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  בס"ד

  ירושלים  -ישיבת הֹּכתל  

  שיחת הגאון הרב אביגֹדר הלוי נבנצל שליט"א
  תשע"דבלק  לפרשת

  התרוממות הבאה ממנהּבַ  - תועלת התפלה 
  

  רת ה'?כיצד משפיעה תפלה על גזֵ 
 אך זו, אותה הקשה, אינני זוכר מי ראיתי היום קושיה

 - ש"כל דעביד רחמנא  ,נו יודעיםהרי אהקושיה:  תההי
ל לה' מה שייך להתפל . אם כך,(ברכות ס, ב)עביד" לטב 

בר את האוזן, לׂשַ כדי ו ?שלא יהיה כך אלא יהיה אחרת
אם רופא מומחה החליט שצריך לקטוע  :משלאמר נֹ 

ל תקטע אאנא  ,יתחנן אליוהחולה האם  .רגלאת הלחולה 
חליט שזו הדרך היחידה האת הרגל?! אם הרופא לי 

אל יבקש ממנו החולה אין טעם ש ,להציל את החולה
, ביותר גדולהאם הרופא ממילא,  .את הרגללי תקטע 

 יודעהוא החליט לעשות משהו, אז הרי  ,רופא כל בשר
ואם  באמת טוב בשבילנו.הוא יודע מה  .מה הוא עושה

יהי רצון שלא יהיה  ,ולבקש ממנו מה שייך להתפלל כך,
  כך אלא יהיה אחרת?

, אתזהקושיה העל  מקשןאותו רץ יתמה ראיתי לא 
 בקשאם החולה י .פשוטהוא אבל לכאורה התירוץ 

בקשה כזו היא באמת , את הרגללי רופא אל תקטע מה
 היא החולהאם הדרך היחידה להציל את  כי .חסרת טעם

 ,כאן אבל .הרגל לקטוע אתמוכרחים ע"י קטיעת הרגל, 
צםבתפלה על צרה ח"ו, הרי  רהתפלה  ע ב משנה את  כ

 שבמצב מסויים הרפואהיודע "ה הקבאמנם  !כל המצב
משתנה,  אבל אם המצברפואה קשה ח"ו, , היא כזו וכזו

עושה! תפילה זה מה שתפילה ואז גם הרפואה משתנה! 
ממילא  .משתנה הרפואהגם ואז  ,את המצב שלנו משנה

  לא קשה הקושיה מהרופא. 
להשתמש באותו משל, אז ומשיך רצה דוקא להואם נ

פא החליט שמוכרחים לקטוע הדמיון לרופא הוא, שהרו
את שיכולה להציל את הרגל, ופתאום נמצאה איזו זריקה 

שתפילה צריכה  זה מה .וע את הרגלבלי לקטהחולה 
למצב חדש, שבו אין צורך לשנות את המצב  .לעשות

, אז ה' נותן רפואה מרהואם בכל זאת  .המרה הרפואב
  אחרת. ואי אפשרהכי טובה, שזו הרפואה  צריך לדעת

היה שייך  ,כל זמן שהניחו שהחטופים בחיים ,ובןכמ
אבל אם אנו יודעים שכבר  .ישארו בחייםלהתפלל ש

והיא הרפואה  ,צריכים להבין שזו הרפואה שה' גזר ,אינם
כאלו להצטער שאנו צריך אין דרך אחרת. ו ,הכי טובה

ה' יעזור שלא נצטרך כזאת, ומרה צריכים רפואה שחולים 
רה הזו, אבל אין מה להרהר עוד לטעום מהרפואה המ

, כי כך החליט רופא כל בשר, שזו הרפואה פואהאחר הר
  .הנצרכת לנו

  תפלת משה רבינו אחרי חטא נעגל
משנה את המצב,  - כפי שהזכרנו, עצם התפלה 

רואים בחטא ומבטלת את הצורך ברפואה המרה. דבר זה 
עגל וצריך  ועש ישראלש משההקב"ה אומר לכשהעגל. 

ירד עוד לא  .להתפללמיד תם, משה מתחיל לאבד או ח"ו
וכבר הוא מתחיל קרה, שראה מה מן ההר, ועוד לא 

ה' ַוֹּיאֶמר ָלָמה  ,יוקָ ֱאה' ַוְיַחל ֹמֶׁשה ֶאת ְּפֵני "להתפלל. 
ְּבַעֶּמ ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֹכַח ָּגדֹול , ֶיֱחֶרה ַאְּפ

למטה רוקדים עדין ישראל  .(שמות לב, יא) "ּוְבָיד ֲחָזָקה
שום דבר לטובה, ובכל אצלם לפני העגל, עוד לא השתנה 

ַעל ה' "ַוִּיָּנֶחם   - שיגה הישג גדול משה מתפלתו של זאת 
הוא לא ביטל  .)שם, יד( ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַלֲעׂשֹות ְלַעּמֹו"

צריכה להיות שבירת  היתהלגמרי את מה שיהיה, עוד 
, גם ולהתפלל בעים יום לעמוד בהרעוד ארו, תהלוחו

ָוֶאְתַּפֵּלל ַּגם ְּבַעד ַאֲהֹרן  ,ְמֹאד ְלַהְׁשִמידוֹ ה' ַאֲהֹרן ִהְתַאַּנף ּבְ "
היה צריך עוד הרבה תיקונים,  ,)דברים ט, כ( "ָּבֵעת ַהִהוא

 ,הדבר הראשון שמשה עושה, הוא תפלה ,אבל בכל זאת
ָעה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַעל ָהרָ ה' ַוִּיָּנֶחם "שכבר משיג בזה הוא ו

  .ישראלשל עם ח"ו  אין השמדה ."ַלֲעׂשֹות ְלַעּמוֹ 
קדים לפני עדין רוישראל ? הרי אפשר להבין זאתאיך 

ממה שרצה לעשות למה הקב"ה חזר בו  ! ואם כן,העגל
לה של משה רבינו היא כזריקת ישהתפ ? ההסבר הוא,להם

חיסון לעם ישראל, שמשנה את כל המצב. התפלה של 
הוא , רבינו מרוממת את משה למדרגות רמות יותר משה

 .כולו ישראל עםעומדת לזו ת וזכו ,יותר צדיקנעשה 
המעמד של כל כלל  ,צדיק כמו משה עם ישראלכשיש ב

צריך , הלאה עכשיו צריכים לעבודאמנם  .ישראל עולה
דברים אחרים, אבל גם את עובדי העגל ולעשות  הענישל

ומם ע"י שמשה רבינו התרראשון הוא השלב ה ,בכל זאת
 ם ישראלעכל מצבו של נעשה כבר ע"י זה ו ,שלו התפילה

  .יותר טוב

  בסדר הפוך?על סדום ָלמה התפלל אברהם 
זה, שהתפלה מרוממת את המתפלל למדרגות יסוד 
על שהתפלל  זמןרואים גם אצל אברהם אבינו, בחדשות, 

את הגזירה לבטל הועילה לא התפילה ם ׁשָ אמנם  .סדום
בכל זאת רואים, איך כל תפילה אבל  ,גזרה על סדוםשנ

של אברהם אבינו משנה את מצבו ומרוממת אותו. 
אּוַלי ֵיׁש ֲחִמִּׁשים ַצִּדיִקם ְּבתֹו " בקש מה'מהוא תחילה ב

ַהַאף ִּתְסֶּפה ְוא ִתָּׂשא ַלָּמקֹום ְלַמַען ֲחִמִּׁשים  ,ָהִעיר
 והקב"ה מסכים ראשית יח, כד)(ב"?! ַהַּצִּדיִקם ֲאֶׁשר ְּבִקְרָּבּה
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 ארבעיםאח"כ הוא מבקש להציל את סדום בזכות  .לזה
הוא ממשיך  וכך, ארבעיםאח"כ בזכות , צדיקים וחמשה

  , כפי שמובא בפסוקים., עד שמגיע לעשרהויורד
ת יצילו צדיקים שעשרה, מסביר י"רש ו אשר מ פח

מש להציל יוכלו צדיקים חמישים. צדיקים חמישים  ח
ע רק יצילו בעיםאר, ערים רב  צדיקים ועשרה, ערים א
 אבינו אברהם. )כט, שם י"רש( אחת עיר רק להציל יוכלו
 איך הרי. , ולא הגיונילכאורה, הפוך בסדר אפוא הולך

 אינה ההצעה ואם, מעט לַׁשלם מציעים? במסחר נוהגים
 עושה אברהם והנה. יותר גבוה מחיר מציעים - מתקבלת

 הערים חמש כל את להציל שמבק. הגמור ההיפך את כאן
 ה"וכשהקב, צדיקים חמישים בזכות להפיכה המיועדות

 מבקש אברהם, (שם, כו) להצעה ומסכים תפלתו את מקבל
, (שם, כט) צדיקים ארבעים בזכות ערים ארבע רק להציל

 ולבסוף, שלשים בזכות ערים שלש להציל מבקש כ"אח
 מה. צדיקים עשרה בזכות אחת עיר על רק מבקש הוא

  ?הזו ההפוכה ההדרגה של טיבה
 על כאן מתפללהרי  אבינו אברהם: כך לבאר נראה

 ימותו עם יתחלל שמים ששם, טוען הוא. השם קידוש
". הרשעים עם הצדיקים בסדום ְּל ה  לָ ִל ֵמֲעׂשת ַּכָּדָבר  ָח

ַהֶּזה, ְלָהִמית ַצִּדיק ִעם ָרָׁשע...  ּלָ ה  לָ ִל , ֲהֹׁשֵפט ָּכל ָח
 פירוש מה (בראשית יח, כה)"?! ֲעֶׂשה ִמְׁשָּפטָהָאֶרץ א יַ 

חולין הוא לך, חילול השם בשבילך, אם  -"ָחִלָלה לך"? 
תי כך נאמר ומדוע .)י"רש(תמית צדיק עם רשע   ש

 - פעמים? מסביר רש"י (על הפעם השניה): חלילה לך 
א ב ה ם  ל עו , . כלומר, חילול השם יהיה כל כך גדולל
אשאפילו בעולם  ב י אפילו בעוה"ב אכי , וקןהוא לא ית ה

  !1להבין מעשה כזה אפשר יהיה
 ימותו אם שרק, מבין אברהם הזה שבשלב אלא

ם י ש י מ  השם חילול זה יהיה, סדום בהפיכת צדיקים ח
 ארבעים שגם, מבין לא עוד הוא. לתקנו ניתן יהיה שלא

 במדרגה השם חילול הוא בסדום שימותו צדיקים וחמישה
 להיות צריכה תפילה כי. כך על מתפלל לא הוא לכן. כזו

 לא אבינו שאברהם וכיון. דליבא מעומקא נובעת, אמיתית
 בסדום צדיקים וחמישה ארבעים שמיתת זה בשלב מרגיש

 לא הוא ממילא, לתיקון ניתן בלתי השם חילול היא
  .כך על מתפלל

 השם חילול על שהתפלל אחרי, כך אחר שמיד אלא
, במדרגה התפלה אותו מעָלה, צדיקים חמשים מיתת של

 גם השם חילול בה מרגיש שכבר למדרגה מגיע והוא
 על שהתפלל ואחרי, צדיקים וחמישה ארבעים במיתת

 לבסוף שהגיע עד, במדרגתו עוד עלה וחמישה ארבעים
 גם לתיקון ניתן בלתי השם חילול בה שהרגיש למדרגה

ה אם ר ש  לא מעשרה פחות על. בסדום ימותו םצדיקי ע
 על גם אבל. )לב, שם( י"רש שבאר מהטעם, עוד התפלל
, דיה גבוהה למדרגה שהגיע עד, התפלל לא הוא עשרה

 לתקנו אפשר שאי נורא השם חילול יש בזה שגם להרגיש
 ,לכאורה ,ההפוך לסדר הסיבה זוהי. הבא בעולם אפילו
 כאן היתה אכן. סדום על בתפלתו אבינו אברהם שנקט
 ערים חמש על ביקש בתחילה( ההצלה בבקשת ירידה

 כאן היתה אבל), אחת עיר על רק בקש כ"ואח, ונענה
הדרגתית במדרגתו של אברהם אבינו, כאשר כל  עליה

תפלה מעלה אותו למדרגה רוחנית גבוהה יותר, בה הוא 
מרגיש כמה חילול השם יכול להיות בעולם הבא 

, באופן שלא בקרבה אשר הצדיקים על מהשמדת סדום
  .הרגיש אותו קודם שהתפלל

נשארו אנשי סדום  ,סדום לא השתנתהכל פנים,  על
אבל אברהם השתנה  ,כמו שהיו" ְמֹאד ה'ָרִעים ְוַחָּטִאים לַ "

שרה הוא מרגיש שאפילו בעעד ש ,שהתפלל ע"י התפילה
 ,אולי התפילה של אברהם עזרה .זה יהיה חילול השם

לא כתוב במפורש  .שבכל זאת לוט יצא שלם מתוך סדום
ַוְיִהי ְּבַׁשֵחת ט, אבל כתוב אח"כ "שאברהם ביקש על לו

ים ֶאת ָעֵרי ַהִּכָּכרִק ֱא, ַוְיַׁשַּלח  ,ים ֶאת ַאְבָרָהםִק ַוִּיְזֹּכר ֱא
ַּבֲהֹפ ֶאת ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָיַׁשב ָּבֵהן  ,ֶאת לֹוט ִמּתֹו ַהֲהֵפָכה

 ,מפני שאברהם עלה במדרגהאולי  .(בראשית יט, כט) "לֹוט
ם עַ מו שכשמשה רבינו עולה במדרגה כ .לוט זוכה להנצל

לוט  -רהם עולה במדרגה כשאבכך זוכה להנצל,  ישראל
  זוכה להנצל.

כפרה לכל  - התרוממות הכהן הגדול ביוה"כ 
  כלל ישראל

גדול עושה את העבודה הכהן השכ ,אותו דבר כנראה
אמנם להלכה אנו נוקטים שיוה"כ מכפר . ם הכפוריםביו

שסובר שיוה"כ רבי דלא כו -שעושים תשובה רק לשבים 
אבל  - (שבועות יג, א) בתשובה גם לשאינם שביםמכפר 

ע"י העבודה של סוף סוף עיקר הכפרה בזמן הבית הוא 
אמנם כל אחד מישראל צם ומקיים את  .הכהן הגדול

עיקר העבודה עושה מצות העינוי והתשובה, אבל את 
 ,מועילה לכל ישראל והכהן הגדול, וההתרוממות של

 כלל ישראל משיג סליחה ע"י עבודת הכהן הגדול.שכל ה
, (ויקרא טז, ל)" ...ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם"

 ,הכהן יכפר עליכם !הכהן -מי יכפר?  ,אומר האבן עזרא
בזמן הזה  .ביום הזה מכל חטאתיכם י שה' יטהר אתכםכד

ההיא הכוונה  ,גדול שאין לנו כהן " ב ק ה ר עליכם יכפ ש
הן ,אבל בזמן הבית .לטהר אתכם כ יכפר עליכם לטהר  ה

עצם ההתרוממות שלו בעבודת יום הכפורים  .אתכם
  מועילה לכל ישראל.

כנגד  שםמה שהכהן הגדול גומר את ה ,חשבתי
בשני , אפשר לפרש "תטהרו"המברכים ואומר להם 

האופנים. אפשר לפרש שיש כאן  כ ר  ,של הכהן הגדול ב
אפשר גם לפרש אך  ,"תטהרו"ישראל את שהוא מברך 

אני עשיתי " :הוא אומר להםשהוא לשון ציווי, וכאילו 
. ומה אתם צריכים לעשות את שלכםעכשיו  ,את שלי

 ,וידוי אמרות ,תעשו תשובה !תטהרו - עליכם לעשות? 
גם אבל  ,את שליעשיתי אמנם כי  .כל מה שצריך לעשותו

 .הכלל תמיד . זה"ות את המוטל עליכםאתם צריכים לעש
ישראל גם אח"כ צריכים  ,גם כשמשה מבקש בעד ישראל

לא נגמר בזה הענין  .לעשות תשובה על חטא העגל
שמשה היא חלק מהכפרה אמנם  .שמשה רבינו התפלל

, השתפר עם ישראלאז כבר המצב של ש ,רבינו התרומם
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  אבל חוץ גם ישראל צריכים עוד לעשות תשובה.

  לשתף שם שמים בצערו
כשיהודים נרצחים או , ודיםהצרות ליח"ו כשיש 

מה שבעיקר מרומם את  שקורה,דבר או כל  ,נחטפים
האדם בתפילה, זהו כאשר הוא מקיים את דברי חז"ל, 

"כל המשתף שם  ,אמרוחז"ל לשתף שם שמים בצערו. 
מה . (ברכות סג, א)כופלין לו פרנסתו"  -שמים בצערו 

בשני  רש"י פירש ?משתף שם שמים בצערולפירוש 
, שהכוונה היא 2אופנים, אבל כמדומני שאפשר לפרש עוד

בזה, שגם כשהוא מתפלל, הוא לא מתפלל רק עבור 
עצמו, (ברכת השנים בשביל פרנסה, "רפאנו" בשביל 
רפואה וכו'), אלא גם עבור השכינה, שמצטערת כשאין 

כמו שאמרו חז"ל: "בשעה ליהודים פרנסה ובריאות וכד', 
ַקַּלִני מראשי,  - ה מה לשון אומרת? שאדם מצטער, שכינ

וכמו שאומר הנביא:  (משנה סנה' מו, א)ַקַּלִני מזרועי!" 
, . זוהי הדרגה העליונה בעבודת ה'ָצר" לוֹ  -"ְּבָכל ָצָרָתם 

(עי' "נפש להתפלל לכבוד שמים, לא רק לכבוד עצמנו 

. כמדומני שזהו הפירוש של החיים" שער ב' פי"א ופי"ב)
ם בצערו", שהוא מתפלל ומבקש את כל "משתף שם שמי

; ואם 3הדברים לא רק להנאת עצמו, אלא גם לכבוד שמים
אז אומרים חז"ל, שמהשמים כופלין  -הוא אכן עושה כך 

  .לו פרנסתו

  קידוש השם או חילול השם? -השואה 
כשאנו מדברים על זה שיהודים נהרגים על קידוש 

ריגתו ע"י אמנם מצדו של היהודי, הצריך לדעת, ש ,השם
כשהוא נכרים יכולה הרבה פעמים להיות קידוש השם, 

אבל מצד  מוסר את נפשו למיתה למען כבוד שמים,
הגויים, הרי זה חילול השם. הם רואים בזה כאילו ישראל 
נתונים למשיסה ח"ו, ויד אמונתם תקיפה. כשהרוגי 
הצלבנים מסרו את עצמם למות על קידוש השם, הם ודאי 

אבל מה אמרו הגויים? אמרו שאמונתם  ִקדשו את השם.
ְוא ִיָּזֵכר ֵׁשם  ,תקיפה ח"ו, ועוד מעט "ַנְכִחיֵדם ִמּגֹוי

, אלא ִיְׂשָרֵאל עֹוד", ר"ל. הם לא ראו בזה קידוש השם
 . עד היום הגויים מתבטאים: "איפה הקב"החילול השם

גם היה ה היה "אנחנו יודעים שהקבבאושביץ"?  היה
עם כל ועם כל הנדכאים והנרדפים, היה  . הואבאושביץ

ועל שאר מצוות  ,ועל חסד ,אלה שמסרו נפשם על שבת
למה אלקים לא היה  ,אבל הגויים אמרו .שבתורה

לא הציל את היהודים? כשגויים הוא למה  ?באושביץ
דם זה חילול ימצ .מצידנו זה קידוש השם ,הורגים יהודים

  השם.
יך להתחזק זמן שצרהזה  , אחרי מה שקרה,עכשיולכן 

היה הרבה קידוש  .בחסדו במצוות ,בקידוש השם, בתורה
, ההתאחד בתפיל ם ישראלשכל ע ,השם בימים האלה

 כפי שרצינו וגם אם התפילה לא נענתה ,לם התפללווכ
התרומם  ם ישראלע .ילה לא הולכת לאיבודפתה ,שֵּתענה

על אברהם אבינו ועל  ראינוי התפילות האלה, כמו ש"ע
 ום יותר טובהחטופים נמצאים כעת במק .משה רבינו

במקום  . נמצאיםממה שהיו קודם כאן בעולם הזה
רק טוב  ,שולט שםושום רע לא  ,לטים שםושהגויים לא ש

, ודאי צריך להשתתף האבלותהמשפחות  .שולט שם
 , צריך לכאוב הלב על המשפחותהןהנורא של בצער
 איםהם עכשיו נמצ -, אבל לדעת שהחטופים עצמם הללו

  .ונה להםאששום רע לא י ,במקום יותר טוב
ששה הושמדו לא  .אהאני ממכחישי השו ,מבחינה זו

 !נמצאים - רצחושנהיהודים כל  .מליון יהודים בשואה
מי ו ,ששה מליון יהודים נמצאים בישיבה של מעלה

ם ושאר הגרמנים ימח שמדוקא  אבד לנצח אלונשמד ונש
, רוצחים הללויבוא חשבון עם העוד הקב"ה  .רוצחיםה
(תהלים  "א ָׁשַכח ַצֲעַקת ֲעָנִוים ,ִּכי ֹדֵרׁש ָּדִמים אֹוָתם ָזָכר"

אבל האמת היא שכל ההרוגים נמצאים במקום טוב,  ,ט, יג)
כל בריה יכולה לעמוד וההרוגים על קידוש השם אין 

אנו מצדנו צריכים להתחזק, לא לאבד את  .במחיצתם
ם ע .ת האמונהדרבא לחזק עכשיו אאאלא  ,האמונה
להתעלות הלאה ימשיך והתעלה ע"י התפילות,  ישראל

 .באהבת ישראל, ובקיום תורה ומצוות ,תורהלימוד הב
אנו נו על האדמה הזאת תלוי בקיום המצוות. הרי כל שבת

אומרים פעַמים ביום, ש"ִאם ָׁשֹמַע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי" 
זאת  פך.יהיה טוב ותשבו בא"י, ואם ח"ו להפך, אז לה

זה יציב ונכון וקיים לכל תנאי והתורה לא תהא מוחלפת, 
 .עם שמירת תורה יכולים לשבת בא"י שרק הדורות,

ממילא צריך להתחזק בשמירת התורה נגד הרשעים האלה 
רוצים גם לעקור את הר  ,מכאן רוצים לעקור אותנוש

ל הזמן, עוקרים את הר הבית הקודש שהם מחללים כ
אבן ח"ו ממה שהיה בהר הבית, שלא שאר אבן על שלא ת

 ,נו מבקשים תמידא .בהר הבית ם ישראלעישאר זכר ל
ינו על ישראל עמך ועל ירושלים עירך אלקה' נא ם ח"ר

הכל הולך ביחד, גם כבוד ישראל  ,ועל ציון משכן כבודך"
 כבוד מקום השכינה, הכל הולך ביחד. ,וגם כבוד הר הבית

  ריכים להיות גם ראויים.צ ,הכל תלוי בנו בסופו של דברו

  להזהר בקדושה
 שראל,ילקלל את עם בפרשת השבוע בלעם מנסה 

א נותן אבל כשהו .הופך את כל דבריו לטובה הקב"הו
בדרך ו ,נגד זה אין עצה - לבלק עצה להחטיא את ישראל

כמאה  .ם ישראלעמהוא מצליח להשמיד חלק גדול זו 
י' רש"י ורמב"ן (עוחמישים אלף איש נהרגו ע"י דייני ישראל 

שם)
ועוד  ,5האלבעל פעור בעדים והתרבגלל שעבדו  4

ובסך הכל  ,(שם, ט) במגפהמתו עשרים וארבעה אלף 
ע בַ רוֹ נהרגו במעשה זה כמאה ושמונים אלף איש, שהם "

 ,רגע לפני זה הכל טוב ויפה .6", כלשון הרמב"ןישראל
ָעָמל  א ִהִּביט ָאֶון ְּבַיֲעֹקב, ְוא ָרָאה"בלעם אומר 

, (במדבר כג, כא)ה' ֱאָקיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶל ּבֹו" , ְּבִיְׂשָרֵאל
 ַוִּיַחר ַאף ה' ְּבִיְׂשָרֵאל""ועוד פסוקים כל כך יפים, ופתאום 

  הכל מתקלקל. ,כי כשלא שומרים את התורה .ג)- כה, א שם(
? שנכשלו כאן ישראלמה היה הגורם למכשול הנורא 

אי  -אל, אבל כנראה הגורם לזה היה אסור לקטרג על ישר
"ַוִּתְקֶראןָ  -? בנות מואבשמירת העינים. שהרי מה עשו 
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ופירשו חז"ל, שערומות  ., ב)כה (שםָלָעם ְלִזְבֵחי ֱאֵהיֶהן" 
 -. זה מצידן. אבל מצד ישראל (סנה' קו, א)פגעו בהן 

העינים שלא נזהרו וראו זאת, הן אלו ש"מצליחות" 
הגדול. אולי "ַוִּתְקֶראןָ" הוא גם מלשון  להביא את החורבן

מקרה, כי ישראל ודאי לא היו הולכים בכוונה כדי 
קשה  -להסתכל; אבל כשקורה המקרה ונתקלים בזה 

ההתחלה היתה פחות או יותר באונס, אבל  להתגבר.
, באים מתוך האונס גם לדברים אחרים -כשלא נזהרים 

י אי שמירת ע" היתהאבל ההתחלה  .גרועים הרבה יותר
כל הברכות היפות של בלעם  .העינים, אז הכל התקלקל

ח"ו להשמיד את ושאיפתו של בלעם מקום,  ןאין לה
את נחס קינא ילולא שפ ,ישראל כמעט באה על סיפוקה

אנו צריכים  .ישראל ימעל בנ ועצר את המגפה קנאת ה'
להזהר בשמירת העינים, בשמירת כל הדברים שבקדושה, 

ה'  ,אם אנו עם קדוש לה' .ם קדוש לה'נו עלהראות שא
ת ארית עמו ועל עיר קדשו ועל ביודאי ירחם על ש

 ת המקדש,נה במהרה בימינו את ביזור ויבְ שיח המקדש,
מי שאמר  ויביא את משיח צדקינו ויהיה סוף לכל הצרות,

  אמן. ,מר לצרותינו די במהרה בימינואלעולמו די י
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
עי' "דעת תבונות", שלעתיד לבא, "ביום הדין הגדול, יפרוׂש האדון ברוך הוא את השמלה לעיני כל היצור, מכל מה שנעָׂשה מיום . 1

ְּברֹוא אלקים אדם על הארץ עד היום ההוא, ְוַיראה יושר משפטו בכל מעשה ומעשה, קטון וגדול" ("דעת תבונות" מהדורת הגה"צ ר' 
" וכו' (קהלת יב, יג). אלא שכאן אומר סֹוף ָּדָבר ַהֹּכל ִנְׁשָמעידלנדר זצ"ל, סוף סי' ק"ע), וכמבואר בתרגום יונתן על הפסוק: "חיים פר

", הרי זה חילול השם גדול כל כך, שגם לעתיד לבא אי אפשר יהיה להבין ְוָהָיה ַכַּצִּדיק ָּכָרָׁשעאברהם לקב"ה, שאם יספה צדיק עם רשע, "
  אותו.

  וכן פירש המהרש"א שם.. 2
וכתב ה"לשם שבו ואחלמה" (דרושי עולם התהו ח"א דרוש ה' סי' ז' אות ו' ד"ה וזהו): "כל התפלות אשר הם רק על צרכי בני אדם . 3

ין אשר לכל אדם פרטי (כלומר: על ענינים פרטיים), צריך שיהיה גם כן רק למען שמו, וכמו שאמרו: כל המשתף שם שמים בצערו, כופל
לו פרנסתו. והוא, משום שכל טובה וכל ישועה אשר גם בפרטי פרטות, הנה הוא רק ע"י גילוי אורו ית"ש אשר למעלה. וכאשר חסר 
להאדם אותו הענין הנצרך לו, הוא ע"י שנסתם אותו השורש ומקור השפע אשר לזה למעלה, לכן לא נמשך גילויו ואורו למטה להמציא 

. כי בהשורש והמקור, הרי אין סוף לשפעו וטובו, ומוכן שם כל ענין וכל טובה הנצרך למטה לפי כל כוחם את אותו הענין הנצרך להאדם
אשר אפשר להם לקבל, אלא שנסתם מלהתגלות אורו, והוא ענין הסתרת פנים, שהוא העדר דגילוי שמו וכבוד מלכותו והנהגתו ית"ש, 

ר אשר לצורך אותו הענין אשר למטה. ולכך צריך שיהא כל תפילה רק למען במה שנסתם ונפסק ואינו מתגלה ואינו מתפשט אותו האו
שמו, כי הרי חסר אותו הענין בגילוי שמו וכבוד מלכותו והנהגתו. וזהו שאמרו כל המשתף שם שמים בצערו, ור"ל שמתבונן לדעת, כי 

למעלה... וניתן הכח להאדם בתפילתו ומעשיו כשם שחסר לו אותו הענין למטה, כן הוא ממש נסתם וחסר אותו הגילוי אור אשר לזה 
  לבקוע אותו המסך המבדיל, ולהסיר את הסיתום, שיתגלה אורו למעלה, ו(ממילא גם) שפעו למטה", ע"ש.

. כן דעת רש"י. ואולם הרמב"ן ַמקשה על כך ומסיק, שכך באמת היה צריך להיות מנין ההרוגים לפי מה שצוה ה' מתחילה, לדון 4
 ,"ולא נדון אחד מכל העם ביד השופטיםהנצמדים לבעל פעור. ואולם בפועל, בזכות קנאותו של פנחס נתבטלה הגזרה, "ולהרוג את כל 

". [שהרי עוד בטרם נכנסו לארץ, אומר משה לישראל: ם את הירדןרָ בְ טרם עָ  ,ר כןחַ ַאה' השמידם " -אלא מתו ע"י ה' במגפה, והנשארים 
יׁשִּכי  ,ְּבַבַעל ְּפעֹורה' ָׂשה ֵעיֵניֶכם ָהֹרֹאת ֵאת ֲאֶׁשר עָ " ִא ָה ל  " (דברים ד, ג)]. י ִמִּקְרֶּבקֶ ֱאה' ִהְׁשִמידֹו  - ֲאֶׁשר ָהַל ַאֲחֵרי ַבַעל ְּפעֹור  כָ

 עכ"פ, גם לדעת הרמב"ן נמצא, שבסופו של דבר מתו כמאה וחמישים אלף איש בעוון בעל פעור, מלבד כ"ד אלף איש שמתו במגפה.
עשו כן בעדים והתראה. דאל"כ, לא היתה קנאותו של  לאכתב בדעת הרמב"ן, שהסברא נותנת, שהנצמדים לבעל פעור . יש מי ש5

פנחס מבטלת את החיוב להרגם בדיינים, והיו צריכים להרגם. ועל כרחך שהציווי להרגם היה בהוראת שעה, ולא על פי דין, ולכן מששב 
  נתבטל הציווי. - חרון אף ה' 

. הרי, שקודם אותו מעשה היה מנינם כשבע מאות (במדבר כו, נא)אחר כך נמנו בני ישראל, ונמצאו כששים רבוא איש שהרי מיד . 6
  הרי זה כרבע מכלל ישראל, בקירוב. - ושבעים אלף איש. ואם מתוך ציבור זה נהרגים למעלה ממאה ושבעים אלף איש 

  השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך,

  ם ישנם) יש לתלות בעורך בלבד.וכל טעות או חסרון (א


