
 

  אחריות על ההתמודדויות העומדת לפתחנו

ב  ר סה ו ר ג י  כ ד ר   מ

  הפער בין הקללה והעצה

ית מדהימה על הלו-אנו מוצאים הבדל בולט בין רוב הפרשה לסופה. במהלך הפרשה אנו פוגשים שמירה א בלקבפרשת 
ם ם עַ לא להתעסק עִ שהקב"ה מזהיר את בלעם לא להזיק לעם ישראל. בלשון הסלנג של ימינו נאמר לו  - עם ישראל

הקב"ה הופך את הקללה שלו  ,כשבלעם ממשיך בכל זאת .(במדבר כב, יב) " הּֽואֶאת ָהָעם ִּכי ָברּוךְ לֹא ָתֹאר " :ישראל
לברכה, הוא מוצא את עם ישראל צחים ונקיים ולא מוצא על מה להחיל את הקללה. לעומת זאת בסוף הפרשה בנות 

עשרים וארבעה אלף מישראל נופלים במגיפה. השאלה  - מואב מצליחות להחטיא את ישראל על פי העצה של בלעם
מה הפרשה רומזת לנו בפער בין הקללה  ?נשאלת: מדוע הקב"ה שמר על ישראל מקללת בלעם ולא מהעצה שלו

    והעצה, בין שמירת ה' במהלך הפרשה, לאי ההתערבות שלו בסופה?

  בסיס להתקדמותכסיון יהנ

ְוַאל ְּתִביֵאנּו לֹא ִליֵדי " :נהיקר בסוף ברכת המעביר שונתבונן בתפילה אותה אנו מבקשים כל ב ,כדי להשיב על זאת
יש לשאול מה משמעות הבקשה שלא יביאנו ה' לידי  ."ן. ְולֹא ִליֵדי ִנָּסיֹון. ְולֹא ִליֵדי ִבָּזיֹוןֵחְטא. ְולֹא ִליֵדי ֲעֵבָרה ְוָעֹו

לבחור בטוב מרצונו החופשי, וכך להתפתח, לתת ביטוי לרצון  ,ולם כדי להתמודדסיון, הלא לכך נוצרנו. האדם בא לעינ
סיונות אין לנו אפשרות להתפתח ולהתקרב לקב"ה. ואכן הרב קוק ילבוא לידי מימוש. ללא נושלו להיטיב לעולם 

סיון כזה ילידי נשלא יביא אותנו ה' היא וכוונת התפילה  ,סיוןימבאר, שהאדם לא אמור להתפלל שלא יבוא לידי נ
  שיביא אותנו לביזיון. 

אנו מבינים שהפרשה קוראת לנו ואומרת: אמנם , התמודדויות בעולםו סיונותינהלאחר שבררנו את התפקיד המרכזי של 
התערבות של בלעם הרשע שמנסה להציף את הרוע ולעורר את מידת הדין. הקללות, מההקב"ה שומר על עם ישראל מ

התמודדות של עם ישראל, הקב"ה לא מתערב. אדרבה יש צורך שנתמודד. שנתאמץ לחזק את סיונות, ליאך ביחס לנ
   הרצון שלנו לרצון ה' ונתגבר בעצמנו על המכשולים.

  סיוןיאל יביא עצמו לידי נ

אך גם איננו דוחפים אותנו אליהם.  ,סיונותיאיננו מתפללים שלא יהיו לנו נ - יש קיצוניות הפוכה וגם היא לא רצויה
  :מביאה את דברי רב יהודה אמר רב (קז, א) סנהדרין כתגמ' במסה

לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיון, שהרי דוד מלך ישראל הביא עצמו לידי נסיון ונכשל. אמר לפניו: רבונו של עולם, 
מינסו לי, ואת לא אמר: אינהו  -להי דוד? -להי יעקב ואין אומרים א-להי יצחק וא-להי אברהם א-מפני מה אומרים, א

  מינסית לי, אמר לפניו: רבונו של עולם, בחנני ונסני. שנאמר בחנני ה' ונסני וגו'.

סיון כדי שיתפתח ויקרא שמו של מלכות ה' בעולם על שמו כמו ביחס לאבות. אמר לו ידוד מבקש מה' שיביא לו נ
אבות. אומר ל היות שיוך יותר מההתמודדואני אבוא לקראתך ואף אקל עליעל כן סיון מסתכן, ימי שמבקש נ - הקב"ה

  (שם): להתמודד עם זהלך לך באיזה תחום אנסה אותך ותראה שקשה 

  אמר: מינסנא לך, ועבידנא מילתא בהדך, דלדידהו לא הודעתינהו ואילו אנא קא מודענא לך, דמנסינא לך בדבר ערוה. 

והיינו דכתיב בחנת לבי פקדת לילה " :סיוןיבנ שביקש שיבחן לבו והוא לא עמדעל בסוף הסיפור דוד מתוודה לה' 
זמתי בל יעבר פי. "סיון, יואף מוסיף שהיה רוצה לקחת דבריו חזרה, ולא לבקש להתמודד בנ(שם),  "צרפתני בל תמצא

הלוואי שהיה לי רסן בפי שהיה מונע  -(שם)  "אמר: איכו זממא נפל בפומיה דמאן דסני לי, ולא אמר כי הא מילתא.
  ר דבר זה.ממני לומ

רצון ה' כדי שנעלה עוד  ןהההתמודדויות א דרך העולם כדי שאנו נתפתח ונתקדם, יסיונות היכך שההתמודדות עם נ
  סיונות.ינהוממילא איננו מתפללים להימנע מכך. אך מאידך אנו נזהרים ולא דוחפים עצמנו לתוך  ,ועוד

  פנחספרשת  התשע"ח צום י"ז בתמוזבס"ד  

 



 

     האחריות שלנו לחסרון המקדש

הרמב"ם כותב  .בזמן זה אינה שורה בתוכנו בגלוי שלדאבוננובתמוז, וחסרים את השכינה  בשלהי צום יזעומדים אנו 
אחריות ה ולעורר אותנו לשוב בתשובה, ולהתבונן על כך שאם בית המקדש לא נבנה בזמנינו, זהיא שמטרת התענית 

  ):א ,תענית ה(הל'  שלנו

ינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה עד שגרם כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה ויהיה זה זכרון למעש
  .להם ולנו אותן הצרות שבזכרון דברים אלו נשוב להיטיב שנאמר והתודו את עונם ואת עון אבותם

  וצום -היחס לנטיית האכילה 

  : (שבת י, א) הגמ' בשבת מזכירה ברייתא

מאכל פועלים, חמישית  - מאכל יורשין, רביעית  -מאכל לסטים, שלישית  -, שניה מאכל לודים -תנו רבנן: שעה ראשונה 
מאכל  -מאכל כל אדם, חמישית  -אלא: רביעית  -מאכל כל אדם. איני? והאמר רב פפא: רביעית זמן סעודה לכל אדם!  -

אלא דלא טעים מידי  כזורק אבן לחמת. אמר אביי: לא אמרן -מאכל תלמידי חכמים. מכאן ואילך  -פועלים, ששית 
  לית לן בה. -בצפרא, אבל טעים מידי בצפרא 

אומה האוכלת  - מאכל לודיםאוכל האוכל סעודה דשנה בשעה ראשונה בה קם משנתו מוגדר כאדם ש ראמבואר בגמ
ך כל כ הוא מי שכל כך תאב עד שאינו יוכל להתאפק ואוכל מיד בקומו משנתו, ,קניבלים. כלומר - ובלשוננובני אדם, 

לו אם לא ימצא מה לאכול יאכל אף אדם לתאוותו. דומה לו ימשועבד לאוכל עד שאכילתו מוגדרת כמאכל לודים, כא
פחות  , אךמשועבד לאוכלעדיין הוא  - כמאכל לסטים מוגדרת , סעודתומי שאוכל סעודה בשעה שניה לקימתו

  את הבריות לשכך צורך אכילתו. מהקודם. גם אצלו נכון להבחין שאם לא יהיה לו אוכל הוא עלול ללסטם

דומה  ,באופן שלא נצרך אכילה זו,האוכל בשעה שלישית לקימתו מצוי במצב בריא יותר ומוגדר כמאכל יורשים. 
לאכילת יורשים שירשו ממון רב ללא שטרחו בממון ובעקבות כך אינם עסוקים במלאכה, ונוח להם לאבד ממונם כמו 

אכילה טבעית ונורמלית. אך יש  - רביעית נכנס לקטגוריה של מאכל כל אדםשהשיגו אותו. לעומתו האוכל בשעה 
  אפשרויות נעלות מזה:

המתאמץ ודוחה את מאכלו לשעה חמישית כדי להספיק להוסיף מלאכה מוגדר כאכילת פועלים שמעכבים את נטייתם 
, שמתאמץ להעמיד את מיםלמידי חכהדוחה מאכלו לשעה שישית מוגדר כמאכל ת ,לאכול עבור מלאכתם. למעלה מזה

  העמל שלו בתורה להיות קודם לנטיות האחרות שלו, כדי לקנות קשר אמיץ לתורת ה'.

מתארת לנו את האפשרויות השונות במימוש הנטיות הטבעיות של האדם. כך באופן רגיל, וביום צום אנו  ראהגמ
מתאמצים לשנות את ההרגל שלנו, כדי לעורר הלב שלנו לחסרון השכינה הקיים. לשים לב לדברים שאנו זקוקים 

   לשנות, ולאמץ את הקשר שלנו לרצון ה'.

  פנחס לוקח אחריות

אחריות מוטלת על הכתפיים שלנו. כאשר עם ישראל מתמודד עם אתגרים גדולים וחסר גילוי שכינה, עלינו להפנים שה
. כמו שאנו מוצאים בסוף פרשת בלק את ההתמודדות של עם ישראל את המצב כל אחד ואחד צריך להתאמץ לתקן

ערב להושיע את קדושתם סיון קשה שחלקם נפלו בו. והנה אנו פוגשים מי שקם ומתמודד, לא נשאר בצד אלא מתיבנ
פנחס בן אלעזר קירב עצמו ואף הסתכן כדי לעמוד בפרץ. עלינו ללמוד ממעשיו, כל אחד מאתנו צריך  - של ישראל

  לעמול ולבחון איפה הוא מוסיף לעם ישראל אור של תורה, יופי של טהרה וגבורה של אמונה. 

  מ):-(ויקרא כו, לח רשת בחוקותיהפסוקים שהרמב"ם הנ"ל מזכיר לקוחים מסוף פרשת התוכחות בפ

ְוַהִּנְׁשָאִרים ָּבֶכם ִיַּמּקּו ַּבֲעֹוָנם ְּבַאְרצֹת ֹאְיֵביֶכם ְוַאף ַּבֲעֹוֹנת ֲאבָֹתם ִאָּתם  ַוֲאַבְדֶּתם ַּבּגֹוִים ְוָאְכָלה ֶאְתֶכם ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶכם:
  .ֲאֶׁשר ָמֲעלּו ִבי ְוַאף ֲאֶׁשר ָהְלכּו ִעִּמי ְּבֶקִריְוִהְתַוּדּו ֶאת ֲעֹוָנם ְוֶאת ֲעֹון ֲאבָֹתם ְּבַמֲעָלם  ִיָּמּקּו:

  :מב)-בפסוקים הבאים כתוב (שם שם, מאהיינו מצפים שבשלב זה תופיע הגאולה. אלא 

ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב  ָנם:ַאף ֲאִני ֵאֵלְך ִעָּמם ְּבֶקִרי ְוֵהֵבאִתי ֹאָתם ְּבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם אֹו ָאז ִיָּכַנע ְלָבָבם ֶהָעֵרל ְוָאז ִיְרצּו ֶאת ֲעֹו
  .ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר

הוא על  יודויהומתוודים. בפסוק מ ישראל הפסוקים הוא לשים דגש על מה בדיוק מתואר שאת הדרכים ליישב  תאח
ראשון של הווידוי השבשלב  היא לו בפסוק מא הווידוי הוא רק על עוונם. משמעות ההבדליוא ,םיהן אבותונם ועוועו

ם. רק יהחטאי אבות גם בעקבותעבור מעשיהם אלא  לא רק שהגיעו אליהם לא היה ווידוי שלם כיון שתלו את העונשים



 

אנו אחראים על המציאות לאחר שלוקחים אחריות מלאה על המצב אפשר להגיע לתיקון. כך בימינו רק לאחר שנבין ש
  אפשרי להתקדם להמשך הגאולה.יהיה  ,והתיקון מסור בידיים שלנו

  סגנון התפילות בצום

ביום צום אנו זועקים לקב"ה שיקרב אותנו אליו, שיכבס את החטאים שלנו ,יערה עלינו רוח טהרה, ויכין את הלב שלנו 
   ."הלבן חטאינו כשלג וכצמר", "זרוק עלינו מים טהורים", "מול את לבבנו לאהבה את שמך" -ברך לקשר אמיץ אליו ית

 -  "עמך ונחלתך רעבי טובך, צמאי חסדך, תאבי ישעך": אנו מבטאים את ההשתוקקות הגדולה שלנו לקשר חי וגלוי עמו
, לא למים אלא אנו  צמאים – לא ללחם ולא למזון, אלא לטוב האלוקי. "צמאי חסדך" ,אנו רעבים -"רעבי טובך" 

אנו תאבים לישע אלוקי. אלו ביטויים משובבי נפש שמעוררים בנו אהבה גדולה אל מלך  -"תאבי ישעך" . לחסד
  העולם.

"עשה למען  - במשך תפילות הצום אנו מדגישים את התחנונים שלנו לשם שמו של הקב"ה, בתפילת אבינו מלכנו
"עשה למען אמתך,  -מבטא את מגמת התפילה שלנו הב -ודר לפי אותיות האובסליחות יש מזמור שלם שמס ,שמך"

   .".למען רחמיך הרבים, למען שכינתך, למען תהלתך.."...עד לסיום סדר האותיות:  ."בריתך, גדלך ותפארתך..

תפילות אלו מחדדות את ההשתוקקות שלנו לקשר עם הקב"ה, הן מבליטות את המטרה הנעלה של התפילות שלנו. 
במיוחד כשעם ישראל עומדים ועוצרים את הנטיות הטבעיות שלהם, לא אוכלים ולא  ךשל תפילה שיי הסגנון נעלה ז

שותים כדי לעורר את מיתרי הלב אל הניגון הגדול שמסתתר בלב שלהם אל הקב"ה. כדי לשים לב לסטיות שסוטים ח"ו 
מתרוממים אל תפילה בחידוד  ,זו של עם ישראל ל חי. במציאות מיוחדת-מהדרך העולה אל על, אל הקשר עם מלך א

  הקשר שלנו לקב"ה ובגילוי המטרה הרוממה של הבקשות שלנו למען שכינתך.

  הקישור למטרה מעצימה אותנו לעמוד בה

ותחושת השייכות למטרה הגדולה שלנו להנחיל את  האהבה הגדולה אל הקב"ה, הקישור אל היושר והמוסר האלוקי
סיונות שניצבים בדרכינו. אדם שמכיר שיש לו ינעם המלכות ה' בעולם, היא שמביאה אותנו לקחת אחריות ולהתמודד 

משימה ייחודית מתאמץ לעמוד בה עם כל הכוחות שלו. כך אנו צריכים לצייר את הציור האמיתי, שהקב"ה מזמן לנו 
יים לכל אחד, וכל תוספת תורה וטהרה שאנו מסוגלים להוסיף בעולם הם תפקיד אישי שלנו. מטלה אתגרים ייחוד

  שלגמרי מוטלת עלינו.

יהי רצון שנעורר לבנו להתקשר אליו, נוסיף תיקון במעשינו, נרבה השתוקקות אליו בלבנו ונזכה להמשך גילויים 
  .חות"ינו הרחמים והסליהל-גדולים עד ש"יכירו וידעו כי לה' א

  

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

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

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