
‘ביומין דעקא’ בין י”ז בתמוז לט’ באב וכו’. הרי שנקרא בלשון חז”ל 

יומין דעקא(. 

בשר  לאכול  שלא  שמחמיר  למי  טעמים  ג’  שכתב  בט”ז  ועיין 
ויין בג’ שבועות אלו. והאחד מהם כיון דהוה כחדא צערא ממתי 
זה נדחה מחמת דחית  והיאך דבר  ועד החורבן.  שהובקעה העיר 

התענית לאחר השבת.

שצריך  מה  תקנ”א  סי’  סוף  בשו”ע  והובא  איכה  במדרש  וע”ע 
להיזהר מלילך יחידי מארבע שעות ועד תשע, ולא יכו התלמידים, 
תמוז,  י”ז  שתחילתו  בזמן  תלוים  אלו  דברים  כל  לכאורה  אשר 
את  עמו  דוחה  השבת,  שאחר  ליום  התענית  שנדחה  מה  והיאך 

ניהוגי זה הזמן. וצ”ע.

ואשר יראה בזה, דיסוד תקנת חז”ל, לקבוע ימים שבין י”ז תמוז 
התענית,  לפי  אלא  התאריך,  יום  כפי  קבעוהו  לא  באב,  לתשעה 
דכמו שהפורענות עצמה, היה בה תחילה וסוף של זמן, הובקעה 
כן תקנו, בדומה לעיקר הפורענות שנעשה,  וחורבן הבית.  העיר, 

שיהיו ימים אלו מתחילים בתענית וכלים בתענית. 

נדחית,  שהתענית  דבשנה  המג”א  מש”כ  לבאר  יש  זה  ולפי 
מתחילים ימי הבין המצרים, מזמן התענית. ולא מזמן התאריך.

ובזה יש לפרש פלוגתא דרבי ורבנן בריש מסכת מגילה דף ה’ ע”ב 
דביקש רבי לעקור תשעה באב ומוקמינן בגמ’ דמיירי בת”ב נדחה. 
ויל”ע דנמצא דתשעה באב רצה לעקור, אבל תענית י”ז תמוז וכל 
ניהוגים שבין י”ז תמוז לתשעה באב לא עקר, והוא לכאו’ דבר זר.

אלא די”ל דרבי ס”ל דכל ניהוגי הימים האלו נקבעו כאשר הם כפי 
התאריך, בין י”ז תמוז ותשעה באב, אבל בשנה שנדחה התענית 
)בין י”ז תמוז ובין ת”ב(, בהא לא קבעו ניהוגים אלו, וכיון דאידחי, 
אידחי. ורבנן ס”ל דיסוד קביעות ימים אלו, הוא בין תענית ותענית, 
וכיון דנדחו התעניות של י”ז תמוז ות”ב ליום ראשון, נקבעו ניהוגי 
הימים בין זמן התענית לזמן התענית, ולא כפי התאריך שבחודש.

ב. דברי האג”מ בענין ליל י”ז תמוז
כתב באגרות משה )או”ח ח”א סי’ קס”ח( נשאלתי מידידי הגאון ר’ 
מנחם פאלאק זצ”ל בשנת תש”י שחל שבעה עשר בתמוז ביום א’ 
אם יש לעשות נישואין בליל מוצאי ש”ק אור לי”ז בתמוז. והשבתי 
שלצורך יש להתיר. דלכאורה תלוי זה במחלוקת הראשונים אם 
התענית מתחיל בלילה ואומרים עננו באור התענית דלבעל המאור 
תענית דף י”א שאין אומרים משום שהתענית מתחיל מבקר, גם 

דיני בין המצרים אין מתחילין אלא מהבקר. עכ”ל האג”מ. 

ויעוי”ש עוד שלא ניחא ליה להאגרות משה לסמוך על מה שכתב 
מהבעל המאור בלבד, אלא שהוסיף עוד כמה סניפי היתר. 

אמנם לולי דברי האגרות משה לכאו’ ביאור דברי הבעל המאור 
מתפרשים באופן אחר, דזה לשון הבעל המאור בתענית י”א ‘ונראה 
מפורש  הרי  ע”כ,  ביום’,  אלא  תענית  תפילת  עיקר  שאין  מכאן 
דבריו מללו, לגבי מהו תפילת תענית, דבליל תענית כיון שאוכל 
ושותה, אינו זמן תפילת תענית. אבל בשאלה האם החפצא דיום 
תענית מתחיל מבערב או מביום, בזה לא מיירי הבעל המאור כלל. 

וצ”ע.

בי”ז בתמוז שחל בש”ק  עוד כתב שם האגרו”מ בסוף התשובה: 
ונדחה ליום א’ פשוט לענ”ד שיש לאסור משום דדיני בין המצרים 

חלו עוד בשבת דיש מהם שנוהגין גם בשבת. עכ”ל. 

ולכאו’ לפי מה שסתם המג”א )הנ”ל( דבשבת שחל בו י”ז תמוז, 
המצרים  בין  ימי  דאין  מכך,  ונתבאר  שהחיינו.  מברכים  לכו”ע 
להתיר  מקום  שיש  לדון  יש  לפי”ז  התענית.  יום  עד  מתחילים, 

נישואין בליל י”ז תמוז ]לפי שיטת האג”מ בדברי הבעה”מ[... 

נשלחת למשפחת רבי אריה גולדשמידט היקרה
בבואה להתגורר בשכונתנו

שיהיה לכם ישוב טוב, התחלה נפלאה,
והתחדשות מקסימה!

אנו רוצים להזכיר לכם, כי בכל מה
שתצטרכו, ברגעים מרגיזים של הסתגלות

אנחנו אתכם תמיד
 בני קהילת ראש הגבעה

ברכת ברוכים הבאים
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In this week’s parsha, Bilaam bestows blessing upon 
the Jewish nation, forced against his will to carry out the 
opposite of his intention to curse and destroy them. These 
blessings, from a non-Jewish enemy, are exceedingly unique 
in their quality and reveal some deeply positive truths of the 
Jew’s experience, wandering alone through a hostile world. 
In a definitive statement clarifying 
the identity of the chosen people, 
Bilaam says, “Indeed, they are a 
people that dwells alone and are not 
counted among the nations.” The 
Degel Machaneh Ephraim explains 
this verse in a beautiful way that is 
exceedingly relevant to the current 
global situation.

The Jewish nation stands apart 
from the entire world, engaged 
with an objectively true system 
of morality gifted to them by the 
Creator of existence in His holy 
Torah. As the People of the Book, our 
nation has always conducted itself 
with an ever-advanced measure of 
morality, civility, and nobility. The 
Torah’s laws, ideals, and precepts 
have enabled the Jewish nation to 
rise above senseless and immoral 
acts perpetrated by individuals and 
nations alike through the course of history. Our tzaddikim 
and their writings have long served as moral beacons of light, 
guidance, and clarity cutting through the dismal fog of a 
humanity which often runs the risk of sinking into the realm 
of the animal kingdom. 

In order to preserve this elevated identity, it is imperative 
that we always remain apart from the nations of the world. 

THE HIDDEN BLESSING OF ANTI-SEMITISM
Rabbi Yaakov Klein

When we allow secular ideals to shape the way we think, act, 
and feel, we run the risk of losing sight of our holy mission 
and forfeiting the elevated path upon which our forefathers 
walked from time immemorial. The Degel Machaneh Ephraim 
teaches that in order to ensure that a certain degree of 
distance is always maintained, Hashem implanted within the 

nations an inherent dislike of Jews. 
Even if they can’t rationally explain 
their feelings, the general sentiment 
among the nations of the world is 
that Jews are lesser, inferior, even 
evil. This prevents them from ever 
allowing Jews to grow too close. 
Jewish historians have long pointed 
out that large-scale violence against 
Jews was almost always preceded by 
assimilation and secularization. The 
enmity of the nations toward the 
Jews ensures that the boundaries 
shall remain ever clear.

While the historical consequences of 
this reality have been vastly tragic, 
the Degel chooses to see the positive: 
anti-Semitism ensures that Jews 
will forever remain Jews, conscious 
of their separateness and forced to 
confront the implications of their 
unique identity. This, he teaches, is a 

deeper meaning of Bilaam’s blessing. It is because the Jews 
must ever remain “Am l’vadad yishkon”, “A people that dwells 
alone”, Hashem made it so that “Uvagoyim lo yischashav”, 
they should not be “chashuv” in the eyes of the nations – the 
rest of the world should consider them inferior and prevent 
them from growing too close. This ensures that our national 
identity of holiness and elevation will ever be preserved...  

 בשמחה ובהתרגשות הננו לברך את ידידנו עוז בפארי קהילתנו,
  אשר מאיר את כתלי בית מדרשינו במאור פניו בליבו הזהב וחוכמתו 

 הרב אברהם הלר שליט”א 
 לרגל הולדת בנו למזל טוב יזכו אביו ואמו

  לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים
  מתוך נחת ושמחה בריאות ושלווה.

 מאחלים בני הקהילה
 כולם מוזמנים בשמחת השלום זכר 

 שתתקיים בבית המדרש סאדיגורה ברחוב שמואל הנביא
 אקרא למאהביי המה יכבדוני
בשמחתכם תגל ליבי גם אני

מזל טוב
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פסוק בפרשה
הרב גרשון ברטמן

ויפתח ה' את פי האתון ותאמר לבלעם מה עשיתי לך כי 
הכיתני זה שלש רגלים:

פי האתון נברא בער”ש בין השמשות

עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ואלו הן, פי הארץ ופי 
הבאר ופי האתון וכו’. 

)משנה מסכת אבות פרק ה משנה ו’(

אז נגזר עליה שתדבר עם בלעם

הכוונה ששבין השמשות  נבראת האתון, אלא  לא  עדיין  פי האתון. 
נגזר עליה שתדבר עם בלעם. וכן כתב החכם רבי אברהם אבן עזרא 

ז”ל בפירוש התורה. 
)מגן אבות לרשב”ץ ורע”ב(

נבראו בכח ולא בפועל

אמנם מ”ש שנבראו בערב שבת, בהכרח נאמר שלא נבראו בפועל, 
אלא בכח. שאי אפשר שנאמר שנבראו בפועל, והוא שנאמר שנברא 
נמצאת  נבראת,  תהיה  שהאתון  ג”כ  וצריך  האתון,  פי  שעה  באותה 
יצחק  אילו של  וכן  קרוב לשלשת אלפים שנה,  חייתה  בלעם  אתון 
והוא  קרוב לשלשת אלפים שנה. אמנם העיקר הוא שנבראו בכח. 
שעלה במחשבת הש”י שיברא כל אחד לשעתו, וישנה הטבע כרצונו, 

ובזה תגדל מעלת הנס.
)מרכבת המשנה לר”י אלאשקר על אבות(

ע”ה  אבינו  אברהם  של  שהאיל  ס”ד  דוכי  אז,  נבראו  שבאמת  ולא 
והאתון של בלעם שחיו לפי זה כמה אלפים שנה ותורתנו הקדושה 
תעלים ממנו הנס הגדול הזה. אלא ר”ל שניתן כח בהברואים שיוציאו 
הפלא בשעתן. כגון פי האתון, שנתן הקדוש ברוך הוא כח בהאתון 
כח  בו  שיהיה  בלעם,  של  האתון  דורות  כמה  אחר  להוליד  הראשון 

לשעתו לדבר עם בלעם. 
)תפארת ישראל(

לפי שכל הדברים שאמרו שנעשו בין השמשות לא נעשו אז בפעל 
ופי  והבאר  יצחק  אילו של  כמו  בזמניהם  היו עתידין להעשות  אבל 
הארץ ופי האתון ושאר הדברים שזכרו, שאין ספק שלא היו בפועל 
בנמצאים  כח  אז  הוא  ברוך  הקדוש  ששם  אלא  הבריאה  מתחלת 

שיולידום וימציאום למציאות כל א’ בזמנו.
)אברבנאל בראשית ט(

הכונה שמן הדברים יש שנבראו בפועל, והוא הטבע וכל המלאכות 
ויש דברים שנבראו בכח  ימי בראשית,  יתברך בששת  שברא השם 
שכשברא  פירוש  האתון.  דיבור  הוא  הנסים  מן  ואחד  הנסים,  והוא 
הקדוש ברוך הוא הבעלי חיים ביום השישי ואמר תוצא הארץ נפש 
שירצה  זמן  שבכל  עמהם  התנה  החמורים,  מין  וברא  למינה  חיה 
הקדוש ברוך הוא שידברו ידברו, והדבר שהוא בכח מצד שבזמן מה 
יצא לפועל דומה ליום שהוא דבר בפועל והוא אור, ומצד שכשאינו 
בפועל והוא בכח דומה להעדר ובזה דומה ללילה, פי האתון, פירוש 
דיבור האתון שהאתון עצמו לא נברא אלא בזמן בלעם נולדה, אבל 
הדבר נברא בכח ערב שבת בין השמשות, ולכן דימהו לבין השמשות 

שהוא ספק יום ספק לילה. 
)תולדות יצחק על התורה(

מחז”ל משמע שנברא אתון ממש

במדרש אגדה )פר’ בלק( אי’: הוא האתון שנברא בששת ימי בראשית 
ויעקב נתנו לבלעם ע”כ. ובפרקי דר”א )פרק ל”א( איתא לגבי חמור 
שמשה רבינו רכב עליו )שמות ד, כ(: הוא החמור בן האתון שנבראת 
בין השמשות, שנאמר וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, הוא 
החמור שרכב עליו משה בבאו למצרים וכו’, הוא החמור שעתיד בן דוד 
לרכוב עליו וכו’ ע”כ. ובמדרש תלפיות )ענף חמור( איתא שאברהם 
ולוי לקהת  ללוי  ויעקב  ליעקב  ויצחק  ליצחק,  מסר את החמור שלו 
וקהת לעמרם ועמרם למשה וכו’ )וכותב שם: וא”ת לאחר שמת משה 
היכן נשאר אותו החמור, וי”ל כשעלה משה להר נבו למות שם, עלה 
עם החמור. ונשאר החמור שם על ההר ורועה שם עד שיבוא משיח, 

עכ”ל(.
 )פרדס יוסף החדש פר’ בלק(

בער”ש בין השמשות נברא הדיבור

ופי האתון שנברא הדיבור והיה עומד ומצפה עד שדיברה בו האתון. 
ועל שם ויפתח ה’ את פי האתון הוא אומר פי האתון. ועוד כתוב ‘מי 

שם פה לאדם’. למדנו שציחצוח הלשון הזה הוא קורא לדיבור פה. 
)מחזור ויטרי סימן תכח(

המלאך דיבר מתוך פי האתון

ואם תשכיל בנסתר בענין הפרשה תמצא כי דבור האתון כדבור הנחש, 
זה סמך  וזה לא מדעת עצמן כי אין בהם נפש מדברת, ומטעם  וזה 
ל”ויפתח ה’ את פי האתון”, “ויגל ה’ את עיני בלעם וירא את מלאך 
ולכך הזכיר  ודבר עמו,  נגלה לו המלאך  ה’”, כי תיכף שדברה ומתה 
בפרשה שלשה פעמים: “ותרא האתון את מלאך ה’”, כי נטייתה מן 
הדרך ולחיצת הרגל והרביצה, שהם שלשה סימנים כל אחד ואחד היה 
מצד המלאך, ואין צריך לומר הסימן הרביעי שהוא הדבור. והסתכל 
בדבור המלאך שאמר לו: “על מה הכית את אתונך זה שלש רגלים”, 
הושוה עם הדבור של אתון שאמר לו: “מה עשיתי לך כי הכיתני זה 
שלש רגלים”. וזה תבין בדברי המלאך שהזכיר לו “יצאתי”. והיה יכול 
לומר “הנה אנכי לשטן”. אבל אמר “יצאתי”, כלומר אחר דבור האתון 

יצאתי אני לדבר לך ולהשטין לך. וזהו מבואר. 
)רבינו בחיי(

שד דיבר מתוך פיה 

ומה שפתח ה’ את פי האתון, השם פה לאדם יכול לתת כח הדבור גם 
לעצים ואבנים, ואם תרצה אמור שנתלבש בה רוח או שד והוא דבר 
מתוך פיה, כי הם מדברים כבני אדם, ושעל זה אמר שפי האתון נברא 

בע”ש בין השמשות כי השדים נבראו בע”ש בין השמשות.
)מלבי”ם(

הראה לו ה’ שכל דיבורו הוא על ידי שה’ פותח פיו

ויפתח ה’ את פי האתון. נראה שגם זה צורך שעה היה להראות לו 
כי הוא דומה לחמור זה שאין מטבעו לדבר ולכבודן של ישראל לבד 
בנבואה  פיו  את  ה’  פתח  שעה  לפי  רק  בלעם  כך  פיו,  את  ה’  פתח 
לכבודן של ישראל ושלא יאמרו האומות אילו היה לנו נביאים חזרנו 

למוטב.
 )כלי יקר(

נס האתון היה כדי להטיל אימת ישראל על אוה”ע

הקדמונים נתפלאו על נס פתיחת פי האתון, מה תועליות היה בנס 
גדול כזה שנראה רק לעיני שרי בלק. ועיין ראב”ע. והנראה, כי מה 
מעשה,  הוה  שפתיו  עקימת  האם  בלעם,  יקלל  שלא  השי”ת  שחש 
לדעתי,  האמיתי  והתירוץ  יקלל?!  כי  לנו  מה  יברך,  יתברך  הוא  אם 
כי רצה השם להטיל אימתם של ישראל על כל מלכי הגויים, אשר 
לא יבואו לעורר קרב ברבבות אלפי ישראל. לכן בבלעם שהוא היה 
נכבד בכל הגויים ומלכותם, והיו שואלים פיו, ואחרי עצתו לא שינו, 
יקום  יחזה נשגבות ממעלתם של ישראל, הלא לא  אם איש כמוהו 
רוח באיש, ויהממו כל הגויים מפחדם ושאתם, וכאשר היה כן. שאף 
שהיו אז דבוקים בשם יתברך, בכל זאת לא רצה השם שיערכו קרב, 
שהשטן מקטרג בשעת סכנה. וכמו שמצאנו בעמלק )במדבר כא, א(, 
באמת.  ויכשלו  מבטחונם  הנלחמים  יפלו  פן  ועוד  ה(.  )יהושע  ובעי 
וזה היה עצה עמוקה מחכמת הבורא יתברך להפיל אימה על הגויים 
בדברי נביאם בלעם הקוסם. ולכן חשש השם פן יאמרו העמים כי בני 
ישראל שיחדו מכספם הון רב לבלעם כי יאמר עליהם חזיונות כאלה 
למען יפחדו מהם כל הגויים, ובאמת בדה זה מלבו והכסף יענה מפיו. 
לכן הראה השי”ת פליאה עצומה ענין האתון לפני כל שרי בלק רבים 
ונכבדים מאוד, ענין יוצא מגבול הטבעי, להראות כי השם או מלאך 
השם מדבר עם פיו, ומה שהוא אומר הוא אומר בדבר השי”ת, ויביא 

מזה תועליות הנרצה כמו שבארנו, והבן. 
)משך חכמה(

זה שלוש רגלים – אומה החוגגת ג’ רגלים

לו  רמזה  רגלים,  זה שלש  כי הכיתני  לך  לבלעם מה עשיתי  ותאמר 
אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלש רגלים בשנה.

)מדרש תנחומא(

צריך לעיין, למה הזכירה לו ששומרים הרגלים ולא ששומרים שבת 
עבור  שמשמר  מוכח  אינו  שבת  בשמירת  כי  לי  ונראה  השנה.  כל 
כל  העובד  כל אדם  כי  רק שובת  העולם,  בחידוש  המצוה, שמאמין 
הרגלים  את  כששומר  אבל  בשבוע,  אחד  יום  לשבות  צריך  השבוע 
יו”ט  דפעמים  ולטובתו,  גופו  להנחת  שובת  אינו  כי  מראה  בזה  ג”כ, 
מיד אחר השבת, ממילא גם שמירת שבת דיליה לכוונה רצויה לקיים 

מצות ה’. 
)כתב סופר(
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בעניני קיום מצוות שלא לשמה
הרב מאיר שולביץ

ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בזה שבעה מזבחת והכן לי 
בזה שבעה פרים ושבעה אילים

א. ובגמרא סוטה דף מז ע”א כתוב: אמר רב יהודה אמר רב, לעולם 
ואף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא  ובמצות  יעסוק אדם בתורה 
מלך  בלק  שהקריב  קרבנות  מ”ב  בשכר  שהרי  לשמה,  בא  לשמה 
ויצתה ממנו רות שיצא ממנה שלמה שכתוב ביה “אלף  מואב, זכה 

עולות יעלה”.

 ויש לעיין איך הגמרא מביאה ראיה מבלק, והלא קיי”ל ]בגמ’ ברכות 
הכלל  את  אמרינן  לא  בזה  לקנטר,  מנת  על  שעושה  שמי  יז[  דף 
אלא  ללשמה,  שיבוא  לשמה  שלא  מתוך  בתורה  יעסוק  שלעולם 
לכאורה  לקללם  שרצה  בלק  הרי  וא”כ  נברא,  שלא  לו  טוב  אדרבה 

הקרבת קרבנותיו היה על מנת לקנטר.

ב. והנה בתוס’ סוטה דף כ”ב ע”ב ד”ה לעולם, כתבו דבלק הוי להנאתו 
שהקריב להשם כדי שישלים חפציו בשכרו והוי כעל מנת שיחיה בני 
דהוי צדיק גמור רק לא לשם שמים, ואף דבגוי לא הוי כצדיק גמור 
יעויין ב”ב י’ ע”ב היינו משום דבגוי אם לא יקבל חפציו מתחרט כמ”ש 

רש”י שם אבל עכ”פ לא הוי כמו ע”מ לקנתר.

ובמהרש”א בהוריות דף י’ הקשה אמאי לא הוי כלקנטר, שהרי כוונתו 
לקלל את ישראל, ותירץ דכיון שעשה כן מיראת עצמו כמ”ש בפסוק 
‘וירא בלק ויגר מואב’ א”כ הוי כלקנות שם דלא הוי לשמה אבל לא 
לעל מנת שיחיה  דמי  לא  דודאי  צ”ע מסברא  ועדיין  לקנתר,  מיקרי 
בני או לקנות שם שאינו מפסיד לאחרים ורק מפסיד לעצמו מעלת 
לשמה, אבל כאן הלך לקלל את ישראל ומה אכפת לן שפחד הלא 

הוי כלקפח חבריו. 

שהביא  אחרי  ת”ת,  הל’  סוף  עזרי  באבי  כן  שהקשה  מצאתי  ושוב 
התוס’ בסוטה הנ”ל וז”ל ופלא בעיני הלא ודאי שעל כגון זאת שהביא 
קרבנות לקלל את ישראל נוח לו שלא נברא כמו שהקשו התוס’ וכי 
בא  לשמה  שלא  מתוך  לומר  שייך  הקרבנות  בלק  שהביא  אופן  על 
]והנה האבי עזרי אישתמיטיה מיניה  לידי לשמה וצ”ע בעיני עכ”ל. 

דברי המהרש”א, שממש שאל את שאלתו[.

ג. ובחידושי הגרי”ז סטנסיל לסוטה שם, כתב ועדיין צ”ע דהרי אנו 
יבוא  דנין על האדם עצמו שעושה מעשה שלא לשמה שמתוך כך 
וכי  תמוהים  הדברים  עצם  וגם  ורות.  מבלק  ראיה  אין  וע”ז  לשמה, 
זכות בלק שהקריב הקרבנות שלא לשמה עמדה להם לדוד ושלמה 
להם  גרם  זה  שדבר  מילתא  הך  ומנלן  לשמה,  קרבנות  שיקריבו 

שיקריבו קרבנות לשמה, וצ”ב.

“והנראה לומר בזה, דהגמ’ אתי לאשמועינן את עיקר הדבר  ותירץ: 
דיש היתר  היינו  ובמצות אפילו שלא לשמה,  שיעסוק אדם בתורה 
המצוה  וקיום  מעשה  ובכלל  לשמה  שלא  ובמצות  בתורה  לעסוק 
ד’  שער  החיים  ובנפש  לשמה,  בא  לשמה  שלא  שמתוך  כיון  הוא 
ביאר הטעם דאין דרך להגיע ללימוד תורה לשמה כי אם ע”י שילמד 
מתחילה שלא לשמה, ונמצא דגם שלא לשמה צורך מצוה הוא ע”ש, 
לשמה  שלא  קרבנות  שהקריב  מבלק  ראיה  שמביא  מה  דזהו  וי”ל 
קיבל  מ”מ  לשמה  שלא  שעשה  דאף  וחזינן  רות,  ממנו  ויצתה  וזכה 
ע”ז שכר, ובע”כ שזהו מעשה מצוה דאל”כ לא היה שייך ע”ז קיבול 
שכר, ושפיר מוכיח מהתם דיש היתר לעסוק בתורה גם שלא לשמה 
דגם זה בכלל מצוה הוא, וכן מבואר מהא דאיתא בהוריות שם קודם 
למאמר דלעולם יעסוק וכו’ דגדולה עבירה לשמה, דאף שהוא מעשה 
גם צד מצוה בעשייתה,  ויש  גדולה היא  איסור מ”מ כשהיא לשמה 
וה”נ דכוותה בא לומר שיש היתר לעסוק בתורה ובמצות אפילו שלא 

לשמה ובכלל מצוה היא. עכ”ד.

ללשמה,  בא  ללשמה  שלא  מתוך  של  דהעניין  למעשה  חזינן  עכ”פ 
מצוה  שיקיים  כך  לידי  יביאו  והקב”ה  מצוה  גוררת  שמצוה  הוא 
י(. אמנם בלומד על  ה’ בהוריות דף  )עיין בספר חפץ  לשמה אח”כ 
לו  נוח  דאדרבה  מצוה  קיום  לידי  יביאו  לא  כזה  לימוד  לקנטר  מנת 
שלא נברא, ובבלק צריך לומר שאפילו שעצם פעולתו הייתה מעשה 
יעזרו לקלל את ישראל, אז  ורצה שה’  רשעה, אבל הקריב קרבנות 
כמש”כ המהרש”א שעשה כן מיראת עצמו, אבל עיקר המעשה היה 

כעין ע”מ שיחיה בני, ועדיין צ”ב קצת.

ועבירה  יש לעיין במי שלומד ע”מ לקנטר אם הוא בגדר מצוה  ד. 
או שאין בו מצוה כלל, ונפק”מ במי שבירך ברכת התורה ולמד מיד 
ע”מ לקנטר האם הוי הפסק לברכת התורה כיון דעל לימוד זה אמרו 

בברכות דף י”ז דנוח לו שלא נברא, ובתענית דף ז’ שנעשית לו סם 
המות א”כ אולי אינו נחשב לימוד כלל לענין ברכת התורה. 

כיון  בזה מעשה מצוה של ת”ת  דוודאי שקיים  נראה  היה  ולכאורה 
חביריו  לקפח  מטרתו  ורק  מצוה  עסק  שזה  מעשה  בשעת  שיודע 
ולהתכבד בקלון חבירו, א”כ הרי זה כמוש”כ החזו”א אהע”ז סי’ קכ”ט 
סקי”ג לגבי שלא לשמה דחשיב מצוה וז”ל ואילו לוקח אתרוג לשם 
כוונה  צריכות  מצות  למ”ד  ואפי’  מצוותו  יצא  ודאי  ולהתנאות  כבוד 
כוונות  שמערב  מה  אבל  המצוה  חוב  בזה  שיצא  ידיעה  אלא  אינו 
אחרות לכו”ע אינו מעכב ואף אם כוונות אחרות הן העיקר אצלו מ”מ 
כיון דיודע גם קיום המצוה בזה סגי עכ”ל, ואם יטול שנית ויברך ה”ז 
ברכה לבטלה, והיינו דדין מצוות צריכות כוונה ודין לשמה שני ענינים 
והגדרת  עושה,  אני  “מה”  הידיעה  היא  כוונה  דהגדרת  הם,  נפרדים 
לשמה היא מטרה ותכלית “עבור מה” אני עושה, ואם יודע שעושה 

מצוה אף שהמטרה להנאתו שפיר.

יו”ד סי’ צ”ג  ידוע מש”כ הנודע ביהודה קמא  עוד יש להוכיח דהנה 
לענין אמירת לשם יחוד דמצוות הוי כקדשים שסתמא לשמה ואי”צ 
לכוין לשמה עי”ש, וקשה הא קי”ל באו”ח סי’ ס’ ס”ד דמצות צריכות 
הם  ענינים  דשני  ובע”כ  לשמה,  לכוין  דאי”צ  שכתב  זה  ומה  כוונה 
עתה  זה  את  עושה  שהוא  בידיעה  סגי  כוונה  צריכות  מצוה  דלענין 
בתורת מצוה, ואף שמטרתו להנאת עצמו ואינו לשמה מ”מ יצא ויש 
לו מצוה שלא לשמה ובסתמא אם יודע שעושה עתה מצוה הוי גם 

מצוה לשמה. 

ה. שוב מצאתי כעי”ז בספר כתר תורה להגאון ר’ פנחס מפלאצק ז”ל 
מתלמידי הגר”א ז”ל בסוף עמוד ט”ז שכתב דגם הלומד ע”מ לקנטר 
יש לו מעשה מצוה והקב”ה משלם שכר לבניו על זה, וראיה מהוריות 
לשמה  שלא  ובמצוות  בתורה  אדם  יעסוק  לעולם  רב  דאמר  י’  דף 
שמתוך שלא לשמה בא לשמה שבשכר מ”ב קרבנות שהקריב בלק 
זכה ויצא ממנו רות ודוד שריווהו להקב”ה בשירות ותשבחות אע”פ 
שבלק עשה ע”מ לקנטר ולקלל את ישראל עכ”ד )ונ”ב וכפי הנראה 
כלהנאתו  הוי  דבלק  הנ”ל  והמהרש”א  התוס’  בתירוץ  לו  הונח  דלא 

וכמו שהקשה באבי עזרי הנ”ל(.

הנ”ל,  עזרי  האבי  קושיית  וכן  ששאלנו  הקושייא  ליישב  יש  ולפי”ז 
את  לקלל  ע”מ  קרבנות  והקרב  לך  לבלק  נאמר  שלא  דודאי  די”ל 
ישראל אלא דרב רק מביא ראיה דשלא לשמה חשיבה דלידי מצוה 
היא מביאה )כלשון רש”י בנזיר כ”ג ד”ה מתוך( ודבר זה יש גם בע”מ 
לקנטר כדמוכח מבלק, אכן זה ידעינן מסברא דוודאי לא נימא ליה 
לאדם לעולם יעסוק בע”מ לקנטר כיון שיש בו גם עבירה שיוצא מזה 
את  לקלל  ע”מ  קרבנות  והקרב  לך  לבלק  נאמר  שלא  וכמו  רע  ענין 
ישראל, דאין אומרים לאדם חטא בשביל שתזכה, דאף שמהמצוה 
יוצא עוד עבירה, וכדאמרינן בסוטה  יוצא עוד מצוה מ”מ מהעבירה 
מ”ב  מישראל  הובקעו  בלק  שהקריב  קרבנות  מ”ב  דבשביל  מ”ז  דף 

ילדים כיון דתאותו מיהא לקללה. 

וביתר ביאור נראה דהנה בלימוד לקנטר הרי יש כאן ב’ חלקים, א’ 
החסרון  מצד  והנה  רע,  לעשות  פוסלת  מחשבה  ב’  לשמה  חסרון 
לשמה אין שום הבדל בין לקנטר או שאר שלא לשמה, דסו”ס שניהם 
נקראים שלא לשמה, ורק מצד המחשבה רעה שהטיל בהמעשה יש 
כאן עבירה בע”מ לקנטר אבל אינו פוסל את עצם המצוה כמחשבה 
פוסלת דקדשים אלא דיש כאן גם עבירה באופן חיובי מלבד החסרון 
לשמה, ורב מביא ראיה רק על החלק הראשון דבחסרון לשמה ג”כ 
מצוה חשיבה כיון דלידי מצוה היא מביאה, הרי דשלא לשמה בעצמה 
שהיא  מה  מלבד  מצוה,  מצוה  דשכר  הכלל  את  בה  ויש  מצוה  היא 
תינוקות  שהובקעו  עבירה  גוררת  היא  שע”ז  הקנטור  מצד  עבירה 
בישראל, ואתי שפיר היטב דגם בע”מ לקנתר הוי מצוה וגוררת מצוה 
אכן אעפ”כ לא יעסוק כן כיון שיש בה גם חלק עבירה שיגרור עבירה, 
ימנע  לא  בזה  לשמה  חסרון  רק  זהו  לשמה  שלא  בשאר  משא”כ 

מלעסוק כיון שזה מצוה בלי עבירה. 

ומסופר שפעם שאלו להמלבי”ם זצ”ל האם לעשות אסיפת מגבית 
שמטרתה קודש לדבר מצוה אבל עצם האסיפה יהיה מעורב מדברים 
המשנה  בלשון  צחות  בדרך  והשיב  הימנו,  נוחה  חכמים  רוח  שאין 
באבות פ”ד מ”ב ובשינוי נקודות ההפסק “בן עזאי אומר הוי רץ למצוה 
עבירה  גוררת  ועבירה  מצוה  גוררת  שמצוה  העבירה  מן  ובורח  קלה 
העבירה  מן  ‘ברח  דהיינו  עבירה”  עבירה  ושכר  מצוה  מצוה  ששכר 
שמצוה גוררת’ שיש עמה מצוה, משום ‘שמצוה גוררת מצוה ועבירה 
גוררת עבירה’ שמצוה ועבירה ביחד חלק העבירה יגרור עוד עבירה, 

כסוטה דף מ”ז דתאותו מיהא לקללה הוי לכן זה גרר עוד עבירה... 
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הרב משה נאומבורג

כל שלא הגיע לגיל מצוות הרי הוא קטן ואינו מחויב במצוות, אלא 
שאביו מחויב מדין “חינוך” למנוע ממנו לעשות איסורים, וכן לחנכו 
לקיים מצוות כדי להרגילו בכך. ולכן גם על הקטן להמתין בין בשר 
לחלב מדין “חינוך”. דין “חינוך” אינו אלא במצב בו הקטן כבר מבין, 

והוא מכונה בפי הפוסקים “בר הבנה”. 

מאכלות  מלאכול  למנעו  מצווה  אביו  אין  הבנה”  “בר  שאינו  תינוק 
אסורות, או מלחלל שבת, אפילו באיסור דאוריתא, כיון שאינו מבין 

מדוע אביו מונע אותו, וממילא אינו מחנכו בכך.

המתנה בפחות מגיל שלוש )ארבע(

מבואר  לחנכו(,  האב  על  )שמוטל  הבנה”  ל”בר  כבר  הנחשב  הגיל 
בספרי הפוסקים שהוא קרוב לגיל שלש, אבל פחות מגיל זה אינו 

נחשב ל”בר הבנה”.

עבורו  להיזהר  צריך  אביו  אין  שלש  מגיל  פחות  שהוא  קטן  ולפי”ז 
בענין המתנה, ויכול לאכול מיד אחר אכילת הבשר מאכלי חלב, אלא 

שראוי שיאכל וישתה דבר מה בין הבשר לחלב.

יש שרצו לומר )הל’ בשר בחלב, עמ’ סג( שהמציאות מוכיחה שגם 
בגיל 3 יש הרבה שאינם מבינים ואינם יכולים להמתין שעה בין בשר 
לחלב, ולפי”ז עד גיל ארבע אינם נחשבים ל”ברי הבנה” וממילא לא 

מחויב לחנכם אפי’ להמתנת שעה. 

בין  ברכה אחרונה  לברך  צריך  לברך  הילד  יודע  כבר  הזה  בגיל  ואם 
הפחות  שלכל  והרי  הבשר  סעודת  את  שגמר  ונחשב  לחלב,  הבשר 

המתין מסעודה לסעודה. 

מגיל שלש עד גיל תשע

שכבר  הרי  הבנה”  “לבר  נחשב  שנים”  “שלש  לו  שכשמלאו  מאחר 
מוטל על האבא לחנכו וממילא יש לאבא לחנכו גם “לדין המתנה”, 

ונחלקו הפוסקים כמה יש לו להמתין.

על  אלא  לחנכו  מחויב  שלא  כתב  ד(  חלק  סוף  )שבת,  השני  בחוט 
עיקר דין המתנה, וכפי שנתבאר ברמ”א )פט, א( המתנה מעיקר הדין 
אינו אלא שעה אחת בלבד, לכך מגיל שלש והלאה יש להזהר שלא 

יאכל פחות משעה מסיום הבשר מאכלי חלב.

והטעם שאינו מחויב אלא בהמתנה של עיקר הדין, היות וצרכי קטן 
וגבי חולה כתבו הפוסקים )שו”ת חת”ס סימן עג(  דינם כדין חולה, 
שאפילו אם הוא רק חולה בקצת, א”צ להמתין אחר אכילת בשר יותר 
משעה, אלא שיש לו לסיים את סעודתו, וכל שלא סיים את סעודת 
הבשר, דהינו שלא בירך לאחריה ברכת המזון, לא יכול לאכול גם אם 
עבר יותר משעה, כיון שכפי המבואר בגמ’ דין “המתנה” לכל הפחות 

הוא מסעודה לסעודה.

שעור נוסף הובא בקובץ מבית לוי )עניני יו”ד, הל’ בב”ח הע’ יד( בשם 
הגר”ש וואזנר שבתחילה ימתין שעה ולאחר מכן יש להוסיף בהדרגה 
כפי הצורך, עי’ בתשובות והנהגות )ח”א ס’ תלה( שכתב שמגיל חמש 
ליותר  ולחנכו  להרגילו  ויש  עשה  למצוות  חינוך  של  גיל  הוא  שש 

שעות, וימתין שלש שעות.

מגיל תשע והלאה

כפי שנכתב לעיל הקולא בקטן בהמתנת שעה היות וצרכי קטן דינם 
כתבו  וכפי שכבר  הדין,  עיקר  על  העמידו אלא  לא  ובחולה  כחולה, 
לא  והלאה  תשע  שמגיל  עח(  ס’  ח”א  יצחק,  מנחת  )ע’י  הפוסקים 
נחשב כחולה, אלא רק לקטן, ולכך מגיל תשע והלאה מחויב להמתין 

יותר.

שיעור המתנה מגיל תשע כתב בחוט השני )שבת סוף חלק ד( שהוא 
כפי השיעור הנאמר בגמ’, דהנה בגמ’ כלל לא הוזכר “שש שעות”, 
אלא הוזכר שיעור “מסעודה לסעודה”, וא”כ יהיה תלוי כל גיל כפי 
הרגילות של המתנה אצלו בין סעודה לסעודה )כפי הרגילות שרגיל 

להמתין בין סעודת הצהרים לסעודת הערב(

לכך אם רגיל לאכול ארוחת ערב שלש שעות אחר ארוחת צהרים הרי 
שאצלו זמן ההמתנה מסעודה לסעודה הוא שלש שעות, ויכול לאכול 

מאכלי חלב שלש שעות אחרי אכילת הבשר.

בד”כ  ערב  ארוחת  שבקיץ  לחורף  מהקיץ  להשתנות  עלול  זה  דבר 
מאוחרת יותר, לכך בימות הקיץ ימתין עד שעת ארוחת הערב שרגיל 

בעונה זו.

)שם(  והנהגות  בתשובות  עיין  יותר,  זה  בגיל  והחמירו  שחלקו  יש 
רבינו  ובאורחות  שעות,  שש  ימתין  עשר  או  תשע  שמגיל  שכתב 
)ח”ג עמ’ עז, בשם הגר”ח קניבסקי( הביא שהסטייפלר הורה שקטן 

שהגיע לגיל חנוך יש לו להמתין שש שעות.

קטן שהגיע לגיל חינוך וזקוק דווקא לחלב

כל הנדון דלעיל כמה יש להמתין הוא במי שאינו צריך לאכול דווקא 
כגון  דווקא,  חלב  מוצרי  לאכילת  שזקוק  בקטן  אבל  חלב,  מאכלי 
שצריך בקבוק חלב כמטרה להרגיעו או להרדימו, מותר לתת לו חלב 

אפי’ אם עבר פחות משעה שסיים לאכול את הבשר.

את  פיו  לתוך  שנותן  דהיינו  בידים,  מאכילו  אם  גם  מתיר  זה  דין 
הבקבוק או מאכילו בכפית. עניין זה אינו בכלל מה שאסרו חכמים 
“ספייה לקטן”- האכלת איסור בידים, והטעם לכך הוא היות וכל דבר 
המבואר  וכפי  מותר.  גדילתו,  צורת  וזוהי  התינוק  של  חיותו  שהוא 
ולא מחנכים  בשו”ע )תרטז, ב( שאפי’ ביום כיפור אפשר להאכילו 
לגדילתו  המביאים  ובדברים  גדל  הוא  וכך  היות  שעות,  לצום  אותו 

ולחיותו לא גזרו חכמים. 

אברהם  המגן  בשם  א(  )רסט,  במשנ”ב  זה  בהיתר  נאמר  ביאור  עוד 
ולא  האסור,  דבר  באכילת  נאמר  לקטן”  “ספייה  של  האיסור  שכל 

באכילת דבר היתר בזמן איסור.

לכן הבא להאכיל קטן שהגיע לגיל חינוך חלב אחר פחות משעה של 
אכילת בשר מותר, היות ואינו אלא אכילת דבר היתר בזמן איסור וגם 

חלב זה נצרך עבורו וזוהי חיותו.

ועל דרך היתר זה פסק המשנ”ב )קו, ב( שמותר לתת לקטן שהגיע 
היות  קידוש,  לפני  ובשבת  שחרית  תפילת  לפני  לאכול  חינוך  לגיל 

והוא אכילת היתר בזמן איסור.

שיעור המתנה למי שיש לו פלטה או רווחים בין שיניו

מן הראוי שמי שיש לו פלטה לישור שיניים, או מי שיש לו רווחים 
ומצוי  היות  שיניו,  את  יצחצח  שעות  שש  עברו  אם  גם  שיניו,  בין 
שנשארים אצלו שאריות של בשר בעין שיש בהם טעם בשר ונמצא 
יש”ש  מהרש”ל,  )עי’  חלב.  אח”כ  לאכול  ומיד  אותם  לבלוע  שעלול 

חולין פ”ח ס”ט( ועי’ עוד ביד יהודה )פט, א( 

שיעור המתנה במי שיש לו חורים בשיניים

ז( שמי  )פט,  בדרכי תשובה  דבריו  והביא  )חולין קה.(  כתב החת”ס 
שיש לו חורים בשיניים הגם שעלולים להכנס שם סיבי בשר וכיו”ב, 
נפסלות  אלו  ושאריות  היות  ולנקרם,  שיניו  את  לצחצח  מחויב  לא 
לא  אותם  בלע  אם  וגם  לאכילה,  יותר  ראויות  ואינן  בפיו  ונמאסות 

נחשב שבלע בשר... 

שעור המתנה בין בשר לחלב בקטנים
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נחשף  הוא  בה  בעת  בלעם,  של  דמותו  את  מתארת  פרשתנו  א. 
באופן ישיר לצורתו של עם ישראל, כאשר הוא מביט אליהם מראש 
והוא קורא את קריאתו לעבר  עליו,  רוח אלוקים שורה אז  הפסגה, 

העם: מה טובו אוהליך!

בישראל  מתבונן  היותו  בעת  הפסגה,  בראש  שהוכרזה  זו,  קריאה 
שוכן לשבטיו, ממשיכה להדהד באזני אומתנו, מאז שנות היוולדותה, 
 - עד  ועד...  השונות,  הגלויות  לאורך  אבות,  נחלת  בארץ  היאחזותה 

לימינו אנו: “מה טובו אהליך יעקב! )מה טובו( משכנותיך ישראל!”

בכמה  צורה  ולובשים  פושטים  ישראל,  משכנות  יעקב,  אהלי  ב. 
חודרת  התבוננות  ומשייכים  מפרשים  חז”ל  מדרשי  שונים.  אופנים 
זו של בלעם לעבר מוקד הרוחני של העם: המשכן והמקדש, אשר 

ברבות השנים מיוצגים המה ע”י בתי כנסיות ובתי מדרשות.

זה לשון המדרש: “מה טובו אוהליך יעקב - זה אוהל מועד שבמדבר 
יהודה,  רב  “אמר  מצאנו:  נוסף  ובמדרש  וגבעון”.  ובנוב  ושבשילה 
אוהליך - זה אוהל מועד, משכנותיך - זה בית המקדש, שנאמר “זאת 

מנוחתי עדי עד”. 

כוחו הנצחי של העם, החל  הינם מקור  ומשכנותיו, הם  יעקב  אהלי 
הדורות,  ובחלוף  מועד,  אוהל   – בלעם  לעיני  שנגלה  אוהל  מאותו 
לאורך שנות היאחזותו של ישראל בנחלתו, הינו מתבטא ע”י משכן 

שילה, הבמות )נוב וגבעון(, ובסוף – ע”י בית המקדש.

ג. שונים הם אותם אהלים ומשכנות, המתגלים ע”י בלעם, מאוהל 
מועד, ומיורשיו - משכן שילה והבמות, ואפילו – מבית המקדש. שכן, 
נורא.  כל אלו, קיומם היה זמני ופוסק, לעיתים – אף נגמר בחורבן 
בעור,  בן  בנבואת בלעם  ומשכנות המתוארים  כן אותם אוהלים  לא 
משולבים הינם בתולדות עמנו כמקשה אחת, מימות בלק וזקני מדין, 

ועד ימינו אנו.

שכן, אף אחר חורבן מקום השראת השכינה, מגלים לנו חז”ל היכן 
יפנה יעקב וימצא את אוהליו, היכן ימצא ישראל – את משכנותיו. 
הנה איתא בסנהדרין )ק”ה ע”ב(: “אמר רבי יוחנן, מברכתו של אותו 
הקללה  את  ה’  לך  “ויהפוך  )דכתיב  בליבו  היה  מה  למד  אתה  רשע 
מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי  להם  יהיו  שלא  לומר  ביקש  לברכה”(, 
)ונהפך לברכה( מה טובו אוהליך יעקב”! וכן במדרש ‘ילמדנו’ מצאנו 
על הפסוק “מה טובו אהליך יעקב”: “אין לך אדם שנכנס לבית הכנסת 

או לבית המדרש וחוטא”!

כשהן  אף   – ‘משכנותיך’  ופי’  תנחומא  מדרש  בעקבות  צעד  )רש”י 
חרבין...חורבנן כפרה על הנפשות”! ואף פירושו בא לבטא את הקיום 

התמידי של ברכת “מה טובו...”(

ומשמעות  קיום  בעלי  הינם  ומחנות,  אוהלים  שאותם  נמצא,  ד. 
תמידיים, חיותו של העם תלויה בהם, על כן נאמנה ילווהו בכל נדודיו, 
קיומם – קיום העם הוא, ובהעדרם- יפסק חלילה מקום חיותו ומקור 

טהרתו. 

כוונתנו בזה לתיאורו של בלעם את אותם אהלי יעקב: “כנחלים נטיו, 
חז”ל  ודרשו  מים”.  עלי  כארזים  ה’,  נטע  כאהלים  נהר.  עלי  כגנות 
אף  טהור,  ועולה  טמא  בו  יורד  אדם  זה  נחל  “מה  תהילים(  )מדרש 
ביהמ”ק אדם נכנס בו בעוונות ויוצא בלא עוונות”. ובגמ’ ברכות )דף 
ט”ז( גילו את משמעות הברכה גם עבור דורותינו, דורות הגלות: “א”ר 
אף  לטהרה  מטומאה  האדם  את  מעלין  נחלים  מה  חנינא  בר’  חמא 

אהלים )בתי מדרשות( מעלין את האדם מכף חובה לכף זכות”!

ובספורנו, הלך בעקבות מדרשי חז”ל אלו ופירש: אהליך יעקב - בתי 
המיוחדים  א-ל,  ומקדשי  כנסיות  בתי   – ישראל  משכנותיך  תורה, 

לשכן שמו שם ולקבל תפילת המתפללים”. 

נמצא שהנבואה עוסקת במוקד מרכזי אשר משמש את כללות העם, 
כציבור. דוגמא לזה נוכל לראות בדברי הספורנו הנ”ל, אשר בהמשך 
דבריו שם מבאר את ההדגשה “מה טובו” – ש”לא בלבד הם )ביהכנ”ס 
וביהמ”ד( מטיבים לעוסקים בם, אבל )-אלא( מטיבים לכלל האומה”!

מצינו  לדורות,  רבה  משמעות  בעל  נוסף,  חשוב  היבט  אמנם,  ה. 
ב”אהליך יעקב משכנותיך ישראל”.

“וירא את ישראל שוכן לשבטיו - מה ראה? ראה שאין פתחי אוהליהן 
מכוונים זה לזה. אמר, ראויים הללו שתשרה עליהם שכינה”. )בבא 
)וכן הוא בפירושו לתורה( שמקור  ופירש רש”י שם  ס’(.  בתרא דף 

הדבר הינו מהפסוק “מה טובו אוהליך יעקב”.

א”כ איפוא, אנו מוצאים כעת ביטוי נוסף לאותם אהלי יעקב תמידיים, 
משכנות ישראל הנצחיים, וזו – המשפחה היהודית ! אמנם בגמרא 
אינו  זה  שבית  לכך  בהקשר  רק  מצטיירת  ישראל  בתי  מעלת  הנ”ל 
פוגע בקדושתו הפנימית של בית רעהו, אך המשך הברכה תלמדנו 
עוד כמה דברים אודות אותו מקום של כבוד ששמור ל-בית! ה’אוהל’ 
וה’משכן’ המשפחתי )פשוטו כמשמעו!( של כל אחד ואחד מאיתנו!

המכוונת  מיוחדת,  בהטעמה  הפעם,  הפסוקים,  את  ונקרא  נשוב  ו. 
לכל אחד ואחד, מהבתים הפזורים בשכונתנו, הנמצאים בשטח עירנו, 
מימות  כולו,  היהודי  בעולם  הנפוצים  ארצנו,  במרחבי  המשתרעים 

ישראל, השוכן במדבר לשבטיו, ו-כמובן- עד לימינו אנו.

“מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. כנחלים נטיו, כגנות עלי 
נהר. כאהלים נטע ה’, כארזים עלי מים. יזל מים מדליו, וזרעו במים 

רבים...”.

רש”ר הירש רואה בזה את סודן של משפחות ישראל! 

הם  ישראל  של  המשפחה  “נאות  הפסוק:  בביאור  דבריו  הם  וכך   
גנות  עצמם  והם  ברכה  המביאים  מים  נחלי  הם  כגנות:  כנחלים, 
וכל ענף משפחה מעביר אל הדור הבא את ברכת  ברוכות. כל בית 
השלום הגופני, הרוחני והמוסרי, ומבחינה זו הוא משול לנחל; והוא 
עצמו - בכל הווה - הרי הוא גן אדם שברכה גופנית, רוחנית ומוסרית 
שורה בו. בייחודם הם נחלים המושכים את מימיהם באפיקים שונים, 
אך כולם חוזרים ומוליכים את הישגיהם לנהר אחד, ויחד עם זה הרי 

הם גנות שפרחן ופריין מתברך מנהר משותף. 

]מעניין לציין, שאף לגבי ייצוג ‘אוהליך יעקב’ בדמותו של בית המדרש, 
מצאנו שהדגישו חז”ל נקודה זו -גינות רבות היונקות מנהר אחד- וז”ל: 
“אמר בלעם: אני רואה אותן כגנות, זה שונה )לומד, את תורתו( של 
רבינו  של  שונה  וזה  חייא,  ר’  של  תורתו(  )את  שונה  וזה  קפרא,  בר 
נכנסים לחבורה,  כולן  נהר’, אעפ”כ  ‘עלי  הקדוש, אמר להם הקב”ה 
כולן מרועה אחד ניתנו” )מדרש ‘ילמדנו’(. ואפשר אולי להבין רעיון 
זה בנוגע לצורות ושיטות הלימוד השונות המצויות בתוך ביהמ”ד אף 

בזמנינו ואכמ”ל[. 

ישראל,  כנסת  של  ובנותיה  לבניה  הוקרה  תעודת  הינם  אלו  דברים 
ומאידך- הינם תביעה נוקבת. כשבלעם עומד לפני אלפי שנים, בראש 
הפעור הנשקף על פני הישימון, ומתנבא אודות טובם של משכנות 
בשם  אשר  כל  של  ביתו  את  בזה  כולל  הוא  הרי  ואוהליו-  ישראל 
‘ישראל’ יכונה, עד הפשוט שבפשוטים, ומביע את התפעלותו ממנו. 
המושכים  “נחלים  להוות  ומשפחה  משפחה  כל  של  הייחודיות  את 
את מימיהם באפיקים שונים” ועם זאת – הינם בעלי תודעה יהודית 

מושרשת ולכן “כולם חוזרים...לנהר אחד”!

ז. ממשיך הרשר”ה ומסביר את ההשואה ל’אהלים’ )צמחי בשמים( 
ולארזים: “הם בעת ובעונה אחת כאהלים, כארזים, והם כוללים את 
ריח הבשמים עם חוסן הארזים, את נועם הרוחניות העדינה והאצילה 

עם האומץ וכח העמידה”. 

בייסוד  הפינה  אבני  לעבר  חודר  מבט  זו  בלעם  בברכת  א”כ  מצאנו 
ובתי  מדרשות  בתי  )ע”י  כציבור   – ככלל  היהודי,  העם  של  דמותו 
של  והמקודש  הצנוע  משכנה  )בתוך  כיחיד   – וכפרט  כנסיות( 
המשפחה היהודית(. יה”ר שנזכה להמשיך הלאה את מסורתנו ע”י 
קבוע  חיבור  וע”י  משפחתינו,  ומשכנות  בתינו  אוהלי  של  חיזוקם 

ואמיץ לאוהל מדרשינו – משכן תפילותינו, אכי”ר... 

במה טובו אהליך יעקב?
הרב נחום יוסף נחם
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שאלה:
בשבוע שעבר נכתב במדור זה שמותר לערוך הגרלה על פרסים בין 
ולא  פה  בעל  היא  ההגרלה  אם  שבקהילתנו,  התהילים  חברת  ילדי 

מתוך כרטיסים, משום שזה לצורך מצוה.

ולא הבנתי, איזו מצוה יש כאן? האם זו מצוה לומר תהלים בשבת? 
הרי אסור להתחנן ולבקש צרכיו בשבת, מלבד התפילות הקבועות. 
תחנונים  איסור  על  יעברו  ולא  תלמודם  על  הילדים  שיחזרו  עדיף 

בשבת!... 

שזהו  בטענה  בשבת  הגרלה  לערוך  התרתם  כאלו  עבירות  בשביל 
‘צורך מצוה’? אתמהה.

תשובה:
רפואתו,  כמו  צרכיו  על  )להתפלל  צרכיו  לשאול  אסרו  חז”ל  א. 
פרנסתו, וכדומה( בשבת, שמא יבוא לידי ביטול עונג שבת, שיבוא 
להצטער כשהוא חושב על מחסורו. אמנם התפילות הקבועות שהם 
בכלל ‘טופס התפילה’ אינם בכלל איסור זה, כיון שהם תפילות בנוסח 

קבוע לכולם ולא יביאו את האדם למחשבה על צרכיו הפרטיים.

האם אמירת תהלים נחשבת כשאילת צרכיו או שהיא כתפילה 
קבועה? 

רצ”ג  בסימן  ברורה  המשנה  מדברי  לאיסור  להוכיח  יש  לכאורה  ב. 
יחננו’ שנוהגים בהרבה קהילות  הכותב לגבי אמירת מזמור ‘אלקים 
לאומרו במוצאי שבת קודם תפילת ערבית, שאם חל יום טוב במוצאי 
שבת אין נוהגים לאומרו משום שאין אומרים תחינה בשבת ויום טוב, 
מה שאין כן בכל מוצ”ש אפשר לאמרו לאחר חשיכה קודם ערבית, 
עד כאן דבריו, ומבואר שהחשיב את אמירת מזמור התהלים לתחינה 

האסורה בשבת ויו”ט.

לשמירה  לאמרו  שרגילים  מסויים  מזמור  בין  לחלק  יש  אמנם 
פרקי  אמירת  לבין  ותחינה,  כתפילה  נחשב  כך  ומשום  ולהצלחה, 
תהלים ע”י תינוקות של בית רבן בלא כוונה לישועה פרטית ומסויימת, 

שזה איננו נחשב כתחינה בשבת. 

בויאן  )סדיגורא,  רוז’ין  בית  חסידי  חשובות,  קהילות  ישנן  אמנם  ג. 
שאילת  איסור  משום  בשבת,  תהלים  לומר  שלא  שהקפידו  ועוד(, 

צרכיו בשבת. 

ד. אך רוב קהילות ישראל נהגו להתיר אמירת תהלים בשבת, ואדרבה, 
נהגו להשתדל לסיים כל ספר התהלים לכבוד השבת. וישנה מסורת 
במקהלות החסידים שבעל המאור עינים זי”ע קיבל מאליהו הנביא 
זכור לטוב לומר בכל שבת כל ספר תהלים קודם התפילה. ובדברי 
תהלים  אמירת  מעלת  על  כתב  שמות  פרשת  משינאווא  יחזקאל 
בשבת, וכן באמרי פנחס איתא “דיבר מאור הגנוז ואמר שלכך נהגו 
העולם לומר תהלים בשבת, כי שבת מאור הגנוז כמו”ש מתנה טובה 

יש לי בבית גזני ותהלים ג”כ מאור הגנוז”.

ה. בספר תשובות והנהגות כתב: “ולענין אמירת תהלים בשבת, אם 
כוונתו רק לשבח ולפאר ולרומם את הקדוש ברוך הוא על רוב רחמיו 
וחסדיו זהו מצות היום ונאה הדבר ויאה. אבל אם מתפלל לבקשת 
צרכיו לכאורה ראוי למנוע בשבת שאסור להתפלל על צרכיו בשבת, 
ולא הותר אלא כשעומדים ח”ו בסכנה. מיהו היום שנתלכלכנו בעו”ה 
יש  לכן  ואולי  סכנה,  כשעת  אנו  מרגישים  ופשעים  בחטאים  מאד 
נוהגין לומר תהלים ולבקש רחמים על כל צרכיו רוחניים וגשמיים. 
ועוד דכשאומר תהלים הנה לא ניכר מנוסח התהלים שהוא לבקשה 

וזעקה, וה”ז כנוסח התפלה וכמו שביארנו דבזה לא אסרו, ודו”ק”.

להתיר  אויערבאך  הגרש”ז  בשם  כתבו  שלמה  בהליכות  אמנם  ו. 
בזה  כי  הקהל  בהתאספות  לא  אבל  ביחידות,  רק  תהלים  אמירת 
נראה כתחנונים בשבת. אבל כמובן אין זה שייך להתאספות תשב”ר 
הקדושים בחברת תהלים שאין זו צורת תחנונים אלא אמירת תהלים 

על הסדר. 

ז. אך באמת צריך לדעת שאין זה פשוט כלל שמהות אמירת תהלים 
תורה,  תלמוד  מצות  בזה  סוברים שמקיימים  הרבה  כי  תפילה,  היא 

שקוראים את ספר התהלים שהוא מכ”ד ספרים. 

תהלים  פרק  לומר  אסור  תורה,  מדברי  להתרפא  איסור  ישנו  דהנה 
בשביל שמכוח סגולת אותו פרק יתרפא או יקבל איזה תועלת גשמית, 
מותר.  מחלה  או  נזק  עליו  יבוא  שלא  למנוע  להגן,  כוונתו  אם  רק 
ולפי”ז יש לשאול איך מותר לומר תהלים להצלחתנו ולישועתנו, הרי 

אין מתרפאים מדברי תורה.

התהלים  שבקריאת  שפירשו  יש  סגנונות,  בשני  תירצו  והמפרשים 
אלא  עצמן  הקדושות  התיבות  כוח  ע”י  לפעול  מכוונים  איננו  שלנו 
זה נחשב מתרפא בדברי תורה,  ולכן אין  ה’,  מכוונים לתפילה לפני 
כוח  ע”י  לפעול  מכוונים  איננו  התהלים  שבקריאת  שפירשו  ויש 
התיבות אלא מכוונים ללימוד תורה, להגות בתורת ה’ שספר התהלים 

הוא אחד מחלקי התורה שבכתב.

ח. והנפקא מינה בין שתי הדרכים היא האם יש טעם לקרוא תהלים 
בלא לכוון כלל, שאם מהות הקריאה היא תפילה, מסתבר שאין טעם 
לומר מילים בלא שום הבנה מה הוא מבקש ומה הוא מדבר, אבל אם 
הוא בא לקיים מצות תלמוד תורה אין הכוונה מעכבת, כמו שכתב 
הגר”ז בשו”ע שלו הלכות תלמוד תורה: “אם מוציא בשפתיו אף על 
פי שאינו מבין אפילו פירוש המלות מפני שהוא עם הארץ הרי זה 
ולפיכך כל עם הארץ מברך ברכת התורה  “ולמדתם”.  מקיים מצות 
בשחר לפני הפסוקים וכן כשעולה לספר תורה. במה דברים אמורים 
אינו  הפירוש  מבין  אינו  אם  שבע”פ  בתורה  אבל  שבכתב,  בתורה   -
גם  כן יש לאדם לעסוק בכל התורה  ואף על פי  נחשב לימוד כלל. 
בדברים שלא יוכל להבין ולעתיד לבא יזכה להבין ולהשיג כל התורה 
שעסק בה בעולם הזה ולא השיגה מקוצר דעתו”. וא”כ מי שאינו מבין 

מה שקורא מתהלים ראוי לו לכוון לקיים בזה מצות תלמוד תורה. 

פסוקי  באמירת  הכוונה  להיות  צריכה  מה  בזה,  מינה  נפקא  עוד  ט. 
התהלים, שאם זוהי תפילה הרי הוא מכוון כאילו הוא עצמו אומר לה’ 
‘ממעמקים קראתיך ה’, אבל אם זהו לימוד המקרא הוא צריך לכוון 

שדוד המלך פונה אל ה’ ואומר לו ‘ממעמקים קראתיך ה’. 

תהלים  באמירת  שלמה:  בהליכות  עורר  אויערבאך  הגרש”ז  ובאמת 
אין לכוין פירוש העניין כפשוטו כדרך שמכון בשאר תפילות, דהיינו 
שבאמרו אשא עיני אל ההרים יכוין על עצמו, משום דעיקר מעלתה 
של אמירת תהלים על פי הפשט היא משום תלמוד תורה, כלומר, 
שקורא ולומד פרקי התהלים שאמרם דוד המלך ע”ה שהם מכתבי 
הקודש ומתעורר על ידי זה לחשוק לדבקות בה’ כמו דוד המלך וזכות 
לומר  בחרו  טעמא  ומהאי  עבורו,  שמבקש  לחולה  או  לו  תעמוד  זו 
תהלים לזכות החולה יותר מלימוד דברים אחרים לזכותו מפני שזהו 
פשיטא  שכן  וכיון  בה’,  לדבקות  האדם  לב  את  מעורר  שגם  לימוד 
שצריך להבין פירוש המלות שמוציא מפיו ולכוין בזה כנ”ל שכן אמר 
דוד המלך וגם אנו חפצים ומשתוקקים לזכות לדרגה זו, ואדרבה, אם 
יאמר בלא כוונה יש לחוש דלדעת הרמב”ם הוי ליה כלוחש פסוקים 

על המכה שהוא עוון חמור רח”ל. עכ”ד.

אך לדברי הסוברים שאמירת תהלים מהותה היא תפילה, הרי יכול 
לכוון שהוא מתפלל ואומר לקב”ה ‘ממעמקים קראתיך’ וכדומה. 

י. עוד נפק”מ ישנה האם ראוי להפסיק מתלמוד תורה לצורך אמירת 
בשביל  תורה  מתלמוד  מפסיקים  הרי   – תפילה  זו  שאם  תהלים, 
תפילה שהיא מצוה עוברת, אבל אם זה לימוד – הרי עדיף שיעסוק 

בלימודו הקבוע בעיון ההלכה ולא יפסיק בשביל קריאת מקראות.

יא. עכ”פ בשבת קודש אם מכוון לשם מצות תלמוד תורה, הרי בודאי 
שפיר דמי, ואין בזה שום פקפוק, שהרי לא ניתנו שבתות ומועדים 

אלא כדי שיעסקו ישראל בתורה. 

לקריאת  שמתקבצים  הילדים  בין  לחלק  יש  למעשה  ולכאורה 
לקריאת  נשים  בעזרת  הן  גם  שמתקבצות  הילדות  לבין  התהלים, 
התהלים. הבנים יכוונו לשם מצות תלמוד תורה, אבל הבנות שאינן 
נשים  שגם  תפילה,  למצות  לכוון  להן  כדאי  תורה  בתלמוד  חייבות 

מחוייבות בה... 

נערך ע”י הרב אברהם משה רוט

שאל את הרב
אמירת תהלים בשבת בתורת תפילה או בתורת תלמוד-תורה?

אם יש לך שאלה השקפתית, בירור מנהג, או ספק הלכתי, הנוגע לחיי קהילתנו, אפשר: 
info@RHshul.org לשלוח עבור רבינו שליט”א בכתובת מייל



To sponsor the weekly newsletter Leilu Nishmas A loved one, or to join the mailing list, Email: info@RHShul.org

עורך ראשי: יואל סאנדל * עורך תורני: הרב אברהמשה רוט שליט”א * גרפיקאית: אהובה קנר
 • Rhshul.org • Midbar Sinai, Givaat Hamivtar, Yerushalaim • 0587162088מדבר סיני גבעת המבתר ירושלים

info@rhshul.org - המעוניין להקדיש הגליון לעילוי נשמת או לרפואת וכדומה, או לקבל את הגליון בדוא”ל, ישלח מייל ל 

“מה העניין, אברימי? אתה נראה נסער.”
“אני אכן נסער, אבא. אני כל כך מתוסכל מהחבר שלי בכיתה,

שלוימי.”
“מדוע, אברימי?”

“הוא לא מתייחס אלי.”
“מה זאת אומרת?”

“כשאני מנסה לדבר אליו, הוא לא מקשיב לי.”
“זה באמת מתסכל מאוד.”

“ולא רק זה, כשהוא מדבר, הוא לא ממש שם לב אלי. אני רואה
בעיניים שלו שהוא בעצם נמצא בעולם אחר לגמרי.”

“אהה.”
“פעם ביקשתי ממנו לעזור לי במשהו, והוא סירב בצורה מאוד 
אלי  מתייחס  לא  פשוט  הוא  משפיל.  פשוט  היה  זה  יפה.  לא 

בצורה אישית.”
“אוי, אברימי. כואב לי שכואב לך. אך מכל מצב בחיים אפשר
ללמוד משהו חיובי. כעת אתה יכול לחוש את צער השכינה.”

“באמת, אבא? מה הקשר בין שלוימי לצער השכינה?”
“התשובה לכך קצת מסובכת. נתחיל במשנה בפרקי אבות )א’,ב’(: 
‘על שלושה דברים העולם העומד: על תורה ועל העבודה )עבודת 
המקיימים  העמודים  שלושת  אלה  חסדים.’  גמילות  ועל  ה’( 
את העולם. אם נפסיק לעסוק בשלושת הדברים אלה, העולם 
יתמוטט. כעת, הבה נעיין בכל אחד מהם. התורה נקראת בר ה’. 
ה’ נתן את התורה לעם ישראל כדי שיוכלו ללמוד אותה ולקיים 
את מצוותיה. ולפיכך, כאשר אנו לומדים תורה, אנו שומעים את 

דבר ה’. הוא מדבר אלינו, ואנחנו מקשיבים לו.”
“אני שומע, אבא.”

לבורא  ישירות  מדברים  אנו  התפילה.  היא  בימינו,  “עבודה, 
עזרה  משמעותה  חסדים  גמילות  ביום.  פעמים  שלוש  העולם 
לזולת. ה’ הוא אבינו, ואנו בניו. כאשר בן אחד עוזר לשני, האב 
אתם  ‘כאשר  לעצמו,  אומר  וכאילו  רוח,  נחת  הרבה  מכך  מקבל 

עוזרים לבני, אתם עוזרים גם לי.’”
האם  לעזרתנו?  זקוק  באמת  ה’  האם  אך  אבא.  יפה,  ממש  “זה 
הוא צריך שנדבר אליו, ושנאזין לו? אחרי כל, הוא עצמו לגמרי 

מושלם.”
יחסים  מערכת  שתהיה  רוצה  הוא  אברימי.  מאוד,  צודק  “אתה 
בינינו לבינו – לטובתנו. הוא אומר כביכול: הקשיבו אלי – לימדו 
שתעזרו  כך  ע”י   – לי  עיזרו  התפללו.   – אלי  דברו  תורתי.  את 
לילדי – זו גמילות סדים. התייחסו אלי ואני אתייחס אליכם.’ זהו 
הדבר הטוב ביותר שאנחנו יכולים לעשות. זוהי הסיבה קיומנו. 

זה מה שמקיים את העולם.”
“אני חושב שאני מבין את המסר, אבא. התסכול שלי משלוימי 
הוא משום שהוא לא מתייחס אלי באותן שלושה דרכים, ולכן 
ילדיו לא  )כביכול( כאשר  וזה הצער שה’ חש  בינינו.  אין קשר 

מתייחסים אליו.”
“נכון, אברימי. בלעם היה דוגמא מצויינת לכך. בלק מלך מואב 
ואת  ניצחו את סיחון  פחד מאוד מבני ישראל. הוא ראה שהם 
עוג, והוא חש שהוא בסכנה חמורה. לפיכך הוא הזמין את בלעם 
לו  מותר  אם  ה’  את  שאל  בלעם  ישראל.  בני  את  לקלל  שיבוא 
‘לא  לו  ללכת עם שליחי בלק כדי למלא את מבוקשם. ה’ ענה 
תלך עמהם, לא תאור את העם כי ברוך הוא’ )במדבר כ”ב, י”ב(. 
בסופו של דבר הלך בלעם וניסה לקללם. במעשה זה הוא עבר 
על כל שלושת הדברים שדיברנו עליהם: הוא לא הקשיב לדבר 
ה’; וכשהוא דיבר אל ה’ הוא לא התייחס אליו כאל הבורא שיש 
שלו.  לרצונותיו  יסכים  שהבורא  רצה  אלא  רצונו,  את  לעשות 
דווקא  ה’, אלא רצה  ניסה לסייע לבניו של  ושלישית, הוא לא 

לפגוע בהם.”
 “אני מבין, אבא. אני רוצה להתקרב אל ה’ ולעשות לו נחת רוח.”

 “יהי רצון שתצליח בכך תמיד.”

תשומת לב והתייחסות, בבקשה!

והגדת לבנך
הרב שמחה גרופמן

WIN! 500 NIS

א[ איזה בעל מום הקריב קרבנות בפרשתנו, וכיצד היה מותר לו.
ב[ כל הברכות של בלעם נהפכו לקללה חוץ מברכה אחת, מה היא, 

ומדוע?

ג[ איזה עצה כתובה בפרשה שעמדה לעם ישראל בכל הגלויות?
ד[ מהיכן מוכח שיש לעמוד בקידוש?

הימים  בכל  לא כעס  כתוב שהקב”ה   : ז  ברכות  בגמ’  לעיין:  יש  ה[ 
הללו, וקשה מפסוק מפורש שמבואר שהקב”ה כעס, ויחר אף ה’ כי 

הולך הוא, וא”כ מדוע בלעם לא ניצל רגע זה כדי לכעוס?

ידיעת ההלכה
שאלה בהלכות קידוש: הרב כהן חזר לביתו בליל שבת אחרי  א[ 
ביתו.  בני  כל  את  בו  ולהוציא  קידוש  לעשות  ורצה  ערבית  תפילת 
אמר  יהודה  ר’  במשפחה  הבנים  בין  הלכתי  ויכוח  התעורר  לפתע 
להוציא  יכול  לא  אבא  ערבית,  התפללה  לא  עוד  שאמא  שמאחר 
אותה בקידוש, ר’ אברהם טען שאבא יכול להוציא את אמא בקידוש 

למרות שעדיין לא התפללה ערבית. מה הדין?

הרבה  עם  מפתחות  צרור  לו  שיש  מי  בורר:  בהלכות  שאלה  ב[ 
את  שימצא  עד  הצרור,  בתוך  מפתח  לחפש  יכול  האם  מפתחות 

המפתח שצריך אפילו שמזיז את כל המפתחות שלא רוצה הצידה.

ג[ שאלה בהלכות מוקצה: 
עטיפת  בשבת  שרואה  מי 
על  בביתו  זרוקה  איגלו 
לקחת  מותר  האם  הרצפה, 
את זה לפח )ואולי מצד גרף 
של רעי לא יהיה היתר דאין 
זה כ”כ מאוס(, וזהו מוקצה 
שלכאורה  גופו,  מחמת 

אסור להזיזו.

שאלות בפרשת בלק
מדור אחודה חידה

כללי השתתפות: את התשובות 
ניתן לשלוח למייל - עד ראש 

חודש אב, כל תשובה היא 
מזכה בזכות להכנס להגרלה 

ע”ס ₪500 מידי חודש, 2 
פרסים יוגרלו בין שולחי מדור 

משיב כהלכה, המדור מתפרסם 
גם בעלון נוסף, נא לשלוח פרטי 

השולח יחד עם התשובות, 
לפרטים נוספים ניתן לפנות 

במייל info@rhshul.org. גם 
ילדים ששמעו את התשובות 

מגדולים יכולים לשלוח.


