
ברכות בלעם ודרגות נבואתו
בכל  ביותר  ייחודי  בברכות בלעם דבר שהוא למעשה  יש 
לגדולת  בתורה  המפורש  היחידי  המקור  הוא  שכן  התורה, 
ישראל כבעלי ערך עצמי, וכן לגדלותם שלעתיד לבא בימות 
המשיח ופורקן עול שעבוד מלכיות. כאן במסגרת זו רצוני 
שכן  אלו.  ברכות  של  דשמעתא  הצורתא  את  להראות  עז 
גדלות בהדרגה,  ברכותיו  דד'  יראה  המעיין בברכות בלעם, 

דרך האופן בו מתייחס הוא למעלת ישראל ויחסם לאוה"ע.
ֶקֶדם  ֵמַהְרֵרי  מֹוָאב  ֶמֶלְך  ָבָלק  ַיְנֵחִני  ֲאָרם  ִמן  נחל:  ובראשון 
ִיְׂשָרֵאל. ָמה ֶאֹּקב ֹלא ַקֹּבה ֵאל  ֹזֲעָמה  ַיֲעֹקב ּוְלָכה  ִּלי  ְלָכה ָאָרה 
ּוָמה ֶאְזֹעם ֹלא ָזַעם ה'. ִּכי ֵמֹראׁש ֻצִרים ֶאְרֶאּנּו ּוִמְּגָבעֹות ֲאׁשּוֶרּנּו 
ַיֲעֹקב  ֲעַפר  ָמָנה  ִמי  ִיְתַחָּׁשב.  ֹלא  ּוַבּגֹוִים  ִיְׁשֹּכן  ְלָבָדד  ָעם  ֶהן 
ּוִמְסָּפר ֶאת ֹרַבע ִיְׂשָרֵאל ָּתֹמת ַנְפִׁשי מֹות ְיָׁשִרים ּוְתִהי ַאֲחִריִתי 
ָּכֹמהּו. כאן אומר בלעם רק מבחינת ההערכה של ישראל לגבי 
אומות העולם, למימרא שישראל הוא עם מיוחד מכל העמים 
ואינו אחד מהם, אלא שונה ומשונה מהם. ומדבר מצד היותם 

עפר, בחינתם הנמוכה ביותר.
ְּבַיֲעֹקב  ָאֶון  ִהִּביט  ֹלא  השניה:  לברכה  בלעם  עולה  ואז 
ֵאל  ּבֹו.  ֶמֶלְך  ּוְתרּוַעת  ִעּמֹו  ֱאֹלָקיו  ה'  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ָעָמל  ָרָאה  ְוֹלא 
ְוֹלא  ְּבַיֲעֹקב  ַנַחׁש  ֹלא  ִּכי  לֹו.  ְרֵאם  ְּכתֹוֲעֹפת  ִמִּמְצָרִים  מֹוִציָאם 
ֶהן  ֵאל.  ָּפַעל  ַמה  ּוְלִיְׂשָרֵאל  ְלַיֲעֹקב  ֵיָאֵמר  ָּכֵעת  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ֶקֶסם 
ְוַדם  ִיְׁשַּכב ַעד ֹיאַכל ֶטֶרף  ִיְתַנָּׂשא, ֹלא  ְוַכֲאִרי  ְּכָלִביא ָיקּום  ָעם 

ֲחָלִלים ִיְׁשֶּתה.
עד עתה רק התברר שישראל שונה מכל עם, אך כאן מחדש 
שלישראל טובים מכל עם: לא נמצא בו און ועמל, והשי"ת 
משגיח עליו תמיד. כאן מזכיר הוא את יציאת מצרים, ומבאר 
מדוע הוציאם, כי לא נמצא בהם אפילו סרך של ע"ז, לא נחש 
ולא קסם, ומאז ביאר להם השי"ת את סודות ההשגחה )כעת 
יאמר ליעקב ולישראל מה פעל א-ל(. ואז עובר לדבר על כך 
שעם זה לא רק נפרד מאומות העולם, אלא הוא ניזון מהם 

כארי מטרפו.
ואז עולה בלעם לברכתו השלישית: ַמה ֹּטבּו ֹאָהֶליָך ַיֲעֹקב, 
ִמְׁשְּכֹנֶתיָך ִיְׂשָרֵאל: ִּכְנָחִלים ִנָּטיּו, ְּכַגֹּנת ֲעֵלי ָנָהר, ַּכֲאָהִלים ָנַטע 
ה', ַּכֲאָרִזים ֲעֵלי ָמִים. ִיַּזל ַמִים ִמָּדְלָיו ְוַזְרעֹו ְּבַמִים ַרִּבים, ְוָיֹרם 
ְּכתֹוֲעֹפת  ִמִּמְצַרִים,  מֹוִציאֹו  ֵאל  ַמְלֻכתֹו.  ְוִתַּנֵּׂשא  ַמְלּכֹו,  ֵמֲאַגג 
ְרֵאם לֹו. ֹיאַכל ּגֹוִים ָצָריו, ְוַעְצֹמֵתיֶהם ְיָגֵרם, ְוִחָּציו ִיְמָחץ. ָּכַרע 
ָׁשַכב ַּכֲאִרי ּוְכָלִביא ִמי ְיִקיֶמּנּו, ְמָבֲרֶכיָך ָברּוְך, ְוֹאְרֶריָך ָארּור. עד 
עתה התברר כי ישראל חפים מכל פשע ועוון, אך עדיין לא 
התברר כי יש להם תכונות טובות מצד עצמם. כאן בא בלעם 
וקובע כי טובים אהלינו ומלאים בברכת ה'. ומלכות ישראל 
תתרומם מעל כל העמים. וכלפי העמים אומר שישראל לא 
רק "יטרפו" ו"ישתו דם" אלא אפילו את העצמות יגרד ולא 
לאחר  למנוחתם  הוא  לאריה  והדמיון  כלום,  לאומות  יותיר 

שסעדו. סוף דבר הם בניו אהוביו של הקב"ה - לכתחילה.
ואחרי שכבר הרים את ישראל מעל ומעבר לאומות העולם 
לאין שיעור, והעביר את כל ברכותיהם אלינו, יש לו ברכה 
ָקרֹוב.  ְוֹלא  ֲאׁשּוֶרּנּו  ַעָּתה,  ְוֹלא  ֶאְרֶאּנּו  אחרונה:  נוספת  אחת 
מֹוָאב  ַּפֲאֵתי  ּוָמַחץ  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ֵׁשֶבט  ְוָקם  ִמַּיֲעֹקב,  ּכֹוָכב  ָּדַרְך 
ְוַקְרַקר ָּכל ְּבֵני ֵׁשת. ְוָהָיה ֱאדֹום ְיֵרָׁשה, ְוָהָיה ְיֵרָׁשה ֵׂשִעיר ֹאְיָביו, 

ַוַּיְרא  ֵמִעיר.  ָׂשִריד  ְוֶהֱאִביד  ִמַּיֲעֹקב,  ְוֵיְרְּד  ָחִיל.  ֹעֶׂשה  ְוִיְׂשָרֵאל 
ְוַאֲחִריתֹו  ֲעָמֵלק  ּגֹוִים  ֵראִׁשית  ַוֹּיאַמר  ְמָׁשלֹו  ַוִּיָּׂשא  ֲעָמֵלק  ֶאת 
ֵאיָתן מֹוָׁשֶבָך  ַוֹּיאַמר  ְמָׁשלֹו  ַוִּיָּׂשא  ַהֵּקיִני  ֶאת  ַוַּיְרא  ֹאֵבד.  ֲעֵדי 
ְוִׂשים ַּבֶּסַלע ִקֶּנָך. ִּכי ִאם ִיְהֶיה ְלָבֵער ָקִין ַעד ָמה ַאּׁשּור ִּתְׁשֶּבָּך. 
ְוִצים ִמַּיד ִּכִּתים,  ִיְחֶיה ִמֻּׂשמֹו ֵאל.  ַוֹּיאַמר אֹוי, ִמי  ְמָׁשלֹו  ַוִּיָּׂשא 
ְוַגם הּוא ֲעֵדי ֹאֵבד. בלעם עובר לדבר  ְוִעּנּו ֵעֶבר,  ְוִעּנּו ַאּׁשּור 
על דבר "לא קרוב". שיבוא יום ובו יקום חלק מישראל, הבזק 
של אור שיושיע את העולם ממלכות אדום, ויאבדם. ואז לא 
רק יובסו האומות וישראל יקבלו את השפע שלהן )כמו בזמן 
בית ראשון(, אלא שכל אומה תמצא את מקומה הראוי לה 

תחת מלכות ישראל לעולם ועד )"עדי אובד"(.
עולה, אם כן, שמברכה לברכה ההכרה של בלעם בגדולתן 
ועדיפותן של ישראל על אומות העולם, הן מבחינה גשמית 

והן מבחינה רוחנית עולה ועולה עד אין קץ.
והנה נראה כיצד גם בלעם עצמו מתעלה ומתעלה במקביל 

לכל גילוי וברכה:
ְּבִפי  ֱאֹלִהים  ָיִׂשים  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  ְמאּוָמה  ַּדֵּבר  אּוַכל  ...ֲהָיֹכל 
ְּבִפי  ָּדָבר  ה'  ַוָּיֶׂשם   ... ִּבְלָעם  ֶאל  ֱאֹלִהים  ַוִּיָּקר  ֲאַדֵּבר...  ֹאתֹו 
אומר,  בלעם  כאן  ְתַדֵּבר.  ְוֹכה  ָּבָלק  ֶאל  ׁשּוב  ַוֹּיאֶמר  ִבְלָעם, 
מצד עצמי הייתי מקלל, אבל אני תלוי בשי"ת, ומה שהשי"ת 
יאמר את זה אני יעשה והדבר לא ברור בכלל מה הוא ית' 
ואולי   - יורה לקלל  הוא  "מקרי" לחלוטין, אולי  זה   - יאמר 
לא. ואכן ההתגלות אליו היא בבחינת המקרה הטבעי )ויקר 
אלקים(. כאילו אומר כי ישראל היא ככל העמים, אם ה' לא 
הוא  אולי  אותו  נרצה  אנו  ואם  לכלותם,  יאמר  הוא  יתרצה 
האלקי  לרצון  העדפות  אין  כאילו  בישראל.  ולא  בנו  ירצה 
זה  את  פורכת  מכן  לאחר  הראשונה שבאה  וההתגלות  ח"ו. 
לחלוטין. אכן במבחן של ישראל מול כל האומות ההעדפה 
התמידית היא לטובת ישראל. אמנם רק ההעדפה מתגלה, לא 

משהו פנימי יותר.
ַוֹּיאֶמר ֶאל ָּבָלק ִהְתַיֵּצב ֹּכה ַעל ֹעָלֶתָך, ְוָאֹנִכי ִאָּקֶרה ֹּכה. ַוִּיָּקר 
ה' ֶאל ִּבְלָעם ַוָּיֶׂשם ָּדָבר ְּבִפיו ַוֹּיאֶמר ׁשּוב ֶאל ָּבָלק ְוֹכה ְתַדֵּבר... 
כאן בלעם כבר מעמיד את עצמו בתור בעל זכויות עצמיות 
"אנכי אקרה כה". ואכן כאן כבר "ויקר ה'" אל בלעם, לא רק 
אלקים, דהיינו שהמקרה כאן הוא כבר לא רק מצד ההערכה 
של כחות הטבע בכללותם אלא המקרה הוא מצד ההעדפה 
האישית של ההשגחה העליונה, שלא יעזור כלום לאף אחד, 

ישראל אכן יותר חביבים בעיני המקום מצד עצמם.
...ַוַּיְרא ִּבְלָעם ִּכי טֹוב ְּבֵעיֵני ה' ְלָבֵרְך ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ְוֹלא ָהַלְך 
ַוַּיְרא  ֵעיָניו,  ִבְלָעם ֶאת  ַוִּיָּׂשא  ְנָחִׁשים...  ִלְקַראת  ְּבַפַעם  ְּכַפַעם 
ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֹׁשֵכן ִלְׁשָבָטיו, ַוְּתִהי ָעָליו רּוַח ֱאֹלִהים... "ְנֻאם ִּבְלָעם 
ֲאֶׁשר  ֵא-ל,  ִאְמֵרי  ֹׁשֵמַע  ְנֻאם  ָהָעִין,  ְׁשֻתם  ַהֶּגֶבר  ּוְנֻאם  ְבֹער  ְּבנֹו 
ַמֲחֵזה ַׁש-ַּדי ֶיֱחֶזה, ֹנֵפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים..." עכשיו ההעדפה ברורה 
כשמש, "כי טוב בעיני ה' לברך את ישראל", והוא כבר אינו 
מדבר על אפשרות אחרת - וממילא כבר צורת ההתגלות שלו 
היא כעין של משה, שכן הוא גלוי עינים. וממילא גם מתגלה 

דרכו כל כח ישראל.
ַוֹּיאַמר "ְנֻאם ִּבְלָעם ְּבנֹו ְבֹער ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר ְׁשֻתם  ְמָׁשלֹו,  ַוִּיָּׂשא 
ָהָעִין, ְנֻאם ֹׁשֵמַע ִאְמֵרי ֵא-ל ְוֹיֵדַע ַּדַעת ֶעְליֹון ַמֲחֵזה ַׁש-ַּדי ֶיֱחֶזה, 
גם  גלוי עינים, הוא  ֵעיָנִים..." כאן בלעם לא רק  ּוְגלּוי  ֹנֵפל 
ית'  הוא  פיה  שעל  הקו  מהו  בדיוק  יודע  עליון,  דעת  יודע 

מנהל את הבריאה.
ממילא מתגלה אליו כל הקו מתחילתו עד סופו.

הרב רוממות הפרשה
שמאי מיכאל 

אסטרייכר
ביאור עיניני הפרשה

בסוף  המובא  המעשה  אחרי 
התורה  אומרת  פרשתינו 
"ַוֹּיאֶמר ד' ֶאל ֹמֶׁשה ַקח ֶאת ָּכל 
ַלד'  אֹוָתם  ְוהֹוַקע  ָהָעם  ָראֵׁשי 
ד'  ַאף  ֲחרֹון  ְוָיֹׁשב  ַהָּׁשֶמׁש  ֶנֶגד 

ִמִּיְׂשָרֵאל'.
מי הם 'ראשי העם'? - ביארו 
שהם  לה,א(  )סנהדרין  חז''ל 
משה  שנצטווה  הסנהדרין, 
להעמיד בתי דין נפרדים לדון 
ואחד  אחד  כל  את  ולהוקיע 

מההולכים אחר בעל פעור.
היה  הדין,  מעיקר  אמנם 
לדון  כדי  אחד  דין  בבית  די 
נידונו  כולם  שהרי  כולם,  את 
זאת  בכל  מיתה,  חיוב  באותו 
כל  את  לדון  צריכים  היו  הם 
ובכך  מיוחד  דין  בבית  אחד 
להשיב את חרון האף מישראל.
וביאור הדבר מבואר ברש"י, 
הוא  כאשר  מתרצה  שהקב"ה 
בדבר,  עסוקים  שכולם  רואה 

ומקנאים לכבודו!
אמר על כך מרן בעל ה'אבי 
חז''ל  מדברי  כי  זיע"א,  עזרי' 
שכבוד  ללמוד,  עלינו  אלו 
שבשעת  בכך  מתבטא  שמים 
הצד  מן  לעמוד  אין  ד'  חילול 
בחוסר אכפתיות, אלא חייבים 
הכאב,  את  ולהביע  להראות 

ולהגיב כראוי.
נראה  שלא  הדבר,  ופשוט 
את  ומבזים  שמתנפלים  אדם 
מן  עומד  והוא  ואמו  אביו 
נפש,  ובשויון  באדישות  הצד 
תיתכן  לא  גם  מידה  ובאותה 
מרחוק  ועמידה  התעלמות 
בניסיון  נוכח  שאדם  בשעה 

לפגוע בכבוד הבורא יתברך.
מי שנשאר באדישותו, וטוען 
יכול להתערב' כאילו  'אני לא 
הוא  הרי  מענינו,  הדבר  אין 
נמנה על הללו שאומר עליהם 
"ִּכי  דבורה  בשירת  הכתוב 
ד'  ְלֶעְזַרת  ד'  ְלֶעְזַרת  ָבאּו  ֹלא 

ַּבִּגּבֹוִרים".
והדברים הללו אמורים כלפי 
כאשר  עינינו,  לנגד  המתרחש 
החילוניים  מנסים  אחד  מצד 
 - הדת  עיקרי  את  לעקור 
ומנגד   - לנו  הקדוש  כל  את 
עומדים שומרי התורה ומנסים 
להתמודד איתם ולעצור בעדם. 
ניתן להבין  במצב שכזה כיצד 
מרחוק  העומד  האדם  את 
זה  אין  כי  ואומר  באדישות 
שונא  רק  להתערב?  מעניני 
בעת  בשקט  לשבת  יכול  דת 
שכזאת! כל אדם שיש בו זיק 
לראות  יכול  אינו  יהדות,  של 
מבלי  שכזאת  מציאות  בעיניו 

שהיא תקומם את כל ישותו!

בס"ד
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בטעם אמירת קר"ש שעל המיטה
הנה במשלו השני של בלעם אמר "הן עם כלביא יקום 
'לא  )כג,כד(:  ופירש"י  וגו' לא ישכב עד יאכל טרף". 
ישכב בלילה על מיטתו עד שהוא אוכל ומחבל כל מזיק 

הבא לטרפו, כיצד, קורא את שמע על מיטתו, ומפקיד רוחו ביד המקום, בא מחנה 
דהטעם  והרי  חללים',  ומפילם  מלחמותם  ונלחם  שומרם  הקב"ה  להזיקם  וגייס 

לאמירת קר"ש שעל המיטה הוא מפני המזיקין.
ומצינו כעי"ז בברכות )ה,א( 'א"ר יצחק כל הקורא קר"ש על מיטתו כאילו אוחז 
חרב של שתי פיות בידו, שנאמר )תהילים קמט,ו( 'רוממות א-ל בגרונם וחרב 
פיפיות בידם', מאי משמע, אמר מר זוטרא ואיתימא רב אשי מרישא דענינא, 
דכתיב )שם,ה( 'יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם' וכתיב בתרי' 'רוממות 
א-ל בגרונם וחרב פיפיות בידם', וברש"י שם )ד"ה כאילו( כתב – כאילו אוחז 

חרב של שתי פיות בידו להרוג את המזיקין.
והנה סדר קריאת שמע שעל המיטה כתב המחבר )או"ח סי' תרלט,א( 'קורא 
על מיטתו פרשה ראשונה של שמע, ומברך המפיל חבלי שינה על עיני', אבל 
ב כתב  ובהל'  הרמב"ם בפ"ז מהל' תפילה כתב בהל' א דמברך ברכת המפיל, 
קורא  ואח"כ  המפיל  ברכת  מברך  דקודם  והרי  דרחמי.  ופסוקי  קר"ש  שקורא 

קר"ש, וחולק על המחבר, ובאמת דהוא פלוגתא בירושלמי )ברכות פ"א ה"א(.
)שם סק"ב( לאחר שמסכים להלכה כדעת המחבר מביא לבאר במה  והמג"א 
נח' הרמב"ם והמחבר, דדעת המחבר דשמע אין אומרים משום שמירה, רק משום 
ודומו סלה', שצריך  'אמרו בלבבכם על משכבכם  ד,ה(  )תהלים  דילפי' מקראי 
לומר דברי תורה כשהוא סמוך לישון, ואע"כ צ"ל ברכת המפיל קודם אמירת 
יושב בסתר ושאר  קר"ש שלא יהא הפסק ע"י הברכה בין קר"ש לשינה, אבל 
פסוקי דרחמי דהוי משום שמירה לא חשיב הפסק, אבל הרמב"ם והגה"מ )שם 
ולכן יאמר  ולא משום ד"ת,  ג( ס"ל שגם אמירת שמע הוי משום שמירה  אות 
המפיל אחר קר"ש, ואין לחשוש משום הפסק, וכן הוא דעת אבודרהם בשם רבנו 
האי, וכ"כ התוס' ריש ברכות )ב,א ד"ה מאימתי( דמוכח כן בגמ', וכ"ה בירושלמי 

)שם(.
ועפי"ז יש לבאר מה דמסיים המג"א שם דבריו: ומה שלא נהגו הנשים לאומרה, 
אפשר דס"ל דכיון דאינו נוהג אלא בלילה פטורין, דהוי שהז"ג כמו שפטורים 
מקר"ש, ע"כ, ולכאו' דבריו תמוהים, דתיפו"ל שיקראו הנשים משום שמירה מפני 
המזיקין, ואין בזה משום מצוות שהז"ג, וכבר עמד ע"כ הא"ר )סק"ד( 'כתבו ספרי 
מוסר שגם הנשים צריכות ליזהר בקר"ש שעל המיטה בכוונה ובדקדוק התיבות, 
והמג"א כתב דמה שלא נהגו נשים לאומרה משום דהוי מ"ע שהז"ג בלילה, ואין 
זה נכון דאטו גברי בעי שמירה ונשי לא, דהא כתבתי דקר"ש משום שמירה', 
הביאו הפמ"ג )א"א שם סק"ב( ומיישב – 'וי"ל דסוברים הני דמשום תורה הוא 
הוי  המפיל  וברכת  תורה,  לימוד  בני  לאו  ונשי  המיטה,  שעל  קר"ש  דקוראין 

שהז"ג', אלא שמסיים 'ונהגו הנשים האידנא לאומרה'.
'אמר ריב"ל אע"פ  )ד, ב(  דלכאו' יש להביא ראיה מהא דאי' בגמ' שם  אלא 
שקרא אדם קר"ש בביהכנ"ס מצוה לקרותו על מיטתו, אמר רבי יוסי מאי קרא 
)תהלים ד,ה( 'רגזו ואל תחטאו אמרו בלבבכם אל משכבכם ודומו סלה', אמר ר"נ 
אם ת"ח הוא אי"צ', ופירש"י )שם ד"ה ואם( שרגיל במשנתו לחזור על גירסתו 
תמיד דיו בכך. והרי לכאו' הוכחה מפורשת מכאן שכל ענין אמירת קר"ש שעל 
המיטה הוא רק מטעם זה שיישן מתוך ד"ת ולכן אם ת"ח הוא שממילא עוסק 
בתורה עד שתחטפנו שינה אי"צ לקרות קר"ש, אמנם אם נימא דהטעם לקר"ש 
שעל המיטה הוא מפני המזיקין, אטו ת"ח אי"צ שמירה, והא גמ' מפורשת היא 

)שם נד,ב(: אמר רב יהודה ג' צריכין שימור ואלו הן וכו' וי"א אף ת"ח בלילה.
וראה במאירי )ריש ברכות ד"ה מעתה השני( שביאר הדברים כך: שקר"ש שעל 
משום  לקר"ש  אי"צ  שת"ח  אלא  המזיקין,  מפני  שמירה  משום  אומרים  המיטה 

שתורתו משמרתו וכלי זיינין עליו. אלא שקשה על דבריו מגמ' 
צריך שימור.  רואים שגם ת"ח  לעיל( שם  הובא  )נד,ב  להלן 
לקרות  אי"צ  שת"ח  דתנא  דמה  כתב  קלז(  )סי'  זרוע  באור 
עסוק  שהוא  ומתוך  טהרה,  במקום  היינו  המיטה  שעל  קר"ש 
בתורה מזיקין בדילין ממנו, ומה שאמרו שת"ח צריך שימור 
היינו במקום הטינופת שאסור לו להרהר שם בד"ת, ולכך בעי שימור. תלמידי 
דרבנו יונה )ברכות ג, א( כתבו באופ"א, שכל מה שת"ח אי"צ לקרוא היינו משום 

דתורתו משמרתו, ומה דבעי שימור היינו כשעומד יחידי באישון לילה ואפילה.
מהא דליל ט באב דחזינן להלכה שאומרים קר"ש שעל המיטה אפשר  אמנם 
להוכיח איפכא, דכל מה דתקון לקר"ש הוא אך ורק משום סילוק המזיקין, ואע"כ 
גם בליל ט"ב שאסור בלימוד תורה מ"מ קוראים קר"ש משום שמירה. מאידך 
כלל  קר"ש  לאמירת  צריכים  היינו  לא  לכאו'  שימורים,  ליל  שהוא  פסח  בליל 
ראה  לכה"פ,  ראשונה  פרשה  אומרים  מדוע  וא"כ  המזיקין,  מפני  שזהו  להטעם 

להלן מה שיישבנו.
אלא שהמעיין שם )ה,א( בהמשך דברי הגמ' ימצא דבר פלאי, דלאחר שהביאה 
הגמ' הא דר' יצחק שכל הקורא קר"ש שע"מ כאילו אוחז חרב של שתי פיות 
יצחק שאומר שכל הקורא קר"ש על  מימרא מדר'  עוד  הגמ'  הביאה  וכו'  בידו 
מיטתו מזיקין בדילין ממנו, שנאמר )איוב ה,ז( 'ובני רשף יגביהו עוף', ואין עוף 
אלא תורה שנאמר )משלי כג,ה( 'התעיף עיניך בו ואיננו', ואין רשף אלא מזיקין 
שנאמר )דברים לב,כד( 'מזי רעב ולחומי רשף', ע"כ. ותימה דהלא כבר דריש ר"י 
שכל הקורא קר"ש כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידו, ואילו כאן הוא דורש 
שהם בדילין ממנו, ומשמע שאינם בקרבתו כלל, וא"כ למה לו חרב פיפיות, כן 

הק' הצל"ח )שם( ועוד.
גם  הוא  מיטתו  על  קר"ש  לאמירת  שהטעם  נלמד  כאן  הגמ'  דמדברי  ונראה 
לשמירה מפני המזיקין וגם כדי לישן מתוך ד"ת, ולכן לאחר שמביא ר"י סימוכין 
לכך שנחשב כאילו אוחז חרב עם שתי פיות בידו, מביא הוא סימוכין גם לכך 
שהשמירה נעשית ע"י לימוד התורה שנחשב לו בעת אמירת קר"ש, דאי לא נימא 
הכי תקשי מדוע הביא ר"י פסוק זה של 'התעיף עיניך בו ואיננו' דמיירי בכל 
דברי התורה ולא בקר"ש, וכמו שהקשה הפנ"י )שם ד"ה ואמר ר"י(, אמנם אם 
נימא דהטעם לקר"ש על המיטה הוא מחמת ב הטעמים שפיר דמי, דע"י קר"ש יש 
גם את עצם המעלה של אמירת קר"ש שבזה הוי כאילו אוחז חרב של שתי פיות 
בידו ומשו"כ המזיקין מסתלקין ממנו, ויש גם את מעלת לימוד התורה שעי"ז  

המזיקין בדילין הימנו.
ועפי"ז יתיישבו הדברים היטב, ולא קשה מידי מהא דת"ח שאי"צ לקר"ש משום 
דהמזיקין בדילין ממנו מכבר ע"י תורתו, ומשום שמירה לא הצרכנו אותו להפסיק 
גם  נחשבת  תמיד  אמירתה  דבאמת  ט"ב,  מליל  מידי  קשיא  לא  וכן  מלימודו, 
כלימוד התורה, אלא שבלילה זה שאסור בלימוד התורה ייחשב אמירה זו לענין 
שמירה בלבד, ולאיפוך בליל פסח, גם אם אי"צ לקרות קר"ש משום שמירה דהוי 

ליל שימורים מ"מ ייחשב קריאת קר"ש ללימוד ועי"ז ישן מתוך לימוד התורה.
טעמים נוספים לאמירת קר"ש שעל המיטה: ראה סדר היום )סדר קר"ש שעל 
מיטתו( שהוא לקבל עומ"ש סמוך למיטתו, דשינה הוא א' מס' ממיתה, ובמעם 
לועז בראשית )ח"ב עמוד תקנח( כתב דמטעם זה אין נ"מ בין אנשים לנשים 
וכולם חייבים. במאירי )ברכות שם( כ' דהמזיקין הם המחשבות הרעות והדעות 
כוזבות שבאים לאדם בזמן זה. הצל"ח )שם( כ' טעם להינצל מהיצה"ר ומהרהורים 
רעים המתגברים בשעות אלו, ובס' לקוטי הלכות )או"ח הל' ק"ש שעל המיטה 
ה"א( כ' כעי"ז – ואל יבהילוני חלומות רעים וכו'. בסידור הגאונים וכן בס' כל 
בו )סי' כט( כתבו שזהו לצאת יד"ח קר"ש של לילה, שבזמן הגאו' היו מקדימין 
להתפלל תפילת ערבית קודם חשיכה, ומשו"כ קודם השינה קוראים שוב קר"ש 

לצאת יד"ח בלילה.

מסירת התורה מדור לדור
הלוי  הגרמ"מ  שנשא  בדברים 
שולזינגר זצוק"ל שח אודות הספדו 
מרן  50 שנה לפטירתו בערש"ק בלק - על   - מרן הגר"ז סורוצקין זצוק"ל  של 
הגרי"ז מבריסק זיע"א, ובו יסוד גדול ונחוץ לידיעת ההשקפה הטהורה המסורה 

מדור דור:
משה רבנו לפני פטירתו כתב שלושה עשר ספרי תורה, ואז פנה לשבט ואמר 

להם: לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית ה'.
ומובא במדרש בפרשת וילך )פסוק ט, והובאו הדברים ברא"ש בערבי פסחים 
סימן יג(, שביום פטירתו הוא כתב את שלוש עשרה ספרי התורה, שנים עשר 
ספרי תורה כתב עבור י"ב שבטים, אצל כל שבט הוא הפקיד ספר תורה אחד, 
ועל הספר תורה הי"ג כתוב 'ושמתם אותו מצד ארון ברית ה'...' הוא היה מונח 

בקודש הקדשים.
כתוב במדרש למה, וזה לשון המדרש: 'רבנן אמרי, כיון שידע משה שהיה לו 
למות באותו היום, מה עשה? א"ר ינאי כתב י"ג תורות, י"ב לי"ב שבטים. ואחת 

הניח בארון, שאם יבקש לזייף דבר, שיהיו מוציאים אותו שבארון'.
זה אמר ה'לוצקר רב', הגאון ר' זלמן סורוצקין זצ"ל, כשהספיד את הבריסקר 
רב. שכתוב כאן בחז"ל שאם מישהו ירצה לזייף... נכון, נתנו י"ב ספרי תורה, וכל 
שבט לקח ס"ת, אבל יש חשש שמעכשיו יעשה כל שבט "בית דין" לעצמו, ועם 
הספר תורה שהוא קיבל ירצה לעשות בתורה, כאדם שעושה בתוך שלו, כאילו 
שהתורה היא עסק פרטי שלו... לכן, בקודש הקדשים, בצד ארון ברית ה', היה 
ויגיד איזה רעיון חדש, איזו המצאה חדשה,  יהיה מי שיבוא  ספר תורה. שאם 
ישוו את זה להס"ת המקורי שנמצא שם, בצד ארון ברית ה'... 'והיה שם בך ְלֵעד'.

וכך אמר ה'לוצקר רב': אם פתאום יהיה מי שיסבור שהוא "בעלים" על התורה 
הקדושה... - ולא מדובר על אנשים הרחוקים מתורה, אנשים רחוקים מתורה אין 

להם שייכות עם תורה בכלל, כאן הרי מדובר באנשים שמחזיקים  ספר תורה.
מהשבט הזה או משבט אחר, יבוא אדם שהוא שומר תורה והספר תורה  אם 
חבוק ללבו, ועם כל זה שהוא קשור לתורה יש עליו את החשש שמא יזייף את 
שיטעה  או  בעצמו  טעויות  שיעשה  או  נכון  שאינו  דבר  שיאמר  כגון  התורה, 

אחרים, וישלה את עצמו בכוונת התורה עצמה, כפי כל אלו שהטעו במשך כל 
הדורות, שבאו ואמרו דברים מתוך פסוקים ומאמרי חז"ל שביארו אותם שלא 
כדין ושלא כהוגן, והיו מגלים פנים בתורה שלא כהלכה... ונתן אז, הלוצקר רב, 

דוגמאות איזה דברי זיוף ושקרים שאמרו, ודברים שבדו מליבם...
זה רק באנשים שאינם שומרי תורה, אלא אדרבה, היו אלו אנשים  היה  ולא 
זיופיהם...  שומרי תורה שספר התורה חבוק בלבם. ושם, בספר התורה, אמרו 
ומי יוכיח על הזיוף?... - הרי בא עם ס"ת והוא מדבר, כביכול, בשם התורה?!... 
לצורך זה נצטווה משה רבנו מהקב"ה, לכתוב את ספר התורה ה'שלש עשרה' 
ידי זה  ויראו את הכתוב, ועל  המונח בארון, בקודש הקדשים... ואותו יפתחו, 

יבטלו את הזיוף...
--וכאשר אין לנו בית המקדש... והארון נגנז... היכן הוא הספר תורה הי"ג? 
'כי  -איפה נמצא הספר תורה השלש עשרה?... והלא ה' יתברך אמר, והבטיח, 
לא תשכח מפי זרעו', -שהתורה היא נצחית ותשמר תמיד בטהרתה... אלא, אותו 

ספר תורה נמצא, ועובר מדור לדור אצל גדולי עולם - גדולי הדורות...
וזוכר אני מאז, בשנת תש"כ, אחר פטירתו של הבריסקר רב, ועומד חי לנגד 
עיניי, איך שר' זלמן סורוצקין דיבר בהתרגשות ממה שראו בחוש, בבריסק, אצל 
ר' חיים הלוי, איך שהיה ְמָשֵמר את התורה, וכל מי שרצה לשנות במשהו... אז 
או שמלכתחילה היה נרתע - מכוחו של ר' חיים, או שלאחר שניסה לשנות הוכיח 

ר' חיים את זיופו...
ואחר כך, המשיך ר' זלמן ואמר: 'וזה עבר - לבריסקר רב'...

'הבריסקר רב לא הוצרך לדבר על 'בימה' כל שהיא, ולא לדרוש דרשות... הוא 
היה ספון בביתו כמו הספר תורה שבארון... ביתו היה כ'קודש הקדשים'... ועל 
לבו הקדוש היה מונח הס"ת השלש עשרה, שכל מי שחשב על זיוף בתורה, אזי, 
מיראתו מהבריסקר רב, או שנמנע מלכתחילה מהזיוף, או שהבריסקר רב היה 

מבטל את הזיופים...'
וזכורני, כמו היום, שבזמן שהלוצקר רב דיבר את הדברים, ותוך כדי דיבורו 
הראה והמחיש, איך שעל לבו הטהור של הבריסקר רב היה מונח הס"ת השלש 
עשרה, ודיבר דבריו בכזו התרגשות ועם כאלה בכיות, עד שכל העם כולו געה 

בבכיה...

רוממות ההלכה
סוגיה הלכתית בפרשה

הרב
ישראל

לנג

רוממות התורה
חיזוק התורה



"ַמה ֹּטבּו ֹאָהֶליָך ַיֲעֹקב ִמְׁשְּכֹנֶתיָך 
ִיְׂשָרֵאל" )כד,ה(

ִהינּון  ָיאָוון  ַּכָמה  איתא:  עוזיאל  בן  יונתן  ובתרגום 
ַיֲעֹקב  ְּבהֹון  ַׁשֵמׁש  ִדי  ְּבַמְׁשְּכָנא  ֶמְדָרֵׁשיכֹון  ָּבֵּתי 

ֲאבּוכֹון.
בתי  את  משבח  הרשע  כשבלעם  דהיינו, 
המדרשות של עם ישראל, הוא אומר כמה נאים 
הם בתי מדרשיכם באותן משכנות ששימש בהן 

יעקב אביכם...
באר  ר"י  זצוק"ל  שפירא  הגרמ"ש  מרן  והקשה 
יעקב: לכאורה נשאלת השאלה, והרי בלעם מדבר 
אל דור המדבר שיעקב אבינו אינו נמצא ביניהם, 
מדרשכם  בתי  הם  נאים  כמה  לומר  לו  היה  א"כ 

שמשה רבכם משמש בהם!?
לא  הרשע  בלעם  זצוק"ל:  הגרמ"ש  ביאר  אלא 
אלא  ישראל,  כלל  של  הישיבות  את  לשבח  בא 
שלכם  הישיבות   - לשבח  בא  בלעם  אחר  שבח 
הם "באותן משכנות ששימש בהן יעקב אביכם"! 
הישיבות ממשיכות ללא כל שינוי מהישיבה של 

יעקב אבינו...
ישיבה  פסקה  לא  אבותינו  "מימות  אמרו  חז"ל 
מישראל" - לא אמרו לא פסקה תורה, אלא לא 
"ישיבה"! הישיבות המשיכו באותה צורה  פסקה 
אפילו  שמשנים  בשעה  אבל  אבינו!  יעקב  עד 
מדור  המקובלת  הישיבה  מצורת  שהוא  כל  זיז 
דור, הרי נעקרת בזה כל סגולתה של ה"ישיבה" 
שמירת  מכוח  הוא  סגולתה  ויסוד  כוחה  שמקור 
מסורת הישיבות מדור דור, עד ליעקב אבינו - מה 

טובו אוהליך יעקב!
כל  על  הדורות  גדולי  הקפידו  כמה  יובן  ובזה 
הנראים  בדברים  אפילו  ביותר  הקטן  אף  שינוי 

טובים ומועילים...

"ֶאְרֶאּנּו ְוֹלא ַעָּתה ֲאׁשּוֶרּנּו ְוֹלא 
ָקרֹוב ָּדַרְך ּכֹוָכב ִמַּיֲעֹקב ְוָקם ֵׁשֶבט 

ִמִּיְׂשָרֵאל" )כד,ז(
"המלך  ה"א(:  פי"א  כתב הרמב"ם )מלכים 
המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה 
נדחי  ומקבץ  המקדש  ובונה  הראשונה,  לממשלה 
ישראל...  וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו 
מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, 
אלא בתורה ובמשה רבינו, שהרי התורה העידה 
ורחמך  אלהיך את שבותך  ד'  ושב  עליו שנאמר 
המפורשים  הדברים  ואלו  וגו'...  וקבצך  ושב 
ידי  כל הדברים שנאמרו על  כוללים  בתורה הם 
כל הנביאים, אף בפרשת בלעם נאמר... ושם הוא 
ְוֹלא  ֲאׁשּוֶרּנּו  דוד,  זה   - ַעָּתה  ְוֹלא  ֶאְרֶאּנּו  אומר 

ָקרֹוב - זה מלך המשיח".
בלבד  זו  לא  כי  מבואר,  הרמב"ם  מדברי  והנה 
כופר,  הוא  המשיח  בביאת  מאמין  שאינו  שמי 
אלא אף מי שאינו מחכה לביאתו, גם הוא כופר 

בתורה!
ודבר זה צריך עיון, כי אמנם הביא הרמב"ם כמה 
ביאתו  עצם  על  התורה  מן  מוכח  מהם  מקראות 
של המשיח, אולם היכן מצינו בתורה חיוב לחכות 
יש  מפורש  מקרא  ומאיזה  המשיח,  של  לביאת 

ללמוד כן?
כי  נראה  שליט"א:  ברגמן  בזה הגרמ"צ  וביאר 
אכן דבר זה מפורש מפרשת בלעם, והוא הפסוק 
מלך  זה   - ָקרֹוב"  ְוֹלא  הרמב"ם "ֲאׁשּוֶרּנּו  שהביא 
)יג,ז(  בהושע  הפסוק  על  מצינו  ואכן  המשיח, 
"ְּכָנֵמר ַעל ֶּדֶרְך ָאׁשּור" שפירש רש"י, וזה לשונו: 
"אשור... אינו שם מקום, אלא אארוב ואשקוד, כמו 
ֲאׁשּוֶרּנּו ְוֹלא ָקרֹוב". מבואר בדברי רש"י, כי תיבת 
ואשקוד',  'אארוב  מלשון  מתפרשת  "ֲאׁשּוֶרּנּו" 
דהיינו כמו אורב המחכה וממתין בציפיה לטרף, 

כך גם צריך לארוב ולשקוד ולצפות לישועה.
זו  לא  כי  משה,  בתורת  למקור  זכינו  ומכאן 
חובה  גם  המשיח,  בביאת  להאמין  שחובה  בלבד 
לצפות ולחכות לו שיבוא, ועל כן מי שאינו מחכה 
לביאתו, הרי הוא כופר בתורה ובמשה רבינו ח"ו.

"ַוֹּיאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ָּבָלק ְּבֵנה ִלי ָבֶזה 
ִׁשְבָעה ִמְזְּבֹחת ְוָהֵכן ִלי ָּבֶזה ִׁשְבָעה 

ָפִרים ְוִׁשְבָעה ֵאיִלים" )כג,יא(
יהודה אמר  'אמר רב  )סוטה מז,א(  חז''ל  אמרו 
ואע"פ  ובמצות  בתורה  אדם  יעסוק  רב, לעולם 
לשמה,  בא  לשמה  שלא  שמתוך  לשמה,  שלא 
בלק  שהקריב  קרבנות  ושנים  ארבעים  שבשכר 
ממנו  שיצא  רות,  ממנו  ויצתה  זכה  מואב,  מלך 

שלמה שכתוב ביה אלף עולות יעלה שלמה'.

ויש להקשות, כיצד מביאה הגמרא ראיה מהקרבנות 
של בלק לכך שיש לעסוק בתורה אפילו 'שלא לשמה' 
שלא  ודאי  והרי  'לשמה',  הדברים  לקיום  להגיע  כדי 
'שלא  הקרבנות  את  להקריב  בלק  של  כוונתו  היתה 
שמבואר  וכמו  ל'לשמה',  להגיע  במטרה  לשמה' 
בחז''ל )סנהדרין קה,ב( שלקללה נתכוין, ואין זה 
אלא על מנת לקנטר, ובכהאי גוונא ודאי לא אמרו 
חז''ל 'לעולם יעסוק אדם', וא''כ אין כאן לכאורה 

ראיה?
ביאר בזה מרן רה"י הגר"ש אויערבאך שליט''א 
לגבינו,  השומעים:  חד  א  י  יד  על  שנכתב  כפי 
התורה  המעשה,  בעולם  החיים  האדם  בני 
תכלית  היא  בפועל,  עשייתם  והמצווה פעולת 
מכל  החכם  שהזהיר  כמו  העולם,  של  הבריאה 
ַלֲעׂשֹות  ָיְדָך  ִּתְמָצא  ֲאֶׁשר  'ּכֹל  ט,י(  האדם )קהלת 
אור  מונח  והמצוה  התורה  ובקיום  ֲעֵׂשה',  ְּבֹכֲחָך 
אף  המצוה  מעשה  ומגוף  עשייתם,  בעצם  גדול 
'שלא לשמה', כבר שייך שיגיע ויעפיל לדרגה של 

'לשמה'.
מוואלאז'ין  הגר"ח  דברי רבינו  מתבארים  וכך 
זיע"א )'נפש החיים', פרקים פ''ג( בפירוש דברי 
יעסוק אדם שלא לשמה שמתוך  'לעולם  הגמרא 
'כי העסק בתורה  וז''ל:  שלא לשמה בא לשמה', 
שלא לשמה, הוא למדרגה שמתוך כך יוכל לבוא 
למדרגת לשמה, ולכן גם הוא אהוב לפניו יתברך, 
כמו שבלתי אפשר לעלות מהארץ לעליה אם לא 
דרך מדרגות הסולם'. למדנו כי אף מעשה מצוה 
'שלא לשמה' צריך שיהיה בנתיב שמטרתו וחפצו 
להגיע למצב של 'לשמה', וכאמור, שעל ידי עצם 

מעשה המצוה ניתן להגיע לקיום של 'לשמה'.
מצינו לשונו של הרמב"ם בהלכות מזוזה  והנה 
וקמע  סגולים  העושים  אותם  על  ה"ד(  )פ"ה, 
מהמזוזה, הרי הם בכלל מי שאין להם חלק לעולם 
הבא 'שאלו הטפשים לא די להם שביטלו המצוה, 
אלא שעשו מצוה גדולה שהיא יחוד השם ואהבתו 

ועבודתו כאילו הוא קמע של הניית עצמן'.
וללמוד  להביא  לחז''ל  צורך  נראה  היה  לכך 
לענין  רק  ראיה  ולהביא  בלק,  של  מקרבנותיו 
וחשיבות!  ערך  לו  יש  מצוה  מעשה  שעצם  זה 
והדברים ק"ו, על עשית מצוה 'שלא לשמה' אשר 
ולמדנו  מזה,  במעלה  יותר  הרבה  בוודאי  היא 
שהקב"ה חפץ בקיום מצוה שכזה, ובאה ההוכחה 
לזה מקרבנותיו של בלק, שמכוחם זכה לקרבנות 
בכוונות  מעשים  שאפילו  ורואים  שלמה,  של 
כאלו, עדיין יש בהם תועלת, אמנם לענינינו קיום 
בתנאי  רק  הוא  לשמה'  'שלא  והמצווה  התורה 

שמתוך כך יוכל לבוא למדרגת 'לשמה'. 

"ֶהן ָעם ְלָבָדד ִיְׁשֹּכן ּוַבּגֹוִים ֹלא 
ִיְתַחָּׁשב" )כג,ט(

ה"בית  דרש רבינו  תר''ל(  )שנת  שובה  בשבת 
הלוי" זיע''א את דברי הפסוק באופן זה:

האומה  של  אופיה  את  הכיר  הרשע  בלעם 
הישראלית, אשר כל זמן שהיא יושבת בדד ואינה 
מבקשת להתערות בקרב הגויים, אז היא תשכון 
במנוחה ואף אומה ולשון לא תשלוט בהם, ועל כך 
ִיְׁשֹּכן', דהיינו, אם הוא בדד  ְלָבָדד -  אמר'ֶהן ָעם 

אז הוא ישכון.
בגויים  מתערבים  הם  - כאשר  'ּוַבּגֹוִים'  אולם 
להם  תהיה  שלא  עושה  הקב''ה  ִיְתַחָּׁשב',  - 'ֹלא 
הופכים  הם  ואדרבה,  הגויים,  בקרב  חשיבות 
הם  כאשר  הגויים  בעיני  ולקלס  ללעג  להיות 

מבקשים להיות כמותם...

"ְוַעָּתה ְּבַרח ְלָך ֶאל ְמקֹוֶמָך ָאַמְרִּתי 
ַּכֵּבד ֲאַכֶּבְדָך ְוִהֵּנה ְמָנֲעָך ד' ִמָּכבֹוד" 

)כד,יא(
בער  אליהו  רבי  בזה, הגאון  ביאר  צחות  בדרך 
משה'  'זכרון  ישיבת  שליט"א ראש  וואכטפויגל 

בסאוט פאולסברג:
כמובא בפסוק לעיל, בלק אמר לבלעם 'ִּכי ַכֵּבד 
ֲאַכֶּבְדָך ְמֹאד' - כוונתי היתה כל העת לכבד אותך, 
מקבל  אינך  וכבוד  בידי  עולה  לא  שהדבר  אלא 

כאן.
וא''כ לא נותרה אלא דרך אחת לקבל על ידה 
'כבוד', והיא, לברוח מן הכבוד - שהרי 'כל הבורח 
מן הכבוד הכבוד רודף אחריו', וזהו שאמר בלק 
ברצונך  ְמקֹוֶמָך' אם  ֶאל  ְלָך  ְּבַרח  לבלעם 'ְוַעָּתה 
להשיג 'כבוד' תברח מכאן ואז אולי הכבוד ירדוף 
אני  ֲאַכֶּבְדָך' -  ַּכֵּבד  ש'ָאַמְרִּתי  מפני  וזה  אחריך, 
ד'  ְמָנֲעָך  'ְוִהֵּנה  כבוד -  לך  לתת  רציתי  מצידי 
מזה,  ד'  מנעך  רואה  שהנך  כפי  אולם  ִמָּכבֹוד' - 

ולכן רק אם תברח אולי ישיג אותך הכבוד... 

רוממות הפרשההמשך
מפניני הפרשה

הרב
דוד 

ויספיש

בשבוע זה יחול שבעים וחמש שנים )י"א תמוז, וי"א י"ג 
תמוז( ליום עקידתו על קידוש השם של מרן הגה"ק רבי אלחנן 
וסרמן זצוק"ל הי"ד, נביא כאן פנינים מתורתו לפרשת השבוע 

ולענינא דיומא.

"ִאם ִיֶּתן ִלי ָבָלק ְמֹלא ֵביתֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב ֹלא אּוַכל 
ַלֲעֹבר ֶאת ִּפי ה' " )כב,יח(

ָּבֵאׁש ֹעלֹות  ְּבֵניֶהם  ִלְׂשֹרף ֶאת  ַהַּבַעל  בירמיה )יט,ה( "ּוָבנּו ֶאת ָּבמֹות  כתיב 
ַלָּבַעל ֲאֶׁשר ֹלא ִצִּויִתי ְוֹלא ִדַּבְרִּתי ְוֹלא ָעְלתָ֖ה ַעל ִלִּבי". ופירושו בתרגום "דלא 
פקדית באורייתי ודלא שלחית ביד עבדיי נבייא ולא רעוא קדמי". הנה בכתוב 
הזה מפורש כי יש שלשה חלקי תורה א( הנקרא צווי. ב( הנקרא דבור. ג( 
שאין עליי לא צווי ולא דבור אלא רצון ד' בלבד והם כל המצות דרבנן כנ"ל. 

)א"ה, עיי"ש(
ולפי פשוטי המקראות נראה שזה היה עונו של בלעם הרשע דלכאורה אחרי 
שאמר "אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעביר את פי ה' ", מה 
היא רשעתו? אבל באמת אף שידע בלעם היטב כי הליכתו לקלל את ישראל 
הוא נגד רצון ה' לא חשש ע"ז כל זמן שלא היה לו צווי מפורש שלא לילך. 
וע"כ אמר לא אוכל לעבור את פי ה', - פי דייקא, אבל רצון ה' לא היה חשוב 

בעיניו לעשותו, וזוהי רשעותו. )דברי סופרים סימן א, כג-כד(

"ֶהן ָעם ְלָבָדד ִיְׁשֹּכן ּוַבּגֹוִים ֹלא ִיְתַחָּׁשב" )כג,ט(
"עם" הוא כינוי לשבט אנשים שנעשו חטיבה מיוחדת מכח דתם ומורשתם 
הרוחנית, "גוי" משמש כנוי לשבט אנשים שהתגבש על בסיס ארץ מולדתם 

גרידא. 
ובתור  "עם"  היותנו  מפני  רק  נצח  קיום  קיימים בארץ  ישראל  עם  אנחנו 
שכאלה בהכרח נשכון לבדד. זה יחודנו הבלעדי. בתורת "גוי", דהיינו בתורת 

עם שכל הוויתו מיוסדת על ארץ ומולדת, אין לנו זכות קיום. 
לנו שום  - אין  גויים, "לא יתחשב"  גוי בקרב  - כלומר בתורת  "ובגויים" 
חשיבות. ללמדנו, שארץ ישראל אינה לגבינו בבחינת המושג "מולדת" הנפוץ 
בעולם, אלא היא הקרקע המוכשרת שנקיים בה את מצוות הקב"ה, במיוחד 
עשתה  ישראל  שארץ  הדעת  על  להעלות  אין  אבל  בארץ,  התלויות  מצוות 

אותנו אומה. )אור אלחנן ח"ב עמוד יג(

"ֹלא ִהִּביט ָאֶון ְּבַיֲעֹקב ְוֹלא ָרָאה ָעָמל ְּבִיְׂשָרֵאל" 
)כג,כא(

את הפסוק "אתם נצבים היום" )דברים כט,ט( מפרש רש"י "היסורין מציבין 
אתכם ומקיימין אתכם". הביאור הזה מתאים כנראה לפסוק "לא הביט און 
ביעקב", וכפירוש רש"י "הקב"ה אינו מתבונן באוניותיהן של ישראל". איכה 

להבין את כונת הדברים? 
חז"ל אומרים: "כל האומר הקב"ה ותרן הוא יותרו מעוהי" )ב"ק נ,א(. והרי 
אינו  הקב"ה  הם,  אמת  דברי  ואלה  אלה  המימרות.  שתי  בין  סתירה  כאילו 
בשמים  גם  קיים  קבוע  סדר  אבל  ישראל  של  עוונותיהן  את  למצוא  מחפש 
והקטיגור  ד,יא(,  )אבות  אחד"  קטיגור  לו  קונה  אחת  עבירה  העובר  "כל 
אינו מחריש, הוא מספר ומוכיח בעובדות. לדחותו בקש אי אפשר כי "מלך 
במשפט יעמיד ארץ" וכדרך מלכותא דארעא, שאין השופט רשאי לשחרר את 
הנאשם גם בהיותו ידידו, אם הקטיגור מביא הוכחות ברורות, כך גם דרכה 
של מלכותא דרקיעא. בשעה שהקיטגוריא מתגברת נגד ישראל ח"ו ותובעת 
ואין במה  דיני שמים  פי  על  כך  להיות  ראוי  כי  ומוכיחים  ח"ו,  גמור  כליון 
לדחות את טענותיהם. מה יעשה הקב"ה? מחד גיסא יש לשים לב לטענות 
המקטרגים ומאידך גיסא יש הבטחה "אני ה' לא שניתי ואתם בני יעקב לא 
וחמת  באף  הרודפם  ישראל,  על  המן  הקב"ה  מעמיד  ג,ו(.  )מלאכי  כליתם" 
זעם, ומשבאים ישראל לכלל נרדפים באה גם הצלתם. ממדוחיו של הקב"ה 
- "והאלקים יבקש את נרדף" )קהלת ג,טו( - אפילו צדק רודף רשע )ויק"ר 
כז,ה(. והנה יש תשובה בפי הקב"ה לטענות הקטיגורים, ישראל נרדפים הם 
גדלים  וקשות באותה מידה  לימינם. במידה שהרדיפות הולכות  ויש לעמוד 
גם הסכויים להצלתנו. אס הגיעו יסורנו לממדים כה נוראים היום, מן ההכרח 

שהקב"ה יבקש נרדפים כמונו היום.
נאמר "האני אשביר ולא אוליד אמר ה'" )ישעיה סו,ט( זאת אומרת, בתקופה 
הקשה ביותר של הגלות, תבא גם שעת הלידה. ברור בי ברגע זה עובר עלינו 
המשבר, ברור גם כי גם הלידה קרובה לבא אמן ואמן. )מכתב לבנו הגרא"ש 

וסרמן זצ"ל בשנת תרצ"ט אודות קונטרסו המפורסם "עקבתא דמשיחא"(

קיבוץ יהודי שהחזיק בלימוד התורה האריך ימים
ידים מוכיחות מכל תקופה ומכל מקום,  תופעה היסטורית שיש לה  ישנה 
כי כל קיבוץ יהודי שהחזיק בלימוד התורה האריך ימים, וכל שריפו ידיהם 
מדברי תורה נטמעו בגויים. לדוגמא, מגורשי ספרד, שחלק מהם בא לאיטליה, 
מדינה שוחרת חופש ואמנספציה בעת ההיא, והיו יכולים לשמור על היהדות 
לימוד התורה, ללמוד על מנת לקיים, בחלק  באין מפריע, אך בגלל עזיבת 
הארי מקהילות איטליה, התבוללו רובם בגויי הארץ ולא שרד מהם אף זכר. 
שגשגו  ורדיפות,  קיפוח  של  בתנאים  כי  אף  אחרים,  בישובים  זאת  לעומת 
קהילות ישראל הודות לדביקותם בתורה והבטיחו המשכיותם לדורי דורות. 

)אור אלחנן ח"ב עמוד קל( 

אש מהשמים לצדם של נביאי השקר
מימות  יותר  קשה  בנסיון  ישראל  יתנסו  דמשיחא  שבעקבתא  הגידו  חז"ל 
אליהו בהר הכרמל, כי אז ירדה האש מן השמים להוכיח צדקת נביא האמת 
והכל קראו ה' הוא האלקים, ואילו בעקבתא דמשיחא כביכול תרד האש לצדם 
של נביאי השקר מכחישי תורה, נסבול מהסתרת פנים נוראה, כל המאורעות 
ילמדו למראית עין כאילו חס ושלום לית דינא ולית דיין. והלא במצבנו עכשיו 
במילואם.  נתגשמו  אלה  חז"ל  דברי  גם  הזה.  החזיון  ככל  ממש  רואים  אנו 
הוא  ה'  כי  שלמה  באמונה  ולהתחזק  הקשה  בנסיון  לעמוד  איפוא,  חובתנו, 

האלקים. )אור אלחנן ח"ב עמוד רנז(



רוממות המעשים
סיפורים ועובדות לשולחן שבת

הרב 
שלמה 

לף
מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לבלעם 

הרשע
את המשנה באבות )ה,יט( - "מה בין תלמידיו של אברהם 

אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע", אמר מרן הגרי"ז זיע"א )"תורת חיים" על אבות 
עמוד שיא( בנוגע לאחד מרבני הציונים. 

מרן הגרי"ז הקשה, מפני מה לא כתוב מה בין אאע"ה לבלעם, הרי עיקר הנ"מ הוא 
ביניהם, והתלמידים הם רק הפועל יוצא מהם? 

וביאר: דהנה החילוק שבין אאע"ה ובלעם בעצמם היה קשה לראות, כיון ששניהם 
הלכו עם שטריימל וקבלו מראות נבואה מן השמים, אבל אצל התלמידים כבר ראו מה 

היה אאע"ה ומה היה בלעם... 
זוננפלד  הגרי"ח  מרן  בין  ההבדל  את  לראות  קשה  היה  בחייו  רב,  אותו  אצל  וכן 
זצוק"ל לבינו, שניהם הלכו עם שטריימל, והרבה מגדולי וצדיקי ירושלים הלכו לשמוע 
את תורותיהם, אלא שאצל התלמידים כבר ראו בבירור איך נראים תלמידיו... ואיך 

נראים תלמידי הגרי"ח זוננפלד זצוק"ל...

הכח הגורם להיות תלמידיו של בלעם...
בנוסח אחר הקשה הגאון רבי שלמה היימן זצוק"ל )בחידושיו(, אם רוצים להגדיר מה 
בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע, היה צריך לומר פשוט אלו 

מאמינים בה' ואלו כופרים גמורים עובדי עבודה זרה?
בלעם  של  לתלמידיו  אבינו  אברהם  של  תלמידיו  בין  מה  המשנה  דשאלת  ותירץ: 
הרשע לא היתה במה הם שונים אחרי שהם נהיו זה לתלמיד של אברהם אבינו, וזה 
לתלמיד של בלעם הרשע, אלא שהמשנה הקשתה מהו הכח של תלמידיו של אברהם 
אבינו שמכח זה הם נהפכו ל"תלמידים של אברהם אבינו" – שנמשכו אחריו להיות 
מאמינים, ומהו הכח של תלמידי בלעם הרשע שמכח זה הם נהפכו להיות "תלמידיו 

של בלעם הרשע."
שהרי דורו של אברהם אבינו היה דור של עובדי עבודה זרה, דור שהחושך יכסה 
ארץ בלא דעת ותבונה, שהיה צריך כוחות מיוחדים להיות תלמיד של אברהם אבינו 
ולהיות מאמין בה', ומהו הדבר שעשה אותם לתלמידיו של אברהם אבינו כנגד כל 

הדור שלהם?
לעומת זאת, דורו של בלעם הרשע, דור של יציאת מצרים שכל העולם ראו ושמעו 
ניסים גלויים, והיתה התגלות של הקב"ה בעולם, איך הם נסחפו להיות תלמידיו של 

בלעם הרשע, נגד השכל והאמת הגלויה?
טובות,  מידות  בעלי  היו  אבינו  אברהם  של  שתלמידיו  במשנה,  ביארו  זה  ועל 
וזהו הסוד שנסחפו לתלמידיו  וכשהאדם אינו נגוע במידותיו הוא רואה את האמת, 

של אברהם אבינו.
ומכסה  המעוור   – רעות  מידות  בעלי  היו  הרשע  בלעם  תלמידיו של  זאת,  לעומת 
את העינים, ואז אפילו שהאמת מוכחת וברורה, המידות הרעות מכסות את העיניים 

מלראות את האמת! וזה גרם להם להיות תלמידיו של בלעם הרשע...

תוכחת בלעם לעומת תוכחות הנביאים
מרגלא בפומיה דמרן הגר"ש אויערבאך שליט"א בפרשה זו: יש לדעת, כי התוכחה 
היא מאהבת ד' הגדולה אלינו, וכמו שנאמר )משלי ג,יב( "ֶאת ֲאֶׁשר ֶיֱאַהב ד' יֹוִכיַח", 
והקב"ה שאוהב את עמו ישראל העמיד לנו מוכיחים שיסרו אותנו קשות, כי היא היא 

טובתם הגדולה.
יותר מברכה שברכן  ישראל  השילוני את  אחיה  קללה שקילל  "טובה  חז"ל  ואמרו 
בלעם הרשע", צא וראה מה דרשו חז"ל על הברכה של בלעם )ילקו"ש בלק תשעא( 
"ֹלא ִהִּביט ָאֶון ְּבַיֲעֹקב ְוֹלא ָרָאה ָעָמל ְּבִיְׂשָרֵאל", מזה גבהה דעתן של ישראל ובאו לידי 

תקלה בעצת בלעם, שנכשלו בבעל פעור.
ולעומת זאת, הקללות של אחיה השילוני, הם דברי תוכחת הנביאים המלאות אהבה 
לכלל ישראל, שהעמידום בדרך האמת והישר. ומשלו חז"ל לאדם חולה, הרופא ששונאו 
מטעימו מעדנים מאכילנו ומשקהו ואומר לו שיכול לאכול מה שרוצה, והאוהב מזהירו 

ומייסרו לבל יאכל מה שמזיק לרפואתו, זוהי דוגמת חז"ל לתוכחה הבאה מאהבה.
וזוהי הדרך שמוצאים אנו בכל הנביאים, אשר הרבו בנבואות ובתוכחות קשות על 
העונשים העתידים לבוא על ישראל, ורק מיעוטם הוא שבח, ולעומתם בלעם, כל כולו 
דברי נביאות של שבח ותהילה לישראל, ותוקף הדבר הוא, מפני שהנביאים היו אוהבי 
ישראל האמיתיים ועל כן יסרו אותנו בתוכחות, ולעומתם בלעם התנבא על ישראל 

בשבחים ובמעלות, והשיאם לחטוא בבעל פעור, עד שנהרגו כ"ד אלפים מישראל.
וכך מעולם ראינו בעינינו, כי אותם המרבים לדבר במתק לשון על 'אהבת ישראל', 
הבאה  ישראל'  'אהבת  באותה  מקורה  מגרונם,  הבוקעת  ישראל  אהבת  רוממות  הנה 

מבית מדרשו של בלעם הרשע...

לא אוכל לעבור את פי ד'...
את המעשה הבא סיפר מרן הרב שך זיע"א כפי שמופיע בספר "שמושה של תורה": 
פעם נועדה אסיפת רבנים לדיון עם המשכילים עוקרי הדת, אשר דרשו "תיקונים" 
להרע,  הם  היו  שחכמים  אלא  הידועה.  הרפורמה  ברוח  דור,  מדור  המקובל  בחינוך 
והציגו את עצמם כדורשי טובת הדת והמסורת. לדוגמא, ביקשו להתחיל את התורה 
מ"בראשית" ולא להתחיל ללמוד עם תינוקות של בית רבן מספר ויקרא. וכן להתחיל 
ממסכת ברכות, ולא מסדר נזיקין, וכיוצא בזה, לכרסם מעט מעט. כדי לפשוט טלפיהם 

ולומר "ראו, כשרים אנו".
קם אחד מהם ואמר: "הרי בעל השפעה אני, ומהלכים לי בחלונות הגבוהים, אילו 
רציתי, הייתי יכול להביא לסגירת כל הישיבות, ולא עשיתי זאת, כי מוקיר אני את 

התורה ולומדיה" וכו' וכו', - "נופת תטופנה שפתי זרה"...
קם רבינו בעל ה"בית הלוי" זיע"א ואמר: קדמך בלעם הרשע באמרו "אם יתן לי בלק 
מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי ד". שיש להקשות, מדוע א"כ נמנה בלעם 

בין רשעי אוה"ע, והרי אמר במפורש שלא יעבור את פי ד'?
אלא כך הביאור, אמר בעל ה"בית הלוי": אם יאמר אדם אפילו יתנו לי מליון רובל 
לא אלך למקום פלוני, הרי יש בדבריו ממש, לפי שבידו הדבר לעשותו, אלא שמונע 
הוא את עצמו מלבצעו. אבל, אם יאמר אדם אפילו אם יתנו לי מליון רובל לא אעקור 
הר פלוני ממקומו הרי לשוטה יחשב, וכי הדבר בידו להזיז את ההר ממקומו!? האם 
הוא זה שמונע מעצמו לעשות כך? וכי אם היה רוצה היה יכול לממש את רצונו?... כך, 
אמר ה"בית הלוי", בענינו של בלעם שאמר אם יתן לי בלק וגו', ומתוך דבריו משמע 
ד', אלא שהוא ברוב  פי  "הוה אמינא" שיכול לעבור את  מין  כאילו קיימת בכלל 

של  רשעותו  איפוא  היא  זו   - ד'  פי  את  מלעבור  נמנע  טובו 
בלעם הרשע.

סיים ה"בית הלוי" ואמר: כך גם בנוגע לענינו של אותו משכיל 
משמע  לישיבות,  מלהציק  בחסדיו  נמנע  שכביכול  מתחכם 
מדבריו שסבור הוא שקיימת אצלו בכלל אפשרות שכזו, ולגביו אין זה כ"עקירת הר" 

אלא כהימנעות מ"ללכת למקום פלוני". אכן כמוהו כבלעם!...
אבל שקר בפיו, משום שה' לא נתנו להרע עמנו ולא יכול לעבור את פי ה' 

לעשות קטנה או גדולה. 
וזו דרכם של אויבנו מאז ומעולם, לבן הארמי אמר ליעקב אבינו יש לאל ידי 
לעשות עמכם רע, אבל תוך כדי דיבור גילה את הסיבה האמיתית להמנעותו 
"ואלקי אביכם אמש אמר אלי לאמר השמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע". 
אף אתה כן, כלום בידך לסגור את הישיבות? כלום אין להן בעל בית? האם אין 

הקדוש ברוך הוא נותן התורה ושומר על לומדיה?! ופני המשכיל חפו...

דוקא מתוך החירופים - "כארי יתנשא"
בשנת תר"ג הוזמנה על ידי שלטון הצאר ברוסיה, משלחת ממנהיגי היהדות, אל עיר 
המלוכה פטרבורג, לדון בדרישות לשינוים בדת ישראל, כאשר מרנא הגאון רבי יצחק 
מוולוז'ין זיע"א עמד בראש המשלחת היהודית, וכנגדו עמד שר ממשלת הצאר בראש 
הועד הממלכתי. כאשר ישבו שני הצדדים יחדיו, החל אחד מהשרים לפעור פיו כנגד 
עם ישראל, את דבריו הוא הפנה כלפי הקב"ה, ואמר, על מה ולמה יצרת עם בזוי ושפל 
כזה... כאשר שמעו חברי המשלחת היהודית את הדברים החלו עיניהם להוזיל דמעות, 

על החירופים אשר חרף אותו שר את עם ה'. 
ואילו הגאון רבי איצל'ה חייך בפנים שוחקות... תמה השר הראשי לפשר עליצותו, 
והשיבו הגאון רבי איצל'ה, מדוע לא אשחק, אחר שכל כך הרבה זמן ציפינו לשמוע 

דברים כאלה, וכעת ששמעתי איך לא אשמח.
הרי בלעם הרשע כבר אמר, "כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל א-ל" רצה לומר, 
יבאו עת אשר "יאמר ליעקב ולישראל" שיאמר על יעקב וישראל, "מה פעל א-ל", - 
לשם מה פעלם ה', אותה שעה. כאשר יאמר כך עליהם, אז "עם כלביא יקום", דוקא 

אז תגלה ותצמח קרן ישראל, וכארי תתנשא.

בדרך שאדם רוצה לילך
הגה"צ רבי משה אהרן שטרן זצ"ל אשר שימש כמנהלה הרוחני של ישיבת קמניץ, 
טובי  אל  פנה  אביו  קשה.  במחלה  חלה  שמונה,  בן  כשהיה  הברית.  בארצות  נולד 
הרופאים, ביקש מרבנים שיתפללו לשלומו, הרבה באמירת תהלים, ולבסוף אמר לו: 
"ראה, הכל טורחים לרפואתך. כולם, מלבדך..." שאל הילד: "מה עלי לעשות?" ענה 
לו אביו: "קבל על עצמך הנהגה טובה, וכשבעזרת ה' תקום מחלייך, תקיים אותה". 
הסכים הילד ושאל: "מה, למשל?" האב הציע: "קבל על עצמך, שאם תחלים בעזרת 
ה', תשתדל להתפלל תמיד במניין!" הילד הבטיח ואכן נרפא! הוא קיים את הבטחתו 

במסירות לאורך שנים ארוכות.
באחת השנים, כאשר כבר שימש כמנהלה הרוחני של הישיבה בירושלים, והמקום 
והוא  בנין,  לבנות  הישיבה  הנהלת  תיכננה  הרבים,  התלמידים  את  מהכיל  צר  היה 
למשרד  ופנה  הסכים,  הולדתו.  ארץ  הברית,  בארצות  התרמה  למסע  לצאת  התבקש 
נסיעות. התעניין, האם יש מניין במטוס... אמרו לו: "רבי, כאן זה משרד נסיעות, איננו 
מארגנים תפילות... לא נוכל להבטיח שיהיה מניין..." "אם כך, לא אוכל לנסוע", הגיב. 
אמרו לו: "נוכל להציע טיסה עם חניית ביניים באמסטרדם". חישב ומצא שיהיה בידו 

פנאי להספיק להתפלל במניין ולחזור למטוס, ובחר בדרך זו.
המטוס נחת באמסטרדם, ולפניו היו כשעתיים פנויות עד להמשך הטיסה. לא ידע 
הנתיבות  מבית  ויצא  והתפילין,  הטלית  את  נטל  כן  על  בעיר,  מנין  מתקיים  היכן 
לאוטוסטרדה. עמד, וצפה במכוניות החולפות על פניו... לפתע עצרה מכונית. נהגה 
הזמינו  הרב",  "יעלה  מניין לתפילת שחרית".  "אני מחפש  צריך?"  הרב  "לאן  שאל: 
להתפלל  אליה  נוסע  בוקר  ובכל  לעיר,  מחוץ  המתגורר  יהודי  התברר, שהוא  הנהג. 
ולעבוד. כעבור כמה דקות הם נמצאו בפאתי העיר, עצרו באחת הסימטאות והגיעו 
לדירת קרקע. הנהג פתח בפניו את הדלת, והוא מצא את עצמו בבית כנסת זעיר. 
היו שם שמונה יהודים שהמתינו להשלמת המניין...  בסיום התפילה השלים הנהג את 

מצוותו והסיע את אורחו בחזרה לשדה התעופה...
כשהיה הרב שטרן מספר סיפור זה, היו עיניו בורקות. וכך הוא אמר: "הביטו וראו: 
שמונה אנשים השכימו קום והלכו לבית כנסת להתפלל במניין. התשיעי היה אמור 
לבוא מהישוב הסמוך, כדרכו בכל יום. מהיכן יבוא העשירי? הביאו אליהם יהודי מארץ 
ישראל, בדרכו לארצות הברית!"... כי "בדרך שאדם רוצה ללכת, בה מוליכים אותו..."
ישראל.  לקלל את  למדיין  ילך  רצה שבלעם  לא  הקב"ה  נלמד מבלעם.  זה  עיקרון 
הבורא:  לו  אמר  ללכת,  השתוקק  בלעם  כאשר  אולם  עימהם".  תלך  "לא  לו:  אמר 
"קום לך איתם". כלומר, אם אינך משנה את רצונך, למרות העובדה הידועה לך שה' 
אינו מעוניין בהליכתך, בבקשה, לך! סיפוק רב לא תנחל בדרך זו... את הרב שטרן 
הוליכו לתפילה, בהתאם להחלטתו הנחושה משנות הילדות, ואילו את בלעם הוליכו 
לקראת אובדנו. ניתן ללמוד מכאן כלל גדול הקשור לכל פינה בחיינו. לא אחת אנו 
שומעים הצטדקויות: "מה אני אשם? בשמים החליטו", "כך זה קרה, למרות רצוני", 
"אני לא יזמתי, נקלעתי לכאן במקרה". כל אדם בהתאם לסגנונו וכיד הדמיון הטובה 
עליו, מנסה לגלגל את האשמה הלאה ולהוותר זך ונקי. אולם למעשה, לא כך הם פני 
הדברים. ממרום מכוונים את דרכו של האדם בהתאם לרצונו הכמוס והעמוק, בהתאם 

לרצון הגלוי רק לקב"ה, שהינו "בוחן לבבות".

יזל מים מדליו...
כאשר חיבר מרן הגר"י אברמסקי זצוק"ל את אחד מכרכי סדרת ה'חזון יחזקאל' על 
בליבו חשש שמא עקב  ועלה  ע"ה,  זוגתו הרבנית  בזמן שחלתה  זה  היה  התוספתא, 
הטרדות והדאגות שסבבו אותו, לא עלה בידו לכווין דעתו יפה בחיבור זה, ושמא לא 

כיוון בזה לאמיתה של תורה, עד שעלה ספק בדעתו האם ראוי להדפיס את החיבור.
והפיל על כך 'גורל הגר"א', ועלה לו הפסוק בפרשתינו )כד,ז( "ִיַּזל ַמִים ִמָּדְלָיו" )ופי' 
רש"י 'מבארותיו'(, וראה בכך אות מן השמים שעליו להוציא לאור עולם גם ספר זה.

כאשר שח רבנו זצ"ל את המעשה בפני שומעי שיעורו המפורסם, חישב אחד מהם 
ומצא כי תיבות "ִיַּזל ַמִים ִמָּדְלָיו" עולים במנין גימטריה 227, בדיוק נמרץ כמנין העולה 

מן התיבות 'חזון יחזקאל'...


