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מיוחדת מאוד בתכניה פרשת בלק  
ובדמויות הפועלות בה. בלק בן ציפור 
נאבק בעם ישראל באופן יוצא דופן 
בכך שהזמין את בלעם לקלל את 
ישראל. ברם, לא רק שלא עלה בידו 
לקלל, הוא אף בירך את ישראל 
לים עמוקים הנוגעים לייעוד עם  משָׁ בִּ

 ישראל ּוכלל האנושות.
 

 עצתו של בלעם
 

בלעם התבונן בישראל וראה יהדות 
יפה, עזרה הדדית, מוסר וחריצות. 
מרוב התפעלותו, הוא לא הצליח 
את  תו  בראו  . ישראל את  לקלל 
צניעותם ויושרתם, הוא אמר: "ַמה 
ֵאל".  רָׁ שְׁ ֶתיָך יִּ נֹּ כְׁ שְׁ ב, מִּ ֶליָך ַיֲעקֹּ הָׁ בּו אֹּ טֹּ
התפעלותו הנפשית לא נתנה לו את 
העוז והעזות כדי לקלל. בלק התאכזב 
מאוד וגירשוֹּ מפניו, ברם, בלעם לא 
היה יכול לעזוב מבלי לנסות ולפגוע 
בישראל, והוא יעץ לבלק להפיל את 

פח הּזנות והזיּמה.  ישראל בְׁ
כאמור, עצת בלעם היתה להכשיל 
ח  לפתו ת:  ו נ ז ב שראל  י עם  את 
'קניונים' שבהם ביתנים חיצוניים 
ופנימיים, בחיצוניים יועמדו נשים 

  -זקנות צנועות לכאורה, ובפנימיים  
צעירוֹּת פרוצות. בני ישראל, ֲאמּוֵני 

בהיכנסם תחילה   –הצניעות בד''כ  
לביתנים החיצוניים אשר שם עמדו 
הנשים הצנועות, לא נקטו אמצֵעי 
זהירות, ונפלו בפח כאשר נכנסו 
לבקר גם בביתנים הפנימיים, שם 
ם  רָׁ ַשכְׁ ל ת  ו צ ו ר פ ה ם  ה ב ו  ר ג ת ה

פי -]כך על באלכוהול והם נפלו ברשתן  

כתוצאה מחטאם, פרצה   . מדרשי חז''ל[ 
ו עשרות  נהרג ו בישראל  יפה  מג

 אלפים.
 

 שחיתותו של בלעם
 

בלעם סירב בתחילה לבקשת בלק 
לקלל את ישראל והתחסד לפניו 
שהוא כביכול ממלא רק אַחר הוראות 
ה'. ברם, סירובו של בלעם באמת נבע 
מרצונו לסחוט כספים וכבוד מבלק. 
בדרכו לקלל, בלעם רוכב על אתונו 
ומלאך ה' ניצב בדרכו וחרבו שלופה 
דו. כלומר, משמים אותתו לו  בי
שמהלכו רווי השנאה אינו רצוי. ברם, 
בלעם שקוע בתאוותיו, מדמיין את 
ח  י ו ו ר י ש ב  ר ה ד  ו ב כ ה ו ן  ו מ מ ה
מקללותיו ואינו רואה את מלאך ה'. 
אתונו רוָאה את המלאך, ומזאת אנו 
למדים על מצבו הרוחני השפל של 
בלעם שלא ראה את המלאך מכח 
תאוותיו. לעומתו, בהמתו כן ראתה 

אותו ונעמדה מפניו. בלעם מכה 
אותה עד שהיא פותחת את פיה: 
י  כִּ ָך  לְׁ י  תִּ י שִּ עָׁ ֶמה  ם  עָׁ לְׁ בִּ לְׁ ֶמר  א ַותֹּ "
י  כִּ א ָאנֹּ ים... ֲהלוֹּ לִּ גָׁ ֹלש רְׁ י ֶזה שָׁ יַתנִּ כִּ הִּ
ר  פו הסי  . " . . . ַלי עָׁ תָׁ  ַכבְׁ רָׁ ֲאֶשר  ָך  נְׁ ֲאתֹּ
תי בהציגו מחזה מרתק  המקראי עצמָׁ
ומבדח הּמרֶאה כיצד האדם העוין, 
שטוף התאוות ורודף הכבוד, שבוי 
בכבלי יצריו ואינו רואה את שּמּול 
עיניו. לצד אמיתת התורה כשלעצמה, 
חוקרי ארכיאולוגיה מצאו כתובת 

 7691-]נמצאה ב עתיקה שבה נזכר בלעם  
ה -ע''י צוות הולנדי, בֵתל ֵדיר אל  שמונָׁ ַעַלא, כִּ

ובה הוא מתואר   ,ק''מ ממזרח לנהר הירדן[
דת  מושחת שעוסק בעבו כאדם 

 אלילים הכרוכה בזנות.
פעם יצאתי מביקור אצל רב חשוב, 
והֶרכב שבו נסעתי לא הניע. הרב 
החשוב עלה לביתו להביא את מה 
שנחוץ להניע את מכוניתו כדי לסייע 
בהנעת המכונית שבה נסעתי. הוא 
ירד לאחר כמה דקות, ובינתיים נמצא 
אדם שסייע להתניע את המכונית. 
ניסיתי להודיע לרב החשוב שלא 
יטרח. הרב ֱהשיַבני: זו מצווה כה קלה 

", מדוע   -וחשובה   ּמוֹּ ב עִּ ַתֲעזֹּ ב  זֹּ "עָׁ
 ? ה ב כוֹּת  ז לִּ י  ד כ ב  כ ע ת א א  ל ש
ולהבדיל, בלעם לא ראה את הטוב 
שבגמילות החסדים ואת המעלה 
שבדאגה לצרכי הזולת. הוא ראה אך 
יו וגחמותיו  ורק את עצמו, וכל מאַוויָׁ
נועדו להביא לו תועלת אישית 
נהנתנית או לרומם את כבודו בעיני 

 ההמון.
 

 מדוע הנה בלק לבלעם?
 

ר  משה רבנו ביקש מאדום לעבו
בארצו, אך זה סירב בתוקף. עם 
ישראל בהנהגת משה רבנו נוסע 
ם", ומגיע אל  ֶאֶרץ ֱאדוֹּ ב ֶאת  בֹּ סְׁ "לִּ
סיחון מלך האמורי שיוצא למלחמה 
נגד ישראל. מלך סיחון ניגף לפני 
ישראל, והם כובשים את סיחון וכל 
עריה, ובראשן חשבון. לאחר מכן 
ֵזר ובנותיה,  ישראל כובשים את ַיעְׁ
ומכים אף את עוג מלך הבשן ויורשים 

שמוע בלק את כיבושי  את ארצו. כִּ
ישראל המזהירים, הוא נתקף בחרדה 
מפני ישראל, וחיפש דרך מיוחדת, 

קונבנציונלית, להביס בה את -בלתי 
ל  ע  . ל א ר ש ם -י ע ל ב ' ' ל ה  נ פ ן  כ

או יהושע יג, כב( הקוסם''   שהיה נוקט   , )רְׁ
בדרך של קללה וכישוף. ֶבאמת, דרך 
זו איננה אלא הבל והזיה, אך עשתה 
רושם רב על הגויים עובדי האלילים 
ו שיש בה  נ ֵשי הדעת שהאמי ֲחלו
ממש, ולכן עשויה להיות לה השפעה 
פסיכולוגית ומוראלית עצומה על 

 מהלך המלחמה.
 

 כישלון –הרי ה כלות 
 

ם[ מעשה בבעל אלים   ]בלשון חז''ל: ַאלָׁ
שרצה לגרש את אשתו, ובעצת עורך 
דינו נשאר בבית המשותף מתוך רצון 
לנשל את אשתו מהבית. בתוך ההליך 
המשפטי החליט הבעל במפתיע 
לעזוב את הבית. עורך דינו שאל 
אותו: 'מדוע אינך פועל כעצתי?' 
והבעל השיב: 'האשה כישפה אותי, 
מה יכולתי לעשות?' ללמדנו, כי 
האשה, למרות חולשתה ובהלתּה 
מבעלה האלים, הצליחה לגבור עליו 
ולנצחו למרות גאוותו וגבהותו, 
ת,  ו משובשו הי ו  תי ודעו ל  אי הו
ובמקום שאין דעת, הדמיון והפחד 
נות חֵסֵרי הדעת  מביאים לכישלו

 ולמפלתם.
 

 תחבולות מלחמה
 

ניסיונו של בלק להביס את ישראל 
מוראלי -באמצעות גורם פסיכולוגי 

נכשל, ברם, תחבולת בלעם בדרדור 
עם ישראל לזנות הביאה לפגיעה 
קשה בעם ישראל. גם בימינו יש 
המבקשים לפגוע בנו בתחבולות 
דומות. פעם שמעתי הרצאה מפי 
מפקד משטרה בכיר שהציג ראיות 
לכך שאויבינו מנסים לפגוע בנו 
באמצעות החדרת סמים לתוך צה"ל 
עמידת  כח  את  ש  ובזאת להחלי
הלוחמים. ללמדנו, שּפנים רבות 
למלחמה בעידן המודרני, מלחמת 

יֶבר   ]= טרור ע''י החדרת נגיפים, וירוסים ַסיְׁ
ת[  ת ממּוחשבוֹּ כוֹּ מלחמה על דעת   , במערָׁ

הקהל העולמית, ומלחמה בשקרי 
אויבינו ובצביעותם. כדי לנצח, עלינו 
ם  י י ר ס ו מ ה ו  נ י כ ֲערָׁ ל  א ב  ו ש ל
נזכה להבטיח את  ו ים  והחברתי
קיומנו ולרומם את מעמדנו, עד 
ב  ֶליָך ַיֲעקֹּ הָׁ בּו אֹּ ל יאמרו: "ַמה טֹּ שהכֹּ

ֵאל".  רָׁ שְׁ ֶתיָך יִּ נֹּ כְׁ שְׁ  מִּ
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 ''הטיּפה המרה'' במשנת הרמב"ם
הרמב"ם בספרו ההלכתי האדיר 'משנה תורה', 
כתב קבוצת הלכות שנקראת 'הלכות דעות', ובהן 
הוא מורה לאדם את הדרך הנכונה להתנהל 
בחייו החברתיים, האישיים, הגופניים והנפשיים. 

היחיד מכל חכמי ההלכה בכל )אּוַלי( הרמב"ם הוא 
ההיסטוריה היהודית שייחד פרק שלם ַמּקיף 
ומעמיק לנושא זה, מּפֵני שהבין ששמירה על גוף 
האדם ונפש האדם הכרחית להשגת ייעודו 
בעולם הזה בידיעת ה'. בהלכות דעות הרמב"ם 
פסק כך: "כשחכם שותה יין, אינו שותה אלא כדי 
לשרוֹּת אכילה שבמעיו. וכל המשתכר, הרי זה 
חוטא ומגונה ומפסיד חכמתו. ואם השתכר בפני 
לל את השם. ואסור לשתות  עמי הארץ, הרי זה חִּ
היה בכלל  בצהרים ואפלו מעט, אלא אם 
האכילה, שהשתיה שבכלל האכילה אינה 
שלאחר  ן  י י מ אלא  ן  י הר ז נ ן  י א ו מַשֶכרת. 

 .)ה,ד(המזון" 
תפקיד מסייע בעיכול למדנו מדבריו כי ליין יש  

, וזוהי מטרתו היחידה. ואם האדם חרג המזון 
משימוש ביין לצורך זה והשתכר, הוא נקרא 
'חוטא ומגונה' ומפסיד חכמתו. כלומר, הרמב"ם 
לא אסר את שתיית היין לחלוטין אלא במידה 
שמביאה את האדם ליֵדי שכרּות. ברם, מדוע 
הּׁשכרּות אינה רצויה לדעת הרמב"ם? בספרו 
'מורה הנבוכים' הרמב"ם כתב דברים חריפים 
ה, ומשם ננסה  כרָׁ ומפורשים בגנות השתייה לשָׁ
להבין את עמדתו: "היין הרי דינו כדין האוכל 

]"כלומר: שישתה מעט בתוך המזון לשרות אכילה במטרה 

 ]" ַשכרים שבמעיו. , אבל המסיבות לשתיית הּמְׁ
תהיה חרפתם בעיניך יותר גדולה מהתקבצּות בני 
אדם עירומים חשופי שת הנפנים ביום במקום 

בפתיחת דבריו הרמב"ם חוזר על כך   . )ג,ח( אחד"  
שהיין הוא חלק מתפריט האדם, כלומר שישתה 
מעט בתוך אכילתו כדי לסייע לתהליך העיכול. 
ברם, המסיבות שבהן מתקבצים לשתיית 
אלכוהול גרועות יותר ובזויות יותר מהתקבצות 
בני אדם עירומים ועשיית צרכיהם במקום אחד 

מאבד את   –השותה לשכרה  לעיני כל. ומדוע?  
 צלמו האנושי, וגרוע מן המַגֶלה איבריו.

בהמשך דבריו הרמב"ם מסביר: "באּור הדבר, 
שהיציאה דבר הכרחי, אין לאדם שום עצה 
לסלוקו, והּׁשכרות פעולת האדם הרע בבחירתו". 
כלומר, יציאת הצרכים טבעית והכרחית לאדם 
לקיומו התקין; לעומת זאת, שתיית משקאות 
חריפים אמנם מּותרת, אך אינה הכרחית, ומי 
שמרבה בה ושותה עד לשכרה, מאבד צלם אנוש 
ומגלה בכך שמידתו רעה היא. הרמב"ם מעניק גם 
טעם פילוסופי לגנּות שתיית המשכרים יותר 
מחשיפת איבריו המוצנעים של האדם: "וגנות 
גילוי הערווה מפורסם לא מּושכל, והפסד הדעת 
והגוף מרוחקים בשכל". כלומר, גילוי איברים 
מוצנעים באדם אינו מגונה מצד הּמהּות שבו, 

. והרָאיה, מתוך מוסכמה חברתית אלא נובע  
א לא ראה כל גנאי  האדם הראשון לפני שחטָׁ
א ונמשך  ובזיון בגילוי הגוף. ברם, לאחר שחטָׁ
אחר יצרו הרע, התעורר צורך חברתי לַגּנוֹּת את 
העירום כדי להרחיק את האדם מיצרו הרע שלא 
היה קיים קודם לחטא. לעומת זאת, הפסד הדעת 
שבשתיית המשכרים ואיבוד הצלם האנושי, יש 

; ויש להרחיקם, לפי שהאדם במהותם בהם גנאי  
 עצמו ַמכיר ּומבין שהם עלולים לאבד את שכלו.

הרמב"ם חתם את דבריו במלים: "ולפיכך ראוי 
למי שהעדיף להיות אדם שיתרחק מזה...". 

הוא צלם השכל האנושי  הרמב"ם היה בדעה ש 
הוא הנכבד ביותר שבחלקי להים שבאדם,  -הא 

, ולכן מי שמאבד אותו מתרחק באופן האדם 
משמעותי מזכּותו להיקרא 'אדם'. כי אין אדם 
אלא באנושיותו; כלומר, אין אדם אלא מי 
שפועל ובוחר את בחירותיו בעולם הזה מתוך 
הכרה והבנה בקדושת הרעיון והמחשבה ושהם 
הכח שראוי שיוביל את האדם. וכך כתב הרמב"ם 
רה קשים  ל "הרהורי עבי ביחס לדברי חז"

הרי היא מסגולות   המחשבה מעבירה": "אבל  
להית, -]כלומר לצורתו הא האדם הנספחת לצורתו  

, וכאשר שוטט במחשבתו להים שבו[ -לצלם הא 

בעבירה הרי עבר בנכבד ביותר שבחלקיו... כי 
הצורה הזו האנושית... אין ראוי להשתמש בהם 
]במחשבה או בדבור[ כי אם במה שעותדו לו 
להתחברות בנעלה, לא להתדרדרות לעמקי 

.. וכל מי שנשתמש במחשבתו או הּׁשפלּות  .
נייני אותו החוש שהוא   בר מעִּ חרפה בדבורו בדָׁ

ייה אחר לנו   ]חוש המיּשוש כפי שאמר ארסטו, כלומר הנהִּ
ת[  עד שיחשוב במשתה או בתשמיש יותר   , התאווֹּ

מן הדרוש... הרי לקח את הטובה אשר הושפע 
, ונשתמש בה להים נתן לנו[ -]הטובה שא עליו בה  

[ -]בא ונעזר בה למרוד במטיב   להים שהיטיב לנו
 ּולהמרות צוויו...".

דברים אלה עולה, כי הרמב"ם ראה בשתיית  מִּ
להים -התרחקות מֶצלם הא האלכוהול ובשכרות  

שבנּו, כלומר, התרחקות מהאנושיות שהיא היא 
אשר מייחדת אותנו מן הבהמות ושאר בעלי 
החיים. ומי שאינו חס על שכלו בהתדרדרות 

לוה שבו, למעשה אינו -לשכרות ובאיבוד צלם הא
להים -להים, הואיל וכבוד הא -חס על כבוד הא 

באדם הוא כח המחשבה והרעיון שהוא הוא צלם 
לה שנתן לנו -הא בה הגדוֹּ להים שבנו. בעיטה בטוֹּ
כולת המחשבה והבחירה -הא  ו בי נ י דהי ל, 

ית  י שתי ' ע' ואיבודּה  השכלית, והשלכתּה 
י כלפי  המַשכרים, היא למעשה כפיּות טובה ומרִּ
הבורא וכניעה מוחלטת לכח הבהמי שבאדם 
שנועד לקיים את המין ולשרת את הכח השכלי 

 העליון בלבד.
ונסיים בדברי הרמב"ם בַתֲארוֹּ את האנשים שנטו 
אחר יצרם ונכנעו לאיבוד שכלם בשתיית 
המשכרים: "אבל האחרים שמסך מבדיל בינם 
לּו  טְׁ לבין ה', והם עדת הסכלים, הרי בהפך זה, בִּ
כל התבוננות ומחשבה במושכל, ועשו תכליתם 
אותו החוש אשר הוא חרפתנו הגדולה, כלומר 
חוש המשוש, ואין להם מחשבה ולא רעיון כי אם 
באכילה ותשמיש, לא יותר... ולעניין זה עשה 
שלמה משֵלי כולו, להזהיר מן הזנות ושתיית 
המשכרים, כי שני אלה יש בהם שקיעת הזעּומים 

 המרוחקים מה'...".]שיש זעם כלפיהם מאת ה'[ 

 ה"פ מעזא  עמי הקפאבמ

)סנה' י, א( הרמב"ם ז"ל כתב בפירושו על המשנה  
"עיקרי תורתינו   –"כל ישראל יש להם חלק"  

הטהורה ויסודותיה שלש עשרה יסודות" וכו'. כל 
חכמי ישראל שבאו אחריו לא ערערו על קביעה 

ה   נ ו מ א ן  ו ש ל ב ם  ת ו א ו  ח ס י נ ל  ב א ו   –ז
כשאתה אומר    . )עיין בסידורים השונים( 'להאמין...'  

'עיקר', משמעו שיש עיקר ויש טפל. וכשאתה 
אומר 'יסוד', משמעו שממנו מסתעפים ענפים 

ַדה  הרבה. רבינו כתב בפיהמ"ש כך: "ַאלַקאעִּ
  ' ּה". ותרגומו   –ַאלאּוַלי ַחאנֹּ י ֻסבְׁ ֻוג'ּוד ַאלַבארִּ

מציאות הבורא   –המדויק: היסוד הראשון  
 ישתבח.

תרגם כך: אבן תיבון  ב"ר יהודה    שמואל ר'  
מציאּות הבורא יתברך''.  להאמין''היסוד הראשון 

שהוסיף משלו, 'להאמין'.  –ובשתים שיּנה, האחד 
אין הרמב"ם מדבר על אמונה, ואין   –שנית  

בדברי הרמב"ם בשום מקום שצריך להאמין, אלא 
–   , ידיעה, כפי שפתח דבריו ב'היד החזקה'

יסוה"ת א, א: "יסוד היסודות ועמוד החכמות 
ם מצוי" וכו'. ֵליַדע  שיש שָׁ

ב'חובות הלבבות' כתב ַבחֵיי אבן ַפקודה גם רבינו 
נּו לקבל עלינו  ּוָׁ בראשית השער הראשון: "שהוא צִּ
לדעת אמתת הבורא יתרומם ויתהדר, והוא אמרוֹּ 

הֲאזן,   –'שמע ישראל'. ואין כוונתו באמרו 'שמע'  
כמאמר הכתוב   –והקבלה    ידיעה אלא כוונתו ה 

'נעשה ונשמע'. ואמר 'ושמעתָׁ ישראל ושמרת 
לעשות'. וכל מה שנוהג בדרך זו בלשון שמיעה 
אינו אלא ההתחייבות והדעה והקבלה. ואחר 
ייב אותנו  תת מציאותו, חִּ ייב אותנו ידיעת אמִּ שחִּ

להינו'. -להינו אדונינו, באמרוֹּ 'ה' א -שהוא א ֵליַדע
נּו לידע שהוא אחד באמת, באמרוֹּ 'ה'  יבָׁ יְׁ ואח"כ חִּ

 אחד'''.
 

 עתה נבוא להגדיר ענין 'אמונה' ו'ידיעה'.
 

כשאתה אומר ''אני מאמין'', פירושו: שמעתי מה 
שאומרים לי ואני מאמין שכך העניין. אבל 
כשאתה אומר ''אני יודע'', פירושו: ראיתי בעיַני 

אמר כך    –או בעיֵני רוחי שכך הדברים. או נֹּ
פירושה: כך סיפרו לנו אבותינו ונמסרו   'אמונה'  

מדור לדור ולכן אנו מאמינים. דבר נוסף יש 
באמונה: עניין של רגש בלבד או יותר מכך. אבל 

אינה מסתפקת באמונה, אלא מעמיקה   ידיעה ה 
בהבנת הדברים עד כדי ידיעה, ]וזה[ ענין הדורש 
ליבון בפני עצמו, דוגמת דברי רס"ג אמו"ד שער 

 השני, ועוד.
ה  ואמנם, אם נתבונן, ניווכח שאין התורה מַצּוָׁ

דעתאותנו 'להאמין' בבורא אלא ''  ''.לָׁ
רֵאתָׁ לדעת כי ה' הוא • וכך ציווי התורה: "אתה הָׁ

ובהמשך: "וידעת היום •.    )דב' ג לה( להים"  -הא 
תָׁ אל לבבך כי ה' הוא הא  .)שם לט(להים" -ַוֲהֵשבֹּ

ידעתם כי אני ה' א• להיכם המוציא אתכם -וכן: "וִּ
וכן בהמשך: "ּולמען •.   )שמ' ו ז( מארץ מצרים"  

וכן בעניין •.   )שם י ב( תסֵּפר... וידעתם כי אני ה'"  
ן: "וידעתם כי אני ה' א  ." )שם טז יב(להיכם-ַהּמָׁ

וכן דוד המלך מצֶּוה את בנו: "ואתה שלמה בני, •
בֵדהּו" -דע את א  .)דה"א כח ט(להי אביך ועָׁ

 –ולפי זה, הרמב"ם פותח את ספרו משנה תורה  
הי"ד החזקה: "יסוד היסודות ועמוד החכמות 

 שיש שם מצוי ראשון" וכו'. ֵליַדע
 
 ''אמונה'' בלשון המקרא ובתרגומים הארמיים. 
 

עתה נתייחס לכל המלים בתורה המַדברות על 
תרגום אונקלוס אמונה. לשם כך נתבונן ב 

שמתרגם את התורה כולה מפי רבי אליעזר ורבי 
        . יהושע בעלי הקבלה, איש מפי איש מסיני

באברהם נכתב: "והאמין בה' ויחשבהָׁ לו  •
( צדקה"   בר' טו ו ( ,   " ןותרגם אונקלוס:  ֵהיֵמי  ו

במימרא דיי". כלומר, האמין בהבטחת הבורא 
א  הו ָך  מּמֶעי ֵיצא  אשר  ם  אִּ י  כ "  : ו ל שאמר 

ֶשָך"  ירָׁ  .)שם ו(יִּ
ופשוט יותר בדברי משה "והן לא יאמינו לי".  •

ועוד כמה פסוקים בהמשך: "ויאמינו בה' ובמשה 
נביאּות משה   –עבדו"   ' ובִּ יָׁ ינּו במימרא ַדיֹּ "וֵהימִּ

"הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבּור  •עבֵדיּה".   
ו  נ י מ א י בָך  ם  ג ו ְך  ּמָׁ עִּ י  ברִּ ד ב ם  ע ה ע  מ ש י

דברים כפשוטם, מטרת   –)שמות יט ט(  לעולם"  
ההתגלות שמיעת הדברים מה' וגם יאמינו במשה 

          . לעולם, כלומר כל מה שיֹּאמר הם דברי ה'
גם כאן ת"א   . )דב' א לב( "יען לא האמנתם בי"   •

אינכם מאמינים בדבר ה' ומוסב על הדברים 
 דלעיל.  

ובעניין המרגלים: "עד אנה ינאצוני... ועד אנה  •
נּון בֵמימרי".   , )במ' יד יא( לא יאמינו בי"   א יֵהמְׁ "לָׁ

ובאותו ענין: "ולא האמנתם בי ולא שמעתם 
 "ולא ֵהיַמנתּון בי ולא קֵבלתּון לֵמימרי". –בקולי" 

 
בכל מקום כמו   יונתן מתרגם    בנביאים גם  

אונקלוס. ואגב כך, פסוק החוזר בכל נביא: "ויהי 
ה פתגם נבואה מן קדם ה'   –דבר ה' אלי''   'והוָׁ
ּמי למימר'   ר, היה דבר ה' מאת ה', אין   –עִּ לאמֹּ

בּור מה' ישירוֹּת כמו משה, ולא  הנביא שומע דִּ
ים.  ע"י מלאך. והדברים ֲארּוכִּ

 
 

הרב עזריאל צדוק, מחבר צפונות התרגום שהודפס 
 בתאג' "כתר שלום"

 ה" י   אמ חהחמפעה מאמ"פאבמ 



 

ראינו מקצת ]בגליון סיון תשע''ה[  בפעם הקודמת  
מהמשותף והמבדיל בין שיטותיהם של הרב יוסף 
קאפח והרב אהרן ליכטנשטיין. ניתן לתלות כמה 
מהסוגיות שמבדילות ביניהם בתשובה שבחר כל 
יסוחּה  נ קדומה.  אחד מהם לשאלה אחת 

 סוקרטסהמפורסם של השאלה הוצג בדברי  
ן( שבכתבי אפלטון   רוֹּ יפְׁ תִּ , ובהם הוא )בדיאלוג אוֹּ

האם המעשה הטוב הוא מעלה את ההתלבטות:  
ה' רוצה בו   –טוב בגלל שה' רוצה בו, או להיפך  

ֶישנה נקודת מוצא מוסכמת   ? בגלל היותו טוב 
שה' רוצה במעשה הטוב, אולם השאלה שעולה 
היא מה קדם למה: האם מושגי הטוב קדומים 
וה' רוצה בהם בשל ערכם, או שמלכתחילה לא 
ברור כלל מהו מעשה טוב ורק הוראתו וציוויו 
ם  הם שהעלו את ערכם של מעשי ה'  של 

ים וטובים?   כּום לַנֲעלִּ  מסוימים ַוֲהפָׁ
 

תוצאת התשובה שבּה נבחר משפיעה על שאלה 
האם יש לתחושותינו ומצפוננו משקל   –אחרת  

בבואנו לבחון את דרכנו, או שעֵלינו לַעֵּמת 
תחושות אלו עם ציוויי התורה ורק לפי מציאתם 
ם ניתן להם משקל. בהלכה ניתן למצוא את  שָׁ
ההכרה בקיומו של מוסר טבעי בסיסי בכל אדם, 

אפילו מי שלא שמע על משה   –שהרי כל אדם  
מחויב לשמור על שבע   –רבנו ומעמד הר סיני  

כנן   מּוסר בסיסי   –מצוות בני נח, שזהו תוֹּ
  .)ראה הלכות מלכים, סוף פרק ח בנוסח כתבי היד(מינימלי 

  אולם מה בדבר שאלות מורכבות יותר?  
ישנן סוגיות מוסריות מסובכות כל כך שמוצאים 
אנו שגדולי עולם נחלקים בהן, וקשה להניחן 
להכרעת חושיו של אדם זה או אחר, ובוודאי 
שלא נשאיר אותן פתוחות לכל אחד שיכריע בהן 

ענה בצורה ברורה הרב ליכטנשטיין בצורה שונה. 
ונחרצת לשאלת סוקרטס, שאכן קיימים ערֵכי 
ב בסיסיים שכולנו ַמכירים בהם ויש לתת להם  טוֹּ

תאים יותר הרב קאפח משקל חשוב בשיקולינו.  הִּ
להולכים בדרך השנייה, זו הסבורה שרק בתורה 
עלינו לחפש את הערכים שמנחים אותנו לתאם 
את תחושותינו ואת כל עולמנו הרגשי, וכל פער 
שנמצא בין עולמנו הפנימי ומצווֹּת התורה רק 
ֵמעיד על חסרוננו ועל הצורך שלנו להמשיך 
ת  ולחפש הבנה בתורה. המצפון יכול לטעוֹּ
ולהיות מושפע מתפיסות סביבתיות שנוצרו בידי 
 בשר ודם, שמּועד לטעייה ופעמים אף להטעייה. 

 
דמותו של אברהם הסתייע ב הרב ליכטנשטיין  

, שעמד בספר בראשית לפני הקב"ה והעיז אבינו 
ל: ''ֲהשופט כל הארץ לא יעשה משפט''?  לשאוֹּ
ברור שפנייתו של אברהם התבססה על תחושתו 
הפנימית שהרי לא ניתנה לו תורה מפורטת, אך 

כמובן שהגישה האחרת יכולה לראות בשאלתו 
של אברהם אבינו שאלת תלמיד המבקש הבנה 
ם הבנתו נכונה למה שהוא רואה מולו.  ותֵמַּה האִּ
עובדה היא שבסופו של הויכוח למרות שלא 
נמצאו עשרה צדיקים בסדום והמקום חַרב, 
הקב"ה עשה מה שאברהם לא העלה כלל על 
דעתו, וחילץ מהמקום המושמד את הצדיקים 
שהיו בּמקום למרוֹּת שבחירתם האישית הייתה 

 להיות חלק מאנשי המקום.  
 

. מצַות מחיית עמלק שאלת מבחן היא, לדוגמה,  
ראה בה מצוה שחורגת מכללי הרב ליכטנשטיין  

המוסר, מצוה שאלמלא הצטווינו עליה לא יתכן 
הרב .  ( 32)ערכים במבחן מלחמה, עמ'  שהיינו נענים לה 

, לעומת זאת, ראה בה הדרכה לתפיסה קאפח 
הראויה הּמוֹּצאת מקום לענישה קיבוצית גם 

ישנם ערכים   . )שיעורו למוה"נ ג, מא(למטרות הרתעה 
שמוצגים בדברי חז"ל כהנחות יסוד, אולם 
פעמים רבות ניתן לראות כיצד הם שאובים 
מפרשיות אחרות וצוינו ללא מקורם בשל 
פשטות העניין. מסיבה זו, ברוב רובן של הסוגיות 
חכמי ישראל תמימי דעה, ורק במקצת מן 

ה מדי פעם מחלוקת יסודית כזו.  הסוגיות עולָׁ

 ה" יח   עמסא מאמ"פאבמ 

"ירחי כלה קיץ" 
 בהשתתפות:

 א“שליטרצון ערוסי ג  “הרה
ימי בין המצרים ותקנות לזכר בנושא: 

 החורבן
שיתקיים אי"ה מיום שלישי ועד 
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אשמח לדעת מהי דעת רבינו בעניין תחילת שימוש .   1ש.  
 ברהיטים שנקנו בר"ח אב בין ר"ח לט' באב.

האם ישנו חילוק בין סוגי המוצרים לבית )כגון ריהוט, כלי .  2
 בית, אוכל, ספרים וכיוצ"ב( וברמת נחיצותם?

קנות דברים חדשים בימי .   7ת.  לִּ נהגו להימנע מִּ
בין המצרים; אבל אם כבר נקנו, מותר להשתמש 

 בהם, בעיקר אם הוא זקוק להם באופן מיוחד.
ברור הדבר, שכל אביזר שיש לו צורך חיוני .   3

מותר, כי ההימנעות מלחדש דברים, היא  –מאוד 
 מנהג, וכדי למעט בשמחה.

 01פעמים ביום, במשך    3בני נוטל אנטיביוטיקה )נוזלית( ש.  
ימים )בעקבות 'משטח גרון' חיובי(. מחר יהיה היום העשירי 
ן  קה. האם נית ת האנטיביוטי עליו ליטול א ן שּבו  והאחרו

 לשתות אנטיביוטיקה במהלך הצום?

חובה ליטול אנטיביוטיקה גם ביום צום י''ז ת.   
 בתמוז.

אם רכשתי מאוורר חדש לפני י''ז בתמוז וקיבלתי אותו .  1ש. 
.  2האם מותר לי להשתמש בו?    –כמה ימים אחרי י''ז בתמוז  

 האם מותר לרחוץ בים ב''שלושת השבועות''?

 מותר להשתמש במאוורר.. 7ת. 
מותר לרחוץ בים בלתי מעורב בימי בין .   3

רים, אבל אם הוא ירא ממידת הדין, אל  צָׁ הּמְׁ
 ירחץ.

   . ת ש ש ו ל ש ת  פ ו ק ת ב ה  ק י ז ו מ ת  ע י מ ש י  ב ג ל ן  י ד ה ה  מ
רמב"ם(? מה פירוש דברי   -השבועות לפי מנהג תימן )ּבַַלּדִי 

הרמב"ם "ממעטין בשמחה"? )לכאורה זו אמירה כללית 
 מדיי(.

מוסיקה בכלי נגינה אסורה כל השנה, וכל ת.  
שכן בימי בין המצרים. שירת קודש בלי כלי 

 נגינה מּותרת גם בימי בין המצרים.
האם יש מניעה לשתות "בירה" ואלכוהול בתקופת בין .  1ש. 

 המצרים?
האש" בתקופה זו? )אגב, -האם יש מניעה לעשות "על .   2

בשר בכירה ניידת -כדאי לדעת: בד''כ הּכוונה היא לצליית 
שּתחּתֶיָה גחלים, הקרויה בלשון העם: 'ַמְנַגל'>ַמְנַקל ]או 

פי האקדמיה -ּבְַרּבִיְקיּו'' בלעז[.  בעברית, על ''–ע''ג ַאְסּכְָלה
 ללשון, יש ִלקרֹוָתּה: ''ַמְצֶלה'' ]הערת עורך הלשון, י''ו[(.

האם מנהג הספרדים הוא לא להתגלח בכל התקופה הזו .   3
 או רק מראש חודש אב?

מותרת. כחלק משמחות   –שתייה לצורך  .   7ת.  
 לא. –
מותר. כחלק   –''על האש'' לצורך אכילה  .  3

ַלה''   לא. –מ''ַחפְׁ
לפי הוראת הגר''ע יוסף, רק בשבוע שחל בו .   2

 תשעה באב.
כידוע, מנהג בני תימן להניח תפילין בתפילת מנחה של ש.   

תענית ציבור. השאלה שלי היא, כיצד עלי לנהוג כאשר אני 
ח  ני עלי לה נזי. האם  רדי או אשכ כנסת ספ ת  מתפלל בבי
תפילין כמנהגי, או שמא יש בכך שינוי ממנהג הציבור, או 

 מראית עין כאילו לא הנחתי תפילין בשחרית.
הנח תפילין בתפילת מנחה של תענית ציבור ת.  

 רק בבית כנסת תימני.
אני עובד בחברה מסוימת ואחד מימי עבודתי יוצא ביום ש.  

ת  ד באותו יום מפא י"ז בתמוז. ִהּגשתי בקשה שלא לעבו
הצום מכיוון שאני סובל מּבעיה רפואית שמקשה עליי את 
הצום )כאֵבי ראש חזקים מאוד, ִמיגֶרנה(, אך נעניתי בסירוב. 
ו יום  ות ד להתיר שלא לצום בא , האם יש צ עת וני לד ברצ
כשאני יודע שזה יכול לגרום חלילה לפיטוריי מעבודתי? יש 
ן היא מקשה  פיזית ולכ לציין שאותה עבודה היא עבודה 

 מאוד.
לפי הנתונים הנ''ל, הנך פטור מצום י''ז ת.   

 בתמוז. וה' יהא בעזרך.

פי מנהג הספרדים מותר להתגלח ולהסתפר -האם על.  1ש. 
מדוע נוהגים התימנים לאכול בשר .   2בימי בין המצרים?  

 ]גם[ בשבוע שחל בו תשעה באב?
כי זהו דין התלמוד, .   3כן. עד ר"ח אב.  .   7ת.  

ובעניין זה לא התגבש מנהג חומרא אחיד בכל 
קהילות ישראל.  זאת ועוד: מאכל היהודים 
 ) ת פ = ( ם  ֶלח א  ו ה  , ם ו י ל  כ  , ן מ י ת ב
ֵמה' )=בשר(, והרי אבותינו במדבר אמרו,  ו'ַלחְׁ

 ''מי יאכילנו בשר?''.
אנו נוהגים בהלכות לפי פסיקות הרב. נשמח לדעת את ש.   

הפרטים הבאים, ונודה לרב אם יוכל לציין חילוקים )אם 
ישנם( בין: שלושת השבועות, תשעת הימים, והשבוע שחל 

שמיעת מוזיקה ב"ֶרקע" בעת ניקוי, בישול .   1בו ט' באב:  
האם –וכד'. זו מסייעת לעבוד מהר יותר ובריכוז גבוה יותר  

האם יש בעיה בשמיעת שירים שאין בהם כלי .   2מותרת?  
 האם יש בעיה גם בשמיעת שירי קודש?.  3נגינה? 

אנשים המרגישים דכדוך עקב ימים רבים ללא שירים .   4
האם מותר להם   –)בעוצמה שמפריעה לעשייה היומיומית(  

 לשמוע מוזיקה בימים אלה?
מן הדין היה ניתן להתיר, אבל קשה להם .   7ת.  

לבריות לעמוד על טיב המוסיקה ועל תכליתּה, 
 ולכן יש להימנע משנכנס אב.

מותרת. כמובן בלי כלי   –שירת קודש  .   3-2
 נגינה.

 מותר.–בצינעה .  7
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אם מותר לרחוץ בסבון בשבת. הדבר תלוי א(  
במחלוקת ראשונים בטעם "אין מרסקין את 
" י"א משום מוליד והיא שטת רש"י  השלג
ודעמיה. ומשם למדו שאסור לרחוץ בסבון שהם 
קוראים אותו בורית, עיין שלטי הגבורים סוף פ' 
במה טומנין, ולדעת הרמב"ם ודעמיה שהוא 
משום סחיטה, מותר לרחוץ בסבון בשבת שאין 
אסור מוליד, ועיין מגיד משנה בפכ"א שבת הל' 
יג. וכ"כ בהדיא הר' גינת ורדים כלל ג סי' יד. וכן 
אנו נוהגין לרחוץ בסבון בשבת. ועיין מרכבת 

 המשנה האשכנזי פכ"ה שבת הל' כג. 

בענין ליתן מעט בושם בבגד, דבר זה החמירו ב( 
בו האחרונים משום נולד ויש מוסיפים דלמא 
אתי לידי סחיטה. ובתימן היו נוהגים לזלף מי 
ורדים בשבת על האורחים ומזדלף גם על 
הבגדים ולא היו חוששין. וכבר ראיתי מי שדימה 
כי שלא כדין עשו, ואין דבריו נכונים, אלא כדין 
עשו שאין דין נולד בשבת כנ"ל, ואף ביו"ט שיש 
דין נולד הרי לדעת הרמב"ם דבר זה אינו אסור 
כפי שהאריך הרחיב הגאון מהר"ח עטר בספרו 
ן" למסכת ביצה דף כב' ד"ה  ו ן לצי "ראשו
מחלוקת להריח. ולענין סחיטה נראה שאין 
לחוש מדינא כיון דמה ששמים הוא אפסי. ועל 
אף כל הנ"ל נראה דיש להחמיר למעשה וליתן 

 את הבושם בגוף ולא בבגד.*  
 

ולענין סומא מהו לעלות לתורה. הרי לפום ג(  
דינא גם פקח אם אינו יודע לקרוא לא יעלה 
וכ"ש סומא, וכדמשמע מברייתא שפסקה 
הרמב"ם בפי"ב תפלה הל' יג צבור שלא היה 
בהם יודע לקרוא וכו' ע"ש. ודברים חריפים מאד 
נגד המנהג הבלתי הגון שהעולה מברך והבע"ק 

קורא, ראה שבלי הלקט סי' לה וז"ל "ותיפח 
רוחם של חזנים שהעומד לקרות בתורה מברך 
לפניה ולאחריה והחזן קורא, ועוד פעמים 
ששותק הקורא ומברך ברכה לבטלה... ועתיד 
הקב"ה להפרע ממי שיש בידו למחות ואינו 

 מוחה" ע"ש.  
 

 והמב"ה יסייעו להחזיק במנהגותינו הטובים
 

 בכ"ר יוסף קאפח 
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