
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 עדות אובייקטיבית

ון  רשאיך יכול להיות שאדם עם כי   : בפרשת בלק אנחנו לומדים על בלעם הרשע. נשאלתי 

זו שאלה גדולה    .מקולקל במידותרשע כל כך וקי, יהיה אדם  ושל נבואה, שהוא כישרון אל

. אדם עם כישרון נבואי, גוי הזו  נתבונן בתופעהכרגע רק    .בהמשךיה  נענה עלש  מאוד

לו כבר עזר במקרים  הכוח הרוחני שו  מקולקל במידות, נקרא לקלל את ישראל. יש לו כוח

בה י קילל או בירך, הקללות והברכות שלו התקיימו, הרי זו הס  אכאשר הו  כאלו. עד היום

לכך שבלק מזמין אותו לקלל את ישראל. והוא בא במטרה לעשות את רצונו של בלק,  

לו  והכבפועל  .  שלו  שכנראה היה גם רצונו נתן  ל מתהפך. מכיוון שאת הכישרון שלו 

וא היה מומחה  . הםכ חלהת  הוא תלוי בריבונו של עולם. הוא מנסהו  ריבונו של עולם

גדול, וידע מתי הזמן שבו הקב"ה זועם, ואת הזעם האלוקי הזה הוא ידע להפנות לכיוון  

יב('  יֹום  ְבָכל  ֹזֵעם  ְוֵאל'  כתובשהוא היה רוצה.   ז,  ז.(  , ומסבירה הגמרא)תהלים   )ברכות 

  ו מר בלעם בעצבימים האלו הקב"ה לא זעם! וכך אומאך    , שבלעם ידע מתי היה הזמן הזה

. פתאום במקום כל הקללות שהוא  ''ה ָזַעם ֹלא ֶאְזֹעם ּוָמה ֵאל ַקֹבה ֹלא ֶאֹקב ָמה': )כג, ח(

 הוא מברך.    - התכוון לקלל  

בפרקים האחרונים    ,על ידי ברכתו של בלעם זוכה עם ישראל לעדות נאמנה. המהר"ל

  ם דא ר לקבל רק מעדות אפש , ואומר שעוסק בנבואה של בלעם  של ספר נצח ישראל

 שענביא ר

 בלק ב זלמן ברוך מלמד לפרשתשיחת הר

עדות אובייקטיבית ◆ כולך יפה רעייתי ◆ עינייך ברכות ◆ מעט מן האור ◆טוב ורע  

 משמשים בערבוביה ◆ להלחם או להתרומם? ◆ מכה או ניתוח ◆ כולנו כאחד
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על  בא בלעם ומעיד    ,והנהיקת ואובייקטיבית.  יכה להיות מדוקרוב, כי היא צרשאינו  

מתאר  הוא  בתוך הברכות  בלעם מברך את ישראל, אבל  אמנם    .על ישראלמעלותיהם  

י '.  , מהם התכונות והמעלות שלוהו עם ישראלי מ לנו  אומר  הוא  עובדות.  הרבה     ֵמֹראש   כִּ

ים ְגָבע  ֶאְרֶאּנּו  ֻצרִּ ְשֹכן   ְלָבָדד  ָעם  ֶהן   ֲאשּוֶרּנּו  תוֹ ּומִּ ם  יִּ ְתַחָשב  ֹלא  ּוַבגֹויִּ ו לא  ז  .)פסוק ט('  יִּ

 . עובדה  ברכה, זו

לאדם    כמו שחז"ל מפרשים, רצה לעקור את עם ישראל. משל למה הדבר דומהבלעם,  

ם  א  .מהשורש  עקורענף אחרי ענף, הכי טוב ל  כרותבמקום ל  .שרוצה לעקור עץ גדול

השורשים של    םמחפש מהלכן בלעם  יפול.    כולו  העץהשורש, ממילא    אתר  ולעקתצליח  

ודרכם הוא חשב לקלל אותנו. גם אחרי שהקב"ה הפך לו את הקללות, אנחנו    עם ישראל,

 הוא מזהה בעם ישראל. ש  והמידות  התכונותיכולים לראות את  

י '  : אומרבלעם   ים  ֵמֹראש  כִּ ְגָבעוֹ   ֶאְרֶאּנּו  ֻצרִּ צור,  הוא    של העם הזה  , המקור'ּוּנרֶ ֲאשּו  תּומִּ

ְשֹכן   ְלָבָדד  ָעם'הוא  לפגוע בו.  או    ואותאי אפשר לזעזע  שחזק מאוד,  של סלע  יסוד   ,  'יִּ

וקשור    ל מתפשט ממנוו, אבל הכ'ְלָבָדד 'אמנם  הוא  ולכן  הוא השורש של כל העמים,  

  לוכי   אל  .אחריםל  תמתפשט ו  עם ישראלבלעולם מתחילה    יורדת. כל הברכה שאיתו

י '  .לולא עם ישראל, כי עם ישראל הוא השורש של הכללהיות שאחרים יקבלו טובה    מִּ

ח  והעפר יש לו כ  .י תמידשיש לו קיום    הוא כמו עפר, עם ישראל  )פסוק י('  ַיֲעֹקב  ֲעַפר  ָמָנה

נפגע מהםו  מכלה מתכותשהוא   שאי אפשר לפגוע בישראל. כל  בלעם  כך אומר  .  לא 

 הראשונה.   אהבו נוך התהם מהפסוקים האלו  

 כולך יפה רעייתי 

אם אי אפשר  כעת בלעם מנסה לשנות את השיטה שלו.  באה הנבואה השניה, ו   חר כךא

עם  האם בפועל    '.אפס קצהו', הוא הולך לראות את  שלו  לעקור את עם ישראל מהשורש

כך   ריבונו של עולם, ראינו שהשורשים חזקים, אבל האם באמתדבקים בישראל באמת 

 מתנהג בפועל?   לוכו  ישראלעם  

ְבַיֲעֹקב יט ָאֶון  בִּ ְשָרֵאל'  'ֹלא הִּ ְביִּ ָעָמל  ָרָאה  יש שני חלקים בעם ישראל. הצד של  .  ְוֹלא 

'ישראל' והצד של 'יעקב'. 'יעקב' זה הצד של ה'עמך', האנשים הפשוטים. 'ישראל' אלו  

, 'קביעב  ן אווביט  לא ה'ריבונו של עולם  תלמידי החכמים, אנשי הקודש. אומר בלעם ש

ביעקב אולי  מראיה.  מעמיקה  יותר  היא  הבטה    -  איך זה ייתכן   .לא ראה אוון  יעקבאפילו ב

בקלות.    ן תו אפשר לנקות או,  הן שטחיות  - אם מביטים לעומק  אבל    ,עבירותלפעמים  יש  

לעמול כדי לנקות, כי בני שם לא צריכים אפילו עבירות שטחיות, אין  –' ישראל'באבל 
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זאת אומרת שהמסקנה    'לא ראה עמל בישראל'.  ל וכל.מכם  נקיי ם  י מכחתלמידי הוהתורה  

זהו עם שדבק בריבונו של עולם. הוא   עם ישראל  בעתיד  בהמשךשל בלעם היא שגם  

 מתאים לשורשים, הוא ממשיך את הדרך.

. גם הוא שונה  את הפסוק באופן קצתיום השנה שלו, מבאר  חל  אור החיים, שהשבוע  

לומר  'לא ראה עמל בישראל',  י החכמים, וכוונת הפסוק  ידמלת  עלל' מדבר  אראומר ש'יש 

לא קשה, הם עושים הכל  היא    .עמלמתוך  לא  היא  ם עבודת ה'  תלמידי החכמי   אצלש

   .בחפץ ורצון גדול. הם לא צריכים להתגבר על עיכובים, אלא נמשכים לעבודת ה'

קושי לשאת  ה  "בלקן  אי   לקב"ה.   שאומר אור החיים: המילה 'עמל' מתייחסת  פירוש נוסף

   ם.ת ואת ישראל, כי הם כל כך טובים וראויים עד שזה לא עמל בשבילו לשאת א

לא  ריבונו של עולם    ,בזכות יעקבזאת אומרת ש  '.ביעקב  - לא הביט אוון  : 'פירוש שלישי 

 יעקב, בגלל ישראל.הוא מוכן לשאת, בגלל  את העולם כולו    .אה עמל בכל העולם כולוור

הראשון הוא   .שני פירושיםברש"י  מפרש  יקום וכארי יתנשא'  א  י בכלם  'הן ע  וקספאת ה

. זו ההלכה כמו לביא  ,ובמרץ  בהתלהבותקמים בבוקר לקרוא קריאת שמע  עם ישראל  ש

'יתגבר כארי לקום בבוקר לעבודת בוראו'. בלעם רואה שעם    : הראשונה בשולחן ערוך

  , רוא קריאת שמעלק  תבולה שקמים בהת כולו מחובר לעבודת ה', עד כדי כך- ישראל כל

פירוש  זהו הפירוש הראשון. אבל בזמן.    וקחבבת אחת, לא בתהליך של  מזנקכמו אריה ש

 כמו אריה.  מתגברים על האויבים  אומר שהם  רש"י  שני  ה

ש אולי    .הנכון   רושהפ  ומהו אותנו  ללמד  רוצה  בזה.  רש"י  זה  הפירושים קשורים  שני 

כשקוראים קריאת שמע,    .עמ ש  אתמקרי   המתחיל  במלחמותשל עם ישראל  ההצלחה  

 מתגברים על האויבים. גם  , מתוך כך  בהתלהבות  ודבקים בריבונו של עולם

 עיניך ברכות

הולכים למקום חדש,  לכן הם    !כל הזמן די לשבח את ישראל    בלעם.  שוב בלק מפסיק את

  שלהם הלים  ואה  .'מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל'  : עוד פעםאבל    למקום שלישי.

מה טובו אהליך יעקב '  –ופירוש נוסף  זה מול זה.  מכוונים  תחים לא  , הפצנעהב  םי וי בנ

 אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות של כנסת ישראל.   'משכנותיך ישראל 

יש כאן ארבעה משלים:    .'כנחלים נטיו כגנות עלי נהר, כאהלים נטע ה' כארזים עלי מים'

תלמידי    נםאל. ישבישרגות  מדרע  באריש  ש  ,החיים  מסביר אורנחל, גינה אהל, וארז.  

לא רק נשארים  הם    תורה.  שהולכים ממקום למקום ומשפיעים  ,חכמים מרביצי תורה
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אליהם,   מי שבא  את  ומלמדים  הולך ממקום  הם  במקומם  שהיה  הנביא  כמו שמואל 

בישראל תורה  ומרביץ  ראשונה.    .למקום  מדרגה  שנמצאים  זו  חכמים  תלמידי  יש 

באים    .מהם  ללמוד  םיה אלבאים  אנשים  ו  ,במקומם וכולם  אחד,  במקום  נטועים  הם 

מתקדמים במעלות  ולומדים לבד  שסוג שלישי של תלמידי חכמים,  ויש    ,ללמוד אצלם

חולקים את  הסוג הרביעי הם אנשים ש .הרבצת התורהכלל בלא עוסקים בהם  .הקודש

את  ים  נספרלאכה, וממבהם עוסקים  מן  זחלק מהזמן הם עוסקים בתורה, חלק מה  : זמנם

הנחלים    -   'כנחלים נטיו'  : מדרגות שנרמזות כאן בפסוקה ארבע  אלו    ים.החכמידי  תלמ

חכמים שהולכים ממקום למקום ומרביצים תורה.  המתפשטים, אלו תלמידי  והולכים  

ולומדים  במקום ובאים    יםנמצאהם    שהם כגינה,אלה תלמידי חכמים    - 'כגנות עלי נהר'  

כאן גם במשמעות  שמע  י להיכול  זה  ו,  טוב  ריחשל  שם    הז אהל    –  ה''  'כאהלים נטע  מהם.

אלא  על אחרים,  כלל  לא משפיעים  אלו האנשים ש  ונטוע במקומו.  קבועשהוא    ,של אוהל

המדרגה הרביעית  . ו, מפיצים ריח נעיםבמעלות הקודשונטועים  הם בעצמם קבועים  

  נמצא נו  ממחלק  ומים,  המהוא שואב  במים,  נמצא    '. חלק מהארזארזים עלי מיםאלו '

צריכים להיות מרביצי תורה,    ,בדורנוגם  עוסק במלאכה.  גם  ואדם שלומד תורה    הץ, זבחו

 צריך את כל סוגי האנשים הללו. וגם    ,שהתורה תתפשט בכל עם ישראלכדי  

יותר מאשר    בעצם אמירההן  הנבואות הללו של בלעם  שהרבה מ,  שוב אנחנו רואים

יש פסוק   בעתיד.  מה יהיה מברך  ל כך  כ  לאו  ,לבני ישרא  םעמה קורה  הוא מתאר    ברכה.

ותנשא מלכותו'באמת מתעסק בעתיד:  ש  בנבואה האחרונה  אחד ,  'וירום מאגג מלכו 

אני רוצה ללמוד    -   . מדועותברכ  םה התורה קוראת לו,  שאר הדברים הם קביעת עובדות

ת  עלובה פוהט  ן העי  .אדם רואה בעין טובהמתחיל בזה ש  ברכה ה  ח שלוהכ  שבאמת  ,מכאן 

מתברכיםומיט ישראל  המעלות עליהם  שמסתכלים    בזה  יבה.  את  רואים  טובה,    בעין 

עין    שלהם. גם  פועלת,  הסתכלות  עין  כל  וגם  מאוד. מזיקה  ופועלת  שרעה  טובה, 

ופוגעים כמו קללה  -   כשמסתכלים בצורה שלילית וכשמסתכלים בעין טובה   .מזיקים 

התורה קוראת לחכמים    .משפיעהו  החמשגי עין  ה  .פועלים ברכה  - ורואים את כל המעלות  

זה תפקיד   בדברים.  טפליודעים ל ם  וכך המשגיחים,    ,הם רואיםמכיוון ש,  'עיני העדה'

רק משגיחות,  עכשיו אנחנו רואים שהם לא    .משגיחותובוחנות  הן    ,העינייםאחד של  

 מעט מן האוראלא גם משפיעות.  

  ,מושלםכל כך  היה דור  זה  ם  הא   ,כםנראה ל   לעם ישרא   באמת כךהאם    : אני רוצה לשאול

כל היום באהבת  דבקים  ולה מאוד,  דקוראים קריאת שמע בהתלהבות גהיו  כולם  האם  

נורא  ימים אחר כך קורה קלקול  מספר  ה' וביראתו? הרי אפילו בתקופה בה בלעם מדבר,  
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ים  רבאיך אפשר לבאר את הד  .כל כך מושלםהיה  לא    המצבזאת אומרת ש  .עם בנות מואב

על ידי בלעם, זה דבר ה'  שולחהדברים נכונים, זו נבואה שהקב"ה  .בלעם רמ ואש לוהל

יעקב משכנותיך ישראל'  : עם ישראל  וזהש  ואומר לנו  שמופיע לעם  ',  מה טוב אלהיך 

הוא דבק כל הזמן בריבונו של עולם 'לא נחש ביעקב ולא קסם  ישראל יש בסיס חזק,  

ישראל הוא עם שדבק בריבונו   . עםלאעם ישר  עלן  מבט נכו  הז. זה עם ישראל,  בישראל'

אבל    .קותמדוי   כולן ש   הללו  עליו כל המעלות  והוא עם שנאמר  נושא את שמו,ו   של עולם

רק    .את התמונה הכללית  , לא רואהנכון פרטים אתה לא רואה  הכשאתה מסתכל על  

מה  ראה את  ת  אזעל עם ישראל כולו, על עניינו של עם ישראל בעולם,    יםכשמסתכל

דבוק בריבונו הוא  נושא את שם ה' בעולם,    - במשך כל הדורות  עם ישראל    .ן אכ  כתובש

עולם אל'  .של  בה'  הדבקים  היום וואתם  כולכם  חיים  שלא  נכון,    '.קיכם  יחידים  יש 

הכלל דבק בריבונו ,  ממלאים את התפקיד הזה, ולפעמים הם יותר מיחידים, ואף על פי כן

מסתכלים על  הפרטים ו  ל אכשיורדים    םוג   ת,י תמוהאהנכונה    תו זאת ההסתכל  .של עולם

 להסתכל בעיניים הנכונות. לזכור אותה ו, צריך  ועל כל אדם ואדם  כל דור ודור

לנו   אמרו  חכמים  פשוט.  חשבון  חמש  'נעשה  פי  פורענות  ממידת  גדולה  טובה  מידה 

מדוי מאות דברים  אלו  אמרו מספרים,  לא סתם  הפ  יםמבוססשקים  '. הם    . קיםוסעל 

יחס ארבע לעומת אלפיים זה    .השכר לאלפיים דורותאילו  ה דורות, ובעארלן  תי נהעונש  

האפשרות המינימאלית, כי   וזאומר ש  אפילו  חמש מאות. רש"י במסכת סוכהשל אחד ל

שהכוונה  מוכרח להיות  לא  ,  כתוב כמה אלפיםלא  ',  עושה חסד לאלפיםהפסוק אומר '

עליהם  שמקבלים  ברים  כל הד  לע דת  מלמ  משנההשאחרי    בסוף מסכת מכות.  אלפייםל

חיובי היא  ,  לקותמ באופן  לסיים  אומרת    , רוצה  היא  ממידת  לכן  גדולה  טובה  'מידה 

שמידה טובה גדולה  מקבלים מכות, צריכים לזכור  עבירה קטנה כזו  על    שאםפורענות'  

 רו גדול מאוד, פי חמש מאות. עושה מצווה שכש ואדם    ממידת פורענות,

  .שכרה של מידה טובה הוא פי חמש מאותת ש ומר ה אשנמה  אמתבריקה.    הרזו לא אמי 

אם יש ו  !מתקזזזה    –  וחמש מאות עבירות  ,זאת אומרת שאם אדם עשה מצווה אחת

ואם יש    !מתקזז  זה   –  יהודי שמקיים מצוות, וחמש מאות יהודים שלא מקיימים מצוות

 –  ון ה'רצ  את  שהו עאל שעם ישרמ  אחוז  חמישהאו  שני יהודים שמקיימים מצוות,  כבר  

זכויות  הכי    שאנחנו "צריכים" זה חמישה אחוזים!  המינימום  .זה כבר מאזן את כל השאר

עושים  אנחנו  זכויות  משנה מפורשת. ההסבר הוא שאת ה  וז  גדולות לאין ערוך מהחובות.

גם  ,  ן תורוצים לעשות אמתוך שאנחנו  כוונה,  מתוך   על    לעולםלא מצטערים  ואנחנו 



6   לק בפרשת |   נביא רשע 

מפני  רק  , אלא  בכוונהממש  לא עושים  אנחנו  ות  ירעבה  את אתומת זעל  .תן או   עשינוש

   .חולשותשיש לנו  בגלל    ,כוח להתמודדלנו מספיק  שאין  

צריך להסתכל על הדברים החיוביים   .חז"ל מלמדים אותנו איך להסתכל על המציאות

גדולה ש  ,בצורה  ולהבין  מאוד,  עוצמתיים  חיצולי ושהיא    - השלילה  אילו  הם  ת  ני ת, 

וכבוד ה'   ,להופיע את כבוד ה'הוא  . עניינו של העולם  כל כך  תי תלא אמיא  . הפתלוחו

יש לו יציבות יותר חזקה,    –כל דבר שמחובר למהלך הזה    בעולם כל הזמן.מופיע ומתגלה  

עם ישראל נושא את כבוד  יש לו יותר קיום. לכן הוא משמעותי יותר, פי חמש מאות.  

ים חס  סתפקמלא  אנחנו    .יותרו  יותראותו  ופיע  הל לראישנו של עם  י י ה' בעולם, וענ

כל הזמן    ,מכריע את הרע שבטוב    ושלום עד שנזכה  אלא  יגבר,  לכך שהטוב  שואפים 

כי תמיד    ,תמידשימשיך    ,תהליך מתמשך  ובאופן השלם והמלא. זהאת שם ה'  ופיע  לה

לו  ה זואת המבט העולם.  העניינו של    וזה  .אפשר להתקדם עוד ועוד   מן   יםמדאנחנו 

יט ָאֶון ְבַיֲעֹקב ה של בלעם. 'ברי הנבואשלנו, מד  פרשהה בִּ ְשָרֵאל,  ֹלא הִּ  . 'ְוֹלא ָרָאה ָעָמל ְביִּ

 ורע משמשים בערבוביהטוב 

אפילו יש בו צדדים של קודש  ומוכשר מאוד,    אדם  מצד אחדהוא  בלעם  כפי שאמרנו,  

אדם הוא    ד שני צמו  ,תמשכינה מסוי   תנביא יש השראהרי על ה,  שדומה לקודשאו משהו  

נוראה.  מקולקל יסודי מלמדת אותנו  תערובת הזו  וה  בצורה  הזה הוא העולם    : לימוד 

ערבוביה איומה ונוראה של  בעולם הזה  להיות    הלבן. יכול- עולם מורכב, הוא לא שחור

 . זה לימוד חשוב מאודמיש  וטוב ורע,  

י   ד(  ,)איוב יד  המדרש על פרשת חוקת, מביא את הפסוק תֵ   'מִּ ָטֵמא    הֹורן טָ יִּ   .ד'ֹלא ֶאחָ   - מִּ

  -   'כגון אברהם מתרח'. איך יכול להיות שאברהם נולד מתרח  - על כך המדרש  ואומר  

ממנו    , איךהולך בדרכים נמוכות מאודתרח הוא עובד עבודה זרה, אדם מקולקל, טועה,  

  , ולםשל עונו  בי יש אחד, ר !שהוא היסוד של כל האומה הישראלית  ,נולד אברהם אבינו

  . אחד, זאת אומרת שכל העולם כולו הוא אחדואם הוא    .וכל העולם כולר למקוא השהו

  .הם שני חלקים של אותו עולם  ,שהם שני צדדים קיצוניים לכאורה  ,אברהם ותרחגם  

הוא לא לגמרי שלם.    -   אדם הכי שלםהיש צדדים טובים, וגם    - גם באדם הכי פחות  ולכן  

י   ְוֹלא' יתִּ יקצַ   ָראִּ הוא כל צדיק    .ללא חטאשהוא ממש  אין צדיק  כי  ,  ה(כים לז,  )תהל'  בֶנֱעזָ   דִּ

כי האדם    .נקודה שעוד לא שלמהבו  תמיד תהיה  צדיק יחסית, הוא צדיק מאוד, ועדיין  

  השלמות המוחלטת איננה  גם צדדים חומריים.יש בו    .הוא בעולם הזה, הוא לא מלאך 

  היא אחת ו ת,מעורבב כבת,מור ת היא והמציא. , היא מעל המציאותקיימת בעולם שלנו
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הם מנוגדים    .משלימים אחד את השני ש צדדים שונים  מכילה  מורכבות הזו  ה  במקורה.

הם במחלוקת גדולה מאוד,  שאמנם    ,כמו הגוף והנשמה  ,מצד אחד, ומשלימים מצד שני 

דדים  צהבלי הנשמה. שני    אינו חיהנשמה לא יכולה להופיע בלי הגוף, והגוף  ברור שאבל  

לנו ממש    נראיםמשלימים זה את זה. הטהור והטמא  הם  זה,  זה את    תריםסו   לכאורהש

הוא    משם, ונוראיות  מתפשט עד תחתיות רוחניותשהאור  עניינו של העולם,  וזה  ניגוד,  כ

 ומופיע את כל השלמות שלו.  גדל

א להוא  רע אל אנשים, אבל  ומרביץ לאנשים  שיכול להיות אדם רע,    : יש מדרגות ברע

יש  ו  .קצת טובהוא    -   זה שלא רוצחאדם כורגים, אז  ם שגם האנשי יש    ,לעולם  הורג

נקיפות  ו  לפעמים הם מתגברים  ,, אבל רק מדי פעםרוצחיםשאפילו  אנשים   יש להם 

במדרגה הכי גרועה, יש בו  נמצא  מי שלא  ו  .עמלקמדרגת  , עד  ברוע  יש מדרגותמצפון.  

בכל    הוארא,  יום ונו שע ארן  עדיי י שהוא  פל  ממנו, אף עיותר  קצת טוב. ומי שקצת טוב  

אפילו עד המדרגות הגרועות הללו!    תפשטההטוב  זאת אומרת ש  .טוב  יותר  קצת  זאת

אפשר  תמיד  כי    ,להופעה של הטוב  אין קצההולך ומופיע, עמוק יותר ורחוק יותר,  הטוב  

  איזה טוב.  שם  מופיע  –  הכי רענמצאים במקום  כשלא  ו  ,רע יותר  להיות

הלו אפשר   אותו  את  הגם  ר  בדמר  עם הטובכל  כהשני.  צד  על  ,  שלך  שאתה מתקדם 

וכיוון שתמיד אפשר  קצת רע.  עוד    - שלמות  בשהיה פחות    שלב הקודםמתברר לך שיש ב

הטוב מבחין את הרע, והרע  להתקדם, זה אומר שתמיד יש עוד ערבוב של קצת רע.  

 . ירהצי בספר ט הזה  שפ של הממקורו  ואורות,  ספר  הרב בכך כותב  מבחין את הטוב.  

אנחנו רואים  בבלעם  נמצאים ביחד.  מעורבבים זה בזה,  משלימים זה את זה,    ובהרע והט

. יש לו גדלות של קדושה מצד אחד, ומצד שני  ביותר  נוראההאיומה והאת המורכבות  

הרע שלו    -   יש אדם טובאם  בדרך כלל    .גדלותתוך אותה  מעורב בש   עצום  יש לו רוע

הטוב והרע מעורבבים יותר, אבל  ם  ולפעמי   .מצומצם  ובהטוב ש  -   רעאדם  ובמצומצם,  

 . מצב של שיאאיזה  מופיע  בלעם    אצל  .כוחות כל כך גדוליםיהיה מדובר באדם עם  לא  

ָטֵמא  'הזה, 'לימוד  את העוצמה של הזה מלמד אותנו  ו ֵתן ָטהֹור מִּ י יִּ '. אברהם  ֹלא ֶאָחד  - מִּ

  ?מי ציווה כן   עשה כן,זה. מי  ה  לםו מע  - בא  ה  מאומות העולם, עולם  - מתרח, ישראל    - 

ריבונו של עולם הוא אחד, אז כל העולם הוא גם    .)תנחומא חקת, ד(  'לא יחידו של עולם?

 . ממשל  והככן אחד, והאחד הזה כולל את  

  תענית שאין בה רשעים כל  ,חכמיםאמרו לנו ה שמבגם את הרעיון הזה אנחנו פוגשים  

לא  ובלי זה היא  בתענית,    שותפים  ם רשעיםג   וי צריך שיה  .:()כריתות ו   איננה תענית  - 
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כדי שלא תהיה    תענית  ם לבד   לעשותכל הצדיקים  יחליטו  אם    .תענית ציבורנחשבת  

בינוניים    וז  -   קורונה צדיקים  צריך  ציבור  תענית  שתהיה  בשביל  ציבור.  תענית  לא 

  התענית, ותקלקלים את שלממשהרשעים דווקא חושב הייתי  חז"ל  דברי  אורשעים. לל

מהם  רשעים  ה  כי  ש  והנה  ,ושלמיםלא  ואומרים  חכמים  באים  באים  כשהרשעים  רק 

 .התפילה נעשית תפילה של ציבור  ,להשתתף בתפילה

ורק אם מצרפים אותה  שריחה רע,    חלבנהשהיה בה    קטורת מהלומדים זאת  חכמים  

  ך ים מכמד. לומגיפהפני  ציל מבכוחו להש  הקטורת היא קרבן מיוחד  לקטורת היא כשרה.

רשעים יהיו שה, צריכים  צרותמהאותו  הציל  פר על ישראל ולכוצים לר, שאם  מיםחכ

מאחדים את  ר  ש אשכחכמים,  לנו  אומרים    -   ומה העומק של הדבר  .שותפים בתענית

מחזקת את  שבסופו של דבר  החלבנה  כמו  לטהור,    ה מוסיפההטמא והטהור, הטומא

השתדל  ל  ר שצריךומלם  לי רגי אנחנו  ה,  הזלא רגילים להסתכל במבט  אנחנו  .  הריח הטוב

תענית  היחד הזה יוצר מציאות של    אדרבה,  ,אומרים לנו חכמים  .התרחק מהרשעיםל

 ציבור שמכפרת ומצילה. 

 מתי להילחם ומתי להתרומם? 

  מה יתפתח והוא  אנחנו לא יודעים איך  ו  ,גל חדש של קורונהבפני  אנחנו נמצאים עכשיו  

כיר לי את דברי הגמרא  זה זה    .ן כה שוונק  -  מן ביחדהזאם נצליח לסיים את  ה  . יהיה

ובספינה סמוכה לו    ,נסע בספינהשגמליאל  שמספרת על רבן    .(דף קכא.)במסכת יבמות  

מה  חשש מו  הצטער  רבן גמליאלעקיבא טובעת.    בי ראה שהספינה של רו  ,היה ר' עקיבא

הוא רואה    וםפתאולשמוע שיעור,  שב  , י גיע אל העירה  .קרה לר' עקיבא שטבע ביםש

ענה איך יצאת מהים?    : שאל את רבי עקיבא  !עביר את השיעורשמ  הוא זה  אעקיב'  רש

הגעתי  , עד שבראשי   נעניתי לו   -וכל גל שבא לנגדי    שנשברה,  קורה  תי , תפסר' עקיבא  לו

על ר' מאיר, שהיה בספינה שנטרפה בים,  מספרת הגמרא  סיפור דומה    .לחוף מבטחים

על גל   י גל אחד העלה אות'ש  סיפר  ךכאחר  .  א יצא מזה חי ל  אנשים היו בטוחים שהואו

 .  'חוףה  לאהגעתי  אותי עד שהם דחפו  כך  והשני לשלישי,    ,שני 

  הביאאו נותנים להם ל  ,נלחמים איתם  ,עורר אצלי מחשבה. איך מתמודדים עם הגליםזה  

הגלים חזקים  לפעמים    הוא להילחם בגלים.  הפתרון לא תמיד    .אותך למקום מבטחים

א להילחם נגד הזרם,  ל  מדריכים אותם  בים  ם שנסחפיםאנשי   ??ושיםעה  אז מ  .ממךתר  יו

גם  כך צריך לפעול    .תך לחוףויביא או  , ולחכות שהזרם יוציא אותךללכת עם הזרםאלא  

להשתמש בו לדרך שלך. לא  ו  ותו לקחת א  ,גלים רוחניים שבאים, ללכת עם הזרםביחס ל
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לגל  ביא  י אחד  גל  כך    בו.  תמשש איך אני מש חפכל גל שבא, אלא לבלהילחם חזיתית  

זו היתה ההסתכלות של מרן הרב, ההסתכלות של ר'    שני, ובסוף נגיע לחוף מבטחים.

 עקיבא. 

השקפות עולם ליברליות, חופש,    עם גלים שונים של רוחות מנשבות.אנחנו נפגשים  

ופעות שונות  ת  אלוכל    שום דבר וכדומה.להבין את האחר, לא לכפות  צריך  כולם שווים,  

שים שמתמודדים עם  ויון של אנותחומים, שוויון של נשים וש  דמאו  ת בהרבהבטאושמת

בא    .חדשיםמשברים  ויהיו כל פעם    ,כאלהתופעות  איך מתמודדים עם    נטיות לא טובות.

נגדך.  שבאים  ם לא גלים  . ההגלים הללו ריבונו של עולם עושהאת  ולימד אותנו ש  ,הרב

י 'סוק  הפבחסידות אומרים על   ּוִּ י שִּ יד   י ְלֶנְגדִּ '  ה  תִּ ה'   -   שגם מה שנגדי   ,)תהלים טז, ח('  ָתמִּ

לפעמים ה' רוצה נכון שאני צריך להבין מה ה' רוצה.    ,ואם ה' נמצא שם  בתוכו.  נמצא

ונהפוך אותו    ,לפעמים הקב"ה רוצה שנתרומם מעליוושנהדוף את היצר הרע שבא נגדנו,  

דברים  ב  מדובר  םי לפעמ  -   ומםלהתרלחם ומתי  י להך  מתי צרי   לטובה. איך אנחנו יודעים

גל חזק מאוד, שאי אפשר להתמודד מולו,  בא  אם  אבל    .ם מתגבר ומנצחאד שה  ,קטנים

התפקיד אז  לראות מה קורה בעולם,  מלהסתגר    או  הדרך היחידה היא לברוחנראה לך שו

מה יהיה עם כל  אם אתה תתחבא,    .הוא לתקן את העולם, לא רק לשמור על עצמך  שלך

איך אתה הופך    ,גל הזה צריך להתבונן בלהבין ש  אתה צריךו  לרים כאקבמ  .ולם כולוהע

 .את המהלך הזה לטובה

ש מה  שלנו,    קב"ההזה  בפרשה  גל  עושה  לקחת  לברכה. אפשר  הפך את הקללה  הוא 

הגל    בעומק שלוכי אם מסתכלים בשורש, בסיבה    כקללה ולהפוך אותו לברכה.שנראה  

  ת שנותנת לו כוח להתקייםי הפנימנקודה ה הוא נובע, מהה מאיפ ,ממה הוא בא –הזה 

  ,שאם אדם רוצה לשקר  ומרים . חז"ל אאפשר למצוא את הדרך להפך אותו לטובה  –

בתחילת הדברים  המרגלים אמרו  לכן  שיאמינו לו, הוא צריך לומר קצת אמת.  ורוצה  

נכון,    ואהשדבר  בהתחלה  מרים  ושארץ ישראל היא ארץ טובה. אם הם לא היו אשלהם  

זאת  דברים נכונים, ואז אמרו דברים מטעים.  הם אמרו  .בריהםדים את מקבל  נוי לא הי 

נקודה של אמת,  בו    יתהאם לא הי נקודה נכונה.  בו  יש  שמתקבל בציבור  כל גל  אומרת ש 

  . שליליות  ן השגדולות  קליפות  נקודות האמת הללו מכוסות בוכל    לא היינו מקבלים אותו.

תפסיד.  בוודאי  , אתה  אמתהת  ד נקוד כולל נג ל,  ונגד הככ לחם  תנסה להי   אם אתה  כן ל

כל הגל    בא  הבשבילאותה נקודה שומשתמש בה,  אם אתה לוקח את הנקודה הנכונה  

 לטובה.יכול להפוך את הגל    , אז אתההזה
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ים,  גללא לפחד מה  .עיקרי הוא לא לפחד מכל תופעה חדשה שבאההמבט הראשוני וה

אם אנחנו  גם  לשאוף לזה.  לטובה,  לעלות על גביהם ולנצל אותם  שאפשר    תלדעאלא  

צריך אמונה שכל המהלכים שאנחנו  מהי הנקודה הפנימית,  לא מוצאים ברגע הראשון  

רוח החזקה  האיך אנחנו ננצח את  'אנשים שואלים את עצמם    הם מאת ה'.  נפגשים איתם

צריך לדעת    'ך נתמודד עם זה?י א?  וער שלנו נהעל בני  מאוד  משפיעה  ו,  היום  המנשבת

נרחיב  ,  נתפוס אותהשבשבילה הקב"ה שולח לנו את הניסיונות הללו.  ה,  ודה טובשיש נק

יכול לקחת גם כמה  זה  זה לא יהיה ביום אחד,  וכך נהפוך את הגל הזה לטובה.  אותה,  

שר  שאי אפד  ע  כי השלמות היא דבר גדול כל כך  ,אורך רוחצריך    .שנים, אבל בסוף ננצח

אמונה צריך להעמיק בקחים הרבה זמן,  ולים לולהפוך את הדברים. דברים גדיום אחד  ב

 דרך שורשית. ולהצמיח  וביטחון,  

 מכה או ניתוח 

לגאולה:   יש גם רמז  ַיֲעֹקב  כֹוָכב  ָדַרְך'בפרשה שלנו  ְשָרֵאל   ֵשֶבט  ְוָקם  מִּ יִּ הגאולה  זו    .'מִּ

ַיֲעֹקב  בכָ וֹ כ  ְךרַ דָ '.  יהל א שאנחנו בעזרת ה' מיועדים   שים  כך מפר   .משיחך הלזהו מ   –'  מִּ

 .והעתיד הזה מתקרב  ,להיגאלעתיד  עם ישראל    .מדרשוה  הרמב"ן, אור החייםהרמב"ם,  

נתיבות  'הסתכלתי ב  .המבט שהרב צבי יהודה לימד אותנולמדנו עכשיו, זהו  ש  המבט

ש'ישראל  במאמרים  אחכתב  ,  שנה  תש"ו,  בשנת  יהודה  צבי  המשנג  רי הרב    ה אשורה 

  .קרה לעם ישראל, החורבן האיום והנוראהנורא שהאסון  והתגלו הממדים העצומים של  

איום   היה  וכהזעזוע  הסבר  ונורא,  שאין  אמרו  ישראל  גדולי  ש ל  צדיקים  לכך  נהרגו 

  .ותינוקות של בית רבן   ,וקדושים, ילדים

ו יהודה,    ן בורזה חשומר  א  כמובן הוא  גם  והנה אנחנו קוראים מאמרים של הרב צבי 

: נחרבה הגלות. החורבן מוסיף עוד מילה אחתהוא    -  אבל, אולי כמו חורבן הבית,  נוראי 

ץ לארץ,  בחועוד  היהודים לא נמצאים    .הזה של השואה הוא חורבן של הגלות  הגדול

גם  הוא  ועקירה נוראה,  זו  עכשיו הולכת ונבנית התחיה של עם ישראל בארץ ישראל.  

  ה למקום לצורך העברהזו היא  נוראה  העקירה  ה  לאבבר,  דת שבאו את הנורמאוד  חידד  

לשם  לא נעקרנו  הנחה.  חלק מהמקום למקום נחשבת  מ אחר. במלאכת שבת, עקירה  

אז, לא הבין על  הללו  רא את המאמרים  קאלא כדי לעלות לארץ ישראל. מי שהעקירה,  

ה  כמחרי  א שז  אסון נורא, טרגדיה נוראית, מי העז לחשוב אכאן  היה    .מדבר  רבמה ה

אחרי שבעים  מי ידע ש  המוני עולים?ו אליה  מי חלם שיגיע  ?ים תקום מדינת ישראלשנ

מי האמין   חמישים אחוז מכל היהודים שבעולם?  כמעטיהיו כבר  מדינת ישראל  בשנה  
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בתי המדרש עברו לכאן.  אבל  נחרבה שם,  אמנם  שהתורה    ,לכאן   הביאמשהעקירה משם  

 ל.  ישראץ  באר  אוה  עיקר התורה של עם ישראלהיום  

 . רהומבין מה ק  ',י דעביד רחמנא לטב עבידכל מא'ש שיודע    ,רק מבט של אמונה גדולה

הגלות נחרבה. היה צריך לעשות    .שמה שקרה כאן הוא חורבן הגלותלומר  יודע  א  וה

כך הוא הגדיר את זה, ניתוח כואב אבל מרפא. לא צריך   . ניתוח איום ונורא, כואב מאוד

הוציא ל  היה   ראפש  אי  תפקידו להבריא.  .אלא כניתוחנש,  עושל    הככמלהסתכל על זה  

כל כך הרבה שנים,  במשך    בה  מושרשיםואת היהודים מהגלות, הם היו כל כך מחוברים  

ש לעשות  כנראה  הקב"ה  עד  אפשר  כזה  באופן  שרק  והאת.  זראה  חורבן  ההשמדה 

ו של  בוני ר  .הגדולה  כלות של אמונתהמדינה הולכת ונבנית. זו הסלכך ש  וגרמבגלות,  ש

בו  כל קושי שנפגשים  לכן  ,  'רחמנא לטב עבידדעביד    כל מאי 'ו  ,עולם מנהל את עולמו

 הוא קושי בונה. 

 ולנו כאחד כ

בזה יש    .לא כמו שהיה  הוא  הלימוד עכשיו בישיבה  .אני רוצה לחזור לנושא של הקורונה

שים  נ א  םוד עלמשאי אפשר ל  ,יש חיסרון ו.  שכל שיעור מתגבש בתוך עצמו  ,צד מעלה

אבל  .יחדישיבה שלמה עוצמות של את האין  ,דול לפזר את הלימועלזה  ,משיעור אחר

הוא צריך    ,כל מצב שאדם פוגש  .בנות מכל מצבי בנות מזה, וצריך ללמוד להי אפשר לה

אם אדם נמצא בבית איזו תקופה, ולא יחד   .מני במצב הזהמה הקב"ה רוצה מלחשוב  

צים עי צריך לפתח כוחות חדשים, זה  אני  'יו  ששעכ   הביןל  צריךא  וההמסגרת,  כחלק מ

המצב  אני בטוח שהרבה אנשים ינצלו את    .אבל זה מפתח  ,זה קשה  .'שלי   הכוחותאת  

  .ך למנוף להתקדמותיהפ  - אתו  שכל קושי שאדם נפגש  שואפים לכך  אנחנו    הזה לטובה.

  היה ש  הותר ממק י לצאת מחוזוכך או אחרת,    הוא צריך להתגבר עליוו  ,לאדם יש קושי 

 לפני כן. 

עוד  שאנחנו צריכים להתרחב ולבנות    תי לכצל'הוב, אמרלהקים את היישכשהתחלנו  

הוא הלך למשרד השיכון,    '.יחידות דיור  12אנחנו צריכים עכשיו  'אמרתי לו    .יחידות דיור

זה אומר שביקשנו מעט מדי יחידות.  כנראה  ,אמרתי לו .אמר שהם לא מסכימיםחזר וו

אם יש לך  מים  שלפערת  .. זאת אומ.וקיבל  –ותר. ביקש יותר  קש י תבו  ליהםר אתחזו

תה צריך לעלות למדרגה  א  ים.שיש בה מעצור  נמוכה מדי מעצור, כנראה שהלכת בדרך  

המציאות שאנחנו נמצאים בה היא   .נותן כוחכך המעצור בונה ו  .ותצליח  יותר גבוהה

להיות קצת  אחד    צדמלומדים    נחנוה א בנות ממנה. מהקורוני מציאות שאנחנו צריכים לה
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במלחמה  כעת וק ד' אמות, ומצד שני כל העולם כולו מחובר בריחמו לעצ כל אחד בדד, 

הקורונה הגויים,    .נגד  עם  יחד  האויבים  יחד  אנחנו  גדולים  עם  כדי כי  שלנו,  הכי 

ש  י פתאום  .  המגפה  לא תהיהאצלם  גם  ו חייבים שחנאנ  ,שהקורונה לא תתפשט אלינו

ֵתן ָטהֹור '  .אחד  מראה שכל העולם כולו הוא בעצםו  ,לםשותפת לכומה  בעי איזו   יִּ י  מִּ

ָטֵמא    . ֹלא ֶאָחד'  - מִּ
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