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  כה פרק . במדבר1

אן( ב) ֶ֣ ְקר  ם ַות ִּ י ָלָעָ֔ ֵ֖ ְבח  ֶ֑ן ְלזִּ יה  אַכל ֱאלֹה  ֶֹ֣ ם ַוי  ו   ָהָעָ֔ ֲחוֵ֖ ַ ת  ְ ש  ִּֽ ן ַוי ִּ ִּֽ יה  אלֹה   :ל ִּֽ

ד( ג) מ  ָּ֥ צ ָ ֵ֖ל ַוי ִּ ָרא  ש ְ ַעל יִּ ֹור ְלַבֶ֣ עֶ֑ ְ ַחר־ַאָּ֥ף פ  ִּֽ ל ְיקָֹוֵ֖ק ַוי ִּ ִּֽ ָרא  ש ְ יִּ  :ב ְ

 
  א עמוד קו דף סנהדרין מסכת בבלי . תלמוד2

 אמר...לעמך הזה העם יעשה אשר איעצך לכה לעמי הולך הנני
, פשתן לכלי מתאוים והם, הוא זימה שונא אלו של אלהיהם: להם
 זקינה, זונות בהן והושיב, קלעים להן עשה: עצה ואשיאך בוא

 קלעים להן עשה. פשתן כלי להן וימכרו, מבפנים וילדה מבחוץ
 וילדה מבחוץ זקינה, זונות בהן והושיב, הישימות בית עד שלג מהר

 לטייל ויוצאין ושמחין ושותין אוכלין שישראל ובשעה, מבפנים
 אומרת זקינה? פשתן כלי מבקש אתה אי: הזקינה לו אומרת, בשוק

 כך ואחר. פעמים ושלש שתים. בפחות לו אומרת וילדה, בשוה לו
 יין של וצרצורי. לעצמך ברור שב, בית כבן את הרי: לו אומרת

 של יין( ולא עמוני של יין) נאסר לא ועדיין, אצלה מונח עמוני
. בו בער ששתה כיון? יין של כוס שתשתה רצונך: לו אמרה. נכרים

 עבוד: לו אמרה, חיקה מתוך יראתה הוציאה. לי השמיעי: לה אמר
 כלום, לך איכפת ומה: לו אמרה -. אני יהודי הלא: לה אמר! לזה

 [.בכך שעבודתה יודע אינו והוא, ]פיעור אלא ממך מבקשים
 
  כה פרק במדבר החיים . אור3

ונראה ...וישב ישראל בשטים וגו'. צריך לדעת מה צורך בהודעת מאמר זה, 

לפרש שהכתוב יעיד סיבת הזנות שהיתה לפי שיצאו העם לטייל חוץ למחנה 

 ישראל ושם נמצאו בנות מואב

 
  ד פרק דברים. 4

א( ב) פו   לֶֹ֣ ִ֗ ָבר   ֹתסִּ ֶׁ֤ר ַעל־ַהד ָ י   ֲאש   ה ָאנֹכִּ ֶ֣ ם ְמַצו   ְתכ ָ֔ א א  ו   ְולָֹּ֥ ְגְרעֵ֖ ו   תִּ נ  ֶ֑ מ    מִּ

ר מִֹ֗ ְ ש  ְצֹות  לִּ ת־מִּ ק א  םקֱאלִֹּֽ  ְיקָֹוֶ֣ ָּ֥ר יכ ָ֔ ֵ֖י ֲאש   ָּ֥ה ָאנֹכִּ ם ְמַצו   ִּֽ ְתכ   :א 

ם  ( ג) יכ  ינ  ִּֽ ֹות ע  רֹאָ֔ ת ָהִּֽ ֵ֪ ָּ֥ה א  ר־ָעש ָ ַעל ְיקָֹוֵ֖ק ֲאש   ַבֶ֣ ֹור ב ְ עֶ֑ ְ י פ  ֶ֣ ִּ יש   כ  ִ֗  ָכל־ָהאִּ

ֶׁ֤ר י ָהַלְך   ֲאש   ֶ֣ ֹור ַאֲחר  עָ֔ ְ ַעל־פ  וֹ  ַבִּֽ ידֵ֪ מִּ ְ ש  ךָ  יךָ ֱאלֹק ְיקָֹוָּ֥ק הִּ ִּֽ ְרב   ק ִּ  :מִּ

 
  א עמוד סד דף סנהדרין מסכת בבלי . תלמוד5

, ביותר חולה שהיתה אחת בנכרית מעשה: רב אמר יהודה רב אמר
 עבודה לכל ותעבוד תלך - מחוליה אשה ההיא תעמוד אם: אמרה

 עבודה לכל+ והלכה: ס"הש מסורת( +ועבדה) עמדה, שבעולם זרה
? לזו עובדין במה: לכומרים שאלה לפעור שהגיע כיון. שבעולם זרה

: אמרה. בפניה ומתריזין, שכר ושותין, תרדין אוכלין: לה אמרו
. בכך זרה עבודה תעבוד ולא, לחוליה אשה ההוא שתחזור מוטב
 פתיל כצמיד - פעור לבעל הנצמדים - כן אינן ישראל בית אתם

 
  א עמוד סד דף סנהדרין מסכת בבלי . תלמוד6

, אחת לנכרית חמורו שהשכיר אלס בן בסבטא מעשה: רבנן תנו
 לאחר. ואצא שאכנס עד המתן: לו אמרה לפעור שהגיעה כיון

 ולא: לו אמרה. ואצא שאכנס עד המתיני את אף: לה אמר שיצאה
 וקינח, בפניו פער, נכנס. ליך איכפת ומאי: לה אמר -? אתה יהודי

 אדם היה לא מעולם: ואומרים: לו מקלסין כומרין והיו, בחוטמו
 בכך לזו שעבדו

 
 . שיחות מוסר מאמר עח7

אלא נראה שכח משיכתה של ע"ז מאוסה זו הוא משום שאין בו שום גדרים, 
לם הכל פרוץ והפקר, אין דבר בעולם שחייבים לכבדו, ואין 'ערך' בעו

 –שצריך להתייחס אליו בדרך ארץ. ויותר מזה זוהי מהותו של 'בעל פעור' 

עבודתה היא ביזויה, וכל המרבה לבזותה הרי זה משובח... וזה ע"ז שכל 
היה כוח משיכתה של ע"ז דפעור. ואף בדורנו אנו קיימת רוח טומאה זו, 

כל ואעפ"י שביטלו חז"ל את יצרא דע"ז מ"מ כוח טומאה זו של פריצת 
 הגדרים לא בטל ועוד גבר בימינו ר"ל

 
  ה פסוק כב פרק במדבר י". רש8

 כדי, רשע גוי על שכינתו הוא ברוך הקדוש השרה מה מפני תאמר ואם
, למוטב חזרנו נביאים לנו היו אלו לומר לאומות פה פתחון יהא שלא

 בעריות גדורים היו שבתחלה, העולם גדר פרצו והם נביאים להם העמיד
 :לזנות עצמן להפקיר עצה להם נתן וזה
 
  274 עמוד לעולם( אייזנשטיין) המדרשים . אוצר9

 ולמחר כך עשה לך אומר היום הרע יצר של אומנתו היא שכך
 .ז"ע עבוד לך יאמר

 
  א עמוד כב דף קידושין מסכת בבלי . תלמוד10

, איש אשת ואפילו - אשת, שביה בשעת - בשביה וראית: ר"ת
 שיאכלו מוטב, הרע יצר כנגד אלא תורה דברה לא - תואר יפת

 נבילות תמותות בשר יאכלו ואל שחוטות תמותות בשר ישראל
 

  כא פרק . דברים11

ֵ֖ה  ( יב) אתָ ֹוךְ  ַוֲהב  ֶ֣ ל־ת  ֶ֑ךָ  א  ית  ָחה   ב   ל ְ ה   ְוגִּ ָָ֔ ת־רֹאש  ֵ֖ה א  תָ יהָ  ְוָעש ְ ִּֽ ְרנ  ָ פ  ת־צִּ  :א 

יָרהִ֩ ( יג) ִ֩ סִּ ת ְוה  ְמַלַ֨ ת־ש ִּ ה   א  ְבָיָ֜ ִּ יהָ  ש  ָעל ִ֗ ָבה   מ  ְ ש  ִּֽ ךָ  ְויָ ית ָ֔ ב  ְכתֵָ֪ה ב ְ ָבִּֽ ת־ ו  א 

ָּ֥יהָ  ֵ֖ה   ָאבִּ ָ מ  ת־אִּ ַרח ְוא  ֶ֣ ֶ֑ים י  ַחר ָימִּ ן ְוַאַ֨ ָ֜ ֹוא כ   בֶׁ֤ ָ ל  יָה   ת  ה   א  ָָ֔ ְבַעְלת  ָּ֥ה ו   ְלָךֵ֖  ְוָהְיתָ

ה ִָּֽ ש    :ְלאִּ

 
 שיחות מוסר מאמר פד. 12

שיאר ...ולכן הציבה לו התורה כמה וכמה תנאים להתירה וכל כך למה, כדי 
גדור אחר כך, והיינו, שאע"פ שכדי שיוכל לעמוד בנסיון פרצה התורה 
פירצה בגדרו והתירה לו 'בשר תמותות', מכל מקום גדרה התורה גדר סביב 
לפירצה זו, כדי שישאר גדור אף לאחר הפירצה, והגדר הזו תועיל לו להיות 

 שמור
 

  א עמוד כט דף סנהדרין מסכת בבלי . תלמוד13
 לא יםקאל אמר שנאמר - גורע המוסיף שכל מניין: חזקיה אמר

 ומתוך, הנגיעה על הזהירם לא הוא ברוך )הקדוש .בו תגעו ולא ממנו תאכלו

 מיתה שאין ראי: לה אמר, בו שנגעה עד האילן על חוה את הנחש שדחף, גירעו - תוספת
 (.תמותי לא האכילה על אף, הנגיעה על

 
  א הערה ד פרק דברים הערות תמימה תורה. 14

כל המוסיף גורע, והענין הוא דכיון שירשה האדם לעצמו להוסיף יאמין כי מה 

 שקצוב בתורה אין זה לעכובא דוקא, וממילא לפעמים ירשה לעצמו גם לגרוע

 
 . שיחות מוסר מאמר עט15

ואף הלאו ד"לא תוסיפו" ענינו כך, שכל המוסיף על מצוות ה'', אומר כי 
ואיסורים, וא"כ אף את מצוות ה' אינו מקיים  יפה כח דעתו לקבוע מצוות

אלא מפני הכרעת דעתו. והוא מה שכתוב בוידוי דרבינו ניסים גאון ז"ל: 
"את אשר התרתי אסרתי ואת אשר אסרתי התרתי", האחד תלוי בשני, וכשם 
"שאסרתי התרתי" הוא עוון גדול, כמו כן עוון גדול הוא "אשר התרתי 

 להם. אסרתי, כי שניהם שורש אחד
 

  ב עמוד כו דף סנהדרין מסכת בבלי . תלמוד16

 עני: ששת רב אמר. לעדות כשר העריות על החשוד: נחמן רב אמר
 לענין נחמן רב ומודה: רבא אמר? וכשר בכתפיה ארבעין, מרי

 אמרן לא: פפא רב ואיתימא רבינא אמר. פסול שהוא אשה עדות
: דתימא מהו -! פשיטא -. בה לן לית - לעיולה אבל, לאפוקה אלא

 : לן משמע קא', וגו ימתקו גנובים מים דכתיב, ליה עדיפא הא
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  ב עמוד כו דף סנהדרין הדף על . דף17

 מוסר שיחות) ל"ז שמואלביץ ח"הגר אומר - רואים אנו מכאן
 - מעול להשתחרר והתאוה הדמיון מגיע היכן עד'( ל מאמר -

 .הפקר חיי ולחיות גדרים לפרוץ
 שהוא, בגמרא אמינא הוה ויש, איש אשת אינה זאת אשה שהרי
 אשת" שתהיה, העיניים להאחיז כדי שקר עדות להעיד מוכן
, ימתקו גנובים מים ואז, באמת לא אבל - הבריות בעיני" איש
 הדמיוני הגדר פורץ הוא כאשר, האיסור של הטעם יותר לו ימתק
 .בעצמו הוא שבנה

 
  ב פרק א . מלכים18

ה( ח) ֶ֣ נ   ךָ  ְוהִּ מ ְ י עִִּ֠ ְִּֽמעִַּ֨ ִּ א ש  ָרָּ֥ ן־ג   י   ב  ינִּ ן־ַהְימִּ ים ב  ֻחרִּ ב ַ ו א מִּ י   ְוהֶׁ֤ ְלַל נִּ ִּֽ ה קִּ  ְקָלָלֶ֣

ת צ  ָ֔ ְמר  ֹום נִּ יֵ֖ ִֶּ֣י ב ְ ְכת  ם ל  יִּ ד ַמֲחָנֶ֑ ו א־ָיַרֶׁ֤ י   ְוהִּֽ ְקָראתִּ ן לִּ ָ֔ ְרד   ע ַהי ַ ַבִּֽ ַָ֨ ש   וֹ  ָוא   לֶׁ֤

יקָֹוק   ר ַבִּֽ אמָֹ֔ יְתָךֵ֖  ל  ִּֽ ם־ֲאמִּ ב אִּ ר  ָחִּֽ  :ב  

ה  ( ט) ָ הו  ַאל־ת ְ  ְוַעת  ָ֔ י ַנק   ֵ֪ ִּ ָּ֥יש   כ  ה ָחָכֵ֖ם אִּ ָ ָ  ָאֶ֑ת  ַדְעת  ִּֽ ת ְויָ ֶ֣ ֶ֣ר א  וֹ  ֲאש   ה־ל ָ֔ ֲִַּֽעש    ת 

ָָּ֧ וֹ  ְוהֹוַרְדת  יָבתֵ֪ ת־ש   ם א  ָדֵ֖ ֹול ב ְ אִּֽ ְ  :ש 

ח( לו) ַלֶׁ֤ ְ ש  ְך   ַוי ִּ ל  א ַהמ    ְקָרֶ֣ י ַוי ִּ ְמעִָּ֔ ִּ ר ְלש  אמ  ֶֹ֣ וֹ  ַוי  ה־ְלָךָּ֥  לִ֗ נ  ִּֽ ְ ת  ב  יִּ ם ַב  ַלִָּ֔ ָ ו ש  ירֶ֣  ב ִּ

 ֵ֖ ָ ְבת  ַ ֶ֑ם ְוָיש  ָ א ש  ָּ֥ צ  א־ת  ם ְולִֹּֽ ֵָ֖ ש   ה מִּ ָנה ָאָּ֥נ   :ָוָאִּֽ

ה׀( לז) ֶ֣ ֹום ְוָהיָ יֶ֣ אְתָךִ֗  ב ְ ָ  צ  ַבְרת  ַחל ְוָעִּֽ ת־ַנֶ֣ ֹון א  ְדרָ֔ עַ  קִּ ע ָידָֹּ֥ ַדֵ֖ י ת   ֶ֣ ִּ ֹות כ   מֶ֣

ו ת מֶ֑ ָ ְמָךֵ֖  ת  ה ד ָ ָּ֥ ְהי  ִּֽךָ  יִּ  :ְברֹאש  

ר( לח) אמ  ַֹ֨ י ַוי  ֶׁ֤ ְמעִּ ִּ ְך   ש  ל  ֹוב ַלמ    ר טֶ֣ ָבָ֔ ֶׁ֤ר ַהד ָ ֲאש   ר   כ ַ ב   י ד ִּ ֶ֣ ךְ  ֲאדֹנִּ ל  ֵ֖ן ַהמ  ָ֔  כ  

ֶ֣ה ךָ  ַיֲעש   ֶ֑ ב ַעְבד   ש   ָּ֧ י ַוי   ֵ֪ ְמעִּ ִּ ם ש  ַלִֵּ֖ ָ ירו ש  ָּ֥ים ב ִּ ים ָימִּ ִּֽ ִּ  ס: ַרב 

  
  ב עמוד כב דף סוטה מסכת בבלי . תלמוד19

 ממי ולא הפרושין מן תתיראי אל: לדביתיה מלכא ינאי לה אמר
 שמעשיהן, לפרושין שדומין הצבועין מן אלא, פרושין שאינן

 .כפנחס שכר ומבקשין זמרי כמעשה
 

  א עמוד פב דף סנהדרין מסכת בבלי . תלמוד20

 דיני דנין הן: לו אמרו, סלוא בן זמרי אצל שמעון של שבטו הלך
 עשרים וקיבץ עמד - עשה מה? ושותק יושב ואתה, נפשות

 -! לי השמיעי: לה אמר, כזבי אצל והלך, מישראל אלף וארבעה
 לגדול אלא תשמעי לא: אבי לי צוה וכן, אני מלך בת: לו אמרה
 גדול שהוא אלא עוד ולא, הוא שבט נשיא הוא אף: לה אמר. שבהם

, לוי, לבטן שני)שמעון  לבטן שלישי והוא לבטן שני שהוא, ממנו
 בן: לו אמר. משה אצל והביאה, בבלוריתה תפשה (.לבטן שלישי
 מי יתרו בת - אסורה תאמר ואם? מותרת או אסורה זו! עמרם

 דכתיב והיינו, בבכיה כולם געו, הלכה ממנו נתעלמה? לך התירה
 מועד. אהל פתח בכים והמה

 

  כה פרק פינחס - בלק פרשת במדבר יונתן . כתר21

 :מועד אהל פתח ועומדים שמע וקוראים בוכים והם
 

 . והגדת22

! השכר ומגיעם במעשיהם שמצילים הם שבטוחים, ל"זצ מבריסק הרב ופרש

, םאלהיה לזבחי לעם ותקראנה, "מואב בנות עם וזנה יצא העם. זמרי והדוגמא

" בישראל' ה אף ויחר, פעור לבעל ישראל ויצמד. לאלהיה וישתוו העם ויאכל

. זרה בעבודה וגם בזנות גם חוטאים, מואב בנות אל יוצאים אם: זמרי אמר

 .במיעוטו הרע זה. לבדה בזנות נחטא וכך המחנה אל מואב בנות את נביא

, היא שלך התורה. פשרות לפשר שמך מי: וקנא פנחס קם. הכרחית פשרה

 ?!המצוות על בעלים אתה
 
  ב עמוד ו דף סנהדרין מסכת בבלי . תלמוד23

 כנגד אלא בוצע נאמר לא: אומר מאיר רבי'. ה נאץ ברך ובוצע
, אחינו את נהרג כי בצע מה אחיו אל יהודה ויאמר שנאמר, יהודה

 ברך ובצע: נאמר זה ועל, מנאץ זה הרי - יהודה את המברך וכל
 '.ה נאץ

 
  ב עמוד ו דף סנהדרין מסכת אגדות חידושי א"מהרש. 24

 והציל במצרים יוסף שנתגדל טובה נמשך ההוא שמהמעשה שמפני ל"וי
 על יםאלק כוונת שנגמרה במעשהו יהודה ישובח לכאורה מרעב העולם

 שיראה' לה מנאץ זה שהחושב א"לכ' וגו שלחני למחיה כי יוסף ש"כמ ידו
 אלא מרשע ל-לא וחלילה כן לעשות יהודה בלב שנתן י"ע הדבר סבב' שה

 מעשהו על יהודה תפארת יהיה לא ולעולם' כו הטוב הדבר יצא' שמה
 

  ז פסוק כה פרק . במדבר25

ְרא יְנָחס   ַוי ִַ֗ ִּֽ ר פ ִּ ְלָעָזָ֔ ן־א  ן ב   ן־ַאֲהרֵֹ֖ ִּֽ ֶ֑ן ב   ֹה  ָקם   ַהכ  ֹוךְ  ַוי ָ  ֶ֣ ת  ה מִּ ָדָ֔ ע  ח ָהִּֽ ָּ֥ ק ַ ַמח ַוי ִּ  רֵֹ֖

וֹ  ָידִּֽ  :ב ְ

 
  ז פסוק כה פרק במדבר י". רש26

 ממך מקובלני למשה לו אמר, הלכה ונזכר מעשה ראה - פינחס וירא( ז)
 ליהוי איהו דאגרתא קריינא לו אמר, בו פוגעין קנאין ארמית הבועל

 ':וגו בידו רומח ויקח מיד, פרוונקא
 

  א עמוד פב דף סנהדרין מסכת בבלי . תלמוד27

 .לו מורין אין - לימלך הבא: יוחנן רבי אמר חנה בר בר רבה אמר
, לו מורים אין - בו יפגע אם מעשה ובשעת דין בבית לימלך הבא קנאי)

 . (נמלך ואינו מעצמו למקנא אלא נאמרה שלא
 

 שיחות מוסר מאמר פה. 28
ובביאור הדברים נראה לומר, דדין זה שאין מורין לו הוא מעצם מהותה של 

בו" ו"אין מורין לו", לא  פוגעים"קנאים  –ההלכה, שכך נאמרה הלכה זו 
תיתכן הוראת דיין בדין זה, כי הרשות לפגוע בו ניתנה אך ורק לזה שקנאת 

טהורה, אות בוערת בקרבו ואין לו שום חשבון נוסף מלבד קנאת ה' -ה' צב
ומתוך קנאה זו הוא פוגע בחוטא זה, אבל אם לא הגיע לידי כך הרי זו 
רציחה, ובמשקולת דקה זו שבין "קנאת ה'" ל"רציחה" לא שייך הכרע על 

 ידי דיין
 

  יב פסוק כה פרק . במדבר29

ֵ֖ן ר ָלכ  י ֱאמֶֹ֑ ַ֨ ְננִּ ָּ֥ן הִּ וֹ  נֹת  ֵ֖י לֵ֪ יתִּ רִּ ת־ב ְ ֹום א  לִּֽ ָ   : ש 
 

  יח פסוק כז פרק . במדבר30

ר אמ  ַֹ֨ ק ַוי  ה ְיקָֹוָ֜ ל־מֹש  ִ֗ ֶ֣עַ  ַקח־ְלָך   א  ֻ ת־ְיהֹוש  ו ן א  ן־נָ֔ ֵ֖יש   ב ִּ ר־ אִּ ֲאש  

ו חַ  וֹ  רֶ֣ ֶ֑ ָּ֥  ב  ָ ת־ָיְדָךֵ֖  ְוָסַמְכת  יו א   :ָעָלִּֽ
 

  יח פסוק כז פרק במדבר י". רש31

 :ואחד אחד כל של רוחו כנגד להלוך שיוכל שאלת כאשר - בו רוח אשר
 

  יא פסוק יג פרק א . שמואל32

ר אמ  ָֹּ֥ ֵ֖ל ַוי  מו א  ְ ה ש  ֶ֣ ֶ֑יתָ  מ  ר ָעש ִּ אמ  ֶֹ֣ ֡או ל ַוי  ָ יִ֩  ש  יתִּ י־ָראִּ ִּֽ ִּ ץ כ  י־ָנַפַ֨ ִּֽ ם כִּ  ָהָעָ֜

י ָעַלִ֗ ה   מ  ָ ד לֹא־ָב אָת  ְוַאת  ים ְלמֹוע ֶ֣ מִָּ֔ ֵ֖ים ַהי ָ ִּ ת  ְ ש  ים ו ְפלִּ ָּ֥ ֱאָספִּ  נ 

ש   ְכָמִּֽ ר מִּ ה ָואַֹמִ֗ ת ָ ו   ַעִ֠ ְרדַ֨ ִֶּׁ֤ים י  ת  ְ ש  ַלי   ְפלִּ ל א  ְלג ָָ֔ י ַהג ִּ ָּ֥ ְפנ  א קְיקָֹוֵ֖  ו   לֶֹ֣

י יתִּ ֶ֑ ל ִּ ק חִּ ַָ֔ ְתַאפ  א  ה ָוִּֽ ֵ֖ ה ָוַאֲעל    ס: ָהעָֹלִּֽ
 

  יג פרק א שמואל י". רש33

 אני העולה להעלות אליך יורד הנני לך אמרתי הלא - עשית מה( יא)
 אומר לבי שהיה רצוני על נתחזקתי - ואתאפק( יב) :אתה ולא אותה אעלה

 :העולה ואעלה לבי את העמדתי כרחי על לך להמתין
 

  א עמוד עה דף בתרא בבא מסכת בבלי . תלמוד34

 זקנים, הודך כל ולא - עליו מהודך ונתתה: אומר אתה בדבר כיוצא
 לבנה כפני יהושע פני, חמה כפני משה פני: אמרו הדור שבאותו

 

 
 
 



 
 
 
 

 סיכום
 

מסופר כיצד הצליחו מואב על פי עצת בסוף פרשת בלק  – 1-3
 בלעם, להחטיא את ישראל.

נה מבחוץ וילדה קלעים והושיבו בהם זונות, זקבנו המואבים 
מבפנים. ישראל היו יוצאים לטייל בשוק. הזקינה היתה קוראת 

לו מחיר מסוים,  הלהם ומעניינת אותם בכלי פשתן ומציע
הילדה היתה מציעה גם היא כלי פשתן במחיר מוזל. היהודי 
היה נופל בפח והולך לקנות אצל הילדה והיא היתה אומרת לו 

אתה כבן בית, בוא תכנס ותבחר לעצמך, שם הייתה  הרי
וכשביקש לזנות אותה הוציאה ע"ז מכיסה  משקה אותו ביין

וכך היה מגיע  ואמרה שהיא תענה לו בתנאי שיעבוד לפסל 
 לזנות איתה וגם חוטא בע"ז.

הגמרא מדגישה שכל הנפילה באה משום שעדין לא נאסר יין 
ן של נכרים, גדר זו היתה של נכרים ואילו היה נאסר לשתות יי

שומרת על היהודי שלא לשתות וכך לא היו חוטאים. ואם נשאל 
סוף סוף מה הטענה על ישראל הרי עדין לא היה איסור ונמצא 
שכלל לא פרצו את הגדר, מבאר האו"ח שעצם היציאה לטייל 
מחוץ למחנה ישראל היה בה פריצת גבולות וכשפורצים גבולות 

 קרובה.  הסכנה גדולה והנפילה
 

 ת אותם הציבווחובה לא לחרוג מהגבולבשיעור זה נעסוק ב
התורה וחז"ל. החריגה מהגבולות היא תחילת הנפילה ומאידך 

 שמירה על הגבולות היא הדרך להתעלות מעלה מעלה. 
 

התורה מצווה אותנו 'לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי  – 4-8

אומרת 'עיניכם ומיד לאחר מכן  מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו'
את אשר עשה ה' בבעל פעור...' ולכאורה תמוה הקשר  הרואות

 לאיסור עבודה לבעל פעור.  'בל תוסיף'בין איסור 
בגמרא מבואר שעבודת פעור היתה עבודה בזויה מאד, 

הי פעור. וככל ואוכלים, שותים ומוציאים את הפסולת על אל
עבודתו כך היתה נחשבת  מרבה לבזות את פעור, שהיה האדם

למשובחת יותר. וכאותו אדם שעשה צרכיו והגדיל לקנח עצמו 
 בחוטמו של פעור וכמרי פעור שיבחוהו.

אפשר לומר שכמרי פעור היו אנשים חסרי שכל ובינה, אנשים 
מם המציאו ע"ז מועזויים ומשועממים שכדי להפיג את שב

אך אם נאמר כך, תמוה איך רבים מישראל נהרו משונה כזו. 
דובר באנשים ר' חיים שמואלביץ מבאר שכלל לא מ זו. אחר ע"ז

גיה שלמה. העבודה לפעור ואולידפשים, אלא מדובר באייט
באה לומר 'אין גבולות', הכל פרוץ ומופקר, האדם לא משועבד 
לכלום, אפילו לא לאלהיו, האדם הוא יצור חופשי שיכול לעשות 

, בטל אמנם בימינוש . מוסיף ר' חיים לבארככל העולה על רוחו
ב רוץ גדרות, התשוקה לא להיות מחוייצר ע"ז, אך התשוקה לפ

 כלל לא בטלה ואולי אף התעצמה.
עוון זה.  על פי באור זה, מובן למה דווקא דרך בלעם התגלגל

אם קיים נביא אין זה מחייב כלום.  בלעם הוא ביטוי לכך שגם
רש"י מדגיש שכל סיבת נתינת כוח הנבואה לבלעם באה כדי 

הורות לאומות שעל אף שהיו נביאים בתוכם, עובדה זו לא ל
 להם לפרוץ את גדרו של עולם.  ההפריע

 
חשובה היא עד מאד. אפילו חריגה  שמירת על גבולות – 9

כי  ,קטנה עלולה להביא אותנו לפריקת עול ולמעשים נוראיים
כך היא דרכו של היצר היום אומר לך עשה כך ולמחר אומר לך 

יצר הרע אינו טיפש, הוא יודע שאם ילך על כל לעבוד ע"ז. 
הקופה זה לא יעבוד. אך הוא גם יודע שאם יפרוץ לאט לאט 
הצלחתו מובטחת. חובתנו לא לסתות מהגבולות אפילו במעט 

 וכך ורק כך נוכל להתמודד עם הנפילות ולנצחם. 

 
מצווה מיוחדת ציוותה אותנו התורה 'אשת יפת  – 10-12

ה בה דיברה התורה כנגד יצר הרע זה תואר'. הפעם היחיד
התורה עמדה על דעתו של האדם במצוות אשת יפת תואר. 

בהיותו שרוי במלחמה וידעה שאם לא נתיר לו לאכול בשר 
תמותות שחוטות הוא יבוא לאכול בשר תמותות נבלות. התורה 
מודעת לכך שיש כאן יציאה מהגבולות הרגילים ולכן מיד אנו 

ת את ההיתר בגבולות מיוחדים. ומבאר מוצאים שהתורה גובל
ר' חיים שמואלביץ שנתינת האור הירוק להתיר אשת יפת תואר 
מחייבת יצירת גבולות כדי למנוע התדרדרות לתהום. ואם 
נשאל סוף סוף התורה 'פרצה' גבולות, נענה שאם התורה 

 'פרצה' אין זה פירצה אלא חלק מהגבולות הקיימים.
 

אינה רק להוריד את מחיצות אלא יצת הגבולות רפ – 13-15
גם להוסיף מחיצות. כראייה לכך שהוספת מחיצות תגרום 

על  חוה  שהוסיפהשל  את טעותהלנפילות מביאה הגמרא 
איסור האכילה מעץ הדעת איסור נגיעה. כשדחף הנחש את 
האשה על העץ ואמר לה: ראי איך נגעת בעץ ולא אירע לך 

ך מאומה'. האשה סברה מאומה, כך גם אם תאכלי לא יארע ל
 וקיבלה ואכלה ועברה על הציווי. 

בטעם האיסור להוסיף גדרות ביאר בעל התורה תמימה שבכך 
שהאדם מרשה לעצמו להוסיף על איסורי התורה וחז"ל, הוא 
מפתח לעצמו מחשבה שהתורה אינה מוחלטת.  מחשבה זו 
תביא אותו לא רק להוסיף גדרות אלא גם להוריד גדרות, משום 

תורה אינם מוחלטים, אם כן כשם שדברי  חושב האדם שכאשר
 שהתורה לא דייקה באיסורים כך גם לא דייקה בהתרים....

 
פריצת הגבולות הן להיתר והן לאיסור היא קושי גדול,  – 16-18

 משום שטבעו של האדם לפרוץ את המסגרת. 
מובאת שיטת רב נחמן שהחשוד על העריות כשר  בגמרא

לעדות אשה לעדות אך לעדות אשה הוא פסול וביאר רב פפא ש
כאשר  מבעלה אבל פסול רק כאשר עדותו באה להוציא אשה 

 הכשר עדותו תגרום לכך שהאשה תשאר תחת בעלה עדותו
 )הרי הוא פרוץ בעריות ואם כבר יעיד עדות שקר ודאיובגמרא הקשו פשיטא! 

שיעיד עדות שתעזור לו לשאת את האשה הזאת כלומר להוציאה מבעלה, אבל להעיד 

ותירצו שם שהיית  (?!זהה לבעלה למה לו לשקר מה יצא לו משהיא כשר
חושב שאותו חשוד על העריות יעדיף להעיד עליה שהיא 
מותרת לבעלה כדי שתהיה אסורה עליו ויוכל לבוא עליה 

טעם של ביאת ר יותר מתוק מם שטעם ביאת איסובאיסור, משו
שנאמר 'מים גנובים ימתקו'. לא להאמין! איך יתכן לומר היתר 

שהטעם של איסור יותר מתוק מטעם היתר?? והתשובה כך 
רצה הזו משאירה בעו של האדם שנהנה לפרוץ גדר והפהוא ט

 לו טעם מתוק....
 

לסגור חשבון עם שמעי  ודוד המלך מצווה את שלמה לפני מות
. דוד לא אומר לשלמה באיזה אופן לגרום לכך ששמעי בן גרא

יבוא על ענשו, אלא רק אומר לו ' ואתה אל תנקהו כי איש חכם 
אתה'. ושלמה בחכמתו מצווה את שמעי לא לצאת מירושלים 
כי יודע שלמה שכאשר מצווים את האדם לא לעשות, יש לו יצר 

ת חזק מאד לפרוץ את הגדר. שלמה הכיר את התכונה האנושי
הזו ובחכמתו היה לו ברור ששמעי יעבור על הציווי וכך יוכל 

 למלא את צוואת דוד אביו.
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

פריצת הגדרות הינה דבר שלילי גם כאשר כוונת  -  19-22
 האדם 'לטובה'.

ינאי המלך אמר לאשתו שאין היא צריכה לירא לא מן הפרושין 
ולא מאלו שאינו פרושין, אלא מן הצבועין שדומין לפרושין 

 נחס.ישמעשיהם כמעשה זמרי ומבקשים שכר כפ
 

שה עעל פי הגמרא מתבאר לנו משמעות דברי ינאי 'עושים מ
. הגמרא מספרת איך נשיא שבט 'זמרי ומבקשים שכר כפנחס

שמעון הגיע למצב שהוא בועל ארמית. זמרי, ישב ולמד בבית 
המדרש, הוא כלל לא יצא לשדות מואב כשם שיצאו שאר בנ"י. 

ת באמצע שזמרי מפצח תו"ס ובכניסה עומדים הדלת נפתח
אנשים מבוהלים משבט שמעון וצועקים שבחוץ מתים אנשים 
ואיך יתכן שנשיא השבט ישב וילמד ולא יגיב. זמרי קם ממקומו 

. הוא 'ההרג הנורא'בידיעה שעליו מוטלת החובה לעצור את 
הולך ומביא את כזבי בת המלך אל תוך מחנה ישראל ועושה 

. בתרגום יונתן ביאר שבזמן שעשה זמרי את מה מה שעושה
את שמע. אמירת ירייה כלומר אמרו קשעשה געו כולם בבכ

את שמע באה לומר 'אנחנו עושים לשם שמים'. ותמוה איך יקר
אפשר לבוא על גויה בפתח אוהל מועד ולטעון שעושים לשם 
שמים? מבאר הרב מבריסק שזמרי טען שעיקר החטא היה 

רם משום שנתאוו ישראל לזנות עם בנות מואב ע"ז, וכל זה נג
וכדי למלא את תאוותם נזקקו לצאת מחוץ למחנה ישראל  וכיון 
שיצאו חטאו גם בע"ז. אילו היו ממלאים את תאוותם בתוך 

, אבל מחנה ישראל, אומנם היו חוטאים בכך שבאו על גויה
מרי אמר: 'נעשה פשרה', נתיר לפחות לא היו עובדים ע"ז. ז

 אה על הגויה בתוך המחנה וכך לפחות לא יחטאו בע"ז. את הבי
 

יצת הגדרות אסורה בכל מקרה, גם חז"ל מלמדים אותנו שפר
ים והיא תמנע נראה לנו שפריצת הגדר היא לשם שמ כאשר

!!!! אין לפשרנות חז"ל אומרים לא חטאים גדולים אחרים.
 .יצא רק רעפשרנות בעבודת ה'. מכל פריצת גדר 

 
, מתגייסים לשריון. מגיעים לשלב המקצועות ומי הולכים לצבא

מלמד אותנו? חיילות. שואלים למה מותר ללמוד מחיילת 
צעירה שנראית טוב, האם אנחנו כמו התנאים שנדמות לנו 

 כקורת עץ?! אז למה מותר? לא יודע....
 

אדם הולך ללמוד מקצוע. אוניברסיטה מלאה בבנות לא 
והוא עונה קשה, לא קל  צנועות. שואלים אותו איך הולך.

שאר אדיש. נשאל למה אתה לא מחפש מקום שיש רק ילה
? עונה,  כי צריך לפרנס ואין ברירה, במקום אחר במקום םגברי

שלוש שנים נלמד ארבע זה בעייתי, יותר כסף, יותר זמן, עול 
על המשפחה, חייבים להתפשר. אז לא! אין פשרות, אתה 

לי לכתוב שאסור בכלל ללכת וללמוד  )באמרגיש שאתה נופל תקום ותלך 

 שם, אבל כיון שאני יושב בבית המדרש ואין לי נסיון כזה זה לא הוגן לכתוב...(
 

הגמרא אומרת שכל המברך את יהודה על כך שאמר  – 23-24
למכור את יוסף הרי זה מנאץ. ומבאר המהרש"א שיהודה עשה 
 פשרה. מחד ראובן אומר לא להרוג, שאר האחים אומרים
להרוג. נעשה פשרה ונמכור. ובסופו של דבר מהמכירה יצא רק 
טוב. אומרת הגמרא אל תשבח את יהודה, טוב היה יוצא בכל 
מקרה ועל יהודה היתה מוטלת החובה למנוע את המכירה 
ולהחזיר את יוסף לאביו. יהודה עשה פשרה ופשרה זה לא 

 טוב!!!
 

יש מקרים שבהם הגדרים ההלכתיים מאד  – 25-30
מטושטשים, עד כדי כך שהאדם יכול לחשוב שהוא עושה 

 סופו.  ב ובאמת כל המעשה רע מתחילתו ועדמעשה טו
נחס רואה את זמרי עושה מה שעושה. לא חושב פעמים, קם יפ

 מתוך העדה לוקח רומח בידו והורג את זמרי וכזבי גם יחד.
לא השקיע מחשבה במהלך בפשט התורה, נראה שפנחס 

נחס פעל מתוך שיקול דעת ישהוא עשה. אך רש"י מגלה לנו שפ
נחס ראה את המעשה ונזכר בהלכה, הולך ינקי ומוסרי. פ

למשה רבנו ואומר לו: רבנו וכי לא כך לימדתנו, 'הבועל ארמית 
נחס, אלא יקנאין פוגעין בו'. משה לא עונה תשובה ישירה לפ

א האגרת הוא יהיה השליח', ובמילים 'קוראומר  לו בדרך רמז 
 אחרות אתה אומר שצריך להרוג לך תהרוג. 

נחס תשובה ברורה? הגמרא עונה על ימדוע משה לא עונה לפ
כך שבמקרה של בועל נכרית ההלכה היא שקנאים פוגעים בו 
אבל אם בא לשאול את הרב האם לעשות כן לא מורים לו 

 לעשות. 
ות אותה התירו צריכה להיות ר' חיים שמואלביץ מבאר שהקנא

קנאות שכל כולה לה' בלי שום נגיעה פרטית. אם תכנס מעט 
ה גדולה של קנאות לה', המעשה יהפוך וממצו ,נגיעה פרטית

להיות מעשה נורא של רצח. דיין לעולם לא יכול להורות לאדם 
לקנאות לה', שהרי לעולם הוא אינו יכול לדעת מה המניע של 

פעול מתוך עצמו אך הוא צריך לדעת האדם. האדם רשאי ל
בוודאות שהוא פועל מתוך נקיות גמורה. התורה מעידה על 

נחס שפעל מתוך נקיות גמורה ולכן זכה ב'ברית שלום'. למה יפ
וקא שלום? כי שלום הוא הפך הרצח, הרצח מבטא מחלוקת וד

נחס זוכה בשלום כדי להורות לכולם שהמעשה בא יושנאה. פ
ורוחנית. פעמים שהביטוי לשלום הוא  מתוך שלמות נפשית

נחס פועל ועושה את יהריגת גורם מפריע ומתוך אמונה זו פ
 מעשה הקנאות. 

יש גבולות אותם אי אפשר להורות לציבור, לא משום 
האדם אינם נכונים, אלא משום שיש חשש גדול ש הגבולותש

. יחשוב שהוא בתוך הגבול, אך באמת הוא יצא מעבר לגבול
לה זוכים לכך שאפילו גבולות אלו יהיו ברורים להם יחידי סגו

 בורית. יוהם יכולים להגיע ולהביא לשלמות גדולה פרטית וצ
 

בהמשך הפרשה משה רבנו מצווה לקחת את יהושע  – 31-34
ולסמוך את ידיו עליו ובכך למנות אותו למנהיג שיכניס את עם 

 ישראל לארצו.
קא יהושע? רש"י מפרש על המילים 'איש אשר רוח בו' ולמה דו

שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד . הפירוש המקובל –
הוא שיהושע יש לו יכולת להתחבר לרוחו של כל אחד ואחד 
 מעם ישראל. אך ניתן לפרש ש'כנגד' הוא כפשוטו ללכת נגד

 צדנתון בלחצים גדולים מ רוחם של אנשים. פעמים רבות מנהיג
ית גבולות. שאול המלך עמו, דבר שיכול בקלות להביא לחצי

קיבל גבול ברור מאד, לחכות לשמואל שיבוא להקריב את 
העולה, אך הלחץ שלחצו אותו עמו גרם לו לחרוג מהגבולות, 
פעולה שגרמה לכך שהוא יאבד את המלוכה. מנהיג חייב 
גבולות ברורים, אסור לחרוג ימינה ושמאלה, צריך ללכת 

רם זה או לפעול מתוך ראיית האמת מבלי להיות מושפע מזו
, לצערנו ראשי יתומזרם אחר. נתבונן על ההנהגה העכשו

המדינה הם אנשים שגבולות התורה לא עומדים לנגד עיניהם. 
כל ההחלטות הם החלטות פוליטיות, מפלגה אחת לוחצת 
מכאן ואחת מהצד השני, ביום ראשון אומרים כך וביום למחרת 

כך רים הפוך והכל כדי לשמור על הכסא ואיך שהוא לגרום לאומ
. זאת לא הנהגה זו הישרדות. מנהיג שהספינה תמשיך לשוט

צריך להיות איש אשר התורה שבכתב והתורה שבעל פה הם 
 נר לרגליו ורק מתוך ראייה זו עליו להנהיג את המדינה.

 
 
 



 
 
 
 

הרפורמים מבקשים להיות בכותל, ראשי המדינה שצריכים 
חולשה, ות את כולם רוצים לעשות פשרה. הפשרה היא לרצ

הפשרה היא חוסר עמוד שדרה. רפורמים הם מחוץ למחנה!! 
אין להם שום מקום במקומות הקדושים!! יעשו תשובה נקבלם 
בשמחה, אך כל זמן שהם ממשיכים ברשעותם, אין להם מקום 

 במחוזותינו!
 

ת עם  בירושלים תולים דגלים כאות הזדהומצעד הגאווה, 
, לא כי אנשים שיש להם חולשה שהפכו אותה לאידיאולוגיה 

מאמינים בדרכם אלא כי צריך לרצות אותם. אז נאמר בפה 
התורה אמרה שאסור אז  מלא, לא צריך לרצות אף אחד, אם

אדם שיש לו חולשה צריך להתמודד איתה גם אם זה אסור. 
סור קשה. גם כאשר הוא רואה שהנסיונות להתמודד כושלים א

להתייאש ובטח לא להפוך את החולשה לאידיאולגיה. אם 
המדינה רוצה לעזור לאנשים עם נטיות הפוכות ניתן לבדוק 

יש ויכוח האם נטיות . אולי יש דרכי טיפול שיכולים לעזור
הפוכות הם חולי או נטייה. הנפק"מ שחולי צריך לרפאות ונטייה 

מסקנה צריך להתגבר. במבחן התוצאה המסקנה היא אותה 
 המעשה אסור!

 
פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה. הלבנה אין  – 35

לה אור מעצמה, כל האור שהיא מקבלת זה מהשמש. אם 
אנחנו שואלים כיצד ניתן לשמור על הגבולות, התשובה היא 
מסורת! המסורת מגדירה את הגבולות, אלפי שנים התורה 

את הגבולות. עוברת במסורת ומי שחורג מהמסורת עוקר 
יהושע כולו מסורות, אין לו שום דבר מעצמו. אדם שהמסורת 

 היא נר לרגליו יכול להנהיג את האומה בישרות.
 

היום בעולם התורה יש תנועות רבות. אם אנחנו שואלים לאן 
להשתייך, התשובה היא למי שהמסורת היא נר לרגליו. יש 

וא יצר החדשנות האנשים שכל הזמן מנסים לחדש. היצר של 
 ה. בדר"כ הם גם יסבלו מפשרנות גדולו של פריצת גבולות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 חברים יקרים!
נתחזק בשמירת הגבולות, לא ננסה להסביר כל הזמן למה 
המציאות השתנתה וצריך לנהוג אחרת. לא ננסה להסביר למה 
יש פסקים בשו"ע שהם כבר לא רלוונטיים . נלך בדרך התורה, 

 נדע שאנו הולכים בדרך ישרה.נהייה כפופים לגדולי הדור וכך 
 שבת שלום!

 
הערה: בנושא הגבולות אי אפשר שלא להזכיר 'חינוך ילדים'.  

ילדים צמאים לגבולות. אנחנו בימי החופש, בשלב זה עוד יש 
קייטנות, חצי נחמה, סוף שבוע זה נגמר ואז מתחיל הבלגן. אם 

לעצמנו ובעיקר לנשותינו נתכנן את השבוע מראש נחסוך 
הרבה כאב ראש. ילדים צריכים סדר יום. צריכים לדעת מה 
אסור ומה מותר. אם לילד לא יהיה ברור מה הוא עושה הוא 
יתחיל למשוך בחצאית וכשזה לא יעזור אל תדאגו הוא גם יגיע 

חייב להתנהל למכנסיים )לאבא(. גם במהלך השנה, כל בית 
רת הגבולות משדרת חולשה, על פי גבולות ברורים. שבי

חולשה נובעת מחוסר הנהגה, וחוסר הנהגה מביאה לחוסר 
קש ואנחנו אומרים ביכולת לחנך. לא צריך להיבהל אם ילד מ

לא, הוא לא יגדל עם משקעים ועם לא. מותר שילד ישמע 
כרונות לא טובים. להפך הוא יגדל עם תחושה שיש לו הורים ז

 חזקים ויציבים.
 

     ושוב שבת שלום ומבורך!!!  
  
 
 

 
 
   
 

 
 


