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עטרת פזעטרת פז
הפתגם שהובא בחז"ל "ֵאין ָחָכם ְּכַבַעל ִנָּסיֹון", משמעותו שהחכמה נרכשת דווקא בניסיון 
הרב שצבר אותו חכם, ופעמים תרים אנו אחר אותם אנשים שניסיונם הרב, וכמעט שלא 
קיים אדם עלי אדמות שיוותר על חכם כבעל ניסיון, כי לימוד מאנשים למודי ניסיון, הוא 
גורם ההצלחה, וכמאמר התנא באבות ֵאיֶזהּו ָחָכם? – ַהּלֹוֵמד ִמָּכל ָאָדם, ונבאר זאת בס"ד.

הרבה  ואין  יעזר,  את  לרגל  מרגלים  שולח  רבנו  משה  כיצד  אנו  רואים  פרשתנו  בסוף 
מדרשות חז"ל על פסוקים אילו, וכאן שואלים אנו עצמנו, לכאורה, ראינו את התוצאות 
המרות והקשות שקראנו בפרשת שלח לך, שמשה רבנו שולח מרגלים לדעתו [שלח לך, 
לדעתך], ואותם (10) מרגלים מביאים אסון ודראון לאומי כלפי אומה שלמה, שבעטים לא 
זכו עם ישראל להיכנס לארץ ישראל, וכי ניסיון מר אשר טעם משה רבנו מאותם מרגלים 
לא לימד שריגול לא כל כך מומלץ, ואולי כדאי לוותר על ריגול ולצאת למלחמה בלא הכנה.

היו  מרגלים  אותם  הראשונים,  המרגלים  את  כששלח  ע"ה  רבנו  משה  להשיב,  נראה 
להם  יעשה  אשר  הוא  מי  כי  לתפילה,  זקוקים  היו  לא  ומבחינתם  בצדיקותם,  בטוחים 
ונבונים,  חכמים  אנשים  לדעתם,  הם,  ישראל.  בארץ  לרגל  צאתם  בטרם  תורני",  "סמינר 
"יה  אליו  הגיעה  זו  ברכה  ואכן  לברכה  שהמתין  ליהושע  פרט  המה",  ישראל  בני  "ראשי 
יושיעך מעצת המרגלים", [על ָּכֵלב אפשר לומר שהוא הציל עצמו כמאמר הגמרא (סוטה 

לד) "ויבא עד חברון, כלב לבדו הלך לשם ונשתטח על קברי אבות וכו', לשון רש"י ז"ל].

אף כאן בפרשתנו, אותם מרגלים למדו מהניסיון, משה רבנו שלח ללכוד את יעזר, אך 
אותם מרגלים "זריזין היו אמרו בטוחין אנו בתפלתו של משה וכבר שלח מרגלים לשעבר 
את  והרגו  כך  עשו  מלחמה  ונעשה  נאמין  בהקב"ה  אלא  כן  נעשה  לא  אנו  תקלה  והביאו 
בטרם  לתפילה  והזדרזו  הכינו  עצמם,  להציל  מנת  על  פי"ט),  (במד"ר  בה".  אשר  האמורי 

צאתם לרגל. 

בתחילת כל מעשה יתפלל לה' יתברך בכדי להצליח, ולא יסמוך על עצמו כלל, כפי שהיו 
השניים  המרגלים  אך  לך)  שלח  (בפרשת  הראשונים  המרגלים  בעצמם  ובטוחים  סמוכים 
(בפרשתנו) היו חכמים ולמודי ניסיון "זריזים היו", ולעם ישראל ולעצמם הביאו תשועה 

ופורקן כיום הזה.

בית מדרש רב פעלים ע"ש מרן הרב יוסף חיים זי"ע בראשות כב' מו"ר הרב אורי סבן שליט"א
alon@shtaygen.co.il : עורך: אלון ארביב ס"ט הערות ניתן לשגר לת"ד 613 נתניה 050-6229335 או בדוא"ל

לעילוי נשמת הסבתא מרת מרים ארביב בת עזיזה ז"ל

כניסת שבת: 19:26 
יציאת השבת 20:34 

לדעת ר"ת :21:03

בס"ד   פרשת בלק               הגיליון התורני       גיליון מספר 241 שנה ו' התשע"א
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עלון זה יוצא בתרומת הגבירים היקרים החפצים בעילום שם, וברכתי שגורה 
להם, שה' ישלם פועלם, ותהי משכורתם שלמה מאת הבורא יתברך, העורך

בלק על שום מה?
משנה לשנה מתקשים אנו בפרשת בלק, מדוע פרשה שלמה קרויה על שמו של אותו רשע "בלק" אשר 
שמו מתנוסס בראש פרשתנו, וכידוע כי המעט שבמעטים זכו שתקרא פרשה על שמם, כגון: נח, יתרו 
פינחס  שהיו צדיקים בפני עצמם  נח: איש צדיק תמים וכו', יתרו: עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלהים, 

פינחס: לכן הנני נותן לו את בריתי שלום, ואילו אותו רשע בלק זוכה הוא לפרשה על שמו, אתמהה.
שמעתי שמתרצים כידוע ע"פ הזוה"ק שהלכה היא שעשו שונא ליעקב– אלא  הגוים תמיד מסתירים 
הם את שנאתם ומחפים עליה במילים ומליצות נאות, כך שאין יודעים להיזהר מפניהם. ואילו בלק היה 
גוי "הגון" – שגילה את שנאתו לישראל לעיני הכל, וגוי "הגון" שכמותו זכאי שתיקרא סדרה בתורה על 

שמו.

"עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו כלחך השור את ירק השדה" (כ"ב, ד)
בעצם קשה, למה כה נתייראה מואב מפני בני-ישראל, והלא הם נצטוו: "אל תצר את מואב"?

ברם, באמת אמרו חכמינו: "עמון ומואב טהרו בסיחון" – שלאחר שכבש סיחון את עמון ומואב הותרו 
ישראל לכבשם, ומזה נתייראו – פן יכבשו אומות אחרות את ארצם ואז יוכלו ישראל לכבשה מידיהן.

עשב  האדם.  של  אכילתו  על-ידי  תיקונם  לידי  ובאים  מתעלים  המאכלים  כל  במאכלים.  גם  הדין  הוא 
השדה, שאינו יפה לאכילת אדם, מתעלה באמצעות הבהמה שאוכלת את העשב ואחר-כך אוכל האדם 

את בשרה, וכך מגיע העשב לידי תיקונו.
לפיכך אמרו: "עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו" - אם לא במישרין הרי בעקיפין, באמצעות אומות 
אחרות אשר סביבותינו - "כלחוך השור את ירק השדה" - כשם שעל-ידי לחיכת השור את ירק השדה 

בא הירק לידי תיקונו.

שבת וגימטרייה
המדרש מספר כי פעם אחת "רבנו יהודה הנשיא עשה סעודה לאנטונינוס בשבת. הביא לפניו תבשילין 
של צונן. אכל מהם [אנטונינוס] - וערב לו". בפעם אחרת הזמין רבי יהודה את אנטונינוס לסעודה ביום 
חול, שבו יכול לחמם את התבשילים ולהגיש אותם חמים. אנטונינוס אכל והעיר כי המאכלים הצוננים 
שאכל בשעתו בשבת - "ערבו לי יותר מאלו". ענה לו רבי יהודה: "תבל (=תבלין) אחד הן חסרין... שבת 

הן חסרים"? (בראשית רבא פרשה י"א). 
וישנם רמזים יפים ממאכלי השבת באמצעות גימטריות כגון:

יין - בגימטרייה 70 - אם נחבר את הספרות של המספר 70 נקבל 7, שזהו בעצם היום השביעי שמרומז 
ביין.

חלה - בגימטרייה 43 - חיבור הספרות נותן 7 .
בשר - בגימטרייה 502 - חיבור הספרות נותן 7 .

דג - בגימטרייה 7, כבר ללא חיבור כלשהו.
אפילו נרות שבת לא ברחו מהעניין, ואור הנרות של ערב שבת יש בו משהו שאין בנר שמדליקים ביום 

חול.
נר - בגימטרייה 250 - חיבור הספרות נותן 7.



כשמקדש על היין, צריך לקחת כוס שמחזיקה בתוכה יין כשיעור רביעית הלוג 
מבפנים  שטופה  תהיה  שהכוס  וצריך  כו"ס).  כמנין  גרם  וששה  שמנים  (והיינו 
ממנו  שתו  שלא  פגום,  שאינו  יין  דהיינו  לברכה,  כשר  יין  בכוס  וממלא  ומבחוץ, 

קודם לכן, אבל אם שתו מיין זה מאותו כלי שהוא נמצא בו, כגון ששתו ישר מן הבקבוק שהיין 
נמצא בו, יין זה נפגם ואינו ראוי לקידוש.

הוא  טפח  (ושיעור  יותר  או  טפח  מהשולחן  הכוס  את  ומגביה  ימינו  ביד  הכוס  אוחז  זה  ואחרי 
ישב  ואז  עומד  כשהוא  הקידוש  נוסח  ואומר  ימין.  ליד  שמאל  ביד  יסייע  ולא  סנטימטר)  כשמונה 
וישתה מן היין כשיעור רוב רביעית, דהיינו ארבעים וארבעה גרם יין לפחות. וכל השומעים טועמים 

מן היין לחיבוב מצוה.

שאנו  יתברך  השם  כבוד  מפני  הוא  שבת  בליל  הקידוש  בשעת  עומדים  שאנו  הדבר  וטעם 
מעשה  על  כעדות  היא  הרי  וכו'  והארץ"  השמים  "ויכולו  שאמירת  משום  וגם  לקראתו.  כיוצאים 
בראשית, ובזמן שהעד מעיד עליו לעמוד. אולם לדעת הרמ"א, וכן מנהג האשכנזים, יש לשבת 
בזמן הקידוש, ורק כשמתחילים עושים קימה מועטת לכבוד השם יתברך, ואף על פי שבודאי מן 
הראוי לעמוד בכל זמן הקידוש, וכמנהג הספרדים, מכל מקום כתב "הכל בו" (אחד מן הראשונים 
אשר לא נודע לנו מי הוא), שיש לשבת בזמן הקידוש, לפי שכלל בידינו שאין קידוש אלא במקום 
סעודה, דהיינו שאי אפשר לעשות קידוש אם לא באה אחריו סעודה, ולכן ראוי יותר לשבת סמוך 
לשולחן שעומד לסעוד עליו. (ודין "אין קידוש אלא במקום סעודה יבואר בעזרת ה' בהלכה הבאה) 
אולם מרן הבית יוסף דחה את דברי הכל בו בזה, ופסק שיש לעמוד בזמן הקידוש, וכך גם דעת 

רבינו האר"י שיש לעמוד בזמן הקידוש, וכן מנהג הספרדים.

מכתבי תורה
לכבוד קוראנו הנכבדים הנני לצרף שאלות שנשלחו מטעמי לדעת קודשו של מרן הגאון רבנו 

עובדיה יוסף שליט"א, בצירוף תשובותיו היקרות בכתי"ק

מסיבת "זבד הבת" שנעשית באולם שמחות שמחולק לכמה אולמות (נפרדים), וציבור המוזמנים 
ל"זבד הבת" באו להתפלל מנחה, האם יאמרו תחנון כשבאולם ליד נעשה [או תעשה] ברית?

 
תשובת מרן: אין צריך לומר תחנון

תלמיד שבא להתלמד אצלי לקריאת התורה [בן קיבוץ חילוני, לצערינו] שאמו הודיעה לי כי 
בנה יקרא בתורה אצל הקונסרבטיבים, האם עלי ללמדו, או שעדיף שלא ללמדו? 

 
תשובת מרן: ילמדהו ויחזקהו במצות

הליכות מלכי
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הדרשא בשבת שחוללה את השינוי
דרכו של הגאון רבי יהונתן אייבשיץ זי"ע היתה למסור מידי שבת בשבתו בשבתות הקיץ בשעת רעוא דרעוא 

דרשא בעניני פרקי אבות, ורבים וטובים היו נוהרים לבית המדרש לשמוע את דבריו המאירים. 

בנו רבי צבי הירש אייבשיץ זצ"ל מתאר בערגה האיך גדולים וצדיקים נהרו אף הם לשמוע את דרשת אביו 

לביהכ"נ  שבת  מידי  בקביעות  הלך  בצפת  בהיותו  זי"ע  הקדוש  שהאר"י  תיאר  אף  הוא  אבות,  פרקי  בעניני 

לשמוע את הדרשה של ר"מ אלשיך זי"ע בפרקי אבות, להראות לעם ה' את יופיה של התוה"ק.

דמתא  הרב  לדרשת  הולך  הנני  כי  לו  והודעתי  ות"ח,  חסיד  איש  אורח  עובר  לביתו  הגיע  השבתות  באחד 

מרא  מהרב  דרשה  שמע  לא  מעולם  שכן  לשם,  הולך  אינו  שהוא  האיש  אותו  בי'  ומשתבח  אבות,  בפרקי 

דאתרי' כיון שהוא מחזיק עצמו ת"ח וחסיד לא פחות מן הרב  ומה לו ולדרשתו, ועניתי ואמרתי לו כדי בזיון 

אוי לאותה בושה וכלימה.

תחילה הוכיחו והראה לו דברי אביו על הכתוב "מסיר אונו משמוע תורה גם תפלתו תועבה", דק' לכאו' מה 

שייכות של קבלת התפלה לשמיעת דברי תורה, אלא שפירוש הדבר הוא היות ולכאו' ק' היתכן שהאדם לא 

ירצה לשמוע ד"ת הנחמדים מזהב ומפז רב מחוקיך מדבש ונפת צופים יוצאים מאת ה' שכל אלקי, וע"כ 

ממנו,  הקטן  מן  לשמוע  צריך  אין  ממנו, והגדול  יותר  הערך  קטן  הוא  זאת  האומר  אותו  כי  שאומר -  משום 

אולם טעותו גדולה היא לאין ערוך. 

שהרי לפי שיטתו שהגדול אינו צריך לשמוע מן הקטן ממנו, אם כן איך ישמע לו הקב"ה את תפילתו שהוא 

קטן ממנו אין ערוך אליו כלל, וז"ש מסיר אזנו משמוע תורה באומרו שהוא קטן ממנו, לכן גם תפלתו תועבה 

שהקב"ה אלף אלפי אלפים הבדלות ודאי גדול ממנו, לא ישמע לתפילותיו.

ולכן סגולה נפלאה הוא להתקבל חמלתו, שיטה אזניו לשמוע תורה אף למי שהוא קטן ממנו, ולזה צריך 

הטיית אוזן, היות כי היצה"ר אומר לו להיפוך לכן יכבוש את יצרו ויטה אזנו לשמוע מן הקטן ממנו, ולעומת  

זה מדה כנגר מדה גם הקב"ה ישמע לקול תפלתו.

אותו אדם קיבל בהכנעה את התוכחה והחליט מיני אותו יום לילך לדרשתו של הגר"י בלימוד פרקי אבות, 

להם  נשנתה  לחבירו  אדם  שבין  אלו  ענינים  מדוע  שהקשה  הגר"י  של  דבריו  את  שמע  שבת  באותה  והנה 

מסכת שלימה של פרקי אבות ובהם עיקרי היסודות שנצרך האדם להתנהג עם הזולת, והרי לא מצאנו כן 

במצוות אחרות, והרי עניני צדקה וחסד אינם נחלת הכלל שכן רק מתי מעט בכל עיר הינם הנצרכים לנתינת 

חסד ועזרה, וא"כ מדוע נשנו משניות אלו לכלל ישראל באריכות כה גדולה. 

אלא, שאין המדובר בחסד שנזקקים אותם נצרכי חסד לנו, אלא בנצרכי החסד מאת הבורא, שזה כל יחיד 

מאתנו, הרי חפצים אנו לקבל חסד ולקבל את הצדקה האמיתית מאת הבורא, אם לא נדע את הלכות ופרטי 

דיני החסד הללו, האיך נצפה מהבורא ית"ש שיעשה זאת עמנו לשמוע לבקשותינו. 

הדברים היו לפלא, בעיני אותו ת"ח, האיך מן השמים כיוונו אליו, שיעסוק תדיר אף בלימוד פרקי אבות ויקבל 

עליו נימוסין שבהם, ובכך יזכה אף הוא שיעשו לו מדה כנד מדה ממרום.  

קומי אורי –סיפור לשבת 

לעילוי נשמת מרת שושנה שיליאן בת פרידא ז"ל נלב"ע כ"ו בסיון התשנ"ח
לעילוי נשמת הסבא ר' כלאפו ארביב בן מסעודה ז"ל נלב"ע כ"ז בסיון התשמ"ט

תנצב"ה


