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 לפרשהפנינים 
  

חמש , בין חמשים וארבע פרשיות התורה
בלק , קרח, יתרו, ח: קראות על שמות אשים

". ח איש צדיק"על ח מעיד הכתוב , ופחס
ואתה "יתרו הוסיף פרשה אחת בתורה 

ה 'הי) סהדרין קי(ל " לפי חז- קרח ". תחזה
 שהיו -קרואי מועד : "גדול בתורה כפי שדרשו

 -  שם אשי;  ולקבוע חדשיםיודעים לעבר שים
דורשי רשומות ". (ה להם שם בכל העולם'שהי

).  סופי תיבות קרח-צדיק כתמר יפרח : אמרו
. וקידש שם שמים'  קיא קאת ד- פחס 

ש רבה "מ קיד ושה"י ב"רש(ופחס זה אליהו 
ב קרבות "בשכר מ). ב וילקוט פיחס"פ

זכה ויצאה ממו רות , שהקריב בלק מלך מואב
עמדה לו לבלק . צאו ממה דוד ושלמהשי

זכותם של דוד ושלמה ושל משיח שהוא מבית 
 )ברכת אברהם(                                             .דוד

 
לא פתוחה , בפרשת בלק אין אף הפסקה אחת

וזה , המבדילה בין עיין לעיין, ולא סתומה
ה ובואתו ' כי אמם בלעם ביא הי- ? למה

'  ישים דאת אשר"ו, היתה מהשראה עילאית
אבל לא היו בו אותן , "אותו אדבר' בפי

הסגולות העלות והמדות הטובות של ביאי 
הוא , דברי הבואה לא השפיעו עליו. ישראל

ולפי . לא התבון בהם ולא למד מהם כלום
היו הפסקות משמשות ליתן ריווח "ל "חז

. למשה ולהתבון בהם ולא למד מהם כלום
ות ליתן ריווח היו הפסקות משמש"ל "ולפי חז

, ספרא" (למשה להתבון בין פרשה לפרשה
אבל , )ויקרא' י בתחלת פר"ורש, ילקוט שמעוי

ה סחף והולך בשטף דברי 'אותו רשע הי
לכן כל הפרשה , בואתו בלי ביה ובלי דעת

 )חפץ חיים (                            .היא בלי כל הפסק

 
ורביו ). ב יד"ב(משה כתב ספרו ופרשת בלעם 

פי שבלעם -על-אף: וסיףגרשום בפירושו מ
בפסוק אמר : ויש להסביר. ה ביא'גופא הי

יו ויאמר שוב אל בלעם וישם דבר בפ' ויקר ד"
הייו שהוא לא שימש , "על בלק וכה תדבר

אלא ציור לדברים הקדושים אשר ממקור 
ה ' הזה היאבל משום שהציור. קדוש יהלכון

כדי לטהר , טמא לכן כתב משה פרשת בלעם
אותיו מגיעולם שדבק בהם בדרך דברי ב

כי היו צריכים . העברתם מגרוו של בלעם
ה דרך ציורו הקדוש והטהור של 'לעבור בשיי

ועל ידי זה חזרו דברי בלעם למקורם , משה
 )שארית מחם (                               . ולקדושתם

        
        

וירא בלק בן צפור את כל אשר עשה וירא בלק בן צפור את כל אשר עשה וירא בלק בן צפור את כל אשר עשה וירא בלק בן צפור את כל אשר עשה """"
 )ב, כב(                           """"ישראל לאמריישראל לאמריישראל לאמריישראל לאמרי

, סומין וח לרשעים שיהיו -  וירא בלק
בדור המבול . שעייהם מביאים רעה לעולם

, ויראו בי האלקים) כב, בראשית ו(כתוב 
וכתוב , וירא חם אבי כען) ט כב,שם (וכתיב 

וירא : וכאן, ויראו אותה שרי פרעה) שם יב(
 )'במדבר רבה כ(                                          . בלק

 
 לאיזו מדרגה - את אשר עשה ישראל לאמורי

 של גבוהה בי ישראל הרימו את אמרי פיו
, פילהתבאיך שהם קידשום בתורה ו, האדם

 ויגר מואב מפי -עיטרום בסייגים ואזהרות 
ואפילו מפשוטי ,  מעם שכזה יש לפחד- העם 
וכמו שאמר ). מלשון גחלים עוממות- עם (העם 

שגם הטרוד , ט"אבא מארי בשם הבעש
בעסקיו הגשמיים כל היום וכשמגיע זמן תפלת 

,  בשברון לבאח ומתפלל, רץ לפיה, מחה
 )מגן אברהם(          .האחה שלו בוקעת רקיעים

        
ויגר מואב מפני העם מאד כי רב הוא ויגר מואב מפני העם מאד כי רב הוא ויגר מואב מפני העם מאד כי רב הוא ויגר מואב מפני העם מאד כי רב הוא """"

 )ג, כב(           """"ויקץ מואב מפני בני ישראלויקץ מואב מפני בני ישראלויקץ מואב מפני בני ישראלויקץ מואב מפני בני ישראל
זוהי  - י העם מאד כי רב הואפויגר מואב מ

מואב ראה ושמע את כל . דרכם של רשעים
. אשר עשה ישראל לאמורי ולא לקח מוסר

לא עלה על דעתו ו, והרי כמה סים קרו כאן
, שעשו בהשגחה אלקית' שכל אלו מעשי ד

ולא תלה ,  כי רב הוא- ? למה,  ויגר מואב- אלא 
  )הכתב והקבלה(                      .צחום בהשגחה

        
וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור """"
ורה אשר על הנהר ארץ בני עמו ורה אשר על הנהר ארץ בני עמו ורה אשר על הנהר ארץ בני עמו ורה אשר על הנהר ארץ בני עמו תתתתפפפפ

לו לאמר הנה עם יצא ממצרים לו לאמר הנה עם יצא ממצרים לו לאמר הנה עם יצא ממצרים לו לאמר הנה עם יצא ממצרים - - - - לקראלקראלקראלקרא
        """"הנה כסה את עין הארץ והוא ישב ממליהנה כסה את עין הארץ והוא ישב ממליהנה כסה את עין הארץ והוא ישב ממליהנה כסה את עין הארץ והוא ישב ממלי

 )ה, כב(     
 ואם - וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור

ה שכיתו על גוי "י מה השרה הקבפתאמר מ
ה פתחון פה לאומות ' כדי שלא יהי- ? רשע

, לומר אילו היו לו ביאים חזרו למוטב
העמיד להם ביאים והם פרצו גדר עולם 

: אבל הרי הקושיא במקומה עומדת). י"רש(
 תו למה, ה פתחון פה לאומות'שוב הי

ולהם תו ביא , לישראל ביא אמת כמשה
  ?כבלעם הרשע הפורץ גדר

בשעה : בום הרי הדבר בסיפור' הסביר הרבי ר
מי כאן : שאל, שבא לברלין להתרפא בעייו

רופא "יעץ לו אחד לבקר אצל . רופא מומחה
אמר . המרפא בסגולות ובלחשים, אחד" פלא

ך ה יהודי כמוי צרי'באמת הי: בום' לו ר
, ללכת לצדיק הדור שיתפלל עלי ולא לרופא

משמע -" ורפא ירפא"אלא שהתורה אמרה 
אבל . שצריכים לבקש רפואה גם בדרך הטבע

אם פלוי הוא רופא אליל המרפא שלא כדרך 
הרי מוטב ללכת , הטבע אלא על ידי סגורות

  .יץ' הרבי מקוז-להאי צדיקא ופרישא 
 ומריין םבהרי כל סירו: וכך הוא בידון דידן

של האומות לתורת משה היא משום שלא 
אלא סברו , האמיו במשה ובקשותו האלקית

שלא , שהאותות והמופתים הם מקרה וטבע
ולכן , האמיו בכוחות שלמעלה מכוחות הטבע

שאף הוא , ה ביא משלהם"שלח להם הקב
עסק בכוחות בלתי טבעיים ובכל זאת האמיו 

כי אם . עודה להם פתחון פה 'מעתה לא יהי. בו
האמיו בדברי הבל והזיות שוא של קוסם 

ה להם להאמין 'הרי מוטב הי, ומכשף כבלעם
 )מעיה של תורה(.        בפי ביאו משה' בדברי ד

        
ועתה לכה נא ארה לי את העם הזה כי ועתה לכה נא ארה לי את העם הזה כי ועתה לכה נא ארה לי את העם הזה כי ועתה לכה נא ארה לי את העם הזה כי """"

עצום הוא ממני אולי אוכל נכה בו עצום הוא ממני אולי אוכל נכה בו עצום הוא ממני אולי אוכל נכה בו עצום הוא ממני אולי אוכל נכה בו 
ואגרשנו מן הארץ כי ידעתי את אשר ואגרשנו מן הארץ כי ידעתי את אשר ואגרשנו מן הארץ כי ידעתי את אשר ואגרשנו מן הארץ כי ידעתי את אשר 

 )ו, כב(     """"תברך מברך ואשר תאר יוארתברך מברך ואשר תאר יוארתברך מברך ואשר תאר יוארתברך מברך ואשר תאר יואר
כי ידעתי את אשר תברך מברך ואשר תאר 

 - מברך -למה אמר בברכה לשון הווה  -  יואר
כי רשע זה כוחו ?  יואר-ובקללה לשון עתיד 

 עין הוא בוט"כי ,  בברכהאלה רק בקללה ו'הי
, שתברך מכבר" מברך"ולכן כתוב , "יבורך

 )שפת אמת(                                                 .בלעדיו

 
אשר תאר כי ידעתי את אשר תברך מברך ו

את אשר "ה בלק כי 'מאחר שיודע הי - יואר
למה שכר את בלעם לקלל את " תברך מברך

ה לו לשוכרו שיברך את 'והלא וח הי, ישראל
ה שעיקר ' מכאן ראי-? מואב שיצח במלחמה

אלא , כוות שואי ישראל היא לא לטובת עמם
וכל חמתם גד ישראל איה , להרע לישראל

ומרוב , את ישראלבאה מאהבת עמם אלא מש
שאה הם מקלקלים השורה ומביאים קללה 

 )בית רמה (                                    .על עמם וארצם
  

ויאמר אלקים אל בלעם לא תלך עמהם ויאמר אלקים אל בלעם לא תלך עמהם ויאמר אלקים אל בלעם לא תלך עמהם ויאמר אלקים אל בלעם לא תלך עמהם """"
 )יב, כב(    """"לא תאר את העם כי ברוך הואלא תאר את העם כי ברוך הואלא תאר את העם כי ברוך הואלא תאר את העם כי ברוך הוא

 לא תלך עמהם לא תאר את העם כי ברוך הוא
משל אומרים לצרעה לא מדובשך ולא  -

  ).י"רש(מעוקצך 
בא מגופה של כידוע דבש הדבורים לא 

ואין דיו , ולכן הוא מותר באכילה, הדבורה
כי הדבורה איה אלא . כיוצא מן הטמא

' ד סי"יו(מלקטת מהפרחים ומעבירה לכוורת 
כגד זה עקיצתה עקיצת ארס באה מעצם ). פא
, ש שלוהדב: ה הביא הרשע הזה'וכן הי. הגופ

, לא באו ממו, ברכותיו ובואותיו המתוקות
אולם . ו כל חלק ושייכות אליהןה ל'שלא הי

הקללות והעצות בעייי כיעור , עקיצותיו
  .מעצם עצמותיו, בעו מתוך תוכו, וזימה

 )שארית מחם(    



ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק אם יתן ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק אם יתן ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק אם יתן ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק אם יתן """"
לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל 

אלקי לעשות קטנה או אלקי לעשות קטנה או אלקי לעשות קטנה או אלקי לעשות קטנה או ' ' ' ' לעבר את פי דלעבר את פי דלעבר את פי דלעבר את פי ד
 )יח, כב(                                   """"גדולהגדולהגדולהגדולה

למדו  -  ביתו כסף וזהבאלק מאם יתן לי בל
). י"רש(ומחמד ממון אחרים .. שפשו רחבה

' גם אצל ר) ט, אבות ו(הלא מציו , וקשה
אם אתה ותן לי כל : יוסי בן קסמא שאמר

כסף וזהב ואבים טובות ומרגליות שבעולם 
ואם כן מדוע ". אין אי דר אלא במקום תורה

תשובה ? אצל בלעם מפרשים לשון זה לגאי
אדם זה הציע : ה המעשה כך'שם הי: לדבר

יוסי בן קסמא שילך לדור בעירו ויתן לו ' לר
ת הממון שלו הצע. אלף אלפים דירי זהב

. יוסי מעין ההצעה' ועל זה השיבו ר, היתה
 לבלעם שום עאבל כאן הרי בלק לא הצי

ה 'הי, "כי כבד אכבדך מאד"אלא אמר , כסף
 יכול שלא, לו לבלעם להשיבו מעין ההצעה

ולמה ', להתכבד בשום כבוד לעבור את פי ד
שפשו : "אלא סימן הוא? השיבו מעייי כסף

 )תורה תמימה(  ".רחבה ומחמד ממון אחרים
        
במשעול הכרמים גדר במשעול הכרמים גדר במשעול הכרמים גדר במשעול הכרמים גדר ' ' ' ' ך דך דך דך דאאאאללללויעמד מויעמד מויעמד מויעמד מ""""

 )כד, כב(                        """"מזה וגדר מזהמזה וגדר מזהמזה וגדר מזהמזה וגדר מזה
סתם גדר של אבים  - גדר מזה וגדר מזה

ה 'יה ממה הילמאי פקא מ). י"רש(הוא 
דהה כרת יעקב ברית עם , ויש לומר? הגדר
עד : "שאחד לא יפגע בשי, "גל אבים"לבן ב

הגל הזה ועדה המצבה אם אי לא אעבור 
אליך את הגל הזה ואם אתה לא תעבור אלי 

" את הגל הזה ואת המצבה הזאת לרעה
ה מזרעו של 'בלעם שהי). ב, בראשית לא(

ון את הברית הפר ראש) סהדרין קה(לבן 
ולכן קיבל עשו . והלך להרע לבי יעקב

ה בו 'יד העדים תהי: "מאבים כמו שאמר
האתון לחצה אותו לגדר האבים ". בראשוה

, ושברה רגלו ועשה חיגר על רגל אחת
). סהדרין קו" (בלעם חגרא"וקרא בפי כל 

ה של אבים ועש 'י שהגדר הי"וזה רמז רש
 )ועיין חזקוי, תולדות יצחק(               .על ידיהן

 
עבור ויעמד במקום צר עבור ויעמד במקום צר עבור ויעמד במקום צר עבור ויעמד במקום צר ' ' ' ' ויוסף מלאך דויוסף מלאך דויוסף מלאך דויוסף מלאך ד""""

   """"אשר אין דרך לנטות ימין ושמאלאשר אין דרך לנטות ימין ושמאלאשר אין דרך לנטות ימין ושמאלאשר אין דרך לנטות ימין ושמאל
 )כו, כב(    
סימי . מה ראה לעמוד בשלשה מקומות

בראשוה יכול ללכת לכאן .. אבות הראהו
, ה לא יכול לזוז אלא לצד אחד'בשי, ולכאן

ה ומ.  לטות ימין ושמאלךרבשלישית אין ד
אלא בקש לקלל ביו ? היו הסימים האלה

ה מוצא מכאן בי ישמעאל 'הי, של אברהם
ה 'ובקש לקלל בי יצחק הי, ובי קטורה

, מוצא צד אחד לקלל עשו ותלחץ אל הקיר
לכך ... על ביו של יעקב לא מצא בהם פסול

זה יעקב דכתיב , אמר בשלישית במקום צר
.  לוויירא יעקב מאד ויצר) ז, בראשית לב(

אשר אין דרך לטות ימין ושמאל שלא מצא 
ר "תחומא בלק ח וכן במ(פסולת באחד ביו 

  ).בקצת שיוי' כ
ל פירש "ר זצ"א אדמו"ק א"כ: ויש להסביר
) שבת קיח(ל "לפי חז" ויצר לו"את הכתוב 

כל המשמר של השבת ותים לו חלה בלי 
לתיך חלת כוהא.. מצרים שאמר אז תתעג

 הדברים כי אברהם ויצחק וביאור. יעקב
שיצאו מהם , שעדיין היתה בהם פסולת

-לאומות אחיזה בהם מצד יש, ישמעאל ועשו
. מה כדמיון שדה סמוכה למיצר שדה אחרת

על כן ,  בו שום פסולתהתלא כן יעקב שלא הי

 בלי הוזה חל, אין לאומות שום אחיזה בו
 )שם משמואל(                                     .מצרים

        
ר לבלעם ר לבלעם ר לבלעם ר לבלעם את פי האתון ותאמאת פי האתון ותאמאת פי האתון ותאמאת פי האתון ותאמ' ' ' ' ויפתח דויפתח דויפתח דויפתח ד""""

מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלש מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלש מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלש מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלש 
 )כח, כב(                                   """"רגליםרגליםרגליםרגלים

אתה : רמז לו -  כי הכיתי זה שלש רגלים
מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש רגלים 

למה רמזה לו מצוה זו יותר ). י"רש(בשה 
ליו פה "כי על הפסוק ? משאר מצוות התורה

רוח הקודש שורה אין : י"אומר רש" הלילה
וכן לכל ביאי אומות . עליו אלא בלילה

אתם קשורים : אמרה לו האתון. העולם
וישראל אומרים מקדש ישראל . אפוא לזמן

, הייו שישראל מקדשים הזמים, והזמים
ואיך אתה יכול , שהם למעלה מן הזמים

 )דוד מקוצק' ר ר"אדמו(     .        לשלוט עליהם

 
 היו הלחץ והדחק רגליםי שב"אעפ: ועוד רמז

בכל זאת לא אמר אדם לחברו צר לי , קשים
, הייו, )ח, אבות ה(המקום שאלין בירושלים 

. שלא התאוו כלל ושאו הלחץ בסבלות
כשלחצה רגלך אל : וזה שאמרה לבלעם

ולא יכולת להבליג על , צעקת והתרגזת, הקיר
ואתה רוצה לעקור אומה שמוכה , כאבך

  .בל רבויכולה לסבול ס
ישראל ' ר ר"רובישטיין בשם אדמו' הרב ש( 

                                                      )מפילוב

 
על הפסוק ) חגיגה ב: (ל אמרו"חז. ועוד רמז

יראה . שלש פעמים בשה יראה) כג, תשא לד(
צירה (וקרין יראה , כתיב) חיריק שוא(

 את י שהכווה שהאדם רואה"ופרש). קמץ
וכך אמרה . השכיה ושהאדון בא לראותך

, ואתה, כל עולי הרגל ראו פי השכיה: לו
  .אף את המלאך איך רואה, בלעם

    )משך חכמה(
  

ויאמר בלעם לאתון כי התעללת בי לו ויאמר בלעם לאתון כי התעללת בי לו ויאמר בלעם לאתון כי התעללת בי לו ויאמר בלעם לאתון כי התעללת בי לו """"
 )כט, כב(       """"יש חרב בידי כי עתה הרגתיךיש חרב בידי כי עתה הרגתיךיש חרב בידי כי עתה הרגתיךיש חרב בידי כי עתה הרגתיך

ארי  - ללת ביויאמר בלעם לאתון כי התע
היכן זכר שהיא צחקה ). אוקלוס(חיכת 

הרי היא לחצה רגלו אל : ההסבר הוא? ממו
ם אל עלותלחץ את רגל ב"הקיר כמו שאמר 

 שהפכה אותו התוהלחיצה חזקה הי, "הקיר
בלעם חגר ברגלו : "ל"לחיגר כמו שאמרו חז

מה "ואחרי כל זה היא שואלת אותו , "ה'הי
  ?תול גדול מזהוכי יש הי, "עשיתי לך

 )גרשון היך מרדזין' ר ר"בשם אדמו(

 
 אמרו ליה מאי טעמא לא - כי התעללת בי
) באפר(ברטיבא  ןאמר להו? רכבת אסוסא

איזה תירוץ הוא ). י סהדרין קה"רש(שדאי 
 ה'הרי אפשר הי, זה שהסוס רועה בשדה

כי במכת ברד , לומר ויש? להביאו משם
פרעה היס מעבדי ' הירא את דבר ד: "כתוב

ואשר לא . את עבדיו ואת מקהו אל הבית
ויעזוב את עבדיו ואת ' שם לבו אל דבר ד

מובא ). כא-כ, שמות ט" (מקהו בשדה
 זה -' הירא את דבר ד: "בתרגום יהותן שם

ואשר לא . איוב דהוה דחיל מפתגמא דשם
ה לפתגמא ' זה בלעם דלא שוי לבי- שם לבו 

המותיו יוצא שבלעם השאיר את ב, "דהשם
בריטבא : "וזהו ההסבר. דבשדה והרגו בבר

, אז במצרים, השארתי אותם בשדה, "שדאי
  .ולכן אין לו סוסים, בשעת הברד והרגו

   )םילקוט האורי( 
  

חטאתי כי חטאתי כי חטאתי כי חטאתי כי ' ' ' ' ויאמר בלעם אל מלאך דויאמר בלעם אל מלאך דויאמר בלעם אל מלאך דויאמר בלעם אל מלאך ד""""
י כי אתה נצב לקראתי בדרך י כי אתה נצב לקראתי בדרך י כי אתה נצב לקראתי בדרך י כי אתה נצב לקראתי בדרך תתתתעעעעלא ידלא ידלא ידלא יד

 ) לד,בכ(  """"ך אשובה ליך אשובה ליך אשובה ליך אשובה ליועתה אם רע בעיניועתה אם רע בעיניועתה אם רע בעיניועתה אם רע בעיני
, אם לא ידע, ותמוה - חטאתי כי לא ידעתי

אלא ישם דברים שעצם אי ? במה חטא
בן המכה את , למשל. ידיעתם הוא חטא

הוריו לא יוכל להצטדק ולומר שלא ידע 
וכן שומר ראש המלך , שאסור להכות הורים

כך הביא ? כלום יגיד שלא ידע מי המלך
אם הביא אומר שלא ידע כי , ביחס למלאך

וזה אמר , הוא חוטא, המלאך עומד גדו
כי מאחר , חטאתי בזה שלא ידעתי, בלעם

שאי  ביא הייתי צריך לדעת שמלאך עומד 
  .ומה שלא ידעתי זה עצמו חטא, גדי

 )כפי שרים(            
        
ויאמר בלק אל בלעם הלא שלח ויאמר בלק אל בלעם הלא שלח ויאמר בלק אל בלעם הלא שלח ויאמר בלק אל בלעם הלא שלח """"

שלחתי אליך לקרא לך למה לא הלכת שלחתי אליך לקרא לך למה לא הלכת שלחתי אליך לקרא לך למה לא הלכת שלחתי אליך לקרא לך למה לא הלכת 
 )לז, בכ(       """"האמנם לא אוכל כבדךהאמנם לא אוכל כבדךהאמנם לא אוכל כבדךהאמנם לא אוכל כבדךאלי אלי אלי אלי 

תבא שסופו לצאת  - האמם לא אוכל כבדך
צל אמשל לרופא שביקר ). מדרש(ממו בקלון 

אחרי שבדק אותו ועד שלא התחיל . חולה
אמר , מטפל בו דרש שיתו לו  את כל שכרו

 רמשאו, אתה מבעית את החולה: לו המזמין
 אילו ידעת שהוא יתרפא על ידך ויקום :בלבו

ת ממהר כל כך לבקש את ילא הי, מחוליו
, אבל מכיוון שאתה חושש שימות. השכר

וזהו ... רוצה אתה לקבל את שכרך מיד
האמם לא אוכל : "שאמר בלק לבלעם

למה אתה רוצה את כל הכבוד קודם !" כבדך
וכי אתה חושש שלא אוכל ? שעשית משהו

 מכאן שתבא - ? צליח שלא תכלומר, כבדך
  )המגיד מדובא(       .שסופו לצאת ממו בקלון
        

לי בזה לי בזה לי בזה לי בזה - - - - ויאמר בלעם אל בלק בנהויאמר בלעם אל בלק בנהויאמר בלעם אל בלק בנהויאמר בלעם אל בלק בנה""""
שבעה מזבחות והכן לי בזה שבעה פרים שבעה מזבחות והכן לי בזה שבעה פרים שבעה מזבחות והכן לי בזה שבעה פרים שבעה מזבחות והכן לי בזה שבעה פרים 

 )א, כג(                             """"ושבעה איליםושבעה איליםושבעה איליםושבעה אילים
כדי להכריע  -  בה לי בזה שבעה מזבחות

: שבעה מזבחות שבו שבעה צדיקים עד משה
. יעקב ומשהיצחק ו, אברהם, ח, הבל, אדם

וכגדם שא , כדי להציל בהם שבעה עמים
 )חזקוי(                              .משלו שבע פעמים

 
ויעש בלק כאשר דבר בלעם ויעל בלק ויעש בלק כאשר דבר בלעם ויעל בלק ויעש בלק כאשר דבר בלעם ויעל בלק ויעש בלק כאשר דבר בלעם ויעל בלק """"

 )ב, כג(                 """"בחבחבחבחזזזזממממובלעם פר ואיל בובלעם פר ואיל בובלעם פר ואיל בובלעם פר ואיל ב
,  יש להבין-  ויעל בלק ובלעם פר ואיל במזבח

למה לא , מאחר שרצה להידמות לישראל
, בים פריםשישראל מקרי, הקריב גם כבשים

יש להסביר לפי מה שאמר ? אלים וכבשים
בטעם שהתמידים באים , ל"ר זצ"ק אאמו"כ

ים שהם המובחרים במין מכבשים ולא מפר
, מפי שכבשים מורים על הכעה, הבהמות

ל מה כבשים ראשו של זה בצד "כמאמרם ז
כי אתם , וזוהי מעלת ישראל. זבו של זה

, כםשאתם ממעטים עצמ, במעט מכל העמים
תתי גדולה לבוכדצר , והאומות הן בהיפך

לכן אין לכבשים , אמר אעלה על במתי עב
 )שם משמואל(          .    מקום בקרבן האומות

  

ויקר אלקים אל בלעם ויאמר אליו את ויקר אלקים אל בלעם ויאמר אליו את ויקר אלקים אל בלעם ויאמר אליו את ויקר אלקים אל בלעם ויאמר אליו את """"
שבעת המזבחת ערכתי ואעל פר ואיל שבעת המזבחת ערכתי ואעל פר ואיל שבעת המזבחת ערכתי ואעל פר ואיל שבעת המזבחת ערכתי ואעל פר ואיל 

 )ד, כג(                                      """"במזבחבמזבחבמזבחבמזבח
" ויקר"ההבדל בין  - ויקר אלהים אל בלעם

האמר אצל " ויקרא"ם לשאמר אצל בלע
והוא לא , שלבלעם ירד הדיבור אליו, משה

ושאר אותו בלעם , ידי הדיבור- תעלה על
אבל . עומד מבחוץ, ה מקודם'כאשר הי



 

  

, האמר אצל משה שקרא אותו" ויקרא"
ה ממעלה 'והי, כביכול, שיתקרב לשכיה

              .משה לקראת הדיבור
 )וב'אברהם מסוכצ' ר ר"אדמו( 

  

ישא משלו ויאמר מן ארם ינחני בלק ישא משלו ויאמר מן ארם ינחני בלק ישא משלו ויאמר מן ארם ינחני בלק ישא משלו ויאמר מן ארם ינחני בלק וווו""""
קדם לכה ארה לי קדם לכה ארה לי קדם לכה ארה לי קדם לכה ארה לי - - - - מלך מואב מהררימלך מואב מהררימלך מואב מהררימלך מואב מהררי

 )ז, כג(               """"יעקב ולכה זעמה ישראליעקב ולכה זעמה ישראליעקב ולכה זעמה ישראליעקב ולכה זעמה ישראל
ובכל ברכותיו , יה בלבו לקללם'באמת ה

י על הפסוק "כפי שפירש רש, צרורות קללות
מברכותיו של אותו ") י, כד(כחלים טיו 

... ה בלבו לקללם'רשע או למדים מה הי
ם את פיו ברכם מעין אותם וכשהפך המקו

כל מה שאמר , אם כן". הקללות שבקש לומר
 הייו לקללות - ה בדרך משל להמשל 'הי

 )ל"ה(                          .                שחשב בלבו

  
 לעיר ואם בישראל בא - מן ארם יחי בלק

ה מלאה גבים תמגיד מעיירה אחת שהי
ה היתה מלאה 'והעיר שבא אלי. ורמאים

 התחיל המגיד מטיף .חכמים ויראי שמים
כלך לך : אמרו לו. מוסר לקהל מעל הבמה

. אצל בי עירך הודעים בתעלוליהם והוכיחם
ממקומות , מהררי קדם, מן ארם: כך בלעם

בא להוכיח , ויםשטופים בזימה ובמעשים מג
 )המגיד מדובא (                      .את בי ישראל

        
ם לא ם לא ם לא ם לא מה אקב לא קבה אל ומה אזעמה אקב לא קבה אל ומה אזעמה אקב לא קבה אל ומה אזעמה אקב לא קבה אל ומה אזע""""

 )ח, גכ(                                   """"''''זעם דזעם דזעם דזעם ד
ברכות (ל "מובא בחז - מה אקב לא קבה אל

ה בלעם יודע לכוון 'שהי, ויודע דעת עליון) ז
 -וכמה זעמו , ה כועס בה"אותה שעה שהקב

ה 'מה הי: בתוספות של שאלו. ולא יותר, רגע
. כלם: יש לומר? בלעם יכול לומר ברגע אחד

הרי , מה אקב לא קבה אל: עםאמר בל
היחה ) "י, תשא לב(' בקללה זו כבר קללם ד

ומשה ביטלה , "לי וחרה אפי בהם ואכלם
  .אם כן לא תזיק להם קללה זו, בתפלתו

 )חתם סופר(          

 
שית ) "ה לא"ר(רו הקדמוים מא -  'לא זעם ד

אלפיים הראשוים ". אלפי שי הוי עלמא
 בעבודה -צעיים אלפיים אמ, חטאו בזות

וסימך . והאלפיים האחרוים בממון, זרה
, ה זרהדועב, זות: ראשי תיבות" (זעם"

 )ם בן חביב משלויקי"מהר(                  ). ממון
  

נו נו נו נו ררררווווכי מראש צרים אראנו ומגבעות אשכי מראש צרים אראנו ומגבעות אשכי מראש צרים אראנו ומגבעות אשכי מראש צרים אראנו ומגבעות אש""""
        """"הן עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשבהן עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשבהן עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשבהן עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב

  )ט, כג(                                   
הה כל האותיות  - הן עם לבדד ישכן

ת מצטרפות אחת לחברתה " ביף"שבאל
ח "וכן ב,  עשר- ת "ף טי"כגון אל, למיין עשר

א אין לה צירוף לעשר "רק אות ה ו.ו"ז ד"ג
 "ן"ו"וכן גם ה, א שכמותה"אלא עם אות ה

 "ן"ו"ין לה צירוף למיין מאה אלא עם א
כמו האותיות ; "הן"זה הרמז בתיבת  ו.ה'שי

 שאין מצטרפות למספר "ן"ו" ו"א"ה"
, כך עם לבדד ישכון, היסוד לשום אות אחרת

אין ישראל יכול להתחבר עם שום אומה 
 )ר שמות טו"מ(                                       .ולשון

 
 - הן עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב

בעל , משה טיטלבוים מאוהעל' ר ר"האדמו
למין בי ' באור יום ו" :כותב, "ישמח משה"

דהכי , ו אלי דבר יגוב בחלומי"ישראל תקס
 שהוא "עם" אפילו בשעה שקראו :פירושו

כמבואר במדרש על הכתובים , לשון גאי
עם קשה ", "שחת עמך", "חטא העם הזה"

הייו ,  עם לבדד ישכון- מכל מקום , "עורף
, אפילו הפחותים שבהם הם גוף פרד ומיוחד

  .ים עם שום אומה ולשוןואים מזדה
  )מגדולי החסידות (         

 

מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע """"
ישראל תמת נפשי מות ישרים ותהי ישראל תמת נפשי מות ישרים ותהי ישראל תמת נפשי מות ישרים ותהי ישראל תמת נפשי מות ישרים ותהי 

 )י, גכ(                                                                                   """"אחריתי כמהואחריתי כמהואחריתי כמהואחריתי כמהו
 -  תמת פשי מות ישרים ותהי אחריתי כמהו

בלעם הרשע לא רצה להיות חיי יהודי 
אלא פשו חשקה למות מות יהודי , מאמין

פי שחיי יהודי אמן לתורה  ל?מה ל.אמן
עליו להתגבר ולהמע להגזר ; אים קלים

את זה " :מהרבה תשוקות ומהרבה דברים
זה אסור וזה , "ואת זה לא תאכלו" "תאכלו

דיים ומהגים מוטלים , רבה מצוות ה.מותר
א  ל.על כל צעד ושעל, עליו בכל עת ובכל שעה

 המות הוא -אצל היהודי המאמין ; כן המות
מאמין הוא ; רק מעבר מחיי שעה לחיי עולם

ואין המות , בשכר ועוש, בהשראת הפש
ולכן לא רצה בלעם אלא , מפחידו כל כך

בל למות מות ישרים אין  א.ת ישריםלמות מו
הרבותא היא לחיות כל החיים , זה רבותא

  .חיי יהודי ישר ואמן
 )וכעין זה בכתב סופר. חפץ חיים(                       

        
ויאמר אליו בלק לך נא אתי אל מקום ויאמר אליו בלק לך נא אתי אל מקום ויאמר אליו בלק לך נא אתי אל מקום ויאמר אליו בלק לך נא אתי אל מקום """"

אחר אשר תראנו משם אפס קצהו אחר אשר תראנו משם אפס קצהו אחר אשר תראנו משם אפס קצהו אחר אשר תראנו משם אפס קצהו 
   """"תראה וכלו לא תראה וקבנו לי משםתראה וכלו לא תראה וקבנו לי משםתראה וכלו לא תראה וקבנו לי משםתראה וכלו לא תראה וקבנו לי משם
 )יג, גכ(

 -  "קצהו" - אפס קצהו תראה וכלו לא תראה
 יכול אתה - "תראה", ביחיד מישראל, בפרט

 אבל בכלל -  "כולו"ו, לפעמים לראות חסרון
 לא תמצא לעולם פגם -  "לא תראה", ישראל
 )מ מקוצק"רמ(                                  .   וחסרון

 
לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם """"

        """"ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנהההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנהההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנהההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה
 )יט, גכ(      

בלק רצה שבלעם יכבוש  - לא איש אל ויכזב
אמר לו . בואתו ובמקום הברכה יקללם

איש אלקים , "לא איש אל ויכזב" :בלעם
ולכן אין אי יכול לשות , איו יכול לכזב

אבל בן אדם , " ויתחם-ובן אדם ", מדברי
ולכן אתה יכול לחזור בך , יכול להתחם

מבקשתך שביקשת ממי לקלל את ישראל 
 )ל ליטש מפרסבורג"רמ(      .ותסכים שאברכם

        
לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל """"

        """"יו עמו ותרועת מלך בויו עמו ותרועת מלך בויו עמו ותרועת מלך בויו עמו ותרועת מלך בואלקאלקאלקאלק' ' ' ' בישראל דבישראל דבישראל דבישראל ד
  )כא, כג(                               

אלקיו ' ד"  כי?למה - לא הביט און ביעקב
 תמיד יש יראת אלקים בלבו של -  "עמו

תרועת מלך ",  ואפילו כשהוא חוטא, יהודי
 כמו תרועם -תרועה מלשון שבירה ( "בו

צוה עושה  מ. יש לו שברון לב- )בשבט ברזל
אך כלום יש יהודי העושה , יהודי בשמחה

עתם מימיכם יהודי מש ה?עבירה בשמחה
  ? לפי שעושה עבירה"לשם יחוד"אומר 

 )חיים מצאז' ר ר"בשם אדמו(  

 
 מעולם לא :ה אומר'רבי זושא מיאפולי הי

ראיתי מלאך שלם שברא מעבירה שעברה 
העובר עבירה אחת קוה לו (יהודי מאמין 

מלאכים אלה חסר . )יא, אבות ד. קטיגור

אחד , אחד חסר ראש. להם תמיד איזה איבר
כי יהודי אפילו כשכשל ' חסר ידים וכו
מיד הוא מתחרט עליו , חלילה בחטא

אחות כאלו ; ומצטער ואח בשברון לב
הובעות משברון לב זה שוברות ומקצצות 

  .יםרוגכים הקטיאלאיבריהם של המ
  )מאוצר החסידות (         

  

 הליכות והלכות 
 הלכות בין המצרים

ז בתמוז ותשעה באב קראים "הימים שבין י
ימים אלו הים ימים . ימי בין המיצרים

קשים לישראל ולכן הגו לא לשמוח או 
לרקוד באותם ימים ואכן אין מאזיים לכלי 

אין מברכים שהחייו בימים . זמר ושירים
אך , אלו על פירות חדשים או בגדים חדשים

 עליהם שהחייו כגון בגדים שאין מברכים
 .ח אב"גרביים מותר ללובשם עד ר

רק  (ביוםיש והגים לעשות גם תיקון חצות 
  .בכל ימי בין המיצרים ביום) תיקון רחל

  

  מדיי תעיות ציבור
ל בזמן הביאים תקו ארבעה ימי צום "חז

ל צום  "על חורבן בית המקדש בלשון חז
בתמוז שחל בחודש תמוז ' הרביעי שזה יז

צום החמישי זה תשעה , וא רביעי מיסןשה
בתשרי ' צום השביעי זה צום גדליה בג, באב

וצום העשירי זה צום עשרה בטבת שחל 
צומות אלו מתחילים . בחודש עשירי מיסן

עד צאת  ) חוץ מתשעה באב(מן הבקר 
הכוכבים וחייבים בו כל העם אשים ושים 

אחו ). פ הוראת רב"ע(חוץ מחולים וזקים 
 חוץ מתשעה באבבר פה מדיי שאר צומות ד

  .ששם יש חומרות מיוחדות
בעילת עלים , בימי הצום מותר ברחיצה

ותשמיש המטה רק אסורים באכילה ושתיה 
  .בלבד

אולם כיון . כאמור מתחיל הצום בבקר
שבדרך כלל האדם הולך לישון בלילה וקם 

הדבר חשב כאילו קיבל את הצום , רק בבקר
קודם י שרוצה לקום מוקדם ולכן מ. בשיה

עליו , מ לשתות או לאכול" עעלות השחר
לעשות תאי לפי השיה שאיו מקבל צום 
בשיה וכך יוכל לקום בלילה ויוכל לשתות או 

ויש שהתירו לפי דעת האשכזים . לאכול
מ גם "ואפילו לא עשה תאי זה ומלשתות 

סימן (לדעתם ראוי לעשות את התאי 
  .לכל השיטות צריך תאיולאכילה ). ד"תקס

 אסור לרחוץמצד הדין : רחיצת הפה בבקר
 צער שבמקום ב"המאת פיו בבקר אולם כתב 

י שיוריד ראשו שלא יבלע מים "יש להתיר ע
ודווקא אם יש לו צער בלי , ורק כך מותר

  ).ז"סימן תקס. (רחיצה
אבל מותר לטעום תבשיל לבדוק אם חסר 

 וגם מלח ובלבד שיפלוט מיד את מה שטעם
  . זה רק עד כמות רביעית

 וכן בלי מיםאם צריך לבלוע גלולה מותר 
מותר לשתות תרופה מרה בלי טעם אבל עם 

כמובן מדובר בחולה שחייב (טעם אסור 
  ).בצום

לגבי עישון סיגריות יש מחלוקת בין 
ב להתיר בצעה לאחר "האחרוים ופסק המ

חצות ויש שהתירו אפילו קודם חצות בלי 
  .הגבלה

ח ואכל בכל זאת ישלים וימשיך הצום שכ
" עו"ואם אכל פחות מכזית יוכל לומר 

 לא יאמרבתפילתו ואם אכל יותר מכזית 
  .עו
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בתפילת " עו"מהג הספרדים שאומרים 
מהג אשכז . לחש גם בשחרית וגם במחה

ורק , שרק שליח ציבור אומר בשחרית
בתפילת מחה אומרים גם הקהל את תפילת 

  .עו
  

  ה חכמיםמעש
כדאי לוותר על פמוטות יקרים כדי כדאי לוותר על פמוטות יקרים כדי כדאי לוותר על פמוטות יקרים כדי כדאי לוותר על פמוטות יקרים כדי 

        להציל נשמה תועהלהציל נשמה תועהלהציל נשמה תועהלהציל נשמה תועה
  לא תגוב

, ה רבי הלל מקולומאי'דיר היאגאון 
 לשם דבר גם בדור התו בתורה היתוהתמד

  .דורם של גאוים מופלגים, הואה
ים ישב רבי הלל פרבאחד מלילות השבת החו

תוך שהוא מתגן , בביתו ועסק בתורה
בהרגשה של מעין עולם הבא אמיתי בלימודו 

  .עלי אדמות
ה יד המשתרבבת מעל "גיש הגרלפתע מר

 ה'הכסף שהי-לראשו ומסה להגיע אל פמוט
הלל לא איבד את ' ר. מוח על שלחן השבת

ותקל ביהודי , הביט לאחוריו, עשתוותיו
  .שבא לגוב את הפמוט

 וכיצד היך מעז, הלא הפמוט הוא מוקצה'
  . צעק בעל הבית על הגב- !?'לגוע בו

ב הג. ולקח את הפמוט.. והלה פרץ בצחוק
ושלח את ידו , לא הסתפק רק בפמוט אחד

  .ה כדי ליטול את הפמוט השי'השי
הרי '.  צעק הגאון על הגב- !'לא תגוב'

וכיצד אתה פועל גד , תורתו אוסרת לגוב
  !?'מצוות התורה

והחל להמלט מן הבית .. הגב צחק בשית
  .ושי הפמוטים בידו

 ?ה לרבית שלי'פש שתהי-ה עם העגמתומ'
האם לא איכפת לך בכלל מהצער שייגרם 

  תוך שהוא, הלל לגעור בגב'  המשיך ר- !?'לה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

מסביר לו שהרבית ירשה את הפמוטים 
וערכם רב , ה'ה ואבות אבותי'הללו מאבותי

  .פש מרובה- ולכן תיגרם לה עגמת, ה'בעיי
  ...והגב צחק בשלישית

רץ הגאון , לאחר שמלט מן הבית במהירות
בעוותותו  -ואמר לו , הלל מקולמאי אחריו

  ...'מחול לך, מחול לך '-אה הור

  עכשיו הוא כבר לא צחק
והה עוצרים אותו , לר הרחיק הגב לרוץ

השוטרים הביו ... והפמוטים בידיו, שוטרים
והיחו מיד אזיקים , שמדובר בסחורה גובה

. הוא כבר לא צחק, הפעם. על ידיו ועל רגליו
  .בכלל לא

, לשאלת השוטרים מהיכן גב את הפמוטים
השיב האיש שזה עתה טל אתם מביתו של 

  .רב העיר
כשהגב , הלל' מיהרו השוטרים לביתו של ר

ושאלוהו האם , האזוק מדדה אחריהם
  היו בטוחיםקואשי הח. הפמוטים הללו שלו

שהמרא דאתרא יגיב על לכידת הגב ואיתור 
סוף סוף מדובר בחפץ . הגיבה בשמחה רבה
  .ששוויו מגיע להון רב

הגיב הרב . 'פמוטים אלה אים שלי. לא'
  .בחרצות

אבל הגב הזה אומר '. השוטרים היו המומים
הלל ' ור.  שאלו- ?שהוא לקח אותם מביתך

  .'הפמוטים אים שלי; בשלו

  סליחה ומחילה
חשבו השוטרים שאולי בגלל השבת השיב 

ולכן הזמיוהו במוצאי , הרב כפי שהשיב
כדי לקבל ממו עדות , שבת לתחת המשטרה

  .על הגיבה
אבל המרא דאתרא המשיך לטעון 

ובה שתהסיבה ל. שהפמוטים אים שלו
, השלילית היתה עוצה במחילה שמחל לגב

בהעדר  ...וכיון שכך הם באמת אים שלו כבר
 את  ברירה אלא לשחררהתלא הי, תביעה

  .הגב
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

אבל עכשיו צריכים לשמוע מה קרה לאחר 
, מיד לאחר ששוחרר מתחת המשטרה. מכן

... ומבקש ממו, מגיע הגב לביתו של הרב
  .שיחזירו בתשובה שלימה

, הלל' קרא הגב למול ר, רביו הצדיק'
ברצוי לבקש ממך סליחה ומחילה על 

ומתחן , הפגיעה וראה שפגעתי בכבודך
לא . אליך שתכפר לי על כל מה שעשיתי
לית יציכולתי שלא להתרשם מאישיותך הא
פשי . על כי לא מסרתי בידי השוטרים

  .'קשרה בפשך
, גם את הפמוטים, כמובן, הגב הביא עימו

ויסה לשכע את בעל הבית שיקבל אותם 
אבל המרא דאתרא סירב אפילו , בחזרה

 .מפי שמחל עליהם,  על כךעולשמ
ומן , הגב אכן קשר בכל מאודו אל רבי הלל

, היום ההוא והלאה לא זזה ידו מתוך ידו
עד שהפך , והרב הדריכו בתיבות התשובה

  .וירא שמים מרבים, לבעל תשובה אמיתי
  )שעא- שסט' ברכי פשי עמ ( 

  
  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת

  

 ילוי נשמתהעלון לע
  ישראל מאיר בן

  ל"זצוקשרה 

  ה.ב.צ..ת

 


