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בס"ד

ישיבת הֹתל

ירושלי

שיחת הגאו הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט"א
לפרשת בלק תשס"ו
חשיבות שמירת העיני
)השיחה נמסרה לאחר אמירת פרקי תהלי ע"י בני הישיבה ,בתפלה לשחרורו של החייל החטו גלעד שליט הי"ו(.

יד"
" ָצ ָר ִתי ְל ָפנָיו ִ
בימי כאלה ,רואי עד כמה קשה לקיי את מצוַת
"ואהבת לרע #כמו "#כראוי .הרי קיו מצוַת "ואהבת לרע#
כמו "#כראוי ,היה מחייב שנֹאמר את פרקי התהילי ,לא כמו
יהודי שיושבי כא %ב"ישיבת ה&ֹתל" ,ב"ה ,אלא כאילו אנו
עצמנו נמצאי ח"ו אצל אויבי ישראל ,וצפויי בשעות
הקרובות למה שצפוי למי שנופל ביד ...כל אחד ואחד היה
צרי #להרגיש ,כאילו הוא עצמו ח"ו נמצא במצב הזה! קשה
מאד לקיי זאת ,אבל זהו בעצ החיוב של "ואהבת לרע#
כמו ;"#להרגיש את הזולת ,כאילו הוא עצמ #ובשר,#
"כמו" כמו שמספרי על הגה"צ רבי אריה לוי %זצ"ל,
שבא פע ע אשתו אל הרופא ,ואמר לו" :אדו ִני הרופא,
הרגל של אשתי כואבת לנו"! ...זוהי צורת הקיו האמיתית
של "ואהבת לרע #כמו ,"#וזה בעצ מה שנדרש ג מכל אחד
מאיתנו.
ָתי ְל ָפנָיו
יחיָ ,צר ִ
אמרנו עכשיו את הפסוקֶ " :א ְְ #ְֹ ./ל ָפנָיו ִִ +
 ִ12יד" )תהלי קמב ,ג( .חשבתי ,אולי מותר לפרש כ :#מהו
" ָצ ָר ִתי ְל ָפנָיו  ִ12יד"? שצרת ישראל קשורה כביכול בקב"ה
)" ִ12יד" מלשו %אגידה וקשירה(; שהרי א ישראל בצער ג
השכינה מצטערת ,כמו שאמרו חז"ל" :בשעה שאד מצטער,
שכינה מה לשו %אומרת? ַק ִַ 4ני מראשיַ ,ק ִַ 4ני מזרועי!" )משנה
סנה' מו ,א( וכמו שאומר הנביא" :בכל צרת לו ]לקב"ה[ צר"
)ישעיהו סג ,ט; ועי' רד"ק ומצודות ש( .ולכ ,%צרי #להרגיש לא רק
"ואהבת לרע #כמו ,"#אלא להרגיש ג את הצער שנגר
לשכינה מכל העניי %הזה .קל לומר זאת ,וקשה לקיי; אבל
לפחות נדע ,שכ #היינו אמורי להרגיש .ג א הפשט
שאמרנו בפסוק אינו נכו ,%אבל עצ הדבר ודאי נכו) %עי' "נפש
החיי" שער ב' פי"א ופי"ב(.
כשחיי בצניעות אי מקו לקללה ָלח"ל
התורה מספרת בפרשתנו" :וירא בלע כי טוב בעיני ה'
ָ/ת
לבר #את ישראל ,ולא הל #כפע בפע לקראת נחשיַ ,וֶ 8
אל המדבר פניו" )במדבר כד ,א( .מה פירוש "ולא הל #כפע
בפע לקראת נחשי"? הוא לא מנסה יותר לנחש מהו רצו%
ה' )רש"י( .הוא כבר יודע היטב מהו רצו %ה' .ה' לא רוצה
ָ/ת אל המדבר פניו"
שבלע יקלל את ישראל .לכַ " ,%וֶ 8
הוא מחליט להזכיר את חטא העגל שחטאו בו ישראל
במדבר )רש"י ש ,ע"פ אונקלוס( ,וחושב שעל ידי זה הקב"ה
כבר יהיה מוכרח ח"ו לקלל את ישראל .הרי אחרי כל מה
שמשה עשה לאחר חטא העגל ,ואחרי שה' אמר שלוש עשרה
מידות ,ונת %לוחות שניי בכל זאת ,חטא העגל לא נמחק
לגמרי; "וביו פקדי ,ופקדתי עליה חטאת" )שמות לב ,לד(.
"תמיד תמיד כשאפקוד עליה עוונותיה ,ופקדתי עליה
מעט מ %העוו %הזה" )רש"י ש( .ממילא ,בלע חושב לנצל
זאת ,ולגרו לכ #שעכשיו יהיה "יו פקדי" ,ח"ו .הוא
יזכיר את חטא העגל ,ונגד זה ח"ו אי %שו עצה .הקללה
מוכרחה לחול.

אבל מה קורה למעשה? "וישא בלע את עיניוַ ,וְַ 8רא את
ישראל ֵֹ /כ %לשבטיו" )במדבר כד ,ב( .מה פירוש "ֵֹ /כ %לשבטיו"?
"ראה כל שבט ושבט שוכ %לעצמו ,ואינ %מעורבי .%ראה שאי%
פתחיה %מכווני %זה כנגד זה ,שלא יצי :לתו #אהל חבירו"
)רש"י( .בעקבות כ" #ותהי עליו רוח אלקי" )ש בפסוק( "עלה
בלבו שלא לקלל" )רש"י ש( .מה קרה כא ?%וכי נהפ #לפתע
בלע לאוהב ישראל?! כמוב %שלא .בלע נשאר שונא ישראל
כמו שהיה .הוא מכניס מחשבות רעות לתו #הברכות שלו ,כפי
שאמרו חז"ל ,שכל הברכות שבר #בלע את ישראל חו:
מאחת חזרו להיות קללות! )סנה' קה ,ב( מפני שג א בפיו
נאל :בלע לבר #את ישראל ,אבל מחשבתו לא השתנתה,
ובלבו רצה לקלל .ממילא ,שלטה מחשבתו הרעה של בלע
ַ;ברכות ,והצליחה לגרו לה %שתחזורנה להיות קללות ,ח"ו.
לכ ,%כל זמ %שישראל היו ראויי במעשיה לברכה ,הברכות של
בלע אכ %היו ברכות .אבל כשישראל לא היו ראויי לברכה
ַ>א ַמ ְלכ=ת<"
הברכות נהפכו בחזרה לקללות] .למשלְ " :ו ִת? ֵ
)במדבר כד ,ז( הרי אי %לנו היו מל .#וכ #ג שאר הברכות[.
בלע לא נהפ #א"כ לאוהב ישראל .אבל במצב הזה ,כשהוא
רואה את ישראל "ֵֹ /כ %לשבטיו" ,חיי בצניעות הוא מבי,%
שג א יזכיר את חטא העגל ,לא תחול עליה קללה .במצב
כזה ישראל ראויי לברכה ,ולא לקללה.
יכול להיות שמותר להוסי כא %ג את הדבר הבא :חז"ל
הרי אמרו/ֶ ,מה היה עיקר הסיבה לעבודה זרה אצל ישראל?
"יודעי %היו ישראל בעבודת כוכבי שאי %בה ממש ,ולא עבדו
עבודת כוכבי אלא להתיר לה עריות בפרהסיא" )סנה' סג ,ב(.
ג במדבר הע "; ֶֹכה למשפחֹתיו" )במדבר יא ,י( על העריות
הנאסרות לה )רש"י ש( .לכ ,%בגלל שהקב"ה לא סובל גילוי
עריות ה הולכי ועובדי עבודה זרה .כי עבודה זרה כ%
סובלת גילוי עריות .אדרבא ,זהו חלק מפולחנ %של כל מיני
עבודות זרות גילוי עריות .ג בחטא העגל עצמו כתובַ " :ו ָ8ק=מ@
ְל ַצ ֵחק" )שמות לב ,ו( ,ואחד מהפירושי בזה הוא ,שהכוונה היא
לגילוי עריות )עי' רש"י ש( .ממילא ,עכשיו ,כשישראל שוכני
לשבטיה וחיי בצניעות ,ה רחוקי מחטא העגל .הגור
לחטא העגל )יצר העריות( מתוק %אצל כרגע ,וה גדורי
ורחוקי מכל פירצה בעני %זה .ממילא ,אי אפשר להזכיר עליה
כעת את חטא העגל כדי לקלל.
לא להגיע למצב של "נעשית לו כהיתר"
אבל מיד אחרי זה ,בלע מוצא בכל זאת עצה כנגד ישראל.
הוא מכשיל את ישראל בבנות מואב ,וישראל נכשלי כא%
כשלו %גדול ,ג בנשי נכריות ,וג בעבודה זרה .עשרי
וארבעה אל איש מתי במגפה ,בגלל הכשלו %הנורא הזה
)במדבר כה ,ט( .וזה עוד לא הכל .מספר המתי באותו ארוע ,היה
הרבה יותר גדול מזה .חז"ל אמרו ,שכל אחד משופטי ישראל
הרג שני אנשי )רש"י ש ,ה( ,וא נמנה את מספר שופטי ישראל,
הרי רק שרי העשרות עולי כבר למני %של שישי אל
שופטי! וביחד ע שרי החמישי ,שרי המאות ושרי האלפי,
המני %מגיע קרוב לשמוני אל שרי! )עי' סנה' יח ,א( וא כל
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אחד מה הרג שני אנשי הרי שמני %ההרוגי ע"י שופטי
ישראל היה קרוב למאה וששי אל! למעלה מרבע מתו#
ששי רבוא מני %בני ישראל נהרגו ע"י שופטי ישראל ,וזה
חו :מעשרי וארבעה אל איש שמתו במגפה! ההצלחה של
בלע היא א"כ גדולה מאד ,והיתה עלולה ח"ו להיות עוד
יותר גדולה ,לולא פינחס שקינא את קנאת ה' ועצר את המגפה.
הקב"ה הרי מעיד" :ולא ִכליתי את בני ישראל בקנאתי" )במדבר
כה ,יא( .לולא פינחס שעשה מה שעשה ,היה הקב"ה ח"ו מכלה
את ישראל .עד כדי כ #היתה "מוצלחת" עצתו של בלע.
מה היה הגור למכשול הנורא הזה? אסור לנו לקטרג על
ישראל ,אבל כנראה הגור לזה היה אי שמירת העיני.
ְַ Bקרֶא ָ %לע לזבחי אלהיה"%
שהרי מה עשו אות %רשעות? "ו ִ
)ש ,ב(; ופירשו חז"ל ,שערומות פגעו בה) %סנה' קו ,א( .זה
מציד .%אבל מצד ישראל העיני שלא נזהרו וראו זאת ,ה%
ְַ Bקרֶא ָ"%
אלו ש"מצליחות" להביא את החורב %הגדול .אולי "ו ִ
הוא ג מלשו %מקרה ,כי ישראל ודאי לא היו הולכי בכוונה
כדי להסתכל; אבל כשקורה המקרה ונתקלי בזה קשה
להתגבר .הגמרא מביאה אפילו על רב %גמליאל ועל רבי
עקיבא שקרה לה שראו גויות ,והגמרא מסבירה שהדבר קרה
בקר %זוית )ע"ז כ ,א ב( .הולכי ברחוב ,ולפתע ֵמעבר לפינה
רואי מה שרואי ,בלי שיודעי מראש מה יש ש ,וממילא
בלי אפשרות להימנע מזה .א כ #היה ג בערבות מואב,
שהיו רואי רק באופ %זה ,מסתבר שהקב"ה לא היה ד %אות
על כ .#אבל המציאות היתה שמתו #האונס באו ג לרצו,%
והדרדרו מזה עד עבודה זרה ועד לקיחת נשי נכריות ,לכ%
נענשו בעונש כבד כל כ .#ההתחלה היתה פחות או יותר
באונס ,אבל כשלא נזהרי באי מתו #האונס ג לדברי
אחרי.
במציאות של ימינו ,קשה מאד להזהר בשמירת העיני.
חז"ל אומרי ,למשל ,שלא ללכת אחרי אשה )עירובי %יח ,ב(.
ובכל זאת ,מו"ר הגרש"ז אויערבא #זצ"ל אמר ,שהיו פעמי
רבות כמעט ולא שיי #להזהר בזה .א תסטה מדרכ #כדי לא
ללכת אחרי אשה זו ,נמצאת הול #אחרי אשה אחרת .בכל
מקו יש אשה .אז מה הרווחת? אבל מה שכ %צרי #להשתדל,
שלא לבוא מתו #האונס לרצו .%וכל שכ %א נכשלי לפעמי
ברצו ,%אי %זו סיבה להכשל פעמי נוספות.
אחת הבעיות בכל עבירה שעוברי עליה כמה פעמי ,היא
באמת העני %הזה ,ש"כיו %שעבר אד עבירה ושנה בה ,נעשית
לו כהיתר" )יומא פו ,ב(; הוא כבר לא מרגיש את חומרת הדבר!
לפחות על עני %זה צרי #וקל יותר להתגבר .לא להגיע למצב
שנעשית לו כהיתר .מה שנכשלתי נכשלתי ,וצרי #לעשות
תשובה על כ ,#ורצוי עוד לפני יו הכפורי ,אבל עכ"פ זו
איננה סיבה להכשל עוד .הרי מה קורה למי שמחליט שלא
להזהר עוד מעבירה מסויימת? אומר הפסוק" :למעְ %ספ<ת
ָה ָרוָה ֶאת ַה ְֵ DמCה" )דברי כט ,יח( "בדיל לאוספה ֵלֶ Eח ְט ֵאי
ל@תא ַעל ְז ָד ָ
ָָ /
נ@תא" )אונקלוס( .כלומר :כל זמ %שאד מחליט
שבעצ הוא נזהר ,והוא אכ %משתדל שלא להכשל אז למרות
ֶֹ./ה וש הוא נכשל ברצו ,%אי %דני אותו אלא על מה שעשה
ברצו .%אבל ברגע שאד מחליטֵ " :מעבירה זו אינני נזהר
יותר" ,אז ג א נכשל בשוגג ,ואפילו קרוב לאונס ,ה' ד %אותו
ג על השגגות של עבירה זו .כדאי א"כ להשתדל מאד ,שלא
להגיע למצב הזה ,של "נעשית לו כהיתר" .ג א נכשלי,
להשתדל שלא להכשל עוד .וג א קרוב לודאי שאכשל,
להשתדל לפחות שזה לא ימשו #את הלב שלי יותר מדי .אנו
אומרי ערב ובקר בקריאת שמע" :ולא ָת =תר@ אחרי לבבכ
ואחרי עיניכ" )במדבר טו ,לט( .ג א העיני רואות מה
שרואות לא לתור אחריה .%לא ללכת שבי אחרי המראות
שאנו רואי.

כמו כ ,%עד כמה שאפשר ,להשתדל להתרחק מנסיו .%א יש
דר #אחרת ללכת בה ,יש ללכת בדר #אחרת )ע"ז מח ,ב( .לא בזו
ש;ה הנסיו %גדול יותר .לא חייבי להפסיד יותר מדי זמ %בשביל
ָ
זה ,אבל עד כמה שאפשר ,יש לברוח מהנסיו .%שלמה המל,#
"גדול העול" ,כפי שמכני אותו חז"ל )סנה' כא ,ב( כי היה
חכ יותר מכל מי שהיה לפניו ולאחריו )מל"א ג ,יב(] ,עד ביאת
משיח צדקנו במהרה בימינו ,שיהיה "בעל חכמה יתר משלמֹה"
)רמב" הלכ' תשובה פ"ט ה"ב([ היה בטוח בעצמו ,שהנשי
הנכריות שנשא לא יסירו את לבבו )סנה' ש( .ובכל זאת ,כמה
שהיה בטוח בעצמו ,ובודאי ג השתדל בזה לא עזר לו .הנשי
הסירו את לבבו )מל"א יא ,א ד( .וא כ %יש לדו %מכא" %קל
וחומר" ,כפי שאומר נחמיה )נחמיה יג ,כו כז .ועי' רש"י ש( :א
שלמה המל ,#החכ מכל האד ,הסירו נשיו את לבבו הרי אנו
הקטני ממנו ,על אחת כמה וכמה שצריכי להיזהר ,שמראה
עינינו לא יכשיל אותנו .אמנ הרמב" כותב עצה ,כיצד
להתגבר על הרהורי רעי "א יבוא לו הרהור ,יסיע לבו
ֲלת ֵח) "%משלי
ֲה ִבי ְו ַיע ַ
ֶלת א ָ
מדברי הבאי לדברי תורה ,שהיא "ֶ 82
ה ,יט(" ,וממילא היא מבטלת הרהורי רעי )הלכ' אסורי ביאה פכ"א
הי"ט( ,אבל ג ְ;עצה זו אינני יודע א קל לעמוד .על כל פני,
לסמו #על זה ולהכניס את עצמנו לנסיונות ,ודאי שלא כדאי.
בחז"ל מוצאי אמנ גדולי עול שהכניסו את עצמ לנסיונות
)עי' ע"ז יז ,א ב( ,אבל אנו לא יכולי לעמוד בדברי כאלו .זה לא
בשבילנו .בשבילנו העצה היא ,עד כמה שאפשר לברוח
מנסיונות.
צרי #א"כ להשתדל לעשות את כל הדברי יחד :למעט
להסתכל עד כמה שאפשר ,וא מסתכל לפחות שלא יֵעשה לו
הדבר כהיתר .שיֵדע שהפע נכשל ,וישתדל לא להכשל להבא.
כמו כ ,%להשתדל להגות בתורה תמיד ,ולברוח מנסיונות עד
כמה שאפשר .ולאלה שעדי %אינ חתני ,העצה היא כמוב%
להשתדל להיות חתני ולהתחת .%זוהי סגולה בדוקה ,למרות
שג עצה זו לא תמיד עוזרת .ישנ לצערנו הרבה מקרי גרושי%
היו ,ר"ל ,וג זה בא פעמי רבות מכ ,#שאד מרשה לעצמו
להסתכל למקו שלא צרי .#יש להשתדל לברוח מסכנות
רוחניות ,ולהיות דבוק באהבת ה' וביראת ה' ,וכולי האי ואולי.
א נעשה את כל העצות האלה ,אולי ה' יעזור שלא ניכשל.
קנאות לא מתאימה למדרגתנו
הזכות של פינחס" ,אשר קנא לאלקיו ,ויכפר על בני ישראל"
)במדבר כה ,יג( ,היא זכות שעומדת לנו לעול" .ראויה כפרה זו
שתהא מכפרת והולכת לעול" )סנה' פב ,ב( .אולי לכ" %פינחס
הוא אליהו" )ילק"ש פינחס רמז תשע"א( ,שעתיד לגאול אותנו
במהרה בימינו .ובכל זאת ,אנו איננו יכולי לנהוג כפינחס,
ללכת בקנאות .א נחליט ללכת בקנאות ,נצטר #קוד כל ללכת
בקנאות כלפי עצמנו ,על כל הדברי שנכשלנו בה .קנאות
איננה א"כ הדר #בשבילנו .אבל מה שכ %יש לנו ללמוד מפינחס,
הוא עניי %שמירת העיני ,עד כמה צרי #להזהר בשמירת
העיני ,ועד כמה יש לדבוק בה' ולא בהבלי.
חז"ל הרי אמרו ,שבהתחלה השבטי היו מבזי את פינחס
על מה שעשהַ " :ה ְראית ב %פוטי זה ,שפיט אבי אמו )יתרו(
עגלי לעבודה זרה ,והרג נשיא שבט מישראל"?! )רש"י ש ,יא(
לא האמינו שעשה לש שמי; ומי שאינו פועל לש שמי
אסור שיפעל מכח ההלכה ש"קנאי פוגעי בו" .רק מי שמקנא
קנאת ה' טהורה ונקיה מכל חשבונות אישיי ,רשאי להתנהג כ.%
אבל הקב"ה העיד ,שפנחס כ %עשה לש שמי; לא פעל כב%
יתרו ,אלא כ"ב %אלעזר ב %אהר %הכה) "%במדבר כה ,יא(ֵ " ,משיב
ֵח ָמה בֵ %משיב ֵח ָמה" )סנה' פב ,ב( .פינחס הוא א"כ הדוגמא
לשמירת הברית .הוא הרי ג מזרעו של יוס )רש"י שמות ו ,כה(,
ויוס הוא הרי זה "שפטפט ביצרו" )ש( ,שמסר עצמו על
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שמירת הברית ,הסכי ללכת לבית הסהר המצרי על כל הכרו#
בכ #אפילו סכנת מיתה ובלבד שישמור על הברית ולא
יכשל באשת פוטיפר .מצד אחד הוא מזרעו של יוס ,מצד שני
ב %אהר %הכה %שאוהב שלו ורוד שלו ,הוא א"כ זה שראוי
להביא את הבשורה לע ישראל במהרה בימינו ,בשורת
הגאולה.
אנו כל כ #זקוקי לגאולה היו .אנו במצב ירוד ושפל כל
כ #בעיני עצמנו ובעיני האומות .צרי #שיהיה מצב של "המה
כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד" )תהלי כ ,ט(" ,באלקי
נעשה חיל ,והוא יבוס צרינו" )ש ס ,יד( .התורה הרי מעידה,
שא אי %זהירות מעבירות ,א "יראה ב #ערות דבר ושב
מאחרי) "#דברי כג ,טו( .אי %השגחת ה' כשלא נזהרי בדברי
האלה .יש להשתדל יותר בשמירת העיני ,ובשמירת
המחשבה עד כמה שאפשר ,ונזכה לראות בישועת ה' ,שיהיו
בשורות טובות ,ולא נדע עוד דברי רעי כאלה כמו שהיו לנו
בשבועות האחרוני.
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