
  

  

  

  

  

  

  

        

וזהו וזהו וזהו וזהו , , , , אבל באומות העול� ק�אבל באומות העול� ק�אבל באומות העול� ק�אבל באומות העול� ק�    � � � � " " " " כמשהכמשהכמשהכמשה    בישראלבישראלבישראלבישראללא ק� נביא עוד לא ק� נביא עוד לא ק� נביא עוד לא ק� נביא עוד """"המדרש בספרי אומר שהמדרש בספרי אומר שהמדרש בספרי אומר שהמדרש בספרי אומר ש. . . . אאאא        
        ????להשוות בי� משה לבלע�להשוות בי� משה לבלע�להשוות בי� משה לבלע�להשוות בי� משה לבלע�    אפשראפשראפשראפשר    אי�אי�אי�אי�. . . . בלע�בלע�בלע�בלע�

אלי� אד� הטוע� מגיע שכ. בדר� של טומאה וכישו�הגיעו אליו א� ה� , גדולי�רוחניי� לבלע� היו כוחות 
יש לו כוחות , יש לו כוחות שהושגו בדר� קדושה: לדבר יש ארבע אפשרויות, שיש לו כוחות על טבעיי�

להבנה אי�  האינטואיצי מעי� �" חולכשרו� של "או שיש לו , ללאי� לו כוחות כ, בדר� טומאהשהושגו 
  .דברי� עובדי�

במדבר ( "כי ידעתי את אשר תבר� מבור� ואשר תאר יואר: "'הוא קוס� סוג א', נו מכש� סוג דבלע� אינ
 צמת הכוחותומיו� שלו למשה רבינו הוא בעיכל הד .לרעההגדול שהוא ניצל את כוחו  הבעיה היא. )ו, ב"כ

, עי� טובה": )יט', ה( שכ� המשנה באבות אומרת, א� לא במידות ובתכונות הנפש, בחכמה, הרוחניי� שלו
מתלמידיו של , ונפש רחבה, ורוח גבוהה, עי� רעה. מתלמידיו של אברה� אבינו, ונפש שפלה, ורוח נמוכה
עניו מכל משה האיש ו: "שנאמר בו, ומשה רבינו בוודאי מתלמידיו של אברה� אבינו היה ."עבלע� הרש

" ...א� ית� לי בלק מלא ביתו כס� וזהב: "ובלע� לעומתו אמר ).ג, ב"במדבר י( "האד� אשר על פני האדמה
  ".למדנו שנפשו רחבה ומחמד ממו� אחרי�: "י ש� אומר"ורש, )יח, ב"במדבר כ(

  

            ????))))הא� ללכת אל בלק או לאהא� ללכת אל בלק או לאהא� ללכת אל בלק או לאהא� ללכת אל בלק או לאלגבי לגבי לגבי לגבי ((((ה ה ה ה """"בי� בלע� לקבבי� בלע� לקבבי� בלע� לקבבי� בלע� לקב    לכאורהלכאורהלכאורהלכאורהמתנהל מתנהל מתנהל מתנהל מה העני� במשא ומת� שמה העני� במשא ומת� שמה העני� במשא ומת� שמה העני� במשא ומת� ש. . . . בבבב        

רצה , לפתוח עימו בדברי� ניסה לעומתו ה"הקב .חשב שהוא יכול לגנוב דעת עליו� י אומר שבלע�"רש
כפי שעשה ע� אד� הראשו� כששאל אותו  �" מי האנשי� האלה עמ�"כשאמר לו ו בתשובה לעורר אות

. בלע� הסיק שנית� לגנוב דעת עליו� והמשי� בדרכוו, אד� הראשו� חזר בתשובה �וההבדל הוא  ".?איכה"
  ".ותומוליכי� א � בה אד� רוצה ליל� שבדר� "ש ):מכות י(ממנה לומדת הגמרא בתורה הדוגמא וזו 

  

מבחינת סיעתא מבחינת סיעתא מבחינת סיעתא מבחינת סיעתא     לבי� אד� הרוצה להרעלבי� אד� הרוצה להרעלבי� אד� הרוצה להרעלבי� אד� הרוצה להרע    להיטיבלהיטיבלהיטיבלהיטיבהא� יש הבדל בי� אד� הרוצה הא� יש הבדל בי� אד� הרוצה הא� יש הבדל בי� אד� הרוצה הא� יש הבדל בי� אד� הרוצה     ����באותו עני� באותו עני� באותו עני� באותו עני� . . . . גגגג        
        ????דשמיאדשמיאדשמיאדשמיא

ואמרה לו  בחלו� לעובד כוכבי� התדמות שנגלהיתה ו .תקופה בה לא ירד גש�ל עמסופר  ).ז נה"ע(גמרא ב
דאמר ריש ": אומרת הגמראואז . ירד גש�, אד� ולאחר שהקריב �ובאמת . ירד גש� � שא� יקריב ב� אד� 

 �  טהריבא ל ,לו פותחי�פותחי�פותחי�פותחי� � טמאילבא . )לד, 'משלי ג( 'ית� ח� � ולענווי� , הוא ילי% � א� ללצי�': לקיש
לאד� " תיחהפ"לבי� ה, אפשר לדייק שיש הבדל בי� הסיוע לאד� הרוצה להיטיבמכא�   ."אותו מסייעי�מסייעי�מסייעי�מסייעי�

  .בחירה חופשית יש כא� � אבל בכל אופ� . הרוצה להרע

  

  

  

  

 א"התשע, "נפגשים בפרשה"

  בלקפרשת 

  הרב אבינר ואלישיב רייכנר

   .ו"יעקב בן סעדה הילרפואת 

  matan.ozana@gmail.com: הארות/להערות. meirTV.co.il:  השיעור נמסר בכל שבוע באתר מכון מאיר



        

        ????מה הכוונהמה הכוונהמה הכוונהמה הכוונהלללל    ....עסעסעסעסה כוה כוה כוה כו""""הקבהקבהקבהקביו� בו יו� בו יו� בו יו� בו בבבב    ����אומרת שבלע� ידע לכוו� לזמאומרת שבלע� ידע לכוו� לזמאומרת שבלע� ידע לכוו� לזמאומרת שבלע� ידע לכוו� לזמ    ))))....זזזזברכות ברכות ברכות ברכות ((((הגמרא הגמרא הגמרא הגמרא . . . . דדדד        

ז היא "העבודה שלנו בעוה. ...)מכש�הוא לא כל טכנאי אבל (מכש� הוא סוג של טכנאי ששולט על כוחות 
   .אי� כא� עבודה טכנית, 'אנו צריכי� לעמול ולעבוד על המידות כדי לידבק בה � ההפ� הגמור מכ� 

הסתכלות . ובומיעוטו לא ט, ה הוא ברובו המוחלט טוב"מסביר שעולמו של הקב� במורה נבוכי� "הרמב
בלע� . אלא בהסתכלות מפוכחת על המציאות, לא מדובר בנאיביות". אופטימיות"כזו על המציאות נקראת 

הוא רואה את מיעוט הרע שבמציאות כחזות . מיהוא פסי, אומר הרב קוק באורות הקודש, לעומת זאת
  .ולהעצי� אותו כ� שיראה כאילו הכל רע �תר את מיעוט הזמ� בו יש מחסור בטוב הוא ידע טכנית לא. הכל

  

        ????כבלע�כבלע�כבלע�כבלע�    פתיחת פי האתו� לכבוד גויפתיחת פי האתו� לכבוד גויפתיחת פי האתו� לכבוד גויפתיחת פי האתו� לכבוד גוינס נס נס נס מה העני� במה העני� במה העני� במה העני� ב. . . . הההה        

מי בכ� ש מסר אדיריש . כאד� שכוחו בפיו ,"יודע דעת עליו�"כ, יר כחכ� גדולמצטיהוא זה שבלע� 
 �יוצא שמבחינה מוסרית פשוטה  .שמותירה אותו ללא מענה, אתו�הא ידבר מטי� לו מוסר ה בסופו שלש

  . בלע� היה פחות מוסרי מאתו�

  

וכא� כבר אי� הגנה מצידו וכא� כבר אי� הגנה מצידו וכא� כבר אי� הגנה מצידו וכא� כבר אי� הגנה מצידו . . . . ע� ישראלע� ישראלע� ישראלע� ישראלאת את את את     מחטיאהמחטיאהמחטיאהמחטיאהבסו� הפרשה בלע� מצליח לטכס עצה שבסו� הפרשה בלע� מצליח לטכס עצה שבסו� הפרשה בלע� מצליח לטכס עצה שבסו� הפרשה בלע� מצליח לטכס עצה ש. . . . וווו        
        ????מדועמדועמדועמדוע, , , , הההה""""של הקבשל הקבשל הקבשל הקב

 לאפשרות שה בכלל תולא הי י היכ� שהדבר לא היה תלוי בה�"ה סייע לעמ"הקב �אי� מה להשוות 
צרי� לדעת אד� ה .מקו� להשתדלות היה ש� �אבל בחטא מדי� . וש� באמת שיי� נס, השתדלות מציד�

 אומר כפי ש, בעני� גמורה בחירה חופשית אד�יש לש ,ז מול ניסיונות ועליו להתגבר"בעוהעומד שהוא 
  .מעמיד אד� בניסיו� שאי� הוא יכול לעמוד בפניוה "הקב י�א �  לדעתצריכי� ו. � בהלכות תשובה"הרמב

  

מה טובו מה טובו מה טובו מה טובו """"אפילו את התפילה אנו פותחי� באפילו את התפילה אנו פותחי� באפילו את התפילה אנו פותחי� באפילו את התפילה אנו פותחי� ב. . . . בסופו של דבר קיבלנו ברכות טובות מבלע�בסופו של דבר קיבלנו ברכות טובות מבלע�בסופו של דבר קיבלנו ברכות טובות מבלע�בסופו של דבר קיבלנו ברכות טובות מבלע�. . . . זזזז        
        ".".".".אהלי� יעקבאהלי� יעקבאהלי� יעקבאהלי� יעקב

את הדבר אשר : "ה אמר לו"שכ� הקב �לע� לא של ב, ה"� ברכותיו של הקבברכות אלו הצרי� להדגיש כי 
  .אית� את התפילהוכעת מוב� כיצד יתכ� שנפתח  .)לה, ב"במדבר כ" (אדבר אלי� אותו תדבר
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  שבת שלום ומבורך


