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חכמים שקבעו לנו את תפילות שמונה עשרה 

הארוכות ידעו לצמצם אותן כשצריך. עדיף 
לעתים להתפלל תפילה קצרה בכוונה מאשר 

ארוכה בלא כוונה
קביעתו/קריאתו של רבי אליעזר במשנה: "העושה 
תפילתו קבע אין תפילתו תחנונים" )משנה ברכות 

ד, ד( מעמידה אותנו על המתח העמוק שקיים 
בעולמה של תפילת הקבע, כפי שהיא נוסחה על 
ידי חכמינו. התפילה אמורה להיות מבע אינטימי 

של האדם לנוכח א-לוהים. היא אמורה לבטא 
את הרצונות העמוקים ביותר שלו, את תחושותיו, 

לבטיו ובקשותיו, ציפיותיו ותקוותיו. והנה, באו 
חכמים ותקנו שלוש תפילות ביום. שלוש תפילות 
בזמנים קבועים ובנוסח קבוע. היעלה על הדעת? 
הייתכן כי אותו שיח אינטימי שבין אדם לא-לוהיו 

יהיה אקט של חובה, הכפוי על האדם?

מחיר נסבל
חכמים כנראה היו מודעים למחיר זה של תפילת 

הקבע ואבדנה של תפילת התחנונים, ואף על פי 
כן, הם סברו שזהו מחיר נסבל. חשוב היה להם ככל 

הנראה לשמור על הריטואל הפולחני אליו הורגל עם 
ישראל בבית המקדש לאחר חורבנו. על כן הם המירו 

את עבודת המקדש בעבודת הא-ל בבית הכנסת, תוך 
הפיכת בתי הכנסיות למקדשי מעט. כך שמר בית 
הכנסת על הקהילה היהודית מאוחדת, גם כאשר 

היהודים נפוצו בארצות, וריכז את העבודה הדתית 
בתוכו. עוד סיבה להפיכת התפילה לריטואל קבוע 

מוזכרת אצל הרמב"ם. לרבים מעם ישראל לדבריו היה 
קשה לנסח בעצמם את התפילה, לפי שלא היו בקיאים 
מספיק בלשון הקודש. על כן באו חכמים והקלו עליהם 

בניסוח התפילה. הם תקנו לה נוסח קבוע הכולל 
בקשות שונות, וכך כל אחד היה מוצא בה את צרכיו. 

חשוב לציין שבהפיכת התפילה מתחנונים לקבע, 
חכמים לא רק קבעו זמן ונוסח אחידים אלא גם סדר 
המלמד דרך ארץ. לפני שאנו פורשים את בקשותינו 
לפני א-להים חכמים קבעו שעלינו לסדר את שבחו 

בשלוש ברכות ולאחר הבקשות להודות לו על כל מה 

רב קהילת "ישראל הצעיר", רמת פולג נתניה
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שנתן לנו. כך הוא הסדר הראוי בהופעה לפני המלך. אין הקב"ה 
בנק של בקשות המספק את צרכינו. מי שתופס אותו רק 

במימד הזה, הופך אותו כמי שנוצר רק לצורך האדם. א-להים 
בהרבה גדול מכך, ועל כן לפני שמבקשים ממנו יש לזכור מי 

הוא באמת.

תוספת אישית
והנה, למרות הריטואל המחייב שלתוכו יצקו חכמינו את תפילות 

הקבע, הם מצאו פתחים לשלב בהן את צרכיו האישיים ועולמו 
הפרטי של האדם. במסכת ברכות )טז, ב – יז, א( מזכירה הגמרא 

מספר תפילות שאמוראים שונים נסחו לעצמם בהן בקשו בקשות 
מסוגים שונים. המפורסמת מכולם היא תפילתו של מר בריה 

דרבינא "א-לוהי, נצור לשוני מרע וכו'", הנאמרת בסוף תפילת 
שמונה עשרה. זוהי תפילה אישית, שלפיכך נאמרת בלשון 

יחיד, ואין היא חלק אוריגינלי מתפילת שמונה עשרה. לכך כמה 
השלכות בהלכה שאין המקום לפרטן כעת.

חכמים אף קבעו שכל הרוצה להוסיף בתפילתו בקשות אישיות 
רשאי להוסיף. רבים חושבים שהמקום לכך הוא או לפני יהיו 

לרצון, שנאמר בסוף התפילה, או בברכת שומע תפילה, אבל זה 
לא לגמרי נכון. הדרך הישרה היא להוסיף את הבקשות האישיות 

בכל ברכה שעוסקת באותו עניין - אם צריך רפואה לחולה כלשהו 
יוסיף בקשה זו בברכת רפאנו, אם זקוק לפרנסה, יוסיף בקשתו 
בברכת ברך עלינו, וכן הלאה; העיקרון המנחה הוא שכל ברכה 

היא הבסיס בלבד לבקשת אותו צורך, אך אין היא מוגבלת. אדם 
יכול להוסיף עליה לפי ראות עיניו וכך התפילה תשקף במלואה 

את צרכיו.

מעין התפילה
עד כה דברנו לגבי תוספות לתפילה לפי הצורך. אולם, מה באשר 

למקרים הפוכים, בהם האדם מנוע מלכוון? האם כמו שחכמים 
התירו להוסיף על התפילה כך הם התירו להחסיר ממנה? 

מסתבר שכן.
במשנה במסכת ברכות )ד, ג( מובאת מחלוקת בין התנאים אודות 

נוסחה של התפילה:
רבן גמליאל אומר בכל יום מתפלל אדם שמונה עשרה. 

רבי יהושע אומר מעין שמונה עשרה.
שני התנאים מסכימים על העובדה כי התפילה מבוססת על 

המספר שמונה עשרה, אלא שהם נחלקו האם חייבות להיות 
כלולות בה שמונה עשרה ברכות בנוסחן המלא או המקוצר. 

מה משמעות המושג "מעין שמונה עשרה"? הדבר זוכה להסבר 
בגמרא )כט, א(:

מאי מעין שמונה עשרה? רב אמר: מעין כל ברכה וברכה, 
ושמואל אמר: הביננו ה' א-להינו לדעת דרכיך, ומול את לבבנו 
ליראתך, ותסלח לנו להיות גאולים, ורחקנו ממכאובינו, ודשננו 

בנאות ארצך, ונפוצותינו מארבע תקבץ, והתועים על דעתך 
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ישפטו, ועל הרשעים תניף ידיך, וישמחו צדיקים בבנין עירך 
ובתקון היכלך ובצמיחת קרן לדוד עבדך ובעריכת נר לבן ישי 

משיחך, טרם נקרא אתה תענה, ברוך אתה ה' שומע תפלה.
לדעת רב מעין שמונה עשרה היא אמירת שמונה עשרה ברכות שלא 

בנוסחן המלא אלא בקצרה, ולדעת שמואל מדובר בברכה אחת 
הכוללת את כל ברכות הבקשה של שמונה עשרה, הקרויה "תפילת 

הביננו". לדברי שמואל, את שלוש הברכות הראשונות והאחרונות יש 
לומר במלואן, ורק את הברכות האמצעיות "מכווצים" לברכה אחת.

הלכה למעשה
האם נפסקה תפילת הביננו להלכה? לכאורה לא, שכן אנו נוהגים 

להתפלל שמונה עשרה ברכות שלמות ולא ברכה אחת הכוללת 
אותן. ואכן הגמרא מזכירה בהמשך את אביי שהיה מקלל את מי 

שמתפלל הביננו.
ואולם, בעלי התוספות מביאים גירסה ולפיה אביי קילל רק את 

מי שמתפלל הביננו בעיר, אולם מי שהולך בדרך רשאי להתפלל 
הביננו. הראיה שהוא מביא לכך הוא מסיפור שסופר בגמרא 

)ברכות ג, א( על רבי יוסי שנכנס לחורבה להתפלל ושם פגש את 
אליהו הנביא. כתוצאה מהמפגש הסיק רבי יוסי שלוש מסקנות 

שאחת מהן היא: "המתפלל בדרך – מתפלל תפילה קצרה". בעלי 
התוספות מבינים שתפילה קצרה היא תפילת הביננו, ומסיקים 

מכאן שיש לאומרה בדרך, במקום שלא ניתן להתפלל כיאות 
ובכוונה. לעומת זאת, מי שמתפלל תפילה קצרה במקום שיכול 

להתפלל את הארוכה, אינו עושה כדין.
בדרך זו גם פוסק הרמב"ם להלכה )הלכות תפילה ב, ב(: 

בכל תפלה שבכל יום מתפלל אדם תשע עשרה ברכות אלו על 
הסדר. במה דברים אמורים? כשמצא דעתו מכוונת ולשונו תמהר 

לקרות, אבל אם היה טרוד ודחוק או שקצרה לשונו מהתפלל, 
יתפלל שלש ראשונות וברכה אחת מעין כל האמצעיות ושלש 

אחרונות ויצא ידי חובתו.
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הרמב"ם מרחיב את ההלכה ופוסק שאדם רשאי להתפלל הביננו 
לא רק בדרך אלא בכל שעה שהוא "טרוד ודחוק". בהחלט ניתן 
לחשוב בימינו על מצבים כאלו, כמו בזמן לחץ גדול של עבודה 
או במקרים של אשפוז ח"ו. בכל עת שאדם מרגיש טרוד ודחוק 

בזמן הוא רשאי להתפלל תפילה זו, מתוך ידיעה ברורה שאמירת 
התפילה במלואה איננה שייכת באותה עת. עדיף לומר את 

הנוסח המקוצר מתוך ולכוון אליו מאשר לומר את הנוסח הארוך 
ורק לחשוב מתי התפילה תסתיים.

מנהג שלא לומר
דברי הרמב"ם הללו נפסקו להלכה בשו"ע )או"ח קי, א(. אך כאן 

חשוב להבהיר: ההלכה הזאת סויגה בתלמוד, ובעקבות כך גם 
ברמב"ם ובשו"ע, רק לימות החול בזמן הקיץ. במוצאי שבתות אין 

להתפלל הביננו מפני שיש להוסיף לתפילה 'אתה חוננתנו', וכן 
בימות החורף אין לאומרה בפני שיש לבקש על הגשמים בברכת 

השנים. אולם באמצע שבוע בימי הקיץ ניתן לאמרה בתנאים 
שהוזכרו. 

האם הדבר מקובל אכן להלכה? בעוד שאצל מספר אחרונים 
משמע שכן, אחרים העידו שבימיהם לא נהגו לומר תפילה זו. 

החפץ חיים מציע שני הסברים לאי אמירת התפילה )ביאור הלכה 
שם(: האחד, מוכח מהשולחן ערוך שתקנו תפילת הביננו רק למי 

שיוכל לכוון באמירתה, אולם "אנו חוששין שאפילו הז' )=שש ברכות 
ועוד ברכת הביננו; ע.פ.( לא יכוין" ועל כן אין אנו אומרים אותה. 

הטעם השני שמביא החפץ חיים הוא שאם נרשה לעצמנו לקצר 
בתפילות בגלל הטרדה, הרי ש"לא נתפלל לעולם תפילה שלמה 

מפני רוב הטרדה בעו"ה". 
בדרך זו גם הולך בעל ערוך השולחן, מחשובי האחרונים, שאומר 

)או"ח קי, ו(: "אמנם בזמנינו לא שמענו מעולם מי שיתפלל הביננו, 
והטעם פשוט, דבשלמא בימיהם שהיו מכוונים הרבה בתפלה תקנו 

הביננו לפעמים כשלא יוכל לכוין אבל האידנא בלאו הכי אין אנו

כמו חיילים בימינו
אולי משום כך בעל ערוך השולחן פוסק בעצמו בהמשך דבריו לומר 

תפילה זו: "ומהנכון היה להרגיל לאנשי חיל שנחוצים לעבודתם 
להתפלל הביננו". כלומר, לדבריו המנהג שבימיו איננו עוקר את 

ההלכה, וראוי בתנאים מיוחדים – כמו אצל חיילים – לומר תפילת 
הביננו. הלכה זו מאד רלוונטית היום, כשהעיסוק הצבאי הפך להיות 

דבר שכל אזרח במדינה צריך להיות שותף לו.
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היוצא אם כן למסקנה: ניתן ואולי גם צריך להתפלל היום תפילת 
הביננו )והיא אכן כתובה בחלק מהסידורים( בימות החול שבקיץ, 

במקומות שהאדם טרוד ואינו מסוגל לכוון כדבעי. וכאן כל אחד 
צריך לשער בנפשו: אם הוא מנצל זאת כדי לקצר תפילתו או 

שהוא יודע שבכל מקרה אין הוא מכוון בתפילה )לא בארוכה ולא 
בקצרה(, אין ראוי לו לומר תפילה זו. אולם, מי שיודע שבמצבים 
של דוחק קיצור התפילה יועיל לו לכוון כמו שצריך, הרי שבדיוק 

בשבילו תוקנה התפילה, ויש לו להתפלל תפילה זו.

מכוונין כל כך... אם כן למה לנו הביננו". 
מי שמספיק כן עם עצמו יכול בקלות לפתור את חששותיהם של 

האחרונים. אם אדם יודע שבגלל הזמן הדוחק תפילת הביננו תעזור 
לו לכוון בתפילה, ואם הוא אינו עושה זאת כל העת, הרי שהוא יכול 

וגם ראוי שיתפלל את התפילה הקצרה, בה יכוון את ליבו.



WWW.ALONSHABBAT.COM ניתן למצוא אותנו באתר

ע
בו

ש
ה

ת 
ש

פר

בינת הלב
בלעם שפיקח היה – מה ראה לשטות זו? כיצד 

זה עלה בדעתו של אדם הזוכה להתגלות 
נבואית, שהוא יכול לקלל את העם בו בחר 

ה'? דומני שבדיוק כפי שאנו חז"ל בשאלתם 
המפורסמת על קורח, גם כאן התשובה היא: 

"עינו הטעתו", אלא שמשמעות העין כאן שונה, 
וחשיבותה גדולה ביותר. 

המשנה באבות )ה, יט( משווה בין אברהם 
אבינו שהיה האב הראשון לנביאי ישראל לבין 
בלעם שהיה אב הנביאים של אומות העולם 

ואומרת: "כל מי שיש בידו שלשה דברים הללו 

המושג הזה במשמעות רחבה יותר מאשר רכושנות ורדיפת 
בצע. זוהי מידה יסודית ביותר שעניינה אופן ההסתכלות של 

האדם על המציאות והדרך שבה הוא מתייחס לאחר. אברהם 
בעל העין הטובה דאג ללוט ונלחם כדי להצילו, אירח עוברי 

אורח זרים, ניסה להציל את אנשי סדום, חמל על הגר והתפלל 
על אבימלך. בלעם, מנגד ראה את הרע שבעולם, והביט באופן 

שלילי על האחר.

האדם לא אמור להיות בעל עין טובה בלבד. יש לנו שתי 
עיניים, ובאופן מטפורי הדבר רומז  שיש להפעיל שני סוגים של 

הסתכלות על המציאות. בדרך כלל האדם נדרש להשתמש 
בעין הטובה הרואה את הטוב באחר, והמחפשת היכן וכיצד 
הוא יכול להיטיב עם האחר. העין השניה דרושה כדי שהוא 

יידע לזהות את הרע, ומתוך כך יוכל להיזהר מפניו, ואף יהיה 
מסוגל להיאבק בו. בלעם היה בטוח שהוא מיטיב לראות, שכן 

עינו הרעה הפליאה למצוא מומים ולהעביר ביקורת, ולכן הגדיר 
את עצמו כ"גלוי עיניים", וכאדם אשר "מחזה שדי יחזה". אולם 

בפועל הכתוב מעיד עליו שהוא היה "שתום עין", באשר העין 
החיובית, היתה אצלו עין עצלה לחלוטין, הוא התקשה מאוד 

לפתוח אותה, ולראות את הטוב והיפה שמתגלה לעיניו. 

כהוכחה לכך שהעין הרעה היא השורש לכל אישיותו ופועלו של 
בלעם משמשת כל הפרשה כולה. הבה נחשוב: על מנת להשיג 

את התוצאה שביקש בלק – ניצחון על עם ישראל, יכול היה 
בלעם לנקוט בדרך אחרת לגמרי. הוא היה יכול לברך את מואב 
במקום לקלל את ישראל. דרך זו היתה טבעית והגיונית בהרבה. 

מדוע הוא בחר בדרך הקשה יותר, הדורשת ממנו להתעמת 
ישירות עם רצון ה'?!

התשובה היא שבלעם פעל על-פי אופיו ואישיותו, ובאופן טבעי 
הוא נוטה לחפש את הרע ולאחוז במידת הקללה. אילו היה 
עורך שיקול דעת אובייקטיבי, חף מכל הטיה רגשית ונטיה 

אישית, הוא היה מציע לידידו המודאג בלק: תן לי לברך את 
עמך במקום לקלל את אויבך. אולם שיקול הדעת הבלעמי הוא 

תוצר של עולם נפשי-רוחני המושפע ממאוויים שליליים, ולכן 
אומנתו איננה לברך, אלא לזהות חולשות וכשלים ולמנף אותם 

לקללות פוגעניות. יורשה לי )כטוב לבי בעין(, לדרוש את שמו 
של בלעם כראשית תיבות: בלי עין מיטיבה.

לא אנקדוטה שולית 
מכאן יכולים אנו להבין את המעשה המוזר על בלעם ואתונו. 

הסיפור הזה נראה, לכאורה, כתוספת מיותרת של התורה, 

מתלמידיו של אברהם אבינו ושלשה דברים אחרים מתלמידיו 
של בלעם הרשע עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו 
של אברהם אבינו עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו 

של בלעם הרשע." 

התכונות הללו של בלעם בולטות בפרשה, וניתן בנקל להשוות 
אותן לאלה של אברהם: הרוח הגבוהה, שמשמעותה גאווה, 

מתבטאת בכך שבלעם מכריז על עצמו: "נאום שומע אמרי אל 
ויודע דעת עליון". זאת בניגוד גמור לאברהם אבינו, שברוחו 

הנמוכה אמר על עצמו: "ואנוכי עפר ואפר".

נפש רחבה, פירושה תאווה, ואצל בלעם היא השתקפה בעצה 
שיעץ להפקיר את בנות מואב לזנות על מנת להחטיא את עם 
ישראל. זאת בניגוד גמור לאברהם אבינו שאמר לאשתו: "הנה 

נא ידעתי כי אישה יפת מראה את", כלומר: "רק עכשיו אני שם 
לב לכך", וזאת אחרי שכבר חגגו מזמן את חתונת הכסף, הזהב 

והפלטינום.

בלעם - בלי עין מיטיבה 
העין הרעה היא לדעת פרשני המשנה חמדנות ואהבת בצע, 

ואצל בלעם התגלה יצר עז של רכושנות כאשר אמר: "אם יתן 
לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב", ורמז בכך שהוא חומד עוד ועוד 
כסף וזהב. אברהם, לעומתו, נהג להסתפק במועט, ועל הצעת 

השלל של מלך סדום אמר "לא תודה", והודיע לו: "אם מחוט 
ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך".

דומני שהעין הרעה או הטובה היא הנקודה האריכמדית 
במידותיהם של אברהם מכאן ובלעם מכאן, וכי יש להבין את 
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מתנדנדים ביניהם. גם בקרב כל אדם מתעמתות לפעמים שתי 
מגמות, יש ואנו בעלי עין טובה, ויש וצרות עין משתלטת עלינו. 

יש ואנו עושים שיקול דעת רציונאלי, מוסרי ואובייקטיבי ויש ואנו 
מוטים על-פי נטיית הלב והיצר. לכולנו יש שתי עיניים, עינו של 

אברהם ועינו של בלעם, והשאלה היא איזו מהן דומיננטית. 

חז"ל סיימו שאת המשנה ב'אבות' באמירה לפיה "ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו, אֹוְכִלין ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְונֹוֲחִלין ָּבעֹוָלם ַהָּבא... ֲאָבל 
ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ִּבְלָעם ָהָרָׁשע יֹוְרִׁשין ֵּגיִהָּנם ְויֹוְרִדין ִלְבֵאר ַׁשַחת". 

דומני שלא מדובר כאן דווקא כשכר מ-ה', אלא  בתוצאה 
טבעית. בעל עין רעה מוטרד כל הזמן מהרוע שהוא רואה 

מסביבו, הוא אכול קנאה ומלא בשאיפות שאינו מסוגל לממש, 
וחייו הופכים לגיהנום. לעומתו, בעל העין הטובה, זוכה לאיכות 

חיים נפשית-רוחנית, הוא יורד אל העין ודולה כל טוב. להיות 

שבאה להפוך את בלעם לדמות נלעגת ותו לא. אולם לאור 
דברינו נראה שלא מדובר באנקדוטה שולית, אלא במעשה 

שממחיש את הבעיה העיקרית של בלעם, שהיא עין רעה. אילו 
ידע בלעם להפעיל מבט חיובי היה זוכר שכלי התחבורה שלו, 

הוא אתון עם ניסיון מוכח ורמת אמינות גבוהה, והיה מבין שרכב 
עם אפס תקלות שלא רואה מוסך, בוודאי לא נתקע במשעול 
הכרמים בלי סיבה. או אז היה בלעם מגלה הרבה יותר זהירות 

ורגישות, יורד לבדוק את סיבת התקלה, ולא ממהר להכות 
את בהמתו המסורה, לא מכות רגילות, כמו שעשה בפעמיים 

הראשונות, ולא מכה אכזרית במקל כפי שעשה בפעם 
השלישית.

כשקוראים את המעשה המוזר על בלעם האכזר, אני נזכר 
לעיתים ברבי מאיר ליב מפרמשלאן שהיה בדרכו לרופשיץ על 

עגלה הרתומה לסוס. לפני כניסתו לעיר ביקש רבי מאיר ליב 
מהעגלון להחליף תפקידים, וזאת על מנת לברוח מן הכבוד. 

ואכן כשנכנסו לרופשיץ נקהלו כולם סביב העגלון שישב מאחור 
וחלקו לו כבוד. רק ר' נפתלי מרופשיץ ניגש הישר אל ר' מאיר 

ליב, שישב בתפקיד העגלון, והקדימו ב"שלום עליכם כבוד 
הרבי". כששאל אותו רבי מאיר ליב: "כיצד ידעת לזהות אותי?" 

ענה: "ראיתי באיזו הכנעה אתה נוהג בסוס, והבנתי שאתה 
הצדיק..." רבי מאיר ליב היה מתלמידיו של אברהם אבינו, 

וכשאתה תלמיד שכזה, הדבר בא לידי ביטוי לא רק במעשים 
גבורה גדולים, אלא אפילו ביחס אל בעלי החיים.

בהמשך ההיסטוריה עתידים היו לקום עוד תככנים, מדינאים 
ועריצים רבים שהיו מתלמידיו של בלעם, ואשר ניחנו בעין 

רעה. במצעד האיוולת שלהם משתלבת לא פעם מידה רבה 
של שנאת ישראל, ועל כן הם מחפשים לראות ביקורת ושלילה 

בעם ישראל. עוינות הטבועה בהם או אינטרסים צרי אופק 
מונעים מהם לראות את המציאות במבט שלם, ולבחון בשיקול 

דעת ובהיגיון הן את שיקולי המוסר והן את שיקולי התועלת 
של המאבק בעם ישראל. שליטי ערב היו יכולים להביא תועלת 

עצומה לאומה הערבית היו מפנים את מרצם ומשאביהם 
לשיקום ובניה של עמם, במקום להשקיע את מירב המאמץ 
והמשאבים במלחמה בישראל. מדינות אירופה הנאורות היו 

עשויות לתרום תרומה משמעותית לקידום השלום באזור, אילו 
השכילו להביט במבט אובייקטיבי ובשתי עיניים על המתרחש, 

ולא מתבוננות בו במבט שתום עין.

איזו עין מאפיינת אותנו? 
ומה אתנו? האם יש לנו עין טובה או רעה? יש הסבורים שלפי 

המשנה באבות קיימת דיכוטומיה בקרב האנושות, בין תלמידי 
אברהם אבינו לתלמידי בלעם הרשע, וכי כל העולם מתחלק 

לבעלי עין טובה או רעה. אני סבור שמדובר במנעד רחב, 
שבו אברהם ובלעם מייצגים שני קטבים, וכי רוב בני האדם 
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"הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם 
עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם ה' 

א-לוהיך". 

הפטרת פרשת בלק לקוחה מספר מיכה )פרקים 
ה-ו( ובה מסר מרכזי לאדם: שלוש דרישות 

יש לקב"ה מאיתנו. לכאורה, פשוטות וקלות. 
האומנם? הבה נבחן אותן אחת אחת.

עשות משפט
למרות מה שאנו נוטים לחשוב בדרך כלל, 

או נכון יותר - מה שמצטייר בדרך כלל מתוך 
התקשורת הוא - שמדינת ישראל היא מדינה 

אהבת חסד 
אולי כאשר אנחנו נוסעים בכביש וחותכים אותנו מימין או 

משמאל, או נדחפים לפנינו בתור בקופת חולים או בבנק, או 
מוצאים ארנק שאבד לנו ולא מחזירים )בעוד שאנו מוצאים 

וממהרים להתקשר ולהחזיר...ואני מדברת מניסיון אישי שלי 
לאחרונה...( ובעוד מקרים בהם אנו נתקלים בגסות רוח של 

אנשים, המלה "חסד" מעוררת בנו גיחוך. אבל בארץ קיימים 
מאות ארגוני חסד, גמח"ים, בתי תמחוי, ארגוני התנדבות שונים 

כמו עזר מציון וזק"א ועוד רבים רבים שעושים לכל כך הרבה 
אנשים מעט טוב על הלב. כדאי שנזכור זאת כל אימת שמתחשק 

לנו להפטיר "איזו מדינה". יש לנו מדינה נהדרת עם לב רחב 
מאד.נכון שהלב הרחב הזה נעור בעיקר בעתות צרה ומצוקה 

יותר מאשר ביום-יום הרגיל, אך גם ביום-יום המון אנשים פועלים 
בסתר למען רווחתם של אחרים. זו ההזדמנות להודות להם.

והצנע לכת
אם עד כאן ניסיתי לצייר ארץ נהדרת. כאן, ב"הצנע לכת", אני 
חייבת להודות שהדרך ארוכה מלהיות מושלמת. אנו חוטאים 
יום יום בחטא הגאווה והראווה והפרסום. אנו חוטאים יום יום 

בדיבורים מיותרים המביאים למחלוקות מיותרות. אנו חוטאים 
יום יום ביד קלה על המקלדת הכותבת פוסטים ותגובות באתרי 

אינטרנט המשמיצות והמבזות את הזולת. אפילו שם חדש 
המציאו לתופעה – "שיימינג". לקטול את האחר בכל אמצעי 

מקוון העומד לרשותנו. פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ, מיילים, 
מסרונים. שימו לב שלא כתבתי אף לא מלה אחת בנושא הלבוש. 
כי לצערי, גם רבים ורבות שמקפידים על לבוש צנוע חוטאים לא 
אחת בדיבור שאינו צנוע, בהכפשה ובלשון הרע. כדי שיהיה לנו 

קל יותר לקיים את "והצנע לכת", ראוי לזכור את המשך הפסוק – 
"עם ה' א-לוהיך" )כמו שראוי לזכור שהמשכו של הפסוק "ואהבת 

לרעך כמוך" הוא – "אני ה'"(. בכל מקום בו אנו רוצים להגיב ל, 
לדבר עם, לחלוק על, לרכל מעט, עלינו לזכור שיש מי שדורש 

זאת מאיתנו ומקפיד איתנו על כך – הציווי האלוקי. שצניעות 
בדיבור היא הצניעות שה' דורש מאיתנו במפורש. דיבור יכול 

להרוג. ראינו זאת לאחרונה כאשר אדם התאבד בעקבות הכפשת 
שמו באינטרנט. זו לא פעם ראשונה, אני מקווה שזו תהיה הפעם 
האחרונה. מלבוש לא צנוע שלנו, חשוב ככל שיהיה, אף אחד לא 

שולח יד בנפשו. על כן ראוי לנו לשים לב ל"הצנע לכת" של השיח 
לא פחות על "הצנע לכת" של הלבוש. שיהיה לכולנו בהצלחה 

)משימה לא קלה, אבל ניקח על עצמנו להשתדל לפחות...(.

של הון ושלטון, הכל מסואב, השחיתות פשתה בכל חלקה 
טובה, בכנסת, בממשלה, במשטרה, בצבא. אין יום בו אנו 

פותחים עיתונים או מציצים באתרי החדשות באינטרנט ולא 
מגיבים בתדהמה, על עוד מקרה שמזעזע אותנו וגורם לנו 

להפטיר: "איך? איך אפשר?" אך למען האמת דווקא חשיפת כל 
אותם מקרים שהיו נגועים בלקיחת שוחד ובעבירות מוסריות 

אחרות מעידים שאנו מדינת חוק ומשפט. נכון שלפעמים 
עבירות מעין אלה נחשפות לאחר זמן, לעיתים קצת מאוחר 

מידי, לאחר שהקורבנות כבר נפגעו ושילמו מחיר כבד, אך 
המשפט בסופו של דבר נעשה. טחנות הצדק אולי טוחנות לאט, 

אך יש צדק ויש משפט ומי ששמו הטוב חשוב לו, חושב היום 
פעמיים אם כדאי להיכנס להרפתקה לא מוסרית אם בענייני 
כספים ואם בענייני אישות, כי ריבוי המקרים הוא אות וסימן 
שגם אליו יכולים להגיע. כולנו נושאים תפילה שיבוא יום ובו 

למערכת המשפט לא תהיה עבודה וכל עורכי הדין והשופטים 
יישבו בטל. אולם עד אז, כל אחד מאיתנו צריך לישון בלב שקט, 
ש"עשות משפט" ממשיך להתקיים ומגיע גם למחוזות הגבוהים 

ביותר. וטוב שכך.
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 מפירושיהם של פרשנים
א. על יכולת הנבואה של בלעם, אומר רש"י: 

ואם 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 שבתחילה היו 

גדורים בעריות וזה נתן להם עצה להפקיר עצמן 
לזנות

ב. כ"ב י"ח: "ַוַּיַען ִּבְלָעם ַוֹּיאֶמר ֶאל ַעְבֵדי 
ָבָלק ִאם ִיֶּתן ִלי ָבָלק ְמֹלא ֵביתֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב ֹלא 

אּוַכל ַלֲעֹבר ֶאת ִּפי ה' ֱא-ֹלָהי ַלֲעׂשֹות ְקַטָּנה אֹו 
ְגדֹוָלה" - רש"י: למדנו שנפשו רחבה ומחֵמד 

הזה להראות לבלעם מי ׂשם ֶפּה לאדם או מי יׂשום ִאֵּלם להודיעו 
כי השם פותח פי הנאלמים וכל שכן שיַאֵּלם )יסתום( ברצונו פי 

המדברים גם ישים בפיהם דברים לדבר כרצונו כי הכול בידו, 
ולהזהירו שלא ילך אחר ַנַחש וקסם ויקללם בהם כי מנחש וקוסם 

היה. ותשובתו של האברבנאל דומה: כדי שבלעם יתן אל לבו 
שפיו ולשונו ביד השם למנעו מהקללה ולחייבו לברך כחפצו, 

כאשר עשה לאתון הזאת הבלתי מדברת.

ד. כ"ב כ"ד "ְּבִמְׁשעֹול ַהְּכָרִמים" – ואונקלוס מתרגם 'ְּבָׁשִביל 
ַּכְרַמָּיא'-שביל, דרך. השורש 'שעל' נמצא בפס' "ִמי-ָמַדד ְּבָׁשֳעלֹו 

ַמִים" )ישעיהו מ'(, ופירושו: מי כה' יכול למדוד את שיעור 
המים שבעולם ב'מלוא כף היד'. ויש המבארים 'משעול' מלשון 

שועל, שהרי בכרמים מסתובבים שועלים המחבלים בכרמים. וכך 
מסבירים גם את המקום הנקרא 'ַשַעְלבים'=מעון לשועלים.

ה. כ"ב ל"ב: "ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ַמְלַאְך ה' ַעל ָמה ִהִּכיָת ֶאת ֲאֹתְנָך ֶזה 
ָׁשלֹוׁש ְרָגִלים ִהֵּנה ָאֹנִכי ָיָצאִתי ְלָׂשָטן ִּכי ָיַרט ַהֶּדֶרְך ְלֶנְגִּדי" - ָיַרט 

- רש"י: רבותינו חכמי המשנה דרשוהו נוטריקון יראה ראתה, 
נטתה, בשביל שהדרך לנגדי, כלומר לקנאתי ולהקניטני. ולפי 

משמעו כי חרד הדרך לנגדי לשון רטט, כי ראיתי בעל הדרך 
שחרד ומיהר.. הפועל 'ירט' קשה לפיענוח, ורוב הפרשנים קושרים 

אותו עם הטייה וסטייה, ויש אומרים שהוא מציין גם דחיפות 
)המלאך הממהר לדרכו(; בכל אופן בימינו נולד הפועל 'ליֵרט' 

במשמע להסיט דבר מדרכו, ובמיוחד הָסטה מכוונת של כלי טיס/
שיט ממסלולו.

ו. כ"ד ה' – "ַמה-ֹּטבּו ֹאָהֶליָך ַיֲעֹקב ִמְׁשְּכֹנֶתיָך ִיְׂשָרֵאל". הבן איש 
חי:.. דאמרו רבותינו ז"ל: חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום, 
וזוהי תקנת דוד המלך ע"ה, ע"י מעשה שהיה, שהיו מתים בכל 

יום מאה נפשות, ולא היו יודעים על מה היו מתים, עד שחקר 
והבין ברוח הקודש, ותיקן לברך מאה ברכות בכל יום וסר המוות. 
ותיבת 'מה' רומזת על מאה ברכות, כמו שאמרו רבותינו ז"ל על 

הפס' "מה ה' דורש ֵמִעָּמך", אל תקרי 'מה' אלא 'מאה'. וזהו ע"י       
"ַמה-ּטֹבּו" – הם מאה ברכות; "ֹאָהֶליָך ַיֲעֹקב" – יסתלק המוות, 

אשר טומאתו חמורה שמטמא באוהל.

ז. כ"ג ג' - "אּוַלי ִיָּקֵרה ה' ִלְקָראִתי"-  פירוש: "ִיָּקֵרה" מלשון 
מקרה, אך הרש"ר הירש מפרש מלשון 'לקראת': אולי בזכות 

קרבנותינו יבוא ה' לקראתנו. ומציין רש"י שה' לא נגלה לבלעם 
ביום.

ח. כ"ג ד' – "ַוִּיָּקר ֱאֹלִהים ֶאל ִּבְלָעם ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ֶאת ִׁשְבַעת 
ַהִּמְזְּבֹחת ָעַרְכִּתי ָוַאַעל ָּפר ָוַאִיל ַּבִּמְזֵּבַח" - רש"י: לשון עראי, 
לשון גנאי, לשון טומאת ֶקִרי, כלומר בקושי ובבזיון, ולא היה 

ממון אחרים. אמר, ראוי לו ליתן לי כל כסף וזהב שלו, שהרי צריך 
לשכור חיילות רבות, ספק נוצח ספק אינו נוצח, ואני ודאי נוצח.

ג. כ"ב כ"ג: "ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת-ַמְלַאְך ה' "– שואל האברבנאל: 
מה תכלית הפלא של דיבור האתון ומה תועלתו, והרי אפשר 

היה שהמלאך ידבר אל בלעם מבלי שתראה האתון את המלאך 

ושלא תדבר כלל. הרמב"ן מרחיב וכותב: מלאכי השם הְׂשָכלים 
הנבדלים לא ֵיראו לחוש העיניים, כי אינם גוף נתפש במראה. 

וכאשר ֵיראו לנביאים או לאנשי הרוח הקודש כדניאל, ישיגו 
אותם במראות הנפש הַמְׂשֶכֶּלת כאשר תגיע למעלת הנבואה .. 
אבל שיושגו לעיני הבהמה אי אפשר. על כן תוכל לפרש "ותרא 
האתון", כי הרגישה בדבר מפחיד אותה מלעבור, והוא המלאך 
אשר יצא לשטן כעניין "ְוִלִּבי ָרָאה ַהְרֵּבה, ָחְכָמה ָוָדַעת" )קהלת 

א ט"ז) שיאמר על ההשגה לא על הראות ]הבנת הלב ולא ראייה 
מוחשית[. ועל עניין  מלאך ה' וחרבו שלופה בידו מוסיף הרמב"ן, 

שהיא לא ראתה חרב וכל שכן מלאך, אבל חְרדה מפני הדמות 
חָרדה גדולה, ונדמה לה כאילו באים לשחוט אותה... וטעם הנס 
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נגלה עליו ביום אלא בשביל להראות חבתן של ישראל. ]'ֶקִרי' – 
מלשון 'מקרה לילה'[    

ט. כ"ג ט' - רש"י - ֶהן-ָעם ְלָבָדד ִיְׁשֹּכן ּוַבּגֹוִים ֹלא ִיְתַחָּׁשב - 
כתרגומו, לא יהיו נעשין כלה עם שאר האומות, שנאמר )ירמיה 
ל' י"א( "ִּכי ֶאֱעֶׂשה ָכָלה ְּבָכל-ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ֲהִפצֹוִתיָך ָּׁשם ַאְך ֹאְתָך 

ֹלא-ֶאֱעֶׂשה ָכָלה" - אינן נמנין עם השאר. דבר אחר כשהן שמחין 
אין אומה שמחה עמהם, שנאמר )דברים ל"ב י"ב( "ה' ָּבָדד ַיְנֶחּנּו". 
וכשהאומות בטובה, הם אוכלין עם כל אחד ואחד ואין עולה להם 
מן החשבון, וזהו, ובגויים לא יתחשב.   פשט הכתוב: ישראל אינם 
מתערבים בין הגויים, וכשהוא בדד, הוא ישמור על עצמו כישראל, 
ולא ימנה עצמו כאחד האומות, ולא ילמד ממדותיהם, באשר הוא 

גבוה מכולם מבחינה מוסרית. ומחדש האורח חיים שאפילו עם 
אותם שנקראים גויים, שהם אחיהם ממש, והם ישמעאל ועשו, 

לא יתחשב, באשר הם אינם נחשבים לזרעו של אברהם.   

י. – כ"ג כ"א –"ֹלא-ִהִּביט ָאֶון ְּבַיֲעֹקב" – בעל הטורים מציין שאין 
אותיות ח"ט בשמותיהם של השבטים.

י"א. – כ"ג כ"ב - "ְּכתֹוֲעֹפת ְרֵאם לֹו" – ספורנו: עם ישראל אינו 
טורף ואוכל כארי, אבל דוחה בקרניו כמו הראם. כי הייתה הכוונה 
לגרש הכנענים ולהכניס את ישראל לארץ בלתי הריגת יושביה... 

אבל הם הקשו ערפם להילחם והוצרכו להחרימם.

 י"ב. – כ"ד ד' – "ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר ְׁשֻתם ָהָעִין" – המילה "ְׁשֻתם" היא 
יחידאית. רש"י: עינו נקורה ומוצאת לחוץ, וחור שלה נראה פתוח. 

אונקלוס מתרגם 'פתוח עין'. בכל אופן מכאן התעשרה העברית 
במילה 'שסתום'. 
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 מפגשי חוויה ותרבות  –חברותא
 שיעורים בעברית ובערבית לכל הרמות.  
 שיחות ודרשות לשבתות ולחגים. 
 פיוטים, שירים וסיפורים –יהדות ספרד  

 בליווי מצגות וסרטים.  
מגוון נושאים לוועדים,  

 לשבת/תרבות/חתן.
 שעשועונים, חידות וחידודים. 
 כתיבה מוזמנת, עריכה, ניקוד והגהה. 
 חונכות של תלמידים הזקוקים להעשרה.  

  098335016נא לפנות למשה אוסי   
 נא לפנות למשה אוסי 09-8335016

 מסע אל יהדות ספרד 
הרצאות בליווי מצגות וסרטים 

  ספרד תחת :מבין הנושאים 
הכיבוש הערבי; משוררים ות"ח 

ב"תור הזהב"; שירת החול והקודש; 
 האינקוויזיציה והגירוש; מטולדו

לצפת; הלאדינו, הפלמנקו והמוסיקה 
האנדלוסית; זמרים ואומנים חוזרים 

 אל שירת ספרד, ועוד.
  09-8335016משה אוסי 

  

התמונות בעלון באדיבות flicer, ויקפדיה ומרקוביץ' רקמה


