
 

  לא קם בישראל כמשה

ן מ ר ג ו ש ן  ו נ מ א ב  ר ה י  " ה   ר

  שלא יהא פתחון פה לאומות

פרשת השבוע שלנו היא חריגה בנוף של פרשיות התורה בכלל, ובחומש במדבר בפרט. בפרשה מתואר מפגש מאוד 
משמעותי עם אומות העולם, ובפרט עם אחד מגדולי נביאי אומות העולם. הדברים האלו אמורים לתת לנו מבט חדש 

קן בפתיחת קונטרס אחרון בספר התניא, בו ובעל חשיבות מיוחדת, ובעז"ה בשיחה זו נבהיר את דבריו של האדמו"ר הז
  הוא קורא לנו להתחבר אל סיפורי המעשיות שבתורה ולהבין את פשרם. 

האחת  –המפגש עם בלעם הוא מפגש מיוחד, תרבותי. מתרחשת פה מלחמה רוחנית המתקיימת במקביל בשתי מערכות 
ת העולם, שלכאורה אלו הם האנשים היותר היא שלנו כנגד אומות העולם, והשנייה היא אנחנו כנגד נביאי אומו

  חשובים המייצגים את האומות.

לא בכדי, חז"ל אמרו במסכת בבא בתרא (יד, ב) בדיון לגבי מיהם הכותבים של כל חלק מחלקי התורה, אומרים 

". רש"י שם מסביר שפרשת בלעם יצאה מכלל "ספרו" של משה מפני שהיא אינה משה כתב ספרו ופרשת בלעם לנו: 

מצרכי משה ותורתו. הכוונה בדבריו היא שאמנם פרשה זו של בלעם אינה מכילה מצוות מעשיות, אך היא כן מכילה 
  הדרכה מאוד משמעותית ובוודאי שכדאי לנו להתעמק בה.

כאלה כמו בלק ובלעם דורשת הסבר, ורש"י מתייחס לכך מיד בפתיחת הפרשה  בדמויותעצם העובדה שאנחנו עוסקים 
  ה. רש"י ד"ה "ארץ בני עמו"):  (במדבר כב,

אם תאמר, מפני מה השרה הקב"ה שכינתו על גוי רשע, כדי שלא יהא פתחון פה לאומות לומר, אילו היו לנו נביאים 
חזרנו למוטב, העמיד להם נביאים והם פרצו גדר העולם, שבתחלה היו גדורים בעריות, וזה נתן להם עצה להפקיר עצמן 

  .לזנות

ש בעולם שוויון מסוים, הנקרא אצלנו בספרות הפנימית "זה לעומת זה". קיימת תמיד איזו הקבלה של יש עקרון שמתרח
כוחות הנמצאים בעולם, וכמו שלישראל יש נביאים, כך גם אומות העולם זכאות לנביאים. רש"י נותן נימוק לדבר 

לים מנקודת פתיחה יותר נמוכה שלא יטענו שהם מתחי -ומסביר שמצב זה מונע מאומות העולם לתרץ את מעשיהם 
מעם ישראל. אך עם זאת, בלעם, נביאם של אומות העולם, הוא אדם מקולקל, ובסופה של הפרשה אנחנו נפגשים עם 

  העצה המגונה שהוא נותן לבלק, לגרום נזק מוסרי לעם ישראל על ידי בנות מואב.

כאמור, כל המפגש הזה בפרשה הוא חריגה מהסדר הרגיל של פרשיות התורה, ועלינו למצוא את נקודת ההשקה 
    איך זה נוגע אלינו? איך אנחנו מתרגמים את המפגש הזה לכלל מעשה, לחיזוק העבודה הרוחנית שלנו? –והחיבור 

  השפעת נקודת המבט

התורה בדור הקודם בארצות הברית, הוא התבונן בעניין הזה שהזכרנו והעמיק  ר' גדליה שארר היה אחד ממרביצי
בשאלה מאוד מעניינת שמצא בתשובת המהרי"ל דיסקין. המהרי"ל דיסקין שואל על המדרש הדורש ש"לא קם בישראל 

אמת שווה בישראל לא קם, אך באומות העולם קם! ומי הוא? בלעם". האם עולה על דעתנו שבלעם הוא ב –כמשה עוד 
ערך למשה רבינו? ובכלל, למה התכוון בלעם במעשיו? הוא באמת חשב שריבונו של עולם יאשר לו לקלל את עם 

כל מפגש עם הׂשגה רוחנית עובר דרך הכלים הרוחניים של  –ישראל? המהרי"ל דיסקין טוען טענה מאוד מעניינת 
  השומע והמשמיע.

לנו סדרה של חלומות, עליהם חז"ל אומרים  מובאתבגמרא בברכות  – להבנת העניין הזה, נביא דוגמא יותר קרובה
אם אדם חלם חלום והוא אינו מבין  –ש"כל החלומות הולכים אחר הפה" (ברכות נה, ב). חז"ל מתכוונים לומר כך 

אותו, הוא ילך לפותר חלומות שיסביר לו את פשר חלומו. משמעות החלום תשתנה בהתאם לדבריו של המפרש, זה 
לוי באדם המפרש את החלום. הגמרא נותנת דוגמא על אחד האמוראים שהיה הולך לפותר חלומות, ותמיד הוא היה ת

מפרש לו את חלומותיו בצורה שלילית. החליט האמורא לעשות ניסיון, ובפעם הבאה שהוא הלך אל פותר החלומות, 

 בלקפרשת   התשע"ח י"ב תמוזבס"ד  



 

מותיו באופן חיובי. סיפור זה מעצים לנו את היא, פירש לו פותר החלומות את חלוההוא נתן לו כמה פרוטות. בפעם 
   העובדה שכל דבר ניתן לפרש לטובה או לרעה, תלוי באדם המפרש אותו ונקודת מבטו.

  בין נבואת משה לנבואת בלעם

נשוב לענייננו. בנבואה, אומר המהרי"ל דיסקין, קורה אותו הדבר. חז"ל אמרו על משה רבינו שהוא רואה את נבואותיו 
זכוכית מלוטשת. הסיבה שאנו רואים את עצמנו במראה היא שמאחורי  –א מאירה". אספקלריא זו מראה ב"אספקלרי

הזכוכית, המראה צבועה בצבע כסף, וזה מחזיר את ההשתקפות. הרבי מקוצק נהג לומר שבגלל שיש כסף מאחורי 
לראות רק את עצמו. אך משה  כשיש כסף, האדם יכול –המראה אז אדם רואה את ההשתקפות שלו, וככה זה גם בחיים 

  ראה באספקלריא מאירה, הוא רואה באופן ישיר, ללא מחסומים. 

איך ניתן בכלל לומר שבלעם יכול לראות נבואות באופן ישיר כמו משה רבינו? מסביר המהרי"ל דיסקין שפה הייתה 
לו לקלל את עם  ןלא יית הטעות של בלעם. בלעם ידע שהוא אדם מקולקל ומושחת במידות, וברור היה לו שרבש"ע

ישראל. אך בלעם חשב שגם אם רבש"ע ישים לו בפיו נבואה חיובית לעם ישראל, מרוב שפלותו וקלקול נפשו כל מה 
שייצא מפיו יהיה רע, ועם ישראל בוודאי לא ירוויח מזה, שהרי הנבואה מושפעת מנפשו של האדם שאומרה. רבש"ע 

שעה הוא איפשר השוואה מוחלטת בין בלעם הרשע למשה רבינו, ונתן לבלעם ידע עם מי יש לו עסק ולכן רק לאותה ל
באספקלריא מאירה, ראייה צלולה בלי מקום לפרשנות אישית. לפי הבנה זו ניתן להביןאיך קיבלנו את כל  ַמְרֶאה

ֹאָֽהֶליָך ַיֲֽעֹקב ִמְׁשְּכֹנֶתיָך  ַמה ֹּטבּו", "ַיֲֽעֹקב ֲעַפרִמי ָמָנה : ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחָּׁשֽב ָעם ְלָבָדד ִיְׁשּכֹןֶהן הברכות המיוחדות: "

נו שומעים מפי בלעם, והם הפכו להיות נכסי כד, ה). את כל הדברים המופלאים האלה אנח ;י- " (במדבר כג, טִיְׂשָרֵאֽל

  צאן ברזל עד כדי כך שחז"ל השוו אותם לקריאה שמע!

הרב צבי יהודה היה אומר שאדם לא תמיד מצליח לראות מעצמו את מעלותיו הטובות, אז הוא צריך שמישהו אחר יגיד 
" (תהלים קכו, ב), ַלֲעׂשֹות ִעם ֵאֶּלה ה'ֹוִים ִהְגִּדיל ָאז יֹאְמרּו ַבּגלו ויפקח את עיניו. כך אנו גם אומרים ב"שיר המעלות": "

" (שם שם, ג). אנחנו לא היינו ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו ה'ִהְגִּדיל "  ורק אחרי שהגויים אומרים כך, אז אנחנו גם יכולים לומר
נחנו יכולים להגיד אמת, ועכשיו א ואומרים את זה אם הגויים לא היו אומרים את זה. מכיוון שהם אמרו, כנראה שז

ִהֵּנה ַעם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל " –ההגדרה הטובה ביותר באה מן החוץ, ועל כן פרעה הוא זה שמגדיר אותנו כעם  זאת בעצמנו.
  " (שמות א, ט).ַרב ְוָעצּום

 מחשבתו של בלעם לא צלחה, אישיותו המקולקלת לא הצליחה להשפיע על הדברים שה' ׂשם בפיו, ולכן יצאו מפיו כל
  הדברים הנפלאים הללו שהפכו להיות פרקי חזון ויעוד לעם ישראל שכל אחד מאיתנו כבר יודע אותם בעל פה.

  לימוד התורה הוא איננו דבר פרטי

השאלה היא איך אנחנו מחברים את הדברים האלו לעבודת המידות הפרטית שלנו. הרי כל העניינים האלה הם עניינים 
  ציבוריים כלליים, איך זה נוגע אלי? איפה אני כאדם פרטי יכול לתרום בהקשר הזה? 

הנמצאים בפסגת ישראל ואומות העולם, א) מרחיב על שלושה דברים  –הרב קוק כותב באורות ישראל (פרק ה 
  הרוממות: 

כל מה שנוגע לישראל ומהותו אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם, אלא הם מרוכזים בחוג מיוחד, ומשפיעים 
  מתוך המרכז על ההיקף כולו: ישראל בעמים, ארץ ישראל בארצות, תורת ישראל בתורות ואמונות כולן.

 –כל העולם כולו. ניקח דוגמא אחת מתוך השלוש שהזכיר הרב כל מה שקשור לישראל הוא דבר כללי שמשפיע על 
א עושה חסד עם כנסת ישראל. אמנם הותורת ישראל. הרב כותב באורות התורה (ב, ה) שכל מה שאדם לומד לשמה, 

  הלימוד הוא אישי, אך התרומה של הלימוד חורגת מתחום בית המדרש הפרטי שלך, ומשפיעה בעצם על כל עם ישראל. 

תפעל ואמר הבי יהודה נהג להביא על עניין זה את הגמרא בפסחים (סח, ב) שהייתה מספרת שרב ששת תמיד הרב צ
הרי וודאי ידע רב ששת שהתורה היא בעלת ערך  -לך אני קורא ולך אני שונה", עליו שאלה הגמרא , "תשמחי נפשי
את העולם.  מחזיקה" (ירמיה לג, כה), התורה היא ָאֶרץ לֹא ָׂשְמִּתיִאם לֹא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות ָׁשַמִים וָ אוניברסלי, "

מעיקרא כי אז איך אמר רב ששת כך "תשמחי נפשי", והפך את לימודו לעניין פרטי ומצומצם? עונה על כך הגמרא ש"
ם, והוא מלכתחילה, כשאדם ניגש ללמוד אז כל הרעיונות הגדולים מתפוגגי –" קא עביד העביד איניש אדעתא דנפשי

קודם כל לומד לעצמו. כך הוא מבין יותר טוב את הסוגיה. הפועל היוצא מהלימוד האישי הזה הוא החסד הגדול ִעם 
"כשלומדים  ַעם ישראל, מפני שעוד בן ישראל לומד תורה ומוסיף את חלקו הצנוע לסך כל התורה שנלמדה בעולם.

  , ה).תורה לשמה עושים חסד עם כנסת ישראל" (אורות התורה ב



 

  עקבתא דמשיחא

  הרב ממשיך לכתוב באורות ישראל על ההשפעה המיוחדת של ישראל באומות:

  להית, משפיע הוא על כל ההיקף של כל העמים כולם.-ישראל בתור אומה מיוחדת, ברוכה בעומק קדושתה ושאיפתה הא

השפעות אוניברסליות גם בכל אם נשתמש באותו עיקרון עליו דיברנו לגבי השפעת לימוד התורה בעולם, נראה שיש 
מעשה שאנחנו, כעם ישראל, עושים. ככל שהזהות הישראלית שלנו והמאמץ שלנו להיות יותר ישראלים, יותר דבוקים 
בערך הזה של עם ישראל, אז אנחנו תורמים ומשפיעים גם על כל אומות העולם, וזה כמובן שייך לכל הצדדים 

  המוסריים ותיקון המידות.

הוא שאין אמת אחת מוחלטת. כל  השקפה זומודרנית, ומה שמייחד -כפוסט עם השקפה המכונהאנחנו חיים בתקופה 
אחד רשאי לחשוב מה שהוא רוצה, ואין לאף אחד אחר פיתחון פה כלפיו, כי מי אמר שהאחד צודק והשני טועה? 

מודרנית הזו גרמה לפירוק מערכות מוסריות רבות, אנחנו נתקלים בדברים האלה במאבק התרבותי -ההשקפה הפוסט
  המתנהל פה בארץ באופן יום יומי.  

מצד אחד יש תנועה של חזרה בתשובה, יש התעוררות גדולה וצימאון  –נחנו נמצאים בתקופה לא קלה ומאתגרת א
גדול שאנחנו מתוודעים אליו מפעם לפעם. אך מנגד, מתרחשת גם נסיגה וחזרה בשאלה. זה יוצר חיכוך גדול, מציאות 

י, לבלום אותו, כל זרם חושש שהזרם השני כל ציבור פוחד מהשני, רוצה לעצור את השנ –תקיפה שאהבה אין בה 
ישתלט לו על החיים. הם אומרים לנו "חיה ותן לחיות", וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו לא מבקשים להשתלט ולא 

מפריע לאנשים שאיזה משרד ממשלתי מכין  -לכפות את חיינו על אף אחד אחר. אבל אנחנו מבקשים גם מהם שיכבדו 
המגדרית אצלו היא ערך חשוב. הם ישר זועקים על זה וטוענים שיש בזה חוסר שוויון. חב"ד הכשרה לציבור שההפרדה 

כולם בתקשורת זועקים על כך ויוצאים  מידמארגנים כנס לכבוד חג הגאולה החב"די והם רוצים לערוך אותו בהפרדה. 
ל. כל מי שזועק על כך פוחד כנגד הדבר הזה. מה זה עניינם? אם לא מתאים להם, שלא יבואו. אין פה כפייה בכל

"הדתה!". כל דבר שנראה  –לשווא מהשתלטות של הדתיים על המדינה. כל מאבק כזה נחתם במילה חדשה שהומצאה 
  לציבור החילוני לא מתאים נהיה "הדתה". זה נורא ואיום.

ם, כתהליכים של את המאבקים האלה ניתן לפרש כפי שכתב הגר"א ב"קול התור", וכן כפי שכתב הרב במקומות רבי
  , דווקא לקראת הופעת הגאולה השלמה.ה"עקבתא דמשיחא", כמאבק כנגד הופעת הקדושה ורוח התורה

אלו מאבקים שמתרחשים רק אצלנו, בקרב היהודים. על כל אמירה דתית שיוצאת מפיו של אדם חשוב ישר כולם 

 In god we"כיסו שטרות עליהן כתוב מזדעקים. באמריקה, למשל, לא חוששים בכך בכלל, כל אמריקאי מחזיק ב

trust"כל נאום של איש ציבור משם מסתיים ב ."God bless America" אף אחד לא מתבייש בזה, ואף אחד לא .

חושב שאיש ציבור שמשתמש במילים האלה רוצה להפוך את כולם למאמינים. אבל כן יש אצל האמריקאים איזו הׂשגה 
לם. אך אצלנו זה עוד לא חדר. אצלנו זה עוד נתפס כחשיבה מיושנת ומסוכנת, לוהים מנהל את העו-אלמנטרית שא

   ועלינו להיות מודעים לעניין הזה.

  דרך ארץ קדמה לתורה

איך אנחנו מתחברים לאותם סיפורי  –עיקר העבודה שלנו הוא מה שאומר בעל התניא בתחילת הקונטרס האחרון 
וות המעשיות, אלא הדרכות מוסריות. איך אנחנו מתרגמים את מעשיות שבתורה, לחלקים בתורה שהם אינם המצ

המשמעות הזאת של להיות יותר ישראלי, איך אנו מתחברים לשורשיה של אמונת ישראל ועקרונותיה כפי שהם 
  מתגלים בתורה?

ים לדבר זו עבודה מחייבת שקשורה היא לכל חלקי החיים, ומחייבת אותנו גם בהתנהגות היומיומית שלנו. אנחנו צריכ
בחכמה ובנימוס ולדעת שיש דברים אלמנטריים, שדרך ארץ קדמה לתורה. ישנם דברים שלא אומרים, לא מפני שהם 
אינם נכונים, אלא מפני שהאינטונציה שלהם היא פוגענית. אם האינטונציה של דבריך עלולה להעמיד מישהו בעמדה 

  ל בצורה הכי נחרצת שיש. נחותה ומשפילה, אז אל תגיד את זה. לא חייבים להגיד הכ

כמו שבנגינה יש טונים שונים שנשמעים טוב ויפה, בפסנתר יש מספר אוקטבות שאותן אנחנו מסוגלים לשמוע, אך אם 
לא נהיה מסוגלים לסבול את הצלילים האלה. גם  –נעלה קצת מעבר לצלילים הגבוהים או מעבר לצלילים הנמוכים 

רמו. כך גם בדיבור שלנו יש מתחם צלילים שבו אנחנו צריכים להישאר, ולא רגישה הצלילים האלה יצ הפחותלאוזן 
  להשתמש בהתבטאויות שלא ראויות. 



 

מילים. ככל שהאדם מתבגר, הוא קורא, לומד ומשפר את השפה שלו  5000אוצר המילים של אדם מבוגר מכיל לפחות 
ת, קיימות מספר רב מאוד של מילים מקבילות. וכך מרחיב את אוצר המילים שלו. בשפה העברית, כמו בעוד שפות רבו

ניתן להגיד אותו המסר במילה שנשמעת יותר טוב או פחות טוב. אז אם כבר אנחנו בוחרים מילים, עלינו לבחור במילה 
העדינה יותר, ולא דווקא בזאת שמתנגנת הכי פחות טוב. עלינו לפתח רגישות בשפה שלנו, לדבר יותר בנימוס 

ל יישמע אחרת לגמרי. לא חייבים להסכים עם כולם, אבל אין צורך לעורר התנגדות בגלל המילים ובנעימים וכך הכ
נתונים במחלוקת, ההחריפות שאדם בוחר להשתמש בהן. אין צורך לעצבן את ברי הפלוגתא שלנו. בכל העניינים 

או כל תחום שיהיה, צריך לבחור העניינים שהציבור מתפצל בעקבותיהם, אם זה בתחום הפוליטי, חברתי, מדיני, כלכלי 
בשפה שלא תפגע בשני. להעריך את השני ולכבד אותו גם אם אנחנו לא מסכימים איתו. רק כך ניתן ליצור שיח אמיתי 

  שיכול להשפיע מבלי שיעורר איזה ריקושט נגדי.

מק החיים וקדושת אם כן, עלינו לפתח את הישראליות שלנו, ולפי תיאורו של הרב, עלינו לפתח את ההכרה של עו
של מערכות חברתיות,  –החיים. עלינו לתת דוגמא של אלטרנטיבה לכל המסכת הזאת שמתפרקת לנגד עינינו 

שמתערערות בתקופה האחרונה אנחנו יכולים לשנות. זה בידיים שלנו.  הללומשפחתיות, וציבוריות. את הנורמות 
עמדה יותר מפוקחת, יותר חכמה ומבינה, עם אמפטיה ויחס חיובי. וזה הגיוני להיות מאוד חיובי כלפי  מתבקשת מאיתנו

האחר גם מבלי שתסכים איתו. אין זו נמיכות קומה, זו לו החלשת הטיעון והעמדה שלנו. לנו יש עמדה מוצקה ואיתנה 
אף דעה אחרת. אבל הכל נעשה מתוך ענווה,  בעניינים הערכיים, החברתיים והציבוריים, אנחנו לא מתקפלים לעומת

אנו צריכים  –ה'" (ישעיה סא, ט) ָּכל רֵֹאיֶהם ַיִּכירּום ִּכי ֵהם ֶזַרע ֵּבַרְך  "מתוך נועם וכבוד כלפי האחר. זה עניין הפסוק 

לא איך להתאמץ לגלות איך אנו יכולים לתרגם את כל המערכת ההתנהגותית שלנו, שלא תישאר רק ביני לבין עצמי, א
היא משפיעה גם ביני ובין עם ישראל וכן גם בין שאר העמים. ברגע שעם ישראל ידבק בדברים הללו, אז בוודאי 

  שהשפעתנו תופיע ותפרח גם על אומות העולם.

  

  

  תורה ועבודת ה'. העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם, חיזוק בלימוד  ,מידי שבוע ביום שני מתקיימת בביהמ"ד של "ישיבת הגולן" שיחה כללית

  כות רוחניות, להבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונים מהותיים וכלליים מתורת מרן הרב וכתבי ראשונים, שיחה זו הינה בעלת גוון מוסרי, ועניינה בהדר

  הנגזרות מן המבט האמוני, ושופכות אור על דרכו הרוחנית של בן תורה בדורנו.
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