
"ותרא האתון את מלאך ה' נצב בדרך וחרבו שלופה 
בידו ותט האתון מן הדרך ותלך בשדה ויך בלעם את 
במשעול  ה'  מלאך  ויעמד  הדרך.  להטתה  האתון 
הכרמים גדר מזה וגדר מזה. ותרא האתון את מלאך 
ה' ותלחץ אל הקיר ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר 
ויסף להכתה. ויוסף מלאך ה' עבור ויעמד במקום צר 
כב  (במדבר  ושמאול"  ימין  לנטות  דרך  אין  אשר 
כג-כו). מבאר הרב ערנטרוי בספרו 'קומץ המנחה' כי 
בלעם  לקראת  המלאך  ניצב  בהם  המקומות  שלוש 
האדם  הסתבכות  תהליך  של  שלבים  שלושה  הם 
הבחירה.  חופש  את  הוא  מאבד  אשר  עד  בחטא 
כהולך  החטא  אל  בדרכו  האדם  דומה  בתחילה 
במסילה רחבה, בה ניתן בקלות לנטות ימין ושמאל 
ואף לחזור חזרה על צעדיו. כך היה מצבו של בלעם 
כאשר  שכן  ישראל,  את  לקלל  הליכתו  בראשית 
ראתה האתון את המלאך נטתה הצידה אל השדה. 
ולא  בדרכו  להמשיך  מתעקש  החוטא  אם  אמנם 
מדרך  לנטות  עבורו  הזמינה  ההזדמנות  את  מנצל 
אל  מובילו  והיצר  מתקטן  הדרך  רוחב  אזי  הרשע 
וגדר מזה". במצב כזה קשה  מקום אשר "גדר מזה 
יותר על האדם לשוב בתשובה, אם כי דלתי תשובה 
פתוחות ובאפשרותו עדיין על אף הקושי לשנות את 
ארחותיו. בשלב השלישי מדרדר החוטא אל "מקום 
אומר  הוה  ושמאל",  ימין  לנטות  דרך  אין  אשר  צר 
שאם לא ניצל האדם את האפשרות לשוב בתשובה 
בשלבים הראשונים מגיע האדם למצב בו מאבד הוא 

את בחירתו ומשתקע הוא בעולם החטא. 
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בלעם לא נתן ליבו לאזהרות המלאך, אלא נתפתה 
אחר החטא והדרדר מדחי אל דחי, עד אשר לבסוף 
מלהגיע  אותו  מעכבת  אשר  על  אתונו  את  היכה 
לממש את רצון יצרו. נתינת הדעת אל שלבים אלה 
מלראות  עיניו  שעצם  כבלעם  שלא  מועד,  מבעוד 
מלאך ה' השומר עליו בדרך, מסייעת לאדם להימנע 
כבשת  במשל  נמשל  זה  שעניין  כפי  מהדרדרות. 
העשיר  לאיש  הלך  "ויבא  יב)  פרק  ב  (שמואל  הרש 
ויחמל לקחת מצאנו ומבקרו לעשות לארח הבא לו 
הבא  לאיש  ויעשה  הראש  האיש  כבשת  את  ויקח 
אליו". בתחילה מתואר הוא כהלך, לאחר מכן כאורח 
ולבסוף כאיש, מבאר רש"י (שם פס' ד): "דימה את 
יצר הרע תחלה להלך שעובר לדרכו ואח"כ לאורח 
הבית".  בעל  שהוא  לאיש  ואח"כ  אכסנאי  שנעשה 
פתח  על  העומד  כהלך  הוא  הרע  היצר  בתחילה 
הבית ובקלות ניתן לגרשו בסגירת הדלת בפניו. אך 
אם בקלות דעת נותנים לו להיכנס לביתנו הרי הוא 
מרגיש כאורח נכבד שיש להיענות לבקשותיו, במצב 
זה עוד ניתן לגרשו כיוון שסוף סוף אינו כאחד מבני 
היצר  ירגיש  תוחמץ  זו  הזדמנות  אף  אם  אך  הבית. 
נרצה  לעבד  יהפוך  עצמו  הבית  ובעל  הבית,  כבעל 
הזה  הפסוק  רצונותיו.  כל  לעשות  עבורו  ומשרת 
היצר  גורם  אותו  לתהליך  נפלאה  המחשה  מהווה 

הרע לחוטא. 

אנו מבקשים "מעביר ראשון ראשון" כאומרים שעל
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אף שנפלנו בשני שלבי החטא הראשונים ולא מנענו 
 – הכובל  השלישי  המצב  אל  ההגעה  את  מעצמנו 
תשובה  לנו  שמאפשר  במקום  עדיין  להיות  נזכה 
ותיקון. במובן זה מבטאת פרשה זו של בלק ובלעם 
תמרור אזהרה איך ניתן להינצל בכל משעולי החיים 

מעצת היצר ולזכות ללכת בדרך העולה בית אל.

הרב להמן סיפר במליצת לשון על כך שפגש ביצר 
הרע בשלוש הזדמנויות: בעיר מלאה חכמים ספרים 
וסופרים, בה ראה את אותו הלך – היצר הרע פצוע 
וחבול. לאחר מכן ראהו בעיר שעצת היצר הצליחה 
עד כדי שאנשיה פרקו עול תורה ומצוות, ושם פגשו 
מלאכים  משלחת  עם  יחד  רץ  ובריא  חזק  כאורח 
רעים ללכת ולפגום את רוחניות אנשי העיר. ולבסוף 
ראה את היצר כבעל בית על עיר כפרנית בתכלית, 
ושם רואהו יושב ואוכל עד שאינו עושה מאומה כדי 
להגיע ליעדו להחטיא. מששאל הוא את היצר מדוע 
אין הוא עושה את עבודתו נאמנה, השיבו היצר הרע 
כי שם אין הוא זקוק לעבוד ולדרדר עוד, אלא אנשי 
את  מדרדרים  עבירה  בדבר  הרגלם  מכוח  המקום 
עצמם מדי יום ביומו, והוא רק משגיח למרחוק. ורמז 
לפניך  שחטאנו  חטא  "על  הנאמר  שזהו  להמן  הרב 
ביצר הרע"- שהיצר כל כך מהודק הדק היטב בנו עד 
שאפילו אין צורך להשקיע בעמל החטא, כיוון שהוא 
נעשה חלק בלתי נפרד מאורח החיים הקבוע שלנו. 

שבת שלום!
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רחוב הנביאים בירושלים. רחוב ארוך ומפותל שלאורכו היו 
החולים  'בית  'הדסה'  חולים'  'ביקור  רבים,  בתי-חולים 

האנגלי' ובית החולים של המסיון. 

מספר ר' אבא לוי (מגבאי בית הכנסת 'זהרי חמה'): הדבר 
אירע לפני שנים, באותה העת עבדתי בבית החולים 'ביקור 
חצות.  בשעת  עבודתי  את  סיימתי  הלילות  באחד  חולים'. 
ברחוב  דרכו  משרך  אריה  ר'  את  ראיתי  הבייתה  בדרכי 
היה  ניתן  תמיד  אריה  ר'  את  והרי   – בידו  כשסל  בכבדות 

לפגוש כשהוא מהלך ברחובותיה של ירושלים...

תמהתי בליבי מה מעשיו של ר' אריה בחצות הלילה ברחוב 
זה?! שיערתי לעצמי כי לבטח הולך הוא לפקוד חולה אנוש, 
שהרי פניו לכיוון מזרח – הפוך ממקום מגוריו. נעצרתי דקות 

ספורות כדי להתבונן להיכן מועדות פניו. 

הסמוכות  החצרות  לאחת  פונה  אותו  בראותי  נדהמתי 
ל'ביקור חולים'. הן ידעתי כי בחצר עזובה וחשוכה זו ישנו אך 
אגש  כי  בליבי  אמרתי  היום  למחרת  לנפול...  המט  צריף 
בצריף  כי  מצאתי  זו.  בחצר  העומד  בצריף  ישנו  מי  ואראה 
עזובה  מרוד.  עני  תשובה,  בעל  בודד,  יהודי  בגפו  מתגורר 
נוראה שררה בצריף. התברר לי שר' אריה נטל עימו בסלו 
ר'  וכי  אותו מסכן,  נפשו של  כדי להשיב את  ופירות  ירקות 

אריה פוקדו אחת לכמה ימים ומאכילו.

(צדיק יסוד עולם עמוד 126-127) 



הלכה ומנהג
זה  עניין  דרשו  קה)  (חולין  חז"ל  אחרונים'.  'מים  ליטול  חובה  הסעודה  בתום  נקיות  הידיים  אם  אפילו 
מהפסוק "והתקדשתם והייתם קדושים"- "והתקדשתם" אלו מים ראשונים "והייתם קדושים" אלו מים 
אחרונים. שני טעמים יש לנטילה זו: א) נקיות לכבוד ברכת המזון ב) מלח סדומית שנמצא על הידיים, ויש 
חשש לעיוורון אם בטעות האדם ייגע אותו המלח בעיניים, וגם כיום המלח שלנו דומה למלח סדומית ויש 
לחוש לכך ולהקפיד על מים אחרונים (מ"ב קפא סק"א). מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א (אוצר המים) 
פסק שיש לחנך גם את הקטנים בנטילת מים אחרונים. לגבי חיוב נשים בנטילה זו יש דיון האם חייבות 
או פטורות. במור וקציעה (סי' קפא) ובשלמת חיים (ח"ד סי' קעז) פסקו שאשה חייבת באותה מידה כגבר 
במים אחרונים, וכך פסק מרן הגרש"ז זצ"ל (הלכות בת ישראל). אולם מרן בעל השבט הלוי (ח"ד סי' כג) 

כתב שהגברים החמירו על עצמם והנשים לא. וכל אחת תעשה כמנהג אימותיה.

אדם שמקפיד בדין מים אחרונים בכל סעודה אסור לו להביא את עצמו לחיוב ברכת המזון בלא מים 
אחרונים. ולכן אם יודע שיוצא לדרך או נוסע בתחבורה ציבורית וכעת לא תהיה לו אפשרות ליטול ידיו- 
לא יחל בסעודה. אם בכל זאת הכניס את עצמו למצב שכזה והוא יודע שהדרך תיקח 72 דקות (ביאור 
הלכה קסג א) ייזהר שלא לגעת בלחם כלל אלא רק באמצעות חציצה, כשקית ניילון, ובזה נפטר ממים 
אחרונים. יש לדעת שאדם שנהג כך ולאחר או תוך כדי ברכת המזון הגיעו אליו מים מחויב הוא ליטול ידיו 

גם כעת (טור בשם השאילתות). 

מים  אופן אפשרות להשיג  בידינו בשום  אין  ולא בכל דבר אחר. אם  דווקא במים  ניטול  מים אחרונים 
לנטילה ניתן ליטול בכל משקה המנקה חוץ מיין משום חשיבותו (שו"ע קפא ט ועי' במ"ב שם). יש ליטול 
במים צוננים או פושרים ולא בחמים (שם קפא ג). להלכה אין שיעור לכמות המים אלא שיעור שהיד 
מתנקית (מ"ב), ולדעת מרן הגר"א צריכים רביעית בדווקא. ואין לנהוג כאותם ששמים את הידיים על פי 
היד  שאין  כיוון  הזו  ההנהגה  עליו  שרע  כתב  המ"ב  שמרן  האצבעות,  ראשי  את  מרטיבים  וקצת  הברז 
מתנקית בכך. הנוהגים כן עושים זאת על פי הסוד, שצריך להשתמש בכמה שפחות מים כיוון שמים אלו 

הולכים לצד השלילי (בא"ח שלח, כה"ח קפא), אבל להלכה עיקר החובה היא להעביר את הלכלוך.

ניטול ידיים ממים נשפכים, אפילו מן הברז, ולא בשכשוך הידיים בתוך כלי (מ"ב שם, שולחן ערוך הרב), 
משום שסוד נטילה זו היא דווקא על ידי שפיכה (כה"ח שם). אך בשונה מנטילה לסעודה אין צריך כח 
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הלכה ומנהג
גברא ולא כלי, ואין בעיה של חציצה (מ"ב). יש להקפיד שלא ליטול על במקום שאדם עלול לעבור בו 
שיש בכך משום סכנה, אלא דווקא לתוך כלי או לתום הכיור (שו"ע קפא ב). יש שנהגו לייחד כלי מיוחד 
(כך מופיע בספר  ולאכול מכלי ששפכו לתוכו מים אחרונים  והקפידו לא לשתות  עבור מים אחרונים 
תפארת בנים בשם קדוש ה' רבי אהרן מבעלז זי"ע ובשם רבי משה מפשעווארסק שכתבו שאם שתו 
מים מכלי ששפכו לתוכו מים אחרונים הדבר גורם לכאבי ראש ואפילו אם ישטפו אותו אלף פעם). אבל 
להלכה הכף החיים והעיקרי הדינים והטעמים מתירים את הכלי לאחר שטיפה. על כל פנים יש להיזהר 
ככל האפשר בדבר ולייחד כלי מיוחד למים אחרונים ולא ליטול לתוך כוס שתייה או מכוס שישתו בה 

אחר כך.

כשמברכים ברכת המזון על הכוס קודם מוזגים את הכוס ורק אחר כך נוטלים מים אחרונים (שו"ע הרב, 
"תיכף  (ברכות מב.)  וכדברי חז"ל  מיד,  וקציעה). לאחר שנטלו מים אחרונים מברכים  מור  כף החיים, 
לנטילה ברכה", ולכן לא מדברים, אף לא בדברי תורה, ולא שוהים אפילו בשתיקה ארוכה אלא מזמנים 
נטילת המים אחרונים אלא מיד מברכים ברכת  ולשתות אחר  ומיד. לכן אסור לאכול  ומברכים תיכף 
המזון. לכתחילה יש לנגב את הידיים גם אחרי נטילת מים אחרונים, אך אין זה מעכב בדיעבד כי המים 
עצמם מנקים (שו"ע קפא ח ובמ"ב). יש שמקפידים להוריד את המים אחרונים מהשולחן ורק אז לברך 
ברכת המזון, כי מדמים אותם למי נטילת ידיים שחרית. ולהכרעת מרן השבט הלוי (ח"ח סי' קסח) נכון 
לנהוג כן לכתחילה אבל אין זה מעכב, שלא כדעת הכף החיים שכתב שחובה להוריד את המים אחרונים 

קודם ברכת המזון.
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הלכה ומנהג
אין אומרים תחנון מראש חודש סיון ועד יום י"ב בו. בראש חודש מטעם שמחת היום, כבכל ראש חודש. 
בימים ג'-ה' לחודש משום שהם היו 'ימי ההגבלה' ימים בהם התכוננו עם ישראל בקדושה וטהרה למתן 
תורה. ביום ו' משום שהוא חג השבועות. ביום ז' שהוא אסרו חג, והוא 'יום טבוח' – יום בו היו מקריבים 
זכה  שלא  למי  השלמה  ימי  הם  לחודש  ומח'-יב'  בשבת,  השבועות  חג  יוצא  בה  בשנה  ראיה  קרבנות 
'יום מיוחס', הוה  להקריב את קרבן הראיה בחג עצמו. ביום ב' בחודש אין אומרים תחנון משום שהוא 
אומר יום המוטל בין שני ימים בהם אין אומרים תחנון, ולכן אין אומרים בו. ויש המבארים שהכוונה היא 
וגוי קדוש"  לי ממלכת כהנים  "ואתם תהיו  הייחוס המיוחד לישראל, שבו נאמר להם  ניתן  שביום הזה 

(שמות יט ו). 
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

מרן השלחן ערוך (אורח חיים קס ו) פסק שמותר ליטול ידיים לסעודה במים חמים, אולם כתב תשובה |
המשנה ברורה (ס"ק כז) שיש אוסרים, אך בפושרים לכולי עלמא אין שום איסור, ולכן פסק שאם 
אין לו אלא מים חמים שהיד סולדת בהן ימתין מעט ויטול, ובדיעבד כשאין לו אלא מים רותחים 
ואין באפשרותו להמתין יכול ליטול במים החמים ביותר אך לא לברך על נטילה זו. אמנם הפמ"ג 
(א"א ס"ק ח) כתב שהמחמיר לאסור במים חמים עליו לאסור אף במים שהיו חמים ונצטננו, ולכן 
על אף שלמעשה מרן המ"ב חלק עליו בזה מהיות טוב ראוי להחמיר ולא להשתמש בפושרין אלא 

בדיעבד כשאין לו שום מים אחרים.

האם מותר בימות החורף ליטול ידיים במים פושרים?שאלה |

מרן הרמ"א (קסב ג) פסק שאחרי הנטילה בכלי צריך לשפשף את ידיו זו בזו. ומרן המ"ב (שם ס"ק תשובה |
כ"ד) ביאר שהטעם הוא שבכך מעביר את הלכלוך. הפמ"ג כתב שהטעם הוא כדי שיגיעו המים 
לכל חלקי אצבעותיו עד פיסת כף היד. על כל פנים כך יש לנהוג כאשר שופכים על כל יד רביעית 
(cc86)- כחצי כוס חד-פעמית. ועל פי הסוד יש לאחר מכן  מים בלבד, שזהו שיעור קטן מאוד 

להרים ידיו כלפי מעלה כנגד הפנים ולברך.

האם יש צורך לשפשף את ידיו זו בזו בין נטילת הידיים לאכילת הפת?שאלה |

בהוצאת ע"ר "איש צדיק היה" 580546158בהוצאת ע"ר "איש צדיק היה" 580546158בהוצאת ע"ר "איש צדיק היה" 580546158


