
  

  

ְמעוּ ִלי ִיְרַאת ה'  "ְלכוּ ָבִנים ׁשִ
ְדֶכם" ֲאַלּמֶ

  

פעמים רבות כאשר אנו מתמודדים עם יריבים, או נצבים 

מול ברי פלוגתא, נח לנו לצייר אותם בצורה שטחית, 

פשטנית וילדותית. הנטייה לדמיין למשל את כל הערבים 

כפרימיטיביים נעדרי דעת, או את החולקים עלינו 

כטיפשים, חסרי כישרונות או כאנשי רוע משוללי ערכים, 

אשית מכיוון שעל פי רוב זו אינה היא כמובן טעות. ר

האמת, ובנוסף לכך זו טעות טקטית שעלולה לגבות 

מחירים כבדים. למרות זאת הנטייה הזו מצויה ורווחת 

בקרבנו. מפני שקל יותר להשטיח את המציאות ועל אחת 

כמה וכמה עם הדמות הניצבת מולנו נאבקת בנו ומצריכה 

התנהל בדוגמטיות אותנו לבדוק ולברר את עצמנו, נח לנו ל

ולהסתפק בחשיבה נטולת עומק. הדברים נכונים הן 

באויבינו מחוץ והן בברי פלוגתא שלנו מבית. התופעה הזו 

קיימת ביחס להתמודדויות שלנו כאן ועכשיו והן כלפי 

דמויות ומאורעות היסטוריים שמהם אנו מבקשים לשאוב 

השראה, וכן בבואנו להתבונן בתורתנו הקדושה. כאשר 

נחנו פוגשים בתורה דמויות מהעבר לעיתים יש נטייה א

להעמידם בצורה מסוימת, בייחוד כאשר מדובר בדמויות 

שליליות. קל מאד להשחיר ולרדד את עשיו פרעה או 

קורח, בדרך כזו שהתמודדות היא כל כך פשוטה ובנאלית 

עד שקשה לנו להקיש וללמוד ממנה למציאות המורכבת 

אנפין בנו אנו חיים. כולנו יודעים של העולם המסובך ורב ה

שלא כל הצדיקים צדיקים בכול, ולא תמיד אנשי האמת 

גם נבונים, וכן לא כל הרשעים כוחניים או אלימים. גם 

רשעי העולם אותם אנו פוגשים בתורה כדוגמת ישמעאל, 

אלא דמיות  עשיו לבן ועוד, אינם דמיות שטחיות ומטופשות

ות מורכבת ודווקא בשל מאתגרות שנדרשת מולם התמודד

   כך רשעותם גדולה עוד יותר.

  

בפרשת שבוע שלנו אנו נפגשים בבלעם. הכי פשוט לנו 

להגיד שבלעם הוא רשע מרושע, ולא היה כדוגמתו 

בעולם. הוא אדם שיודע לראות רק רע ולקלל וכו'. אבל 

כאשר אנו מעיינים בדברי חז"ל, אנחנו מקבלים תמונה 

לגמרי. חז"ל אומרים שמולנו ניצב אדם שהוא איש  שונה

חשוב, פילוסוף ידוע, תיאולוג ותיק. אדם שיש לו מה לומר 

וגם יודע איך לומר את דבריו בצורה רהוטה. מברכותיו 

אתה לומד על היכולות שלו ושל הקללות שלו. חז"ל 

הוא היה  -אומרים עליו (ברכות ז, א): "יודע דעת עליון" 

יון, היה יודע לכוון לרגע הכעס של הקב"ה יודע דעת על

ולנצל אותו. במקום אחר (מדרש תנאים לדברים פרק לד) 

חז"ל אומרים אפילו יותר מזה: "בישראל לא קם כמשה 

אבל קם באומות העולם ואיזה זה בלעם בן בעור". זאת 

אומרת, האדם הזה הוא אדם בסדר גודל עצום מאוד, ואף 

א באמת מושחת בהם, שהוא על פי כן יש לו צדדים שהו

ירוד בהם הרבה מתחת לנורמה של אומות העולם אפילו. 

המורכבות הזאת שמצד אחד מדובר באדם גדול אך מצד 

שני היה גם אדם בעל צדדים מושחתים מאוד, היא מקשה 

מאוד על ההתמודדות מולו, ולכן באמת בלעם הצליח 

ו לשכנע ולהשפיע על אנשים רבים. בזכות המורכבות הז

שבה הוא חי. חז"ל אומרים על בלעם שהוא היה מושחת. 

מידותיו המושחתות באות לידי ביטוי בדבריה של האתון 

שלו. היא אמרה לו (במדבר כב, ל) :" וַּתֹאֶמר ָהָאתֹון ֶאל 

ְ ֲאֶׁשר ָרכְַבָּת ָעלַי ֵמעֹוְד ַעד ַהּיֹום  ִּבלְָעם ֲהלֹוא ָאנֹכִי ֲאתֹנ

דבריה של האתון אומרים כך: "אמרה  ַהּזֶה..." חז"ל בביאור

ליה: מעודך ועד היום הזה! ולא עוד, אלא שאני עושה לך 

רכיבות ביום ואישות בלילה" (ע"ז ד, ב). מדברי חז"ל עולה 

תמונה שמדובר באדם שהוא כל כולו מושחת, מידותית 

ד  ז 'יבס"   זהתשע" תמו

 בלקפרשת 
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ומוסרית כאחד. וכאשר אתה נפגש בדבר כזה אז אתה 

אחריו? כיצד הוא הצליח  אומר לעצמך: כיצד אנשים הלכו

בכל זאת להשפיע על אנשים רבים? אך כפי שאמרנו 

לעיל, המציאות היא מורכבת, ולכן ניתן לפגוש אנשים 

אנשים מרשימים  כאלה שהם מושחתים ויחד עם זה הם

מאוד, הם נראים אנשים שהם יכולים לתת דרשה יפה, הם 

כן יכולים להראות אנשים של עזרה לזולת ואדם לחברו. ל

  ההתמודדות עם בלעם היא קשה מאוד. 

כדי לחדד את הבנתנו את דמותו של בלעם ניתן לעיין 

בדברי המשנה (אבות ה, יט) המגדירה מי הם 'תלמידיו' 

של בלעם הרשע: "עין רעה ורוח גבוה ונפש רחבה 

א מתלמידיו של בלעם הרשע ". כאשר מגדירים אדם שהו

בעל 'רוח גבוה' או 'נפש רחבה' אין הכוונה לומר שהוא לא 

אדם חכם או מרשים. אלא הכוונה לומר שמדובר באדם 

בעל שאיפות אך שליליות. שאיפות של חומר, שאיפות של 

חוסר תיקון במידות. את שאיפתו לחומר ניתן לראות 

בדבריו של בלעם לשליחי בלק: "וַּיַַען ִּבלְָעם וַּיֹאֶמר ֶאל 

ַעְבֵדי ָבלָק ִאם יִֶּתן לִי בָלָק ְמלֹא ֵביתֹו ּכֶֶסף וְזָָהב לֹא אּוכַל 

ָהי לֲַעׂשֹות קְַטּנָה אֹו גְדֹולָה" (במדבר  לֲַעבֹר ֶאת ִּפי ה' ֱא

כב, יט). בלעם אומר לעבדי בלק שגם אם בלק ייתן לו 

כסף וזהב בכמות השווה לכמות שיש לו בביתו של בלק, 

ביתו של בלק? למה העין הרעה מה אכפת לך מה יש ב

שלך שם? תגיד כמה אתה רוצה ! מברכותיו אנחנו למדים 

מה הם קללותיו. בלעם מתוך התפעלות ממחנה ישראל 

אומר (במדבר כד, ה): "ַמה ּטֹבּו אָֹהלֶי יֲַעקֹב, ִמְׁשּכְנֶֹתי 

יְִׂשָרֵאל". הוא נפעם מהמחזה שפתחי אוהלים של ישראל 

אל רעהו בניגוד אל תאוותיו הבלתי אינם מכוונים איש 

  מרוסנות בעריות ובבצע כסף. 

  

התורה בפרשת מטות עוסקת בין השאר גם במלחמת 

מדיין. כאשר התורה מסכמת את תוצאות מלחמה זו 

(במדבר לא, ח) היא אומרת כך: "וְֶאת ַמלְכֵי ִמְדיָן ָהְרגּו ַעל 

ם וְֶאת צּור וְֶאת חּור וְֶאת ֶרַבע ַחלְלֵיֶהם ֶאת ֱאוִי וְֶאת ֶרקֶ 

ֲחֵמֶׁשת ַמלְכֵי ִמְדיָן וְֵאת ִּבלְָעם ֶּבן ְּבעֹור ָהְרגּו ֶּבָחֶרב:". על 

פסוק זה חז"ל שאלו במסכת סנהדרין (קו, א) את השאלה 

  

 

 

 כך מבאר ר' חיים שמולביץ זצ"ל 1

הבאה: "בלעם מאי בעי התם?"; מה לבלעם ולמלחמתם 

מסבירה הגמרא:  של מלכי מדיין? מה הוא עשה שם?

ליטול שכר עשרים וארבעה אלף [שהפיל  "שהלך

מישראל]". רבי יוחנן אמר שבלעם הלך למלכי מדיין בכדי 

'בזכותו' נפלו עשרים וארבע -לתבוע את שכרו על כך ש

לא  -אלף מישראל. הוא הולך לקחת את הכסף שלו 

מוותר, יש לו חשבון בטוח, יש לו נפש רחבה, יש לו רוח 

"אמר מר זוטרא בר טוביה גבוהה. מוסיפה הגמרא ואומרת: 

אמר רב: היינו דאמרי אינשי: גמלא אזלא למיבעי קרני, 

הגמל הלך לבקש לו קרניים.  אודני דהוו ליה גזיזן מיניה."

לא רק שלא קיבל את מבוקשו, אלא אף את האזניים שהיו 

הורידו לו. כך גם בלעם, הלך לבקש שכר, ולא זו  –לו 

גמרא זו עולה בלבד שלא קיבל שכר, אלא שנהרג. מ

ששאיפותיו החומריות של בלעם כל כך חזקות, שהן אלה 

שהביאו אותו למותו. אף כאן אנחנו נפגשים בדמותו 

המורכבת של בלעם. במבט אחד ניתן לראותו כאיש רוח, 

כאדם בעל מעלה, אבל בפועל הוא אדם שיש לו שניות. 

  יש בו גם צדדים אפלים חבויים. 

  

נחזור לשיח בין בלעם לשליחיו של בלק. לאחר 

שהמשלחת הראשונה ביקשה ממנו לבוא ולקלל את עם 

ישראל, ולבקשתו זו הוא קיבל תשובה שלילית מרבש"ע, 

כך אסביר בלעם מדוע הוא איננו יכול לבוא עמהם: "ּכִי 

ֵמֵאן ה' לְִתִּתי לֲַה ִעָּמכֶם". בפשטות, בלעם אומר להם 

נו יכול למלא את בקשתו של בלק בגלל שאין שהוא אינ

הקב"ה מתיר לו לבוא עמהם. אך רש"י במקום (ד"ה 'לא 

תלך עמהם') מאיר לנו את הדברים באור אחר לגמרי:" 

אלא עם שרים גדולים מכם". למדנו שרוחו גבוהה ולא רצה 

לגלות שהוא ברשותו של מקום אלא בלשון גסות, לפיכך 

ַח ָׂשִרים ַרִּבים וְנִכְָּבִדים ֵמֵאּלֶה" "וַּיֶֹסף עֹוד ָּבלָק ׁשְ 

(במדבר כב, טו); בלעם הרי הוא יודע שהקב"ה לא נותן 

לו ללכת, הרי הוא יודע לכוון לדעת עליון. אבל זה באמת 

דרכו של בלעם מחד הוא בעל כשרון גדול "יודע דעת 

עליון" ומאידך הוא מושחת במידותיו אז הוא רותם את 

וותיו ומסביר שמה שנאמר לו מפי הגבורה כישרונותיו לתא

 שיםלא תלך, הכוונה היא שלא לכבודו ללכת עם אנ

. זו דרכם של אנשים 1פשוטים אלא רק עם חשובים מהם
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שמחד יש להם תובנות, יש להם בחינות של שייכות לרוח, 

אבל מצד שני הם מושחתים במידות שלהם. וזה אצלם 

ת ביחד אז כל הזמן זה יכול ללכ -הולך ביחד. זאת אומרת

הם מתרצים את עצמם. אדם כבלעם עושה מהחולשות 

שלו אידיאולוגיה. מתוך התבונה הגדולה שלו הוא מוציא 

הסברים ומכניס אותם לתוך החולשות שלו. כך דרכם של 

אנשים שהמידות שלהם לא מתוקנות. יש להם הבנות, יש 

אחד להם תובנות. והם חיים באיזו שניות כזו בעולם, שמצד 

יודעים את האמת, ומצד שני הם חיים את החולשות שלהם 

  ומסדרים לעצמם את התובנות לפי החולשות.. 

  

בנוסף לבלעם יש מקרים רבים כאלה. למשל, מצרים. 

לאחר שחלק ממכותיו של הקב"ה הפליאו עליהם והם 

תורה 'אצבע אלוהים', מספרת לנו ה-הבינו שמדובר פה ב

כא) על התנהגות מוזרה של המצרים במכת -(שמות ט, כ

הברד: "ַהּיֵָרא ֶאת ְּדַבר ה' ֵמַעְבֵדי ַּפְרעֹה ֵהנִיס ֶאת ֲעָבָדיו 

וְֶאת ִמקְנֵהּו ֶאל ַהָּבִּתים: וֲַאֶׁשר לֹא ָׂשם לִּבֹו ֶאל ְּדַבר ה' 

שר וַּיֲַעזֹב ֶאת ֲעָבָדיו וְֶאת ִמקְנֵהּו ַּבָּׂשֶדה:" עבדי פרעה א

נתנו לבם אל דבר ה' הקשיבו לאזהרותיו של משה רבנו, 

והכניסו את ממונם לבתיהם, אך אלה שלא, השאירו את 

ממונם בחוץ. והם אלה שנפגעו במכת הברד. זאת אומרת 

באמת  –הם יודעים שכשמשה רבנו אומר שתבוא מכה 

באה מכה. אבל התודעה והיישום לא הולכים ביחד. אדם 

ין משהו, אבל הוא לא מסוגל ליישמם יודע משהו, הוא מב

בגלל המידות, בגלל הנפש רחבה, בגלל הרוח גבוהה 

שלו. הוא אינו מסוגל לקחת את ההבנה שלו, מה 

שבתודעה שלו, ולחיות את זה. על אנשים כאלה אמר ינאי 

המלך לאשתו לפני מותו:" אל תתיראי מן הפרושין ולא 

ן לפרושין, ממי שאינן פרושין, אלא מן הצבועין שדומי

שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחס" (סוטה כב, 

ב). ינאי אומר לאשתו שעליה להיזהר מאנשים שהם עושים 

'מעשי זמרי', מעשה עבירה, אבל הם בטוחים שמגיע להם 

שכר כפנחס כי הם מסדרים את האידיאולוגיה לפי נטיות 

הלב שלהם. המחשבה התודעה לא מצליחה להרים את 

  ת שלהם לחיות לפי התובנות שלהם. היכולו

  

דברינו אלה יכולים להצטייר בעינינו כשייכים לאנשים 

רעים ואיומים, אך חשוב שנדע שאלו דברים שכולנו 

מתמודדים איתם בסופו של דבר ברמה מסוימת ולפעמים 

אנשים צבועים כאלה, כדוגמת בלעם, עלולים להגיע 

בלעם הוא אדם עם יכולות גדולות, בעל לבית המדרש. 

שאיפות גדולות, כמאמרו בברכותיו את ישראל (במדבר 

כג, י): "ָּתמֹת נְַפִׁשי מֹות יְָׁשִרים". חז"ל מסבירים שבפסוק 

זה הוא מבקש למות כמו האבות הקדושים שנקראו ישרים. 

נשאלת השאלה מניין העזות של בלעם לבקש כך? נראה 

שיש בו צד מסוים כזה, שהוא באמת שעזותו נובעת מכך 

שואף להיות טוב, אבל בפועל הוא לא חי את זה, כי 

המידות שלו נשארות במקום אחד והשכל שלו במקום 

אנשים ולכן הוא רוצה -האחר. והוא יודע שהאבות הם 

להיות כמוהם. רוצה להיות כמותם. אז כאשר מגיעים 

ברים אנשים כאלה לבית המדרש הם יכולים לומר את הד

הנכונים, אך בסופו של דבר החיים שלהם לא מתרוממים 

לשם. מתוך כך נוצר מין 'יצור' כזה שהוא מצד אחד יודע 

שאלה הישרים, הוא יודע מה היא האמת, איך נראים גדולי 

  עולם אבל הוא כל כולו הפך מהם. 

  

חז"ל אומרים ששלושה דברים נאמרו בתלמידיו של בלעם 

הרשע ושלושה דברים בתלמידיו של אברהם אבינו. אדם 

כזה, כל עוד הוא חי לעצמו, אמנם יש לו בעיה משמעותית 

ועליו לטפל בה, אך סוף כל סוף, זו בעיה שלו. אבל כאשר 

אדם כזה הופך להיות מורה הוראה, אדם שיש לו 

תלמידים, הבעיה הפרטית שלו הופכת להיות בעיה 

בית מדרש, בית מדרש שאין בו  כללית. אדם כזה, שמקים

התאמה בין התורה, בין השכל לבין החיים. כשזה בא 

במידות מקולקלות זה נורא ואיום. וגם כשזה בה ביישום 

של התורה הקדושה, שמדברים על תוך עם ישראל, יש 

בכך סכנה גדולה. אדם יכול לדבר בתבונות, רעיונות, 

נדרש ובפלפול. אבל בפועל, בסופו של דבר כשהוא 

ליישם ושם מתגלה פער. כשנפגשים עם חיי ההלכה שלו 

ועם תלמידיו מתגלה 'נאה דורש ולא נאה מקיים'. זוהי 

הצביעות שהזהיר ינאי המלך את אשתו. יש כאן צביעות, 

יש פה איזה שניות, יש כאן משהו שהוא לא עולה על 

  הדעת. ולכן לאנשים כאלה אסור שיהיו להם תלמידים. 

  

הגמרא במסכת סנהדרין (קו, ב) שואלת שאלה מאוד 

מעניינת ביחס לבלעם: "בלעם בר כמה הוה?"; כמה זמן 

חי בלעם. עצם השאלה מעניינת. מדוע זה חשוב לגמרא 

לדעת כמה זמן הוא חי? הגמרא משיבה: "מיכתב לא 

 -כתיב, אלא מדכתיב, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם 

או בר תלתין וארבע". הגמרא אומרת  בר תלתין ותלת שנין

שמצד אחד, לא כתוב לנו בתורה כמה זמן הוא חי, אבל 

מצד שני דוד המלך אומר בתהילים (נה, כד): "ַאנְֵׁשי ָדִמים 

ּוִמְרָמה לֹא יֱֶחצּו יְֵמיֶהם". על פי זה מניחה הגמרא שבלעם 

חי בין שלוש ושלוש שנה לשלושים וארבע. חייו של אדם 
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שנה, וכיוון שדוד המלך אמר שאנשי דמים 'לא הם שבעים 

יחצו ימיהם', לא יזכו לחיות חצי ימיהם, לכן הגמרא אומרת 

בין שלושים -שהוא בהכרח חי פחות ממחצית משבעים

ושלוש לשלושים וארבע. למה זה כל כך חשוב לנו כמה 

זמן חי בלעם? מה המשמעות של זה? בהמשך הגמרא 

יתופל חיו את מספר שנים הנ"ל היא אומרת שגם דואג ואח

דומה לבלעם. כנראה כדי ללמדנו שדואג ואחיתופל הם 

תלמידיו של בלעם, ולכן הם 'זכו' לחיות מספר שנים דומה 

'רבם'. תלמידים אשר חיים בשניות את התורה, את -ל

עבודת ה' המסוימת שהייתה בבלעם. בלעם היה 'יודע 

בל מצד דעת עליון', בלעם היה שייך להבנות גבוהות. א

שני הוא היה כולו מושחת, ועל כן לא יחצו ימיו. והיו לו 

  תלמידים כאלה שגם הם לא חצו ימיהם.

  

אני כעת מבקש לגעת במשמעות העמוקה לכך שבלעם 

ב) -ותלמידיו חצו ימיהם. הגמרא במסכת שבת (יג, א

  מביאה את הסיפור הבא:

רבה וקרא תני דבי אליהו: מעשה בתלמיד אחד ששנה ה

הרבה, ושימש תלמידי חכמים הרבה, ומת בחצי ימיו. והיתה 

אשתו נוטלת תפיליו ומחזרתם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, 

ואמרה להם: כתיב בתורה כי הוא חייך ואורך ימיך, בעלי 

 -ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה 

  מפני מה מת בחצי ימיו? ולא היה אדם מחזירה דבר.

הגמרא מספרת אודות אדם אשר למד תורה, שימש 

תלמידי חכמים ולמרות זאת מת בחצי ימיו. מציאות קשה 

זו הובילה את אשתו של המנוח להסתובב בבתי כנסיות 

ובבתי מדרשיות בכדי לנסות ולהבין מדוע בעלה זה ליחס 

-'לא הוגן'. הרב זצ"ל בעין אי"ה (שבת-שעל פניו נראה כ

ייקנות גדולה את גמרא זו, ואני א) מבאר בהרחבה ובד

רק בדבריו של הרב בביאורו את  מבקש הפעם להתמקד

    הביטוי 'מת בחצי ימיו' (פסקא נו):

ימיו של אדם עומדים להחלק לחצאין. המחצה הראשונה 

צריך הוא להשתלם לעצמו, בגידולו הגופני והחומרי, ואח"כ 

בר שיחל התורני העיוני והמוסרי. המחצה השני' אמנם ראוי כ

להשפיע על מה שחוץ לו, להעניק מטובו את הצעירים ממנו 

למען יוכלו גם הם ללכת באורח ישרה. והנה ישנם אנשים 

שהשחיתו דרכם אפי' בערך עצמם, והם אינם ראויים אפי' 

לחיים של המחצית הראשונה, ע"ז נאמר "אנשי דמים ומרמה 

  לא יחצו ימיהם".

' בא לבטא אדם שאי הרב אומר שהביטוי 'מת בחצי ימיו

אפשר ללמוד ממנו. שהוא לעצמו. אדם כשלעצמו אז הוא 

כשלעצמו, יש לו את הענייניים שלו. הוא צריך לתקן את 

המידות שלו לפי הרעיונות שלו, ואם הוא לא חי אותם אז 

זה בעיה שלו. הבעיה היא לא שיש אדם יחידי שעבר על 

א החשש סייגים כאלה ואחרים והוא לא מתנהג בסדר, אל

הוא מה ילמדו ממנו. בעניינו של בלעם אנחנו יכולים 

לראות שחז"ל כל הזמן חוזרים על הנקודה שבלעם רואה 

את עצמו דמות, הוא רואה את עצמו לא בלעם כשלעצמו 

אלא הוא יש לו בית מדרש הוא זקן ראשי הישיבות. בלעם 

כשלעצמו לא היה בא לקלל. אם בלעם לא היה מישהו 

מו אישיות מובילה בעולם, לא הייתה לו שרואה את עצ

סיבה לבוא ולקלל את ישראל. הבעיה היא באנשים אלה 

שמדובר אנשים בעלי כוח דיבור, שיש להם תובנות 

מרשימות, ובסוף הם רואים את עצמם כמורי הוראה. אבל 

הם עצמם רקובים מבפנים, הם צבועים. הסכנה הגדולה 

מם כמי שיכולים באנשים אלה שהם יכולים לראות את עצ

להוביל בית מדרש, להוביל מהלכים בעולם, הם יכולים 

להשפיע בעולם את הריקבון הפנימי שיש בהם. כדי למנוע 

אפשרות זאת הם מתים בחצי ימיהם. הביטוי 'מת בחצי ימיו' 

הוא ביטוי לכך שהם באמת אינם יכולים להעמיד 

תלמידים. שבאמת הם אנשים רקובים בסופו של דבר. גם 

לעצמם הם רקובים. ולכן ישנה חשיבות עליונה להתרחק 

  מאנשים כאלה. 

יש לברר כיצד אנחנו יכולים לזהות אנשים כאלה 

ולהתרחק מהם. ולחילופין, כיצד אנחנו יכולים לדעת 

שמדובר באדם שנכון וראוי להתקרב אליו. בעניין זה 

שפתי אומרים חז"ל (מועד קטן יז, א) כך : "מאי דכתיב כי 

כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות 

יבקשו תורה מפיו. ואם  -הוא? אם דומה הרב למלאך ה' 

אל יבקשו תורה מפיו." חז"ל אומרים לנו כלל. אם  -לאו 

הרב שעומד מולך הוא דומה בעינייך כמלאך ה', כשליחו 

של הקב"ה, תבקש תורה מפיהו. אם אתה רואה שהרב חי 

רה שהוא מדבר בה אז צריך לקבל תורה מפיו, ואם את התו

אתה רואה שלא, יש לבדוק את הדברים. צריך זהירות 

  גדולה. 

  

נחזור ונאמר שעל פי הגמרא המובאת לעיל, דואג 

ואחיתופל הינם מתלמידיו של בלעם הרשע, וזאת אנו 

די למדים כיוון שהם חיו את אותו מספר שנים כבלעם. בכ

להעמיק בהבנת דמותו של בלעם אנחנו רוצה להרחיב 

דואג האדומי.  -קמעא את הדיבור על אחד מתלמידיו

הגמרא אומרת עליו (חגיגה טו, ב) שהיה תלמיד חכם עצום 

שהיה שייך לבית המדרש, והיה נחשב אדם פלפלן וגאון. 
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נביא לכך מספר דוגמאות. ראשית, אודות כח פלפולו 

כך: "תלת מאה בעיי בעו דואג אומרת הגמרא (שם) 

ואחיתופל במגדל הפורח באויר.". דואג גם היה קשור 

לבית המדרש, כמאמר הגמרא (סנהדרין צג, ב) "וכתיב 

התם ושם איש מעבדי שאול ביום ההוא נעצר לפני ה' ושמו 

דאג האדמי אביר הרעים אשר לשאול." רש"י במקום 

ורה הרבה". מסביר שנעצר לפני ה' הכוונה היא: "ללמוד ת

הוא עצר לפני אוהל מועד בכדי ללמוד תורה. אודות גדלות 

ידענותו בתורה ניתן למצוא בדברי הגמרא (יבמות עו, ב): 

"א"ל דואג האדומי: עד שאתה משאיל עליו אם הגון הוא 

למלכות אם לאו, שאל עליו אם ראוי לבא בקהל אם לאו. 

ול מ"ט? דקאתי מרות המואביה." הגמרא אומרת שכששא

רואה את דויד הוא שואל אותו בן מי זה הנער, אז אומר לו 

דואג: מה אתה שואל בן מי זה הנער ?מה זה משנה מי זה? 

אתה מפחד שהוא מתאים למלכות? הוא בכלל גוי, ואי 

אפשר לגייר אותו שהרי הוא בא מרות המואביה. על כך 

ולא  -ולא עמונית, מואבי  -הקשה אבנר: "תנינא: עמוני 

ית." הואיל ודוד מן המואבית הוא בא, אין לפקפק מואב

בכשרותו, שהרי התורה מדברת דווקא במואבי ולא 

ולא  -במואבית. משיב לו דואג:"אלא מעתה, ממזר 

ממזרת!". דואג אומר לאבנר אז לפי דבריך אז גם נגיד שדין 

ממזרות שייך רק בגברים! על כך עונה לו אבנר: "ממזר 

ו אבנר: מה פתאום! בממזר כתוב כתיב, מום זר." עונה ל

שגם גברים וגם נשים כי זה ריבוי מיוחד במילה ממזר. אומר 

לו דואג: "מצרי לא מצרית?!" אלא מעתה, שמא גם 

תדרוש: "לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. בנים אשר 

יולדו להם, דור שלישי, יבוא להם בקהל ה'", ומה תגיד 

שאני הכא, דמפרש  מצרי ולא מצרית? אומר לו אבנר: "

טעמא דקרא: על אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים, דרכו 

של איש לקדם, ולא דרכה של אשה לקדם. דהיינו, אומר 

לו אבנר: מה פתאום! גם מצרי וגם מצרית אסורים לבוא 

בקהל, אבל מואבי זה חריג כי יש שם סיבה שהתורה 

אמרה שהם לא יבואו בקהל, בגלל שלא קידמו את בני 

אל בלחם ובמים. וכיוון שרק גברים מקדמים בלחם ישר

ומים, ונשים לא, לכן הנשים לא כלולות באיסור. דואג 

ממשיך להקשות עליו ואומר: "היה להם לקדם אנשים 

לקראת אנשים, ונשים לקראת נשים!", לאבנר לא היה מה 

להשיבו: "אישתיק." אבנר בן נר, אדם גדול, עצום בתורה 

ל לנצח את דואג בלימוד. ממשיכה ,אבל הוא איננו יכו

הגמרא ואומרת: "מיד: ויאמר המלך שאל אתה בן מי זה 

העלם, התם קרי ליה נער, הכא קרי ליה עלם! הכי קא 

אמר ליה: הלכה נתעלמה ממך, צא ושאל בבית המדרש. 

ולא  -ולא עמונית, מואבי  -שאל, אמרו ליה: עמוני 

ר את מואבית". שאול המלך אומר לאבנר ללכת לבר

השאלה שבה דואג ניצח אותו בלימוד בבית המדרש. 

דוד  -התשובה שאבנר קיבל הייתה: אבנר צדק בדבריו

  המלך ראוי לבוא בקהל. 

  

ממשיכה הגמרא (שם עז, א) ומספרת שדואג לא וויתר 

והלך גם הוא לבית המדרש: "אקשי להו דואג כל הני 

זי עליה". דואג בבית קושייתא, אישתיקו. בעי לאכרו

המדרש חזר ואמר את הקושיות שאמר לאבנר, ואף בבית 

המדרש לא היה להם מה להשיב על קושיותיו ופלפוליו . 

הוא ניצח את כולם בלימוד. אף אחד לא יכול עליו. ובאמת, 

הגמרא אומרת שדואג היה בטוח בניצחונו ולכן הוא רצה 

בקהל, אבל אז להכריז כבר על דוד שהוא אינו יכול לבוא 

  אומרת הגמרא: 

מיד: ועמשא בן איש ושמו יתרא הישראלי אשר בא אל אביגיל 

בת נחש, וכתיב: יתר הישמעאלי! אמר רבא: מלמד, שחגר 

חרבו כישמעאל ואמר: כל מי שאינו שומע הלכה זו ידקר 

 -בחרב, כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי: עמוני 

  בית. ולא מוא -ולא עמונית, מואבי 

בסופו של דבר, הלכה נפסקה כדעתו של אבנר בן נר, כי 

יש לנו מסורת והיא יותר חזקה מקושיה חזקה. אבל 

נשאלת השאלה סוף סוף דואג צודק, בלימוד הוא צדק 

אנחנו נשארנו 'צריך עיון'. ובאמת הגמרא בהמשך מאריכה 

בדבריה ומנסה להתמודד אל מול קושיותיו של דואג. 

יש דברים שהם קשורים למידות, שהם הגמרא אומרת ש

קשורים למה שבאים איתם לבית המדרש, עוד לפני הכל. 

אומרת הגמרא: "הכא תרגמו: כל כבודה בת מלך פנימה". 

הגמרא אומרת שיכולנו לומר שנשות מואב היו יוצאות 

לקראת נשות ישראל ואז לכאורה פתרנו את הבעיה, אבל 

באים ללימוד. יש יש משהו שהוא בא לפני הכול, שאתו 

מידות בסיסיות, ישנן תובנות בסיסיות של תורה. צניעות 

גם של בנות מואב אינו דבר טכני אלא אווירה שלמה. "כל 

כבודה של בת מלך פנימה", אבל כנראה שדואג לא מבין 

  אתה זה, על אף גדולתו. הוא אינו יכול להבין את זה. 

ים החרדה הזו, לעולם נוכח לעולם קיימת בין תלמידי חכמ

הזה שיבואו  הכישלון בבית המדרש פחד ואימה מפני

אנשים שיקסימו אותנו בשכל של תורה אבל יסיטו אותנו 

מדרכה של תורה. נכון, הם ידענים בתורה, ובאמת הם 

גדולים בה, אבל משהו בהתאמה של המידות, של הישרות 
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של תורה, של התובנות האלה, של מה שמקדים את 

  התורה, שגורם לסילוף האמת. 

ראייה לקיומו של פחד זה אנחנו מצויים בדברי הגמרא 

  ב): -במסכת ברכות (יז, א

כי הוו מפטרי רבנן מבי רב חסדא ואמרי לה מבי רבי שמואל 

בר נחמני, אמרו ליה הכי: אלופינו מסובלים ... שלא תהא 

 -סיעתנו כסיעתו של דוד שיצא ממנו אחיתופל, ואין יוצאת 

שלא תהא סיעתנו כסיעתו של שאול שיצא ממנו דואג 

שלא תהא סיעתנו כסיעתו של אלישע  -האדומי, ואין צוחה 

שלא יהא לנו בן או תלמיד  -שיצא ממנו גחזי, ברחובותינו 

  שמקדיח תבשילו ברבים 

הפחד מכך שבבית מדרשנו יהיה מישהו כזה, שהוא כאילו 

נתה אותו, גדל בידיעה שלו, אבל הידיעה שלו לא שי

 הידיעה לא עשתה אותו באמת בעל אישיות אחרת. הוא

נשאר כמו שהוא היה, המידות שלו נשארו באותה נקודה 

בה הוא התחיל, אין התאמה בין הדברים. נשארה השניות 

  הזאת. 

ישנה גמרא נוספת במסכת חגיגה (טו, ב) המתעסקת 

  בחשש זה: 

וקא בכי. אשכחיה שמואל לרב יהודה דתלי בעיברא דדשא 

אמר ליה: מי זוטרא מאי  -אמר ליה: שיננא, מאי קא בכית? 

דכתיב בהו ברבנן איה ספר איה שקל איה ספר את המגדלים. 

 -שהיו סופרים כל אותיות שבתורה, איה שוקל  -איה סופר 

שהיו שוקלים קלין וחמורין שבתורה. איה סופר את המגדלים 

רח באויר... אנן שהיו שונין שלש מאות הלכות במגדל הפו -

  מה תהוי עלן? 

הגמרא מספרת ששמואל מצא את רב יהודה שעון על 

בריח הדלת כשהוא ממרר בבכי. שמואל שאלהו: מדוע 

היתכנות  אתה בוכה? רב יהודה השיב לו שהוא בוכה על

של תלמיד כמו דואג שגדל בידיעות מפליגות אבל ריק 

לול ביראת השמיים שלו זה מפחיד את רב יהודה מה שע

לקרות בעתיד. הרי יש כמה תלמידי חכמים שסטו מדרך 

הישר. ואם תלמידי חכמים גדולים כאלה לא הספיקה 

 תורתם להגן עליהם, אז מה יעלה בגורלנו ובגורל

  

 

 

אביו של האדמו"ר מסדיגורא זצ"ל היה ידיד קרוב מאוד של הרב שוגרמן.  2

 הוא סייע  רבות במאבקים על הגולן.

תלמידנו? וזה צריך להפחיד כל מי שמגדל תלמידים מאז 

   ועד היום .

ב השבוע נפגשתי עם כמה ידידים שלמדו איתי במרכז הר

במהלך אירוע שהשתתפתי בו. אנשים מבוגרים, חשובים, 

שהם היום נמצאים בשדות שונים. האחד קצין בכיר. יהודי 

ירא שמיים. השני עומד בראש מדרשות. וכיוצא בזה. 

כאשר נפגשתי איתם הם באו ושאלו אותי: כיצד יכול 

להיות שישנם כל כך בוגרי ישיבות רבים אשר נמצאים 

חברה הישראלית שלא ניכרת בהם במקומות חשובים ב

התורה שהם למדו. בתחום המשפט ישנם משפטנים 

ושופטים בכירים, בוגרי ישיבות, שאין ביטוי משמעותי 

לעולם התורה שלהם. יכול להיום שמדובר באנשים אשר 

מתמידים בלימוד דף יומי, אבל אין ביטוי בחייהם לתורה 

ים אשר שהם לומדים. כנ"ל גם בצבא. ישנם קצינים רב

ממשיכים במסירות נפש לשמור ולהגן על עם ישראל יומם 

וליל ויחד עם זה מקפידים על מצוות כאלה ואחרות, אך 

לא ניכר עליהם שהם אנשי תורה, שהם שייכים לבית 

המדרש, כמו כן בתחומים נוספים בתקשורת, באקדמיה . 

דבריהם תפסו אותי בצורה משמעותית מאוד מפני 

יום נזדמנתי לביתו של איזה יהודי והוא שבבוקרו של אותו 

נמצא פה עכשיו האדמו"ר  אמר לי: תשמע, בדיוק

. אותו יהודי הציע לי לבוא להגיד לו שלום. 2מסדיגורא

הקשבתי לעצתו ונכנסתי לאדמו"ר. האדמו"ר שאל אותי: 

אתה ראש ישיבת הסדר? אמרתי לו: כן. ואז האדמו"ר אמר 

בפולין לא היו הרבה לי: תגיד, אתה יודע שבגליציה ו

ישיבות. בליטא היה קצת יותר, עד שבא המהר"ם שפירא 

והקים את ישיבת חכמי לובלין, בלובלין ואז הוא שואל 

אותי האדמו"ר מסדיגורא: אתה יודע מה היה כתוב על בית 

המדרש של המהר"ם שפירא בלובלין? השבתי לו: כן. זו 

לי: אתה  תמונה ידועה, רבים מכירים אותה. אז הוא אמר

שמת לב שלא כתוב שם "כי הם חיינו ואורך ימינו"; ולא 

כתוב שם "תורת ה' תמימה משיבת נפש". אלא כתוב שם: 

נִים ִׁשְמעּו לִי יְִרַאת ה' ֲאלֶַּמְדכֶם:" (תהילים לד, יב).  "לְכּו בָ

אמר לי: משמעות הפסוק שגם יראת ה' מצריכה לימוד. 

שהמידות של האדם אך לא מספיק שלומדים את זה, צריך 
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יהיו כאלה. שהתובנות שאדם לומד הם ישנו את 

ההתנהגות שלו, את המחשבות שלו גם אחרי שהוא הולך 

ם את הפסוק "רההמדרש זו הנקודה, לכן קבע המ -מבית

ראש ישיבה צריך לדאוג למה שקורה  "לכו בנים" הזה

. הוא לא פירט כשהולכיםלאחר היציאה מבית המדרש 

יודעים, אדמו"רים דרכם בקודש היא למעט יותר מדי. אתם 

בדיבור. אבל המעט מחזיק את המרובה. אדם לומד תורה 

שנה, נגמרת שנה, המושגים שלו צריכים להשתנות 

בהרבה דברים. החשיבה שלו צריכה להיות מתוך מבט 

שונה להסתכל אחרת על העולם. כל אחד בנקודת הזמן 

עם כרס  גם אם הוא בן שלושים וחמש שבא הוא נמצא

יפה, ובוודאי אם הוא בתוך בית המדרש אם הוא שיעור ו' 

הוא חושב על איפה הוא יגור ומה הוא ילמד, ואם הוא 

שיעור א' חושב על זה שהוא יהיה חמש שנים הבאות 

בישיבה ובצבא. אדם צריך לחשוב על כל הדברים 

שבעולם מתוך העולם הפנימי שנבנה בו בזמן לימודו. 

הוא לא רק בהתנהלות שלנו בתוכה,  המבחן של הישיבה

אלא בעיקר בהתנהלות שלנו אחריה. האם השהייה 

למספר שנים בבית המדרש שינה את הלומד, בנה אותו 

  להיות אדם גדול יותר, משמעותי יותר. 

  

כל יום כאשר אנו יוצאים מבית המדרש אנו מודים להקב"ה 

ואומרים: "ששמת חלקי מיושבי המדרש ולא מיושבי 

קרנות". את תפילה זו אנחנו חותמים: "אנשי דמים ומרמה 

לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך". כשאנחנו יוצאים מבית 

המדרש אנחנו מבקשים שלא נהיה כסיעתו של דואג 

אלה שלא חצו ימיהם. אנשים אשר ואחיתופל. כאנשים ה

הפיקו תובנות מלימודם אךהם לא יושמו בחייהם. כאשר 

אנחנו לומדים תורה אנו צריכים לראות שהתורה שאותה 

אנחנו לומדים היא באמת מיושמת, היא משנה אותנו, 

פועלת עלינו אנחנו צריכים לוודא שבית המדרש שלנו כזה, 

נו כאלה. אנחנו שאנחנו התלמידים כאלה, שאנחנו בעצמ

זוכים בשבועות הקרובים לסיים שנה בישיבה, צריכים 

לראות שהשנה הזאת היא איננה רק מגדלים הפורחים 

  באוויר, אלא שאנחנו לוקחים את השנה הזאת אתנו. 

מתקיימת בביהמ"ד של "ישיבת הגולן"  19:00מידי שבוע ביום שני בשעה 

שיחה כללית. העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם, חיזוק בלימוד 

תורה ועבודת ה'. להבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונים מהותיים 

וכלליים מתורת מרן הרב וכתבי ראשונים, שיחה זו הינה בעלת גוון 

בהדרכות רוחניות, הנגזרות מן המבט האמוני, ושופכות  מוסרי, ועניינה

  אור על דרכו הרוחנית של בן תורה בדורנו.
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