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 בלקפרשת 1
 ג"תשע

  הרב אליעזר קשתיאל/ דרך כוכב מיעקב 

 מרכזיםקורות המהאחד , ם"לדעת הרמב

בתורה לעובדה שאנחנו מאמינים בימות 

. פרשת בלק,  נמצאת בפרשתנו,המשיח

ים דורש את נבואתו ם בהלכות מלכ"הרמב

 כנבואה שמכונת ,ל"פ חז"ע, האחרונה של בלעם

כך מנבא " ָּדַרְך ּכֹוָכב ִמַּיֲעקֹב. "לה האחרונהואלג

  . בלעם את הופעתו של המשיח

 מתוארת ,הגאולה העתידית, המשיח

" ְוָקם ֵׁשֶבט ִמִּיְׂשָרֵאל ".לא סתם כוכב. ככוכב

הפרשנים לפי חלק מש, כלשון בלעם

  . וכב שביט לשון כזה

למה ? למה משיח מתואר ככוכב

הגאולה קשורה דווקא לסמל הזה 

  ?שנקרא כוכב

 שלכוכב יש ,ל"אומר המהר

.  על המון גורמיםחיקת לכתהשפעה מאוד מר

התנועה ים משפעים על אנחנו יודעים שהכוכב

 שלא .על כל מערכת הכוחות, האסטרונומית

השפעות אסטרולוגיות כאלו או לדבר על 

 לו השפעה שכוכב בא לתאר גורם שי. אחרות

 השפעה ,רב תחומית, רב זרועית, רב מערכית

  . עולמית

,  מתאר משהוא רחוקכוכב, מצד שניו

שלא מהעולם שלנו המאיר , עליון, נשגב

  . ממרחקים

הם ימים של תקווה לעולם , מות המשיחי

עם השלכות מגוונות מאוד . אחר ושונה, חדש

  . בכל תחומי החיים שלנו

יש גם , מות המשיח הולכים ומתקרביםכשי

מיד אחרי בלעם מתאר ש, כוחות שמתקוממים

, את מואב יש . יש מאבקיםקבעידריכת הכוכב מ

לא , קללא .  שבאים להלחם בנו ובני שתקעמל

פתח למשהו חדש יושים להנאקל לחיים ה

עליון , ק משהוא שנראה אפילו קצת רחו,לגמרי

נות בכל כך תים להשנושאיים ה לא קל לח.ונבדל

   .הרבה תחומים

 ושיתאנ יש התמודדות לא קלה של החברה

 אומר , אסור לאנושות."אֹוי ִמי ִיְחֶיה ִמֻּׂשמֹו ֵאל"

א יהשתחשוב ש ,עצמה כאלשתשים את , ל"המהר

 מתוך ההכרה והידיעה שיש אלא אין חיים. מושלמת

  .מה להתעלות ולעלות, ד במה להשתלםלנו עו

  תוורות טובששבת שלום וב

  

����  

  

הרב עקיבא / הצנוע והזדון 

  קשתיאל

ואת , בא זדון ויבוא קלון"

  )'ב', משלי יא" (צנועים חכמה

הזדון  "-פסוק זה אומר דורשני

יצד הוא וכ, מהו הזדון". הצניעות" לעומת  כאןדעומ

  .לעומת הצניעות המביאה לחכמה, מביא את הקלון

כאשר בא איש זדון בא עמו : "המצודות פירש

כעין ". ואת צנועים חכמה, יבזה את הבריותכי , קלון

וכך כתב , ם"ג והמלבי"דבריו פירשו גם הרלב

הזד הוא החולק על דרכי החכמה ועל : " ם"המלבי

 לעבור עליה בשאט האמת בטענות והיקשים ומזיד

 מן הצנוע שמסתיר פניו מעלות ךהפוהוא , נפש

כי החכמה ולא יקבעו דר... במעלות ויודע מה ערכו

ולא יזיד , ע לרבותיומו המאמין ומקבל ושרק בלב

  ...".לחלוק עליהם

מתיחס אל " זדון"ה, ה לפי ביאור ז, אם כן

הזד . ת ובירור דרך החיים הנכונהואחקירת המצי

מעוניין בהצלחתו , הוא מי ששם את עצמו במרכז

 -ובעיקר, ולא כל כך מקשיב לזולתו, האישית

, הא לפסוק ז"ראה גם בפירוש הגר. (לרבותיו

נוע הוא זה שמרובה שתיקתו הצ). פירש בזו הדרךש

לשמוע , הוא עסוק בעיקר בללמוד. על דיבוריו

ופחות בלהביע ולהבליט את מה . ולעמוד על האמת

מות המשיח הולכים כשי 
יש גם כוחות , ומתקרבים

בלעם מתאר , שמתקוממים
מיד אחרי דריכת הכוכב ש

 ם יש מאבקיקבעימ
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 -"את צנועים חכמה... " יודע ומשיברשהוא כב

, ההקשבה, החכמה באה בעקבות הצניעות

  .חוסר ההבלטה האישית

ב נתי, נתיבות עולם(ל מפראג "המהר

המחדדת את ההפכיות , מוסיף נקודה) הצניעות

מי שאינו צנוע הוא הנקרא : "שבין הזדון לצנוע

". שאין לו בושה להיות מתפעל מן הבריות, זדון

  .הוא מי שחסרה לו בושה" זדון"ה

תכונת הבושה היא ביטוי לנקודת אמת 

 - המצפון הפנימי.המוטבעת בנפשמוסרית 

וא מוליד בו וה, המוסרי חי ופועם בתוך האדם

ולא ", במובן החיובי, כמובן (.תכונה של בושה

 המקום להרחיב מידי ןאולא כ, "בישן למד

. יש מוסר,  אמתשיכי ,  לנפשברור). יה זובסוג

שאין לו בושה האדם . והיא מרגישה מחויבת לה

עז פנים הוא זה ".  בתוך עצמו"הוא זה שחי 

.  מחויב למה שסביבוששלא מתפעל ולא מרגי

עז "על , "עזות דקדושה"כמובן יש , ם כאןוג(

החכמה היא אמת ). ולא נרחיב בכך, "כנמר

.  לאדם צרהיא לא מתאימה, כללית וגדולה

  .ית לחכמהשפהצניעות היא ההכשרה הנ

החכמה בעצמה היא צנועה  "-ויותר מכך

ומי שכל מעשיו ... ואין החכמה בנגלה, ונסתרת

בל מי א... בצניעות ובסתר נמשך אחריו החכמה

ואין ,  זה הוא גשמי-שכל מעשיו בבלתי צניעות

היא . ראוי אליו  החכמה היא האמת של חיינו

הן . התהעיניים החיצוניות לא רואות או. נסתרת

כדי . תיר את החכמהרואות את הלבוש המס אל

 חייבים -  את החכמה-ים באמתיאת החלהכיר 

לסגל לעצמינו אורח חיים כזה שמפתח בנו את 

. קשבה וההתבוננות ברובד הנסתרכשרון הה

 מגביר באדם - בכל אורחות חיינו-חוסר צניעות

הוא עלול . את השיעבוד לעיניים מוחשיות

לויות הג, לשקוע בראיית החויות של החיים

רק הצניעות . תואכמצי, כחזות הכל, והפשוטות

אל ,  האדם להתקשר אל החכמההיא  מכשירה את

  .ת לאמיתתההמציאו

התעורר רגש , כבלעם, גם לרשע שבאומות

עם מידת  כשהוא נפגש, ורוח מיוחדת, מיוחד

וישא בלעם את עיניו וירא את  ":בישראלניעות שצה

 ראה שאין פתחי -ראה מה. ישראל שוכן לשבטיו

ם הללו שתשרה יאמר ראוי. וונים זה לזהאהליהן מכ

אמר את הפסוק ד ומי). 'ב ס"ב' גמ" (עליהם שכינה

מה טובו אהליך יעקב משכנותיך : "םהמפורס

  ".ישראל

עם , הכשרונות הרוחניים המיוחדים שלנו

השראת . יתגלו מתוך חיי הצניעות והטהרה, ישראל

 . בתוכנו- גילוי רוח הקודש למדרגותיו-שכינה

.  התרבותית לכך-ת את ההכשרה הנפשיתשדור

 איננה -ות החייםחבכל אור,  בכל תחום-צניעות

. ויהוהח" עוצמות"על " ויתור "או" חוסר חיים"

מחדירה שייכות , הצניעות יוצרת עומק. להיפך

שייכות שאיננה מן השפה , עמוקה לעומק החיים

של דרשות יפות על " פיטומי מילים"לא . ולחוץ

, אלא בקשת חיים אמיתית, וכדומה" ערכים"

ככל ". אבקש' דאת פניך ", הכוספת לחיים קודשים

את התשוקה ,  העומק-ניםשנרבה את דרישת הפ

ה "כך בעז, תם האמיתיתובמשמע, באיכותם, לחיים

  .כה להארה ממרום של רוח של קדושה בארצנוזנ

  
  

����  

  

  'מכנף הארץ זמירות שמענו'

  .של חסד מבקש רק טוב עם !טובו אוהלך יעקבמה 

השייך למרחבי עם  ...קצהו תראה וכולו לאאפס 

  .האין סוף

עם  ...מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנוכי 

  .המהלך בעולם הגבהים ראשו בשמים
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שיודע עם  ...ת מלך בו אלוקיו עמו ותרוע'ה

  .לרדת לפרטי פרטים ולדייק

עם  ...ת ראם לופמוציאנו ממצרים כתועאל 

  .הקשיים ויצא מן המיצרשיכל את כל 

כרע  ...עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשבהן 

  !!!כמה זכינו, רבץ כארי וכלביא מי יקמנו

  !שלום ומבורךשבת 

  יואל

  

  

 

  

  חדשות ואירועים

  א והמטבח"מבניית חדעדכון 

 אנו עושים מאמצים רבים על מנת לסיים את
של המטבח וחדר האוכל על ' בנית שלב א

 ל"מנת שהתלמידים יוכלו להתחיל את שנה
  יהבאה במבנה החדש והמודרנ

   המשך הידיעה באתר

   ל "בעניין הגיוס לצה' ן גוקריאת כיו

ה פורסמה חוברת נוספת של שעברבשבת 
בעניין הגיוס ' כיון חלק גקריאת  -הרב אלי

החוברת נמצאת , נטלויון בול והש"לצה
  .הבאתרנו למעוניינים בקריאת


