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א' -וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי

מהמפרשים עמדו עליה, השאלה, שאלה שרבים  נשאלת
הרי מכות  גדלות עם ישראל שניצחו את האמורי?? ווכי ז

מנס יותר מצרים וקריעת ים סוף הם ניסים גדולים בהרבה 
 ישראל את האמורי??של ניצחון ה
 

אז נבהלו ם סוף "שכתוב מפורש בקריעת י קשה לי ועוד
מעם ", הרי שפחדו נמוגו כל יושבי כנען - אילי מואבוכו' 

ומה התחדש להם בכל  ,קריעת ים סוףזמן עוד מישראל 
 אשר עשה ישראל לאמורי????

 

, והסבא מקלם רבי חיים מבריסקבשם הגאון  ואומרים
היחיד שלקחו את בלק בן ציפור למלך עליהם, כי הוא 

על הסכנה שצפויה להם  שהזהיר אותם במשך שנים
שהזהיר את אירופה מאנגליה צ'רצ'יל  כמו, מישראל

ובסוף כשראו שצדק  שנים מפני סכנת היטלר יש"ובמשך 
  .מינו אותו לראש ממשלה

 

ה לו יתכתוב וירא בלק בלי לכתוב שהוא מלך, כי הי ולכן
 עוד לפני שהיה מלךוראה והזהיר ראיה אסטרטגית רחבה 

 .לכן הוא נבחרה גדלותו שיתהי וזו
 

היה  הריהשאלה, וכי זו ראיה מרחקת לכת???  ונשאלת
לעם ישראל לתקוף את שיש לדעת את האיסור גם לו 

מעם  ופחדו וחששהוא והם מה לאז ואם ידע מואב, 
 למה הטעה אותם??? ו???? ישראל

 

ישראל לא יכבשו ששמואב שמעו וידעו  מפורש וברמב"ן
 כמו ,מפורשזאת בהם הודיעו לעם ישראל את ארצם, כי 

עד אשר אעבור את הירדן " ט("כ ')דברים בששלחו לסיחון 
 את שמעוהם או ש, "אל הארץ אשר ה' אלקינו נותן לנו

, ואם כן מדוע פחדו אל תצר את מואב (')שם ט האיסור
 וחששו???

 

אז נבהלו אלופי שני כתוב מפורש בשירת הים " ומצד
ד יעבור עם זו ע עד יעבור עמך ה' – אדום אילי מואב

שהם יפחדו עד שעם  ,התרגוםכמו  רש"י", ומפרש קנית
ישראל יעבור את נחל ארנון ועד שיעברו את הירדן, ואם כן 
נגזר עליהם פחד עוד מזמן קריעת ים סוף, אבל בכל זאת 

שאסור להם להילחם במואב, הרי עם ישראל הרגיעו אותם 
 למה עדיין פחדו???אז 

 

בפרשת כתבתי  ,ריעת ים סוףבקשהיה עיקר הנס  והנה
השתלט על , שהקדוש ברוך הוא הרמב"ןעל פי  בשלח
למרות שאחרי וזאת , וכמשוגעים נכנסו לתוך הים, דעתם

העשר מכות ראו במפורש שבורא עולם מציל את היהודים 
  ומפלה בין היהודים למצרים.

 

 כתובש שירת היםמוזכר בסוף זו שזה עיקר הנס  ונקודה
לם ועד, כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו ה' ימלוך לעו"

", ולכאורה לא מובן מה הקשר בין הפסוקים, שבגלל בים
 ???שבא סוס פרעה לכן השם ימלוך לעולם ועד?

 

, דהיינו שה' השתלט על "כי בא סוס פרעה" התשובהו
גם , ש"ה' ימלוך לעולם ועד"ש הוכחה והשכל שלהם, לכן ז

שהוא  בכךולם בורא מולך בעה ,לאחר בריאת העולם
וכפי ובפרנסה,  בשידוכיםמשתלט על דעתם של אנשים 

 .שהרחבתי בפרשת בשלח
 

אלופי  היונבהלו הראשונים שש מובן מדוע מוזכר ולכן
והרי לכאורה כנען היו אמורים  ,כנען לפניאדום ומואב עוד 

לפחד ראשונים כי הם אמורים להיכבש מפני עם ישראל, 
עם פחדו שהם כי ראשונים  אדום ומואב מוזכריםבכל זאת 

  .יכבשו אותםלארץ כנען ישראל בדרך 
 

אסור לעם ישראל להילחם בהם, בכל ידעו שש ולמרות
בגלל נס קריעת ים סוף שראו שהקב"ה משתלט על זאת 

השכל כפי שהשתלט על שכלם של המצרים עד כדי עשיית 
בורא עולם ישתלט גם פחדו אולי מואב אדום ולכן שטויות, 

 ,יותווטעהם יעשו מעשים פזיזים גם שלהם ו על השכל
 האיסור לעם ישראל ויכבשו להם שטחים ועל ידי כך יותר

 .להילחם בהםואפילו יותר לעם ישראל  ,)כפי שנראה בסמוך(
 

 המשך -", התחדשות הפחד ויגר מואב"
 

אז נבהלו ים "ת עבקריהבאנו את הפסוק הכתוב  קודם
עד יעבור עם זו  ר עמך ה'עד יעבו - אלופי אדום אילי מואב

שהם יפחדו עד שעם  התרגוםכמו  רש"י", ומפרש קנית
 .ועד שיעברו את הירדן ,ישראל יעבור את נחל ארנון

 

משמע שהפחד שהיה מקריעת ים סוף נגמר  ולכאורה
התחדש הפחד עד שעם ישראל  ושובאחרי נחלי ארנון, 

ר איך נגמר הפחד הראשוני במעבעברו את הירדן, ולכאורה 
 ארנון, ואיך התחדש להם שוב הפחד מחדש???

 

את העיר מלך סיחון כבש שכתוב קודמת, הבפרשה  והנה
מואב, ובזמנו אנשים חשבו ידי מהחזקה מאוד חשבון 

 יותר העבודה זרה של סיחון חזקהשסיחון ניצח כי 
  .העבודה זרה של מואבמ
 

 הוכחות אמתיות שראו חשבואנשים בהתלהבות ש יתכןו
והתקרבו  ורצו ,מול עיניהםל העבודה זרה ש בכוחה

, וזה גם נטע בהם ביטחון כנגד עם לעבודה זרה של סיחון
ישראל, כי הם האמינו בעוצמת העבודה זרה שכביכול ראו 

  .שיכולה היא לנצח את בורא עולם בעיניהם את כוחה

מעם שביקש בדיוק כמו שה' הטעה את המצרים כ וזה
כי כך , בעל צפוןהחירות לפני מול פי ויחנו  וחזרישישראל 

יש בה כוח בעל צפון  -שהעבודה זרה  לחשובהמצרים טעו 
שנשארה מכל העבודות הזרות יחידה יא הועוצמה, כי 

כל כך גם נגד ה' עוצמתה גדולה טעו לחשוב ש וגם, ושרדה
 שיש בכוחה גם לעכב ולמנוע מעם ישראל לצאת למדבר.

 

עם ישראל לא שמכך נוסף ממערך ההטעיה היה,  וחלק
אדום, למרות שעמלק התחפשו לכנענים ונלחמו  נגדנלחם 

ישראל לא כבשה זאת בישראל וגם שבו מישראל שבי, בכל 
כשהציעו להם לעבור דרכם בתשלום  וגםאת אדום ועמלק, 

נגדם  וויצא מואת ישראל ולא הסכי והשפיל אדוםמלא 
מסעות  7בלית ברירה חזרו עד כדי כך ש, בעם כבד

 .ת בכדי להקיף את ארץ אדוםאחורני
 

 ,היה סימן לגויים כאילו יש חולשה בעם ישראלגם  זהו
סיבה  שעמלק ואדום התגרו בהם ולכאורה זולמרות ש

איסור להילחם, בכל זאת עם להתיר לעם ישראל את ה
שאין בכוח עם  אין זאת אלא מחמת ,לא נלחמוישראל 
 7רו חז עד כדי כך שאפילולנקום באדום ועמלק, ישראל 
 !!אחורנית מסעות
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הפחד מעם ישראל, הרגיש להם שירד אותו זמן כ ולכן
כי הוא בטח ישראל, נגד סיחון ביטחון עצמי להילחם 

בעוצמת העבודה זרה שלו, וגם בגלל שהרגיש כביכול שעם 
 בשם בהר צביואכן כתוב  .ישראל חלשים נגד אדום

ה חשבון הוא לא היהעיר שלולי כבש את  המהרי"ל דיסקין
  .מעז להילחם נגד ישראל

 

 רק אז הםסיחון התחדש להם הפחד, כי מלחמת  ולאחר
 ,שתלט עליוהאת השכל ולהם  סיבבאיך בורא עולם  קלטו

 .ונפלו בפח ההטעיה של בורא עולם טעו ואיך הם
 

ממואב את ערי חשבון כל מה שסיחון כבש אז קלטו ש רק
ישראל,  לכיבושאת ערי חשבון והתיר  הכין והכשירזה רק 
שכל מה לגויים התברר וגם ידי סיחון, ל עברוכבר כי הם 

ה יתשהאמינו שהעבודה זרה של סיחון חזקה ומנצחת הי
וכל מה שעם ישראל לא נלחם באדום טעות מיסודה, זאת 

תרגיל זה לא מחולשת ישראל, אלא קלטו שגם זה היה 

תמונה שלימה  אכן ראהישראל, ומי שעם לטובת והטעיה 
 טעו. גודל התרגיל ועד כמה אנשיםאת הבין 

 

אחרי ניצחון ישראל על סיחון, כתוב שעוג לא נלחם  ואכן
בלי ואלא רצה רק להפיל הר על עם ישראל בבת אחת 

 כי כבר פחד שראה שסיחון נפל במלכודת. ,מלחמה
 

הטעה את שוב שראו שה' כל חששם הצודק  ולאחר
הר טעו בשיקול הדעת, ובמקום להיזשוב הם הגויים, 

מטעויות הם דווקא נכשלו בעצות רעות שהזיקו להם יותר 
  .להם ומאשר הועיל

 

. בעצת הזנות הם ב .עם ישראל קיבל ברכות ולא קללות .א
שבאחרית הימים ישראל לא ישאירו מהם  גם סבלו ונענשו

ר עצמו . בלק בן ציפוג ."ומחץ פאתי מואב"זכר, וכמ"ש 
מלך מואב הוא  , ולמרות שהיהכתוב שהיה מנסיכי מדין

הכתוב  שרקםעצמו נהרג כבני עמו מדין, ככתוב במדרש 
 הרגו במלחמה זהו בלק.נבנסיכי מדין ש

 

במשך  שלולראות המחשה ברורה איך החשש שנה  40בסוף ה וגם  !!!שנה 40שאדם יכול לפחד ולהתכונן במשך  ללמדך
 אל עומק הבור והמכשול שממנו חשש שנים כה רבות.אמתי, ובמקום לתקן, דווקא ליפול  אכן מוצדק, והפחדהשנים אכן 

 

גם אדם ששנים רבות למד והוזהר על הסכנות שיש ברחוב ועל שמירת העיניים והמחשבה, בכל זאת בשעת האמת  לכן
אלא גם חייבים לברוח מניסיונות,  מסכנות אלו,זהרות והפחד אלא די ב לכןכשמגיע ניסיון חי ואמתי, הכל יכול לקרוס, 

, לא להתבלבל אלא להתפלל ולפעול נכון וכראוי, ואם היצר רחךואתה נתקל בניסיון בעל כ כל זאת הגענו לשעת מבחןואם ב
 או הילחם בעוז בתפילה לבורא עולם שייתן לך כוח ותבונה לנצח אמן ואמן.מבלבל אז לברוח כל עוד נשמתך באפך, 

 

המשך -י בני ישראלמפנ , וילכו זקני מואב וזקני מדיןויגר מואב, ויקץ מואב

 -אז נבהלו אלופי אדום אילי מואבים סוף כתוב " בקריעת
יפחדו, ונשאלת  שמדיןלא מוזכר ו", נמוגו כל יושבי כנען

 ??? מדין לא פחדודווקא השאלה למה 
 

ולא  מואבהיה להפחד לאחר מלחמת סיחון ועוג כאן  וגם
ויאמר מואב ויגר מואב, ויקץ מואב, מדין, כמו שכתוב "ל
 וגם??? "ל זקני מדין עתה ילחכו הקהל את כל סביבתינוא

איפה נעלם הפחד לאדום, שסירבו בתוקף לישראל לעבור 
בגבולם, ועוד יצאו לאיים על ישראל במלחמה עם כל 

 הכוח???
 

שמעו וידעו כי עם ישראל לא  כתוב שמואב וברמב"ן
את ארצם, כי הודיעו להם מפורש כפי ששלחו  שויכב

עד אשר אעבור את הירדן אל הארץ " ט("כ 'ב )דבריםלסיחון 
", וגם שמעו את האיסור לישראל אשר ה' אלקינו נותן לנו

 ."אל תצר את מואב" (')שם ט
 

שהיות ועם ישראל הוא עם עצום  שלהם היה חששה רק
ילחכו את כל סביבותינו כלחוך השור לכן הם  ,ורב בגודלו

כבשו , כאשר שיכבשו מסביבנודהיינו  את ירק השדה,
וכשנהיה נצורים הם יחייבו בחו"ל את שני מלכי האמורי, 

הוסיף שפחדו כי ראו גם ל ואפשר .אותנו במיסים
( אכן נכבשו בידי ישראל בצורה חשבון) שחלקים ממואב

 .עקיפה המותרת לישראל
 

ואל תתגר בם " דברים ב' ט' רש"יעל פי  יותר ומובן
ב, אבל כתב, שלא אסר להם רק להילחם במוא -" מלחמה

מואב  ואכןמותר היה  ליהודים להפחיד ולאיים את מואב, 
דברי ולפי , פחדו כי היהודים היו שוללים ובוזזים אותם

אפשר להבין את פחדם של  הנזכר קודםכל רש"י ו
 לא סתם חיפשו לטכס עצה נגד ישראל.שהמואבים, 

 

ידעו מהאיסור של ישראל להילחם נגדם,  אדוםשגם  ויתכן
גלל הפחד שקיבלו בקריעת ים סוף העדיפו לכן דווקא ב

שלא יהיה להם שום מגע עם ישראל אפילו בדרכי שלום, 
ככה הם לא יפלו במלכודת, או ככה הם לא יעשו טעויות כי 

 חוץשיתירו לישראל להילחם נגדם ולכבוש את ארצם, 
בסוף וגם ונלחם בהם בצאתם ממצרים, מעמלק שקירר את האמבטיה 

התחפשו לכנענים ונלחמו בישראל, ל במדבר ששנה של עם ישרא 40
כבש חלק כבר כי עם ישראל  ופעלו, זאת מואב פחדו ובכל

 בזזו אותם.מארצם, וגם שללו ו
 

, לא בקריעת למדין לא נתן פחדבורא עולם שעל כן  ונראה
ים סוף וגם לא עכשיו אחרי מלחמת סיחון, כי יתכן שרצה 

יגידו למואב ו ,ישמשו כגורם מרגיע למואבהבורא שהם 
שעם ישראל בא בדרכי שלום לכל תושבי חוץ לארץ, ואינו 

 .חפץ במלחמות בחוץ לארץ
 

בכדי  לחםהילמצווה עם ישראל רק בארץ ישראל  כי
זו ארצו המובטחת, ולמרות שמציקים לכם כי לכבוש, 

לא יגיע לכדי כיבוש וסילוקכם עדיין ובוזזים אתכם, זה 
זה זמני כי הם לא  וגםמארצכם, כי זה נאסר עליהם, 

  אמורים להתעכב כאן אלא להגיע לארצם.
 

ששמו עליהם למלך את בלק שהיה ממדין והוא  ובפרט
היה אדם חכם בעל ראיה רחבה ומעמיקה, וכך היה להם 

וכך כביכול  את כל הכלים להירגע ולא לעשות טעויות.
 איזן להם את הבחירה החופשית בין טוב לרע.הקב"ה 

 

מדוע  מואב???זקני למה זקני מדין לא הרגיעו בהיגיון את  ???ת הכל טעה ורק העצים את הפחד, ולמהבלק למרו אבל
 ???בלק טעה ועשה כל שטות אפשרית למרות כל מה שראה
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כאן מידה כנגד מידה, שהנה שיש אולי מקום לדון  ישו
בפרשה הקודמת כתוב שעם ישראל הגיעו לשערי ארץ 

 7מהנגב חזרה לכיוון המדבר ישראל ואז חזרו אחורנית 
 וכימסעות, ועם ישראל היו מבולבלים למה חוזרים??? 

  והתלוננו ודברו רע!!שנה???  38שוב נסתובב במדבר עוד 
 

מצב  היה להם שכברללמוד מהעבר  לעם ישראלוהיה 
בצאתם ממצרים בפרשת בשלח, כזה, וזה היה שמוזר 

המדבר  למשה רבינו לחזור מקצה אמרשהקדוש ברוך הוא 
בכדי שפרעה יטעה ויחשוב  ,חזרה לכיוון מצרים, ולמה

שבורא עולם לא יכול להוציא אותם ממצרים בגלל הכישוף 
 הגדול של פי החירות.

 

שרק עכשיו יצאו מעבדות ומסבלות מצרים,  והיהודים
לא ידעו את כל מערך השיקולים של בורא עולם, למרות שו

 הם היו יודעים שמעו בקול משה וחזרו אחורנית, כי אם
 .שהכל הטעייה הם לא היו פוחדים מפרעה

 

שבחן של ישראל שלא שאלו שאלות אלא הלכו  ולהגיד
בתמימות אחרי משה בדבר האלוקים, ולכן הקדוש ברוך 

היה רק זה שלהם התברר  ובסוף", ויעשו כןמשבח אותם "
נפל בפח כי ופרעה ראה רק חלק מהתמונה ש לטובתם,

, כי לא היה לו את כל התמונה הסיק מסקנות מוטעות
 השלימה.

 

מו דור דעה דור יוצאי כלא נהג כאן עם ישראל  אבל 
את ראו כאן  אלא ,ובביטחוןלא הלכו בתמימות ו, מצרים

האשימו את שגם  יתכןולא נכונה, ו רעה דברים בצורהה
שנה במדבר,  38להנהיגם עוד לעכבם ומשה שבכוונה רוצה 

תמימות ושזה רק לטובתם, ללכת בללמוד מהעבר  ובמקום
 .וטעו ודברו רע ונענשו לא למדוהם 

 

 ,יצא מזה רע לעם ישראלוים סביבם ראו את הדברים בצורה לא נכונה, יגם הגו, מידה כנגד מידה לכןו
כי אם אנחנו לא ראינו נכון, אז למה שהגויים כן יראו נכון???? 

 
י, פעם עליתי לבקר הורה של תלמיד שלשלי,  מזכירוזה 

דלת ביתו ראיתי את וכשהתקרבתי לקומה של התלמיד, 
הייתה פתוחה לרווחה, ואני רואה את ידו הגדולה ש

והרחבה של אביו מפליקה סטירה אימתנית על לחיו של 
 .בנו, ומעיפה אותו מקצה הסלון לקצה השני

 

אבל אז אני  !!רציתי לברוח מהשטח, פחדתי רגע באותו
קורא לי, אני היססתי אך שומע את האבא יוצא למדרגות ו

 נכנסתי וידי צמודות לראשי כמוכנות להגנתי, 

ואמר לי, נראה לך שאתה יודע מה  בצחוק פקעהאב  אך
שאני אבא אלים ומסוכן, אתה כנראה בטוח באמת קרה, 

 .רווחה וכו' ,שחייבים לערב כל מיני גורמים, משטרהו
 

 האמת היא בדיוק הפוך ממה שראית, פשוט בני קרא אבל
ולמד בעניין חשמל, ולכן הכניס ברזל לתוך השקע לניסוי 
כל שהוא, וברגע האחרון העפתי אותו שלא יתחשמל 

אני אבא מציל חיים, ואכן  ,למוות, אז אני לא אבא אלים
. מוחלטת אמתכ לי הסברוהתברר 

 

 מה.לקח חד בחיים, חצי תמונה יכולה להיות עם משמעות הפוכה לחלוטין מהתמונה השלי ולמדתי
 

כשאנחנו מתחזקים פתאום קשה לנו יותר, או כל מיני שאלות בחיים, למה?? לא דווקא כשאנחנו לא מבינים למה  ולכן
אם היינו רואים תמונה שלימה היינו רוקדים ברחובות, כי בורא עולם אוהב אותנו ואנחנו ולהיבהל, זה רק חצי תמונה, 
שחזרו אחורנית ביציאת מצרים כמו עם ישראל ובתמימות, יניים עצומות בע על אבינו מלכנועמו וצאן מרעיתו, אז נסמוך 

צה וככה רובכל מצב, כי נעשה גם בלי להבין  ה'עבודת חובתנו בכבקשת משה בלי לערער, ובכל מקרה עלינו לזכור שאת 
 נקודה. .אבא

 ולי אוכל נכה בו ואגרשנו מן הארץועתה ארה לי את העם הזה כי עצום הוא ממני א 

הרי הם לא באו נגד ישראל בכוח בדבר,  תייקשהת
הטבע, אלא פונים לבלעם שיקלל, ומתברר להם שבלעם 
כפוף לרצונו של בורא עולם, אז למה הם מנסים ברע, 
שבורא עולם יסכים לקלל את עם ישראל העם שבחר בהם, 

במקום זה היה עליהם  הרי ,"אורריך ארורוכתוב עליהם "
ישראל לא להציק למואב,  לבקש שבורא עולם יגיד לעם

וזה הגיוני לחלוטין, ומתקבל על הדעת שכך אף אחד לא 
 ניזוק???יהיה 

 

לא יסכים לוותר על מה שגזר ידעו שהקב"ה הם ש יתכןו
שלא  וכפי שכתב רש"י ,"ואל תתגר בם מלחמה" עליהם

אסר רק להילחם במואב, אבל מותר ליהודים להפחיד 
 - "ואל תתגר בם"כתוב לבני עמון  אבלולאיים את מואב, 

שום גירוי, ואם בורא עולם היה אוסר לעם ישראל 
הבדל בין מואב לבני ה יתבטלאם כן גם במואב להתגרות 

 .עמון
 

 יהם שלבהבדל שבין אימהות צהההבדל נעו וסיבת
שבשכר הצניעות של אם בני עמון שלא פרסמה אומות אלו, 

שום  שנולד לה בן מאביה לוט זכתה שאסור להתגרות בה
התגרות, אבל הבכורה שקראה שם בנה מואב לכן נענשו 

מואב פחדו וידעו שהיהודים  ולכןשמותר להתגרות בהם, 

שהיתר זה לא  וידעושוללים ובוזזים אותם בהיתר, 
 .והאומות כי רק כך בולט ההבדל בין האימהותיתבטל, 

 

לא את מה  ךכל זה מסביר את פחדם וצערם, א אבל
א הם שנכוו בגלל חוסר צניעות של שהחליטו בסוף, דווק

אם אומתם, ובמשך דורות לא נמחק חוסר צניעות זו, 
זה  וכי ו והכשילו את בני ישראל בזנות???דווקא הם בא

" שהיה מטיב וירא בלקהחשבון נפש שעשו???  וכי זה "
 לראות ולהבין????

 

עונשם של בני מואב שלא למדו מוסר, שמור לעתיד  לכן
המדיינים  מה שאין כןתימחק מהעולם, לבוא, שאומה זו 

 .ולא עונש נצחי קיבלו עונשם תכף ומיד
 

תמות חריף הוא, שהם עשו כך שרגש הנקמה כל  יתכןו
ניסיונות לקלל  שאחרי כך כל הרבה נפשי עם פלישתים,

עם ישראל התברך במקום להתקלל,  הלא הצליחו, ואדרב
דבר  זה בער בעצמותם אש ולכן לא שלטו ברוחם ועשו כל

העיקר לצער ולהזיק לעם ישראל, נגד כל הכללים ונגד כל 
 החשבונות, העיקר להזיק לעם ישראל.

  

 

קבלת על עצמך כמו רבים וטובים כגון  ,להתגבר ולהצליח ביראת שמים !!ושוב מנסה ,, שאם אתה מנסה ומנסהללמדנו
זאת שוב ושוב אתה נכשל ולא מצליח, אל תאבד שקיבלת על עצמך, ובכל אחרת יום שמירת העיניים, או בקבלה טובה  40
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את העשתונות, ואל תגרום לעצמך נזק בלתי הפיך, ואל תעשה בכעסך ובתסכוליך את ההיפך ממה שעליך לעשות, ה' 
!!!  כי במצבים כאלו היצר חוגג ומפיל את האדם המדוכדך לשאול תחתית, כביכול נוקם ויציל אותנו מנפילות כאלו ירחם

 ו של האדם במשימה, ומכניס אותו עמוק עמוק בחטא ובטומאה שלא יוכל בקלות לצאת משם רח"ל.על אי הצלחת
 

תמיד תזכור לפי הצער כך השכר, ולמרות הכישלונות כל המאמצים שלך נרשמים לטובה ולזכותך, שאם לבלק בזכות  לכן
לף עולות יעלה, כל שכן שבורא עולם שלמה שכתוב בו א הרשע זכה ויצאה ממנו רות שיצא ממנקרבנות שהקריב בלק ה 42

 ישלם לך שכרך, כי הוא אוהב את רצונך ואת מלחמתך ביצר, ובעזרת ה' יום אחד תעלה על דרך המלך אמן ואמן.
 

 "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים"
 

שבלעם רצה לתת עין הרע בעם ישראל אבל רש"י כתב 
 ופלא יו רוח אלוקים ובירך את עם ישראל,בסוף נחה על

עליו רוח אלוקים זכה בלעם הרשע שמעצמו תשרה איך 
 לברך את ישראל??

 

ראה שאין פתחי אוהליהם ש, ב"ב ס'דרש רב יוחנן והנה 
מכוונים זה לזה, אמר ראויים הללו שתשרה עליהם 

שהיהודים לא עשו זאת בכדי  המפרשים וכתבו ,שכינה
סיבה שיזכו  הייתה שאם כן לאין רעה, ע שלא תחול עליהם

 בגלל והם ישראל הקפידשתשרה עליהם השכינה, אלא 
גם שבט מנשה שמכך זאת  והוכיחו ,קדושההצניעות וה

ואפרים בני יוסף המוגנים מפני עין הרע, בכל זאת לא 
על כורחך שהם ולמה?? כיוונו פתחי אוהליהם זה מול זה, 

 .וקדושה וך צניעותמתלא מחשש עין הרע אלא עשו זאת 
 

, שכשראה בלעם הרשע שאין פתחי בוכת כלי יקרב מנםא
בתיהם מכוונים זה מול זה, וכל זה בכדי שלא יזיקו אחד 
לשני בהיזק ראיה ועין הרע, אמר אם כך אינני יכול 

ולא  ל כךזהרים בו כנ כי בדבר הזה הם להכשילם בעין הרע
במקום לקלל  , לכןיתכן שיכשלו בדבר שהקפידו עליו כל כך

קודם זה לא מספיק וכאמור  ,הוא מעצמו רצה לברכם
ויברך  סיבה שאם לא הצליח לקלקל אז במקום זה יתקן

 ??נהפך לאוהבהוא פתאום וכי ממזיק  ,את עם ישראל
 

ראה שהם מקפידים על היות וש אפשר להוסיף אלא
 המביאבעצמה  וזהקפדה , מניעת עין הרע והזיק ראיה

לכן בלעם על פרטיות וצניעות השכן,  שומריםכי לקדושה 
אלא גם הוא  ,לא רק שלא יכל להכשילם בעין הרעהרשע 
עלה  הוא עצמו התעלה ולכןו ,הושפע מקדושתםעצמו 

  .ועי' בכלי יקר שמבאר באופן שונה, בליבו לברכם
 

אם כן איך על פי יסודו של הכלי יקר, שהשאלה,  ונשאלת
ידע וגם ות, הרי חשב והציע להכשיל את עם ישראל בזנ

איך צניעות, הועל מקפידים כל כך על עיניהם גם ראה שהם 
 חשב שיצליח להחטיאם בזנות??? 

 

שכשראה בעיניו את הקדושה של עם ישראל הוא  יתכןו
לא היה מסוגל להכשילם, אבל כששב אל אכן נמס כולו, ו

והשפעת מקומו וכבר לא ראה את קדושת ישראל בעיניו, 
להכשילם בטומאה.רצה  כבר נו, לכןהקדושה נמוגה ממ

 

שלראות קדושה זה משפיע על כל אדם, שאפילו רשע וטמא ביותר כמו בלעם הרשע הושפע ממראה קדוש, וכן  ללמדנו
להיפך מקום טמא משפיע לרעה אפילו על צדיק וקדוש מוחלט, ולכן נברח ממקום טומאה בכל מקום שהוא, ונרוץ ונהיה 

 ודברים קדושים ואנשים קדושים, כך נשפיע על עצמינו קדושה וטהרה, אמן ואמן.במקום קדוש ונראה קדושה 
 

 ותקראן לעם לזבחי אלהיהן ויאכל העם ויצמד ישראל לבעל פעור
 

בכלל חשבו הגויים לעשות עבודה זרה עצום, איך  פלא
ששמה בעל פעור?? מילא לעבוד לאיתני הטבע כשמש 

הצד ק וכדומה, זוחשיש בו כוח של והכוכבים, או לאבן 
 אבל ,עוצמהוכוחות השווה שבהם שהם דברים שיש בהם 

מה מצאו הגויים בבעל פעור שמהותו  מדהים ומפליא
שהקפידו שעם עניין הוגם מה  טינופת ושפלות האדם????

 אצל בעל פעור?? ישראל יאכלו
 

אמר רב יהודה אמר רב  ד"סנהדרין סגמרא כתוב ב ואכן
לה מאוד, הבטיחה שאם מעשה בנכרית אחת שהייתה חו

תבריא תלך ותעבוד לכל עבודה זרה שבעולם, וכשהבריאה 
 .הלכה ועבדה לכל עבודה זרה שבעולם

 

שהגיעה לפעור שאלה את הכמרים במה עובדים  כיון
, אמרו לה אוכלים תרדין )עלי סלק שמשלשל( אותה

ושותים שכר ומטריזים בפניה, נגעלה האישה ואמרה 
 ה ולא לעבוד לגועל נפש הזה.מוטב לחזור למחלה הקש

 

הקודמת כתוב שעם ישראל היו במצב של נפשנו  ובפרשה
במן, וכפי שכתב רש"י: וכי יש לך  - קצה בלחם הקלוקל

מכניס שאינו מוציא, לכן גרם להם היצר להשתוקק לאכול 
)אולי גם לראות מזבחיהם, כי חפצו לאכול אוכל רגיל 
ק ממאכלי וגם ר שהגוף שלהם מתפקד כאחד האדם(,

הגויים התאפשר להם להוציא ולעבוד לבעל פעור, כי מהמן 
זה יתכן, נבנה יצר הרע  ולפי לא היה להם מה להוציא.

לעבוד את בעל פעור, רק בשביל שעם  -מוזר ומגעיל זה 
ישראל יתנסו ויכשלו בעבודה זרה זו, אבל עדיין גם בניסיון 

שנכון זה היה מקום מפלט לעם ישראל להינצל מחטא זה, 
 נבנה יצר הרע מיוחד להכשיל את עם ישראל. אחד מצדש

 

זה עצמו יכל להציל את עם ישראל מהיצר  מצד שני אבל
הרע של הזנות, כי אם היהודי היה עוצר לרגע כמו אותה 
אישה חולה, היה אומר ריבונו של עולם עד איפה מגיע 

לגועל נפש  !!!הטמטום של הגויים וכי לזה יעבדו!!! לצואה
 !!??ך יתכןאי

 

שאותה גוייה חולה העדיפה לחזור למחלתה הקשה  וכמו
ישראל היו צריכים להיגעל עם ולא לעבוד עבודה זו, כך 

ולהגיד שום תאווה לא תגרום לנו לעבוד עבודה דוחה זו, 
עם ישראל לא עצרו באדום!!! ונצמדו לבעל פעור  אבל

 רח"ל.
 

י שזה חלק מהתוכנית העצומה של בלעם, שהר ויתכן
עין עם ישראל יכל להכניס בקודם ראינו שבלעם עצמו לא 

שאין פתחי בתיהם מכוונים זה מול ראה כי  הרשע הרע 
ובדבר שהם מקפידים עליו מאוד אי אפשר להכשילם, זה, 

להכשיל את עם ישראל  ואם כן היה לבלעם קושי גם 
ראה שהם מקפידים כל כך על צניעות, בעיניו הרי שבזנות, 

עם ישראל היה  והנה צליח להחטיאם בזנות???איך א"כ יו
הם אכלו מן שהוא לחם  שנה 40במשך להם גוף קדוש כי 
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הפך את גופם לקדושה זה , ורוחני לחם של מלאכי השרת
אכלו מזבחי בנות מואב, ישאבל בהצעת בלעם מושלמת, 

את עם ישראל  ואכן ,גופם חזר להיות כאחד האדם

ולהכשיל ולטמאות,  הקדושים בלעם הרשע לא יכל לפגוע
אבל באכילה מזבחיהם השתנה גופם וירדו מקדושתם ויכל 

לפגוע בהם ולהכשילם ולטמאותם.
 

, שבורא עולם לא מעמיד אדם בניסיון שלא יכול לעמוד בו, ובפרט שחלק מהניסיונות נתפרו במיוחד עבורך, וגם ללמדנו
לצאת ולהתגבר על הניסיון, וגם כשאתה לא שתוכל דרך  בניסיון קשה ומורכב דע לך שבורא עולם נותן לך פתח מילוט,

 ועליך למצוא את הצד השני שייתן לך את הכוח להתגבר על הניסיון.!! מילוט, דע לך שהפתח כן קייםהרואה את פתח 
 

להיות כאותו אחד שכשיש התקף לב, הוא מחפש ספר הדרכה לדעת מה עליו לעשות???? או מאוד להתכונן ולא  וחשוב
פעם ראשונה אין לי ניסיון בזה, תתחשב וחכה רגע, אני חייב לברר  ושלו, הוא יאמר לגנב, חכה שניה, זגנב לבית כשבא 

מה מותר לי ומה אסור לי לעשות לך??? כי עד שיבדוק כבר לא יהיה מה להציל, ואת מי להסגיר למשטרה וכו', אלא כדאי 
ו את הכלים להתמודד ולנצח בניסיון ולא להיכשל חלילה, שלא ניגע כבר תחת ידינ וכונן כראוי לפני הניסיונות, שיהילהת

 מסייעים בידו אמן ואמן. להיטהרלריק ולא נלד לבהלה, ושיהיה הבורא בעזרנו תמיד כי הבא 
 

"הנה עם יצא ממצרים"

הכלי יקר, למה בלעם  שואל .אמרו שרי בלק לבלעם כך
ן בלשו "ממצרים יוצאהנה עם "שינה ואמר לבורא עולם 

 וגם הווה, הרי היה לו לומר כמוהם בלשון עבר, יצא???
ואגרשנו ", שהם אמרו עוד שינהבלעם מדוע  מקשה רש"י

" ואגרשנודהיינו רק מארצם, והוא אמר " -" מן הארץ
 שמשמע לסלקם ולהשמידם לגמרי.

 

הרשע רצה לקטרג על עם  שבלעםהכלי יקר,  ומתרץ
רמז לריבונו של , ולעתידבלשון  איוצישראל, לכן אמר עם 

שנה במדבר עדיין כל הזמן  40עולם שעם ישראל גם אחרי 
מקטר שרוצה לחזור למצרים, ולעזוב את דרך ה' 

 מן הראוי לקללם ולהאבידם מן הארץ ולכן .ומצוותיו
בדומה לתשובת  רש"יאת שאלת לגמרי, וזה גם מתרץ 

, " להשמידם לגמריאגרשנושלכן בלעם שינה ואמר "רש"י 
 .ם מוותשמגיע לה

 

עם מברי בלעם לטובה, והפך את ד שה' להוסיף ונראה
שנה מאז  40נהפך לעם שלמרות שעברו  יוצא ממצרים

הם בני הדור החדש כרגע ולמרות שרובם  צאתם ממצרים
עדיין הם בכל זאת בצאתם ממצרים,  20שהיו פחות מגיל 

ומתרחקים כל הזמן מטומאת ויוצאים מתקדשים ועולים 
לה עצומה שעבודת ה' שלהם לא תמה וזו מע מצרים,

 בעבודת ה'. שנה עדיין מתעלים ועולים, 40ונשלמה, אלא 
 

והנה כסה את " דבריהם שגםרמז חשבתי להוסיף  ובדרך
, שעם ישראל טובה מעלהשבח ול, גם זה נהפך ל"עין הארץ

, ולכן אדרבא בני מכסה את עיניו לראות מתאוות הארץ
הרשע  ובלעם ,יותרשראל ראויים הם לברכה יותר וי

כשראה שבורא עולם הפך את דבריו לטוב ולשבח, החליט 
להכשיל את עם ישראל בעין הארץ, והכשילם שילכו אחרי 
מראה עיניהם ויזנו עם בנות מואב, שכך יקללם בורא עולם 

וישמידם רח"ל.

זכאים לברכות, וכל כלי יוצר , שכשאנחנו שומרים על העיניים אנחנו מתעלים ויוצאים מטומאת מצרים ואנחנו ללמדנו
רחמנא לרעה לא יוצלח עליך, כי בורא עולם יהפוך הכל לטובתנו, אבל חלילה אם ניכשל בעינינו חלילה אזי הברכות יהפכו 

 וכפי שרצה בלעם הרשע. וכו' ליצלן
       

ונזכור מה שכתב הצדיק ום, י 40יום ושוב  40יום נצא ממצרים בשמירת עיניים,  40קח יום לשנה וכל יאנחנו נגם כן  על
יום אפשר לשנות טבע", ולכן כשנתמיד לשנות את טבענו  40בצעטיל קטן, "שב 'ועם אלימלך'נהקדוש רבי אלימלך ה

 ענו יהיה טוב יותר והיצר כבר לא יבער בקרבנו, אלא טבענובטיום שוב ושוב נתקדש ו 40שבה משך לשמירת עיניים ומח
 .ואמן ילך בדרך ה' אמן נלך סגולה גדולה שכל חיינו זו ימשך יותר לאש קודש ובעזרת ה'

 

 אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי ה' אלוקי

מכאן שנפשו רחבה וחמדן  :דברי רבותינומ רש"י כתב
רשים שהרי למדנו במשנה המפ ושאלושחמד ממון אחרים, 

מהלך  , פעם אחת הייתיאמר רבי יוסי בן קסמא אבות ו' י'
בדרך ופגע בי אדם אחד, ונתן לי שלום, והחזרתי לו שלום, 
אמר לי, רבי מאיזה מקום אתה, אמרתי לו, מעיר גדולה 
של חכמים ושל סופרים אני, אמר לי, רבי רצונך שתדור 

נרי זהב ואבנים יעמנו במקומנו ואני אתן לך אלף אלפים ד
וזהב אם אתה נותן לי כל כסף טובות ומרגליות, אמרתי לו 

איני דר אלא במקום ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, 
טוב , דוד מלך ישראלכתוב בספר תהלים על ידי  וכן תורה.

למה בלעם  ואם כן קשה  ,לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף
דוד לתנא הקדוש ולממון, ואילו ל ותאוותןנחשב כחמדן 

 המלך זה סיפור של גדלות וצדקות האדם???
 

צל גדולי ישראל המטרה הייתה להגיע לתרץ, שא ונראה
ולכן ההמחשה הייתה לדרוך על הכסף בשמחה לתורה, 

אצל בלעם  ואילו ,ובגאון מתוך זלזול בכסף מול תורת ה'

כל כך ואומלל כי והוא מסכן  !!המטרה הייתה להגיע לכסף
רק לצערו הוא לא מצליח והרבה כסף, רצה את הכסף 

 דמנה לו.להגיע ולנצל את ההזדמנות הפז שהז
 

מו"ר ר' מזכיר לי מה שפעם שאל אותי הגאון הגדול  וזה
האם מותר   סלבודקא מראשי ישיבתדוב לנדא שליט"א 

אסור לי להגיד לך בשבת שתכבה לי לי להגיד לגוי בשבת "
 אסור לישמפורש  לגויאמרתי  אחד שמצד ??"את האור

אמנם מצד , לעשות עבורי מלאכה בשבת לגוי -לו להגיד 
 רוצה שהגוי יכבהבעצם אני "ברורה מטרת דיבורי  שני

, רק יש בעיה תכנית כביכול שאסור עבורי את האור בשבת
 לי להגיד לו".

 

בסיפור שפעם היה במועצת נזכרתי  העניין יותרולחדד 
נציג מתחרה, ומיד בהעיר חבר שפגע מילולית באופן בוטה 

 דרשו ממנו להתנצל או שיסלקו אותו מהאולם, ולכן הוא
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איך הוא התנצל??? הוא פשוט חזר ואמר  אבל התנצל!!!!
שהוא כזה וכזה  וכו' אני מתנצל על כך שאמרתי על ההוא 

וחזר שוב כביכול כחלק מההתנצלות על כל הפגיעות 
 המילוליות שתקף קודם את השני

 

והזכיר הכל שוב עוד פעם בהנאה מרובה הוא התנצל  שובו
אוי כי פסיק להתנצל!!! ושוב את רוע השני, עד שצעקו לו ת

 לכזו התנצלות ארסית!!!
  

ששרו לו את דברי כ כשהיה ילדעוד, שהתנא הקדוש  יתכןו
" הזדעק ואמר טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסףדוד "

 לכןו ,שווה לי התורה הקדושה -" מכל הכסף שבעולם"
בבגרותו כשהציעו לו אלפי זהב וכסף אם יעבור ממקום 

אפילו תתן לי ה שהשתרש בילדותו "תורה, שב והזדעק מ
זה רק על מקום התנא כל דברי  ובעצם ."כל כסף שבעולם

 !!!!תורה, ועל תורה עצמה מי ישווה לה

היה הצדיק הקדוש רבי אברהם יצחק אלפר שהיאר צייט שלו השבוע, צדיק זה בילדותו איבד בשואה הנוראה את  וכזה
סבל מרורות אצל הנאצים  13ידי הנאצים, והוא עצמו שנה שלמה בגיל  אביו ואמו וחלק מאחיו שנרצחו באכזריות על

הארורים, וברגע שהשתחרר חיפש רק לחזק עצמו בתורה ובתפילות בקדושה ובטהרה, אצלו היה מוחשי "טוב לי תורת פיך 
אות העולם, וטובה מאלפי זהב וכסף", כי רבי אברהם יצחק הצדיק צעק טוב לי תורת פיך וקיום מצוותיך מכל כסף והון והנ

כי היצר מסמא את  - היא מכל אהבה שבעולם, ואנקוט בלשונו הקדוש "שיותר שצריך רפואה לגוף צריך רפואה לנפש
 עמים מאור השמש בגבורתו בצהרים".העיניים שלא יראה השמחה העליונה שהוא מפורסם לכול שהוא יותר מאלף אלפי פ

 

 ההבדל בפשטות

זה היה תאווה וחימוד  התאווה לבית של בלק, בלעם
מפורש וברור לכן זה מגונה בתחילת הגינוי, כמו שאומרים 

, כי בדיחה כביכול אתה אמת 3/4שבכל בדיחה יש בהלצה 
אבל עם אפשרות לחמוק מאשמה  ,מגלה את צפונות ליבך

אבל גדולי כי זה רק בדיחה, והדברים ידועים ומובנים!!! 
של אדם מסוים, כי ולא על רכוש  כללי באופןדיברו  ישראל

באמת הם לא חמדו כסף ורכוש רק רצו להבליט כמה ערך 
 התורה יקר בעיניהם כערך היקר ביותר בעולם.

 

 יודע דעת עליון -בלעם 

שיש שיטות עד כדי כך  או בעל חזיונות, היה נביא בלעם
פרק  לשון סדר אליהו רבהפי לומשה רבינו, שהיה שווה ל

 מביאו וכל כך למה??ר ממשה, היה מעולה בחכמתו יות כ"ח
רש"י מאמר חז"ל, שלא יאמרו הגויים אילו היה לנו נביא 
כמשה גם אנחנו היינו צדיקים כעם ישראל, לכן הביא להם 

ובמקום שיתקן אותם רק קלקל  ,הבורא יתברך נביא
 אותם ופרץ גדרי הצניעות.

 

בלעם הרשע היה בעל תאווה מפחיד, את הבית  והנה
ל בלק המלך חמד לעצמו, כאשר הוא הגדול הארמון ש

מלא דווקא של בלק עצמו יישן במלונה, כי רצה את הבית 
  .עד לתקרה בכסף וזהב

 

וכפי שכתב האור החיים  ,כן הוא היה קמצן כרוני וכמו
הקדוש שקם מוקדם בבוקר ושלח מיד את שרי בלק בכדי 
לחסוך לעצמו להכין להם ארוחת בוקר חלילה, וגם תאב 

הזמן כבוד, כבוד,  רה מחרידה  ולכן כתוב כללכבוד בצו
שבא על עצום בעל תאווה הוא היה  וגם ,ועוד פעם כבוד

שאפילו הגויים היו והכשיל עמים בזנות בזמן  ,אתונו
 .פרושים מזנות

 

למה  ,כן לכאורה עדיין יכולים היו הגויים לטעון אם
דווקא רשע מרושע בעל תאווה נורא כזה קיבל את כוח 

אם היה לנו אדם עדין וטוב אזי היינו הרי הנבואה, 
 מתקרבים לבורא במקום לחטוא יחד עם נביאנו.

 

מתרצים, שבלעם היה שיא הרוע דווקא בגלל  וראיתי
בלי שקיבל עליו עול תורה ומצוות או ו ,שקיבל נבואה

השתמש בנבואה רק הוא  וגם ,לפחות תיקון המידות
לצורכו ולא לתועלת הציבור, ולכן הנבואה רק העצימה את 

 .הרוע שבו
 

לעומת זאת קודם הנבואה היה אדם פשוט ורגיל, ו אבל
משה רבינו תיקן את מידותיו, וקיבל עליו עול מלכות 
שמים והיה עבד נאמן לבורא עולם, וכל נבואתו הייתה 

מה  וזה לה ביותר.והתע לכן הצליחולתועלת הציבור בלבד, 
שבורא עולם רצה להוכיח לגויים, לא הקדושה החיצונית 
של הנבואה משנה את הבן אדם ואת עמו לטוב, אלא 
הקדושה הפנימית שאדם עובד על עצמו להיות עבד לבורא 

ציבור, זה מה שבונה את האדם להיות טובת עולם ומסור ל
 .טיב להםיולה קדוש ולקדש את עמו

 

 ובלעם שהיש, "והנפש לא תמלא"תוב להוסיף שכ ואפשר
לו הישגים עצומים בקדושה בזכות הנבואה, אזי ברגע 

הכוונה  ואה ממנו הרגיש רעב עצום, ואולי זשפסקה הנבו
 ."כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו"
 

לא פנה לדרך ה' ולא תיקן את מידותיו, בלעם ו והיות
לרעוב זה גרם לו הנבואה וההתגלות ממנו,  הברגע שהפסיק
טירוף הדעת לכסף ולכבוד ולזנות עד כדי מאוד מאוד 

באופן שאף בן אדם רגיל אפילו התאוותן הגדול לא תאב, 
כפי שתיארנו קודם.הנורא לכן הגיע לשפל המדרגה ו

", שנהיה שבעים מטוב ה', שלא נרגיש שבענו מטובךמתפללים בשבת "קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך,  ואנחנו
ום לנו לעשות שטויות, אלא גם אחרי תפילה ברגש ובקדושה עליונה, וגם לאחר לימוד בהתמדה בקדושה רעב שיגר

 .נרגיש שבעים, ולא ניפול חלילה מחמת הרגשה שרעבים לריגושיםהמח  ובצחצוח
 

אן בן אדם קשה להשקיע עוד, ורוצה קצת מנוחה והפסקה, וכליודע שאחרי התעלות הוא היצר הרע מחכה לזה, כי  כי
 , חייב!! משהואחר ן אדם מרגיש אני חייב לעשות משהו, עד שהבמסוג אחר היצר נותן לו בכל זאת הרגשת חסרון ורעב

לפעמים ההיפך המוחלט מקדושת הלימוד והתפילה, ריגוש של עבירה או לשון הרע או ליצנות שונה מהלימוד והתפילה, ו
 , אמן ואמן."בדך באמתוטהר ליבנו לע", ושמחנו בישועתך, "שבענו מטובך" לכן נתחנן, אבא יקר עת, דאו קלות ה

 



 בלק –וטהר לבנו 

 
7 

וותהי אחריתי כמוה

 שלבן הארמי הוא בלעםדעה  יש 'א ה"סנהדרין ק בגמרא
הרי לבן על ההסבר הקודם שהרשע, ואם כן, יש להקשות 

הוא כבר  שהרי !!היה מפורסם לרע עוד קודם שנהיה נביא
ששם  ח ושודדרוצהוא היה ", וגם לבן הרמאיזכה בתואר "

רעל בצלחת של אליעזר שבסוף אביו בתואל אכל ממנו 
כן עדיין יכולים הגויים לטעון שנביא זה נכשל  ואםומת!!! 

שר י הנבואה, ועדיין לא קבלו נביא יכי היה מושחת לפנ
 דרך והגון???

 

ת הכל יש כאן איזון האמת, אפשר לומר שלמרו אבל
ות להתחזק אפשרויות אדיר וללבן הי המושלם, ואדרב

באופן יוצא מן הכלל וזאת גם עוד לפני הנבואה וכל שכן 
מפסידים, רק רוע מש בחוש לבן זכה לראות שהרי ,אחריה

כשבא למצוא שידוך הנה רצית להרוג ולשדוד את אליעזר 
 בסוף זה חזר אליך, הרגת את אבא שלך!!!וליצחק 

 

 !!אוי לי כי הרגתי את אבי , ולזעוק:במקום להזדעזע אבל
נאים של רבקה במקום זה הוא ממשיך את מסיבת הת

את  אטימות, איך בן יכול להמשיך ואחותו, לא יאמן איז
 המסיבה כאילו כלום לא קרה!!!

 

שמא ברגשותיו המתפרצים יגלה  ,כי פחד להזדעזע אוליו
תוך כדי בכי שאשמת הרצח תלויה בו בבן יקיר, לכן 

בתורה  ,)מעניין התאפק ושלט על רגשותיו, אם היו לו בכלל!!
היו בעצה להרוג  כל המשפחהוכי  ,משמע שכל משפחה המשיכה לחגוג

 וגם הם היו שותפים לפשע??(. ,את אליעזר
 

טובים מכן, זכה לראות דוגמא אישית לחיים  לאחרו
בית יישר מהשהגיע יעקב אבינו  והגונים, כשקיבל את

תחברו ה םוה, שנה  20לבן וישב עמו כ בית מדרש לה
הוא הפך להיות חמיו של יעקב מ  .ה מכל הכיווניםלמשפח

שפחותיהם, וגם היה המעביד של יעקב,  2בנותיו, ומ  2
 .נשם את יעקב עשרות שניםלבן בקיצור 

 

זכה לראות את עבודת יעקב השנים הללו הוא  בכלו
הוא ", ותרי"ג מצוות שמרתי - עם לבן גרתיהמושלמת, "

ולרכוש של השני,  ראה מה זה יושר ומסירות נפש לעבודה

וגם זכה לראות שהוא ברמאות הפסיד ואילו יעקב 
 .בישרותו רק מרוויח

 

זכה לנבואה בחלום, הוא אחרי יעקב פתאום  וכשרדף
היה  ואזשבורא עולם מזהיר אותו שלא יפגע בצדיק יעקב, 

לו לראות מה שכרו של ההולך ביושר ובדרכי ה', שבורא 
לראות שבורא  א יכלהו ומצד שניעולם דואג לו אישית, 

שלא בכדי ולא משמידו מיד  ,מלבן –עולם אכפת לו ממנו 
 נותן לו חיים!!עדיין יאיים על יעקב, אלא 

 

ה לי האמת תהנה התגל ,לבד היה צריך לעורר אותו וזה
קדימה  !!!ממניגם בורא עולם אכפת לו יש בורא עולם!!! וו

זה לא קורה, כי  אבל ,שקיע בואאתקרב אליו ואני 
שנשבעו לאחר מכן יעקב נשבע בשם ה' ולבן בשם עבודה כ

 ???זרה!!! למה?? הרי ראית את האמת
 

לבן אחרי שנים רבות זוכה לשמוע שעם ישראל יצא  והנה
 וקבלו תורה מבורא עולם והיגם ו ,ממצרים בניסים גדולים
היה עליו לרקוד  ומטבע הדבריםלהם ניסים ונפלאות, 

ים ונינים והבני נינים שלו, ולשמוח כי כל עם ישראל הנכד
והוא הסבא רבה היחיד בחיים ששרד לכל עם ישראל, 

  תחת זה הוא מסכים לקלל אותם ומשתוקק לקללם.ו
 

שזה  בפרקי דרבי אליעזרהאתון שרכב עליו כתוב  וגם
וזה  ,האבא של החמור של אברהם אבינו ומשה ושמואל

לקבל גדלות  וזכה לכזהוא החמור שבו ירכב מלך המשיח, ו
את האבא של החמור המיוחס, ולבן נשאר חמור או ירד 
מדרגת אדם להיות כחמור, ומטמא עצמו באתון כה קדוש 

 ומיוחד !!! 
 

האתון  עולה למדרגת לאדם הוא רואה ששני  ומצד
על בלעם, וראו פלא בלעם לא  תפה וצועק תהמדבר ופותח

בורח אלא נשאר ומתווכח עם אתונו, ובמקום להתחזק 
מלאך עם חרב למולו בא משיך ברשעותו, והנה הוא מ

 שמאיים עליו, וגם זה לא מזעזע את בלעם, אז מה נשאר??
 

!! שהוא לא מצליח לקלל, וסופג ביזיונות ולעג נשאר כן
נחל השפלה אחרי  מבלק,  והוא שכל כך אוהב ורודף כבוד

השפלה ובוז מתמשך!!!!
 

 ההזדמנות האחרונה של בלעם הרשע
 

יזיונות שבלעם קיבל מבלק על שלא הצליח כל הב לאחר
לקלל את עם ישראל, ולאחר שנהפך להיות נכה במהלך 

הוא אמור היה להיות שבור ה עינו, אהברכות שנסתמ
 לחלוטין.

 

נכדיו  - את עם ישראל שפל ונחות זה הוא רואה ובמצב
שומרים  , והוא מבחין שהםצנועים וקדושיםשהם היקרים 

התחיל לפתע לבו נהפך ול זה, ושלא יהיו פתחיהם זה מו
ונכנס בליבו רחמים ורצון לברכם, ונחה עליו  ,לאהוב אותם

  .רוח ה'
 

 ,בלק, שגער בומחיצי בוז  לאחר הברכה הוא קיבל ומיד
 !!!אתה הפעם מעצמך החלטת לברכםהרי  ,תתבייש לך

 !!חייוובעצם הזדמנות  ,לו הזדמנותוהנה כאן הייתה 
כבוד המדומה שלך, הנכדים להגיד לבלק לא צריך את ה

 !!למטה מחכים לישלי שהתחלתי לאהוב אותם הצדיקים 
כבדו אותי הרבה יותר ממה נכדי הרבים והצדיקים, י - הם

שאתה מסוגל לכבד, בפרט שאני משתוקק לאחרית 
 כמוהם.

היה חותן משה ש יתרור, שהרי עליו ללמוד קל וחומ והיה
ה של כל העם סבא רבה אז הוא בלעםקיבל כבוד מלכים, 

בתופים ומחולות באהבה והערצה, וכל  ויקבלו אותבוודאי 
 וסיפורים על יעקב אבינו ועל בנותי ויבקשו ממנהם היום 

  .הצדקניותהאימהות 
 

בלעם מעדיף לעזוב בבושות ולא להצטרף  ,עצום ופלא
ההזדמנויות הבלתי מושגות,  לעם ישראל למרות כל

וקז דם מעם ישראל, הוא בכוח מכשילם העיקר שי הואדרב
 לא להאמין!!!!

 

לבן לא רצה לוותר על כי  ,מובן בהחלטעדיין זה  אבל
תאוותיו ולהתמסר לאחרים או לבורא עולם, ככה זה 

שלא רוצים בכוח כככה זה  !!!כשלא עובדים על המידות
מסר הכי חד שימש וזה  !!!להתקרב באמת לבורא עולם
בלי  ,בלי תורה ,בלי מידות והכי ברור לכל גויי העולם,

 ,לא משנה כל הכוחות וכל ההזדמנויות ,כניעה לבורא
במקום התקרבות לבורא עולם יש את ההיפך המוחלט 

רק רוע יש.ש
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, שחייבים עבודה עצמית בכל הכוח לשבור את המידות הרעות בלי רחמים, ולהיכנע ולהתמסר לבורא עולם באמת ללמדנו
אותנו ותגביה אותנו באמת, כי אם לא נעבוד את טבענו הרע ואת מידותינו ובתמים, ורק כך כל קדושה שנקבל תרומם 

 ,גם לא ניסים ונפלאות ,הרעות, ולא נתמסר כראוי בלב שלם לבורא עולם, אזי לא יעזור לנו שום סימן ושום מסר משמים
 .אנחנו נשאר ברוע המושרש בנו

 

שובו אלי ואשובה 'הזדמנויות הוא נותן לרשעים גמורים  שני תראו עד כמה בורא עולם משקיע בכל יצור אנוש וכמה מצד 
 , אז ננצל את ההזדמנויות כראוי, למען לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה אמן ואמן.'אליכם

 

ותאמר האתון אל בלעם אנכי אתנך אשר רכבת עלי מעודך ההסכן הסכנתי 

ומאוד תמוה שבלעם בא על אתונו, ע"ז ד ע"ב בגמרא  כתוב
נביא ויודע דעת היה צד אחד מות אדם זה, שעד היכן שפל

  ??ושפלה כזו עליון ומצד שני טומאה נוראה
 

ה מששת ימי יתהאתון הי וכתוב שז דרבי אליעזרובפרקי 
החמור הוא החמור שרכב עליו אברהם  הבראשית, ובנ

 ,ירכב מלך המשיח בקרוב בימינו אמןומשה ושמואל עליו 
היה  ה, שבנוז תוחדאתון מילטמאות בלעם איך העז  ופלא

 כל גדולי ישראל בעבר ובעתיד????את חמור ששימש 
 

, לכן בלעם היוצא מהטמא טמאששהיות ויש כלל  ונראה
כך החמור שיצא מהאתון סבר שטימא את האתון, ו

יהיה טמא ופסול, וממילא המשיח לא יוכל  ההטמא
  להשתמש בחמור פסול זה!!

 

לפני שבכלל בלעם  טעות היא בידו כי החמור נולד עודאבל 
טמא  -חטא עם האתון, ולכן כלל זה של היוצא מהטמא 

דבר עם מולא שייך פה, ואפילו פה האתון ש לא תקף פה
, עם נו ,בין השמשות, עוד קודם שבלעם נוצרבלעם נברא ב

שהיה לא פלא שבלעם  ביותר, תומיוחס תאתון מיוחד וכז
, להימא אותה בכוונה למרות המיוחדות שוט רגיל אליה
כל עוד נשמתו באפו כששמע שהאתון  ממנהלא ברח 

לדבר אתו. המתחיל
 

עם יוצא ממצרים

איך יתכן שבלעם אומר לבורא עולם עם יוצא  ,עצוםפלא 
ממצרים, הרי כולם יודעים שבורא עולם הוציא אותנו 
 ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה באותות ובמופתים??

 רש"יוכפי שדייק  בורא עולם בברכות תיקן אותו, ואכן
 שהם לא יצאו לבד!!! - "קל מוציאם ממצרים"
 

בלעם התעלם מגבורות השם ואיך להבין מדוע  וצריך
הוציא את ישראל בורא עולם ש ,שהתפרסמו בכל העולם

בלעם טוען שה'  והריממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה?? 
יו, ככה הוא הכריז במפורש, אז איך התעלם מכוח ה' קאלו

 ועוד כשהוא מדבר עם בורא עולם!!! ???אלוקיו
 

שבלעם הרשע רצה להמשיך את דברי שרי בלק,  ויתכן
לא תלו זאת שרי בלק ובעצם ", עם יצא ממצריםשאמרו "

, בברכת בלעם שהוא לבןבבורא עולם, אלא תלו זאת 
בדרכם לישראל, ממנו שבירך את יעקב ובניו בעת שנפרדו 

  !!מבורך" כי ידענו את אשר תברךולכן אמרו "
 

שהוא ידע את האמת שהם יצאו לא בזכות ולמרות 
שכתב  וכפיהברכות שלו, כי כוחו בקללות ולא בברכות, 

, שרק ידע לפי המזלות על אדם האור החיים הקדוש
ות שיחשבו מברכו בכדי לרמשמזלו יאיר והיה ברמאות 

בוד זאת הוא כל כך נהנה מהכ בכל ,שיש לו כוח לברך
שכל יציאת מצרים זה  ק, בכך שאמרושנתנו לו שרי בל

זה, שקר בזכות הברכות שנתן, עד שהוא עצמו המשיך עם 
עם יוצא ועוד הוסיף על דבריהם, ואמר לבורא עולם "

בלשון הווה ועתיד, כי רצה לייחס את כל  - "ממצרים
הצלחת עם ישראל במדבר וכל הניסים שלהם בכיבוש 

 .הארץ לכוח הברכה שלו
 

שברור שבורא עולם עשה את הניסים, ב חשבלעם  ואולי
לבן, הקב"ה הסכים לעשות  -אבל רק בזכות הברכה שלו 

 את כל הניסים והנפלאות לעם ישראל.
 

מוסקבה בזמן סיפור ששמעתי בנעוריי, על מזכיר לי  וזה
, שיהודי ראה תור ארוך מאוד, ולמרות םהקומוניז

שברוסיה דאז התורים הארוכים היו חלק בלתי נפרד 
יים, כי המוצרים היו בדוחק גדול וחלקם נדירים מהח

להשגה, בכל זאת תור זה משך את עינו של היהודי, כי זה 
 היה תור ארוך במיוחד.

 

הוא ניגש לאחרון בתור ושאל למה התור הזה?? למה  ולכן
מחכים פה??? ענה לו העומד בתור אין לי מושג ראיתי 

ך ניגש עומדים בתור אז גם אני תפסתי מקום בתור, וכ
היהודי לשני לשלישי וכן הלאה וכולם לא ידעו למה 

 מחכים בתור העיקר שגם הם לא יפספסו את התור.
 

, את השכן שלושהוא הגיע לראשון בתור והוא מוצא  עד
?? למה אתה מחכה?? מחלקים כאן משהו והוא שואל אותו

אני לא יודע?? אז שאל אותו אם כן למה אתה  השכןענה לו 
, שמע אני הסתכלתי אתמול השכן ענה לו מחכה בתור??

בבוקר בחלון הראוה לראות האם יש מוצרים בחנות, ואז 
מישהו עמד מאחורי כי חשב שיש חלוקה, וככה התארך 

  התור לקילומטרים.
 

אותו שוב היהודי, הרי אתה סתם עמדת אז למה  שואל
, וכי זה פשוט בעיניך השכן לא עזבת וחזרת לבית??? ענה לו

אם יש כזה תור ארוך אולי ובעצם הראשון בתור??? להיות 
 ???משהוכאן יחלקו בסוף באמת 

 

השתכנע בקלות שכל הצלחות עם  אכן גם הוא ובלעם
דבר, וכל זה בגלל ישראל זה בזכותו, למרות הגיחוך שב

 שזה היההיה רודף כבוד עד כדי כך  והוא שהיה רודף כבוד,
 פשוט מבייש ומעורר רחמים ודוחה.

 

מה שכתבתי בפרשת ויקרא, שירבעם בן נבט  מזכיר לי וזה
 ומה ר לו: אני ואתה נטייל בגן עדן!!!שומע את הקב"ה אומ

הוא לא מתמוגג מכך  ?מונח לירבעם בראש באותו רגע?
שהקב"ה בכבודו ובעצמו בוחר אותו כמתאים לטייל אתו 
בגן עדן, באותו רגע מה מונח לו בראש?? האם דוד יהיה 

וכששומע שכן, הוא שואל... מי בראש?  !!!ביחד עמם
ז הוא עונה אם כך אני לא והקב"ה עונה לו דוד בראש, א

 !!!מעוניין
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של רבי חיים שמולאביץ זצ"ל  שאלתו מתומפורס
רי בורא עולם אמר לו "?? המי בראששהקשה מה הכוונה "

דברי בורא עולם בובן ישי", ומדויק  אתה ,במפורש "אני
 וענה, אז למה שאל "מי בראש"?? שהוא באמצע ודוד בסוף

הוא ידע שהוא בראש, אבל יש  ,לביץ, כןארבי חיים שמו
ובפרט דברים שאדם נחמד לו ונעים לו לשמוע פעם שנייה, 

, למרות לכן שאל שוב מי בראשאדם שרודף אחרי הכבוד, 
 .החוצפה שבעצם נראה כמפקפק בדיוק דברי בורא עולם

 

אמרו של רבי חיים הייתי בחופה, וחזרתי על מ ופעם
לביץ לחבר, ולצדנו עמד אדם מכובד מאוד לפי אשמו

שיש  - שמע את המאמר ומאוד נהנה מהרעיוןמראהו, ו
 .דברים שאנשים אוהבים ונחמד להם לשמוע פעם שנייה

 קול לומר ברכה בחופה, פעם ראשונהקראו לו ברמ ולפתע
ופעם שניה, ורק בפעם השלישית הוא קלט שקוראים לו, 

ה הוא היה מהורהר במאמרו של רבי חיים, ואז הוא כנרא
 יחייך אלי ביבושת, והפטיר לעברי, על פעם שלישית רב

אבל בלעם הרשע רודף הכבוד חשב !!! חיים לא חשב
 וחשב...

 

בגלל שבטענות,  לבלעםבאו  יןששרי מואב ומדעוד,  ויתכן
לכן בראשית דרכו, הברכות שלך שברכת את עם ישראל 

!! לכן עליך לתקן את מה שיצרתעכשיו,  אנחנו סובלים
אבל הוא לא שם ליבו לטענות נגדו והתמקד ברעיון 
המכובד שהברכות שלו פועלים ומאמינים בכוח הברכה 

.כסף וכבוד ות להרבה מאודשידררק היה לו , ולכן שלו
 

דרכו נכונה, וברמאות זו הוא , שאדם משוחד בקלות להאמין במה שנוח לו להאמין, והוא בטוח שהוא פועל כראוי וללמדנו
לדת לבהלה, ולכן מחובתנו ללמוד מוסר כל יום, ת עצמו, ועליו נאמר יגעת לריק וימסוגל לעבור את כל החיים בלי לתקן א

, ולעשות חשבון הנפש אמתי חודר ונוקב בדרכנו ובמעשנו, והרוצה להיטהר מסייעין בידו, אבל רק מי שרוצה באמת ובישר
 !!!ת ובישר אמן ואמןרק חזק ואמץ באמ

 

 אורריך ארור מברכיך ברוך
 

ברכות בלעם, ובעצם יכלו בלק  מוהסתיי בזה
הם ברכו את עם  שהריובלעם להיות מרוצים, 

 ישראל, ועל כן הם מבורכים, ואין להם מה לדאוג
 ונשאלת מעם ישראל מאחר שהם גם מבורכים.

השאלה אם כן מדוע בכל זאת החליטו בלעם ובלק 
את עם ישראל בזנות??? מה ראו לשטות לטמאות 

לא הביט און זו??? ובפרט שבלעם אמר בברכות "
", אז מה חשב ביעקב ולא ראה עמל בישראל
 להרוויח בהחטאת עם ישראל???

 
 

הדברים שכתבנו קודם, פי על  לתרץ, ונראה
ובסוף הברכות עה בגמרא שהוא לבן, יש דשבלעם 

לכת לעם למיד יכל כשבלק כעס וביזה אותו הוא 
בא רבא שלהם כי הוא ס ,ישראל ולהתחבר עליהם
 משורשי האומה כביכול.

להיות העדיף הוא לא עשה זאת, כי הוא  ולמה
 בלי עול מלכות שמים, לעשות עבירותומושפל 
כבוד אבל במסגרת של תורה לבחור במאשר 
וקבלת עול מלכות שמים, לזה הוא בשום  ומצוות

ק למות ככה ביקש פנים ואופן לא הסכים לחיות, ר
 " וכמובן לא קיבל.תמות נפשי מות ישרים"
 

הם בחרו לטמאות את עם ישראל, כי פחדו  ולכן
שבגלל הברכות הם גם יתברכו ואולי חלילה להם 
הם יחזרו בתשובה ויתקרבו ליהדות, ולכן 
החטיאו את עם ישראל שכך אין סיכוי שהם יחזרו 

את והמחטיא בתשובה כי הם החטיאו את הרבים, 
ככתוב  בידו לעשות תשובה מספיקיםאין הרבים 
.אבות ה' כ"ב במשנה

 

, העיקר לא לחזור בתשובה, והוא יעשה הכל לחזור, שמי שמכור ליצר הרע, הוא מפחד ללמדנו
שיש אנשים שמחפשים בכוח טומאה, והוא פשוט  ומדהים הדבר שאמרתי ליהודי ירא שמים בתשובה.

הוא חשב שרק אם מזדמן לאדם ניסיון אז יש אנשים שנופלים  לא האמין שיש מציאות כזו, כי
ונטמאים, אבל לחפש להיטמאות ולחטוא?? אבל הוכחתי לו שיש אנשים לא רק שמחפשים להיטמאות, 

ולכן , והם מתלמידי בלעם הרשע ה' יצילנו, אלא גם נלחמים בכל הדרכים שחלילה לא יחזרו בתשובה
תשובה בכל מקום ובכל מצב ובעזרת ה' השאיפה הזו תבוא בקרוב עלינו החובה לעולם לרצות לחזור ב
 ונעשה נחת רוח לאבינו שבשמים אמן ואמן. איפותשממש להתגשמות ה

  

 ואגרשנו מן הארץ כי ידעתי את אשר תברך מברך 
 

 

שבלק ביקש  הזוהרכתב על פי  ילנאמו הגאון
מבלעם שיברך את הארץ העליונה, שלא תצטרך 

ים שעם ישראל עושה על ידי את עבודת התיקונ
 קיום התורה והמצוות והברכות, וממילא עם

הכוונה  וישראל יהיה מיותר בעולם הזה, וז
  ואגרשנו מן הארץ.

 

זכיתי להבין את מחשבת בלק, הרי כל העולם  ולא
קיים רק בשביל ישראל, ואם לא יהיו יהודים 
בעולם אז שום בריה לא תישאר בעולם??? וכי 

תמות נפשי עם ולם ימותו, "חפצו ורצו שכ
 "??שתיםפל
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" שבלעם מראש צורים אראנושלכן כתוב " ויתכן
באבותינו  -התבונן בשורשי העם היהודי 

הקדושים, ולכאורה משם הוא יכל לראות רק 
כי האבות היו מושלמים, ומה חיפש לראות  ,טוב

 שם??
ומנוח עד  ,נוחעד עשרה דורות  שהיות והיו ונראה

וכל הדורות הללו עשרה דורות,  אברהם היו עוד
הוכחה  סברו בלעם ובלק שזוהיו דורות של הבל, 

 .שהקב"ה מטיב לעולם כולו גם בלי עם ישראל
 

הם סברו שהיות ובורא עולם לא צריך ש ויתכן
רק בגלל שרצה  ןהכי כל המצוות  ,כלל את עבודתנו

לפיכך הרבה שהקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל 
לכן גם בלי עם ישראל בעולם  ,להם תורה ומצוות

אף אחד מאומות העולם לא ימות, כי השם חפץ 
טיב גם בבחינת נהמא דכיסופא יוי טיב לעולםילה

 .כמתנת חינם
 

עשרה דורות אחריו הם טעו, כי בא נוח והבא  אבל
כל וממילא שכר כולם, את  וונטל ,אברהם -

משו לצורך הניסיון ישלא היו בחינם אלא הדורות 

ברגע  , כילהיות צדיק לנוח ולאברהםוהקושי 
דורות של  10נגד נגד כל העולם כו והל ושהתגבר

  רק עבורם. שווה את כל העולם עולם שלם זה היה
 

גם אם כל העולמות העליונים יתוקנו, בכל  וגם
 זאת בורא עולם רוצה את עם ישראל וישקיע בנו,

מלבד הטעם שאנחנו עושים רצונו, אלא גם מחמת 
טיב בחסד הנעלה ירא עולם חפץ להבוהטעם ש

  ."גומל חסדים טוביםביותר שהוא "
 

אחד נרגיש שמגיע לנו שכר תמורת  שמצד
המאמץ והמסירות נפש שהתאמצנו על קיום 

זה החסד מצד שני באמת התורה והמצוות, ו
המושלם כי באמת בורא עולם לא צריך את 
עבודתנו באמת!!! רק באופן כזה אין נהמא 

רגיש נוח לקבל את שכרנו מבורא , שנדכיסופא
בסוף הלכות מתנות  הרמב"םזה כתב  וכעין ,עולם

עניים, שמצוות צדקה הגדול ביותר זה לדאוג 
לחבר לפרנסה באופן מכובד, שלא יקרוס ויושפל 

זקוק לתרומות, וכבר הארכתי בעניין יהיה ני וובע
בפרשת אמור.

 

כי הוא  א תלויה בדבר לצורכו אלא אך ורק לצורכנו,, שבורא עולם אוהב אותנו ואהבתו אלינו לללמדנו
 ,בורא עולם ממתין לנו שנשוב אליו עדיין ,אוהב אותנו מאוד מאוד, ולכן גם אם נפלנו וחטאנו לא נתייאש
 טיב לנו מאוד.יכי בחסדיו הרבים הוא רוצה רק לה

 

צומה ולא חיסרון, וכמה גדולי מעלה ע ר זולהיות טוב יות כמו כן זכור נזכור תמיד, שללכת נגד כולם בכדי
"לך בכוחך זה והושע את  ת זו לא להיות שונה מאחרים, אדרבהעולם הפסדנו בגלל מחשבה שטותי

ישראל", עלינו לנצל כל טיפת כוח שבנו ולעשות טוב יותר בעולם, למרות שנהיה יחידים בשכונה 
 ישראל אמן ואמן.ובקהילה ואפילו בעולם כולו, רק חזק ואמץ והושע את עצמך ואת עם 

 

 מואב בנות אל לזנות העם ויחל בשטים ישראל וישב
 

את כל הפרשה יתכן ומקבל רושם שלומד  מי
והראיה  השורה האחרונה שמואב ניצחו???ש

 אלף מעם ישראל??? 24 שלמרות הברכות מתו
 

עדיין , שלמרות הנזק העצוםהיא  התשובה
 מתצניעות גורהשעצום לחיים, מסר קיבלנו 

 ומרצונו יברך בבחינת ,עצוםאפילו מרשע  לברכה

ראה שאין כי  ,ומלאך רע יענה אמן אפילו מרצונו
ה את טומאה מורידהפתחיהם זה מול זה, ולהיפך 

לשפלות האדם הכי גרועה, שהחטא של  האדם
הזנות הוריד אותם לשפלות עד שאפילו אין 

בלי בושה  זה לעומת זה מחיצות והלכו זוגות זוגות
רק בגלל וכל זה שות צרכיהם ומחסומים לע

התאווה לבנות מואב.
 

אלף יהודים עדיין המוסר שווה את זה!!!  24שלימוד מוסר זה ניצחון ששווה!!! אפילו במחיר , ללמדנו
רק ורעיון זה אפשר להוכיח מהנביא הושע שה' ציווה אותו להתחתן עם אשת זנונים למען ללמדו מוסר, 

ת מוסר בלי להגיע למחיר חס ושלום, ובעזרת ה' בזכות לימוד המוסר עלינו להתחזק וללמוד מוסר ולקח
 .יושפע עלינו שפע ברכה והצלחה אמן ואמן

 

 מנעך ה' מכבוד!! הויכוח בין בלעם לבלק

יש פלא מוזר בקשר של בלעם עם  לכאורה
מואב, שהנה בלעם צחק על מואב ועל 
העבודה זרה שלהם וקיללם, כפי שכתוב 

על כן יאמרו " בפרשה הקודמת שאמר
אוי לך מואב אבדת עם כמוש,  המושלים

, וכתוב נתן בניו פליטים ובנותיו בשבית"
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שהמושלים זה בלעום ובעור, וכפי שכתב 
כי ידעתי את אשר תברך רש"י על הפסוק "

" שאת זה ידע מבורך ואת אשר תאר יואר
בלק ממלחמת מואב וסיחון שבלעם קילל 

אליו  את מואב ובירך את סיחון, ודווקא
 באים שרי מדיין ומואב??

 

הוא התנה איתם שיקבל כסף על זה  והנה
שהוא בא  לקלל למרות שמה שהקב"ה יתן 
בפיו זה מה שהוא יאמר, ובסופו של דבר 
לאחר כל הברכות שיצאו מפיו בעל כורחו, 
לא קיבל תשלום, ואיך הסכים בלעם לעזוב 

לפחות שיקלל את בלק על בלי כסף?? 
 ם לו??הגניבה שלא משל

 

יותר קשה, שבלק מגרש אותו בלי  ועוד
תשלום ובכל זאת הוא נותן לו עצות טובות 
לרשעים להחטיא את עם ישראל בבנות 

 מואב ובכך יתמעטו עם ישראל??
 

אחרי העצות הוא לא דרש כסף אלא רק  וגם
לאחר מכן, כאשר אכן חטאו בני ישראל רק 
אז חזר בלעם לבקש תשלום, ונקלע 

 ג שם?למלחמה ונהר
 

לתרץ, שבלעם בחוצפתו חשב  ונראה
שעכשיו הם צריכים אותו והוא עושה להם 
טובה לכן שישלמו לו על עצם הליכתו עם 
שלוחי בלק, אבל בלק טוען לו וכפי שמפרש 

הנה עם הקדוש על הפסוק " האור החייםכן 

", יצא ממצרים הנה כסא את עין הארץ
שכבר מהתחלה אתה בלעם אשם בכל המצב 

ומחובתך המוסרית לנקות את מה הזה, 
שכביכול לכלכת, כי עוד ממצרים  כיועץ 
פרעה יעצת וניסת בדרכך לעצור את גידול 
העם, ואדרבא אתה גרמת שהם יתרבו, כפי 

וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן שכתוב "
", כמו כן הכישוף שעשית שעבדים לא יפרוץ

יצליחו לצאת ממצרים פשוט קרסה  ועם 
 צא ממצרים.ישראל כולו י

 

כן טענו עליו שדווקא התייצבותו  כמו
לטובת סיחון במלחמתם נגד מואב זה בעצם 
גרם שלעם ישראל הותר לכבוש את שטחי 

את העיר חשבון, לכן טען לו  –מואב לשעבר 
בלק אתה דרשת שכר אבל אני לא ביקשתי 
ממך טובה אלא דרשתי שתתקן את כל מה 
שקלקלת מהתחלה ולא רק שלא תיקנת 
אלא עוד בירכת אותם והעצמת והגדלת את 

 הבעיה וכאמור.
 

בלעם לא כעס וקילל את בלק על  ולכן
הגניבה של בלק שלא שילם לו, כי הבין את 
טענות בלק נגדו, ולכן ניסה לצמצם את 
נזקיו על ידי העצה להחטיא את עם ישראל, 
ורק אחרי שכביכול הצליח להמעיט מעם 

אז הרגיש ישראל על ידי חטא בנות מואב 
בלעם שאכן מגיע לו שכר גם לפי טענות בלק 

 שטען נגדו לאחר הברכות.
 

 ברכות בלעם

אומרת שלמרות  סנהדרין קה' הגמרא
שבלעם בירך את עם ישראל בכל זאת הכל 

ברכות אלו יצאו  התקיים גם כקללה, כי
 .מאדם רשע ושונא

 

השאלה שאם כן מדוע הקב"ה נתן  ונשאלת
רך, הרי יצא מזה רע?? לו בכל זאת רשות לב

כן מדוע בלק סירב לשלם לו הרי יצא  כמו
מזה קללות, ולמה בלעם לא טען לו את זה 
כשדרש שכרו, ובמקום זה הוא מספר לו את 

 עתידות העמים לעתיד לבוא??

שהכל תלוי בעניין אחד, שהכל תלוי  ונראה
בצניעות עם ישראל ובקדושה!! שהרי 

כוונים כשבלעם ראה את פתחיהם שאינם מ
זה מול זה עלה בלבו לברכם, ומזה הבין 
הרשע שהברכות תלויות בצניעות ובקדושה, 
ולהיפך יוצא מזה קללות, לכן בלעם דווקא 
כן גילה זאת לבלק, שהברכות תלויות 
בצניעות ובקדושה ואם לא יהיה קדושה 
הברכות שלו יתהפכו לקללות, ולכן יעץ לו 

ק להחטיא את ישראל בבנות מואב שכך בל
יוכח שאכן הברכות נהפכים לקללה בחוסר 

 הקדושה והצניעות.
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, שלא יעזרו הברכות ולא יהרסו הקללות, כי הם תלויים בנו עצמנו, אם נהיה ללמדנו
טובים וקדושים הקללות יהפכו לברכות, כפי שאם אין קדושה וצניעות הברכות נהפכים 

כות, אבל העיקר הוא ובחרת לקללות, ורבים מחפשים חיים קלים ומחפשים סגולות ובר
 בחיים למען תחיה, וכמו שכתוב מפורש והברכה אשר תשמעו.

 

 וישם דבר בפי בלעם
 

יש כאן קצת מקום לתמוה, שהרי  לכאורה
אם הברכות ניתנו לבלעם כמו חבילה של 
נבואה שניתנה לתוך פיו בעל כורחו, וכדברי 

וישם דבר על הפסוק " סנהדרין קה'הגמרא 
בי אלעזר אומר מלאך רבי " רבפי בלעם

יונתן אמר חכה, אם כן מדוע כתוב 
תמות נפשי מות מרצונותיו של בלעם "

 "??ישרים ותהי אחריתי כמוהו
 

זה אכן ברכה גדולה שהקב"ה טמן  ואולי
בפיו של בלעם לעם ישראל למרות שזה 

נשמע כמו נימא אישית של בלעם על עצמו, 
שאפילו להבדיל יהודי רשע וטמא עדיין 

אמין באחרית המיוחדת לצדיקים ויתקנא י
בצדיקים עמוק בתוך לבו, וזה עצמו יגרום 

 לו לחזור בתשובה בעזרת ה'.
 

שטמון כאן שאיפה לאחרית טובה  ובפרט
וגוי רשע כבלעם אין לו זכות להגיע 
לשאיפותיו, אבל ליהודי בן קדושים יש לו 
זכות אבות שיזכה להגיע בעזרת ה' 

 לשאיפות לבו.
 

גבוה  נשאףשיש בנו כוח בשאיפות חיינו, ועלינו לשאוף לגדולות, וכמה שיותר  וללמדנ
חפץ חיים יצליח כי מי ששואף להיות ככה יש לנו יותר כוח להתקדם ולהצליח בחיים,  יותר

במאמץ להגיע לחצי שאיפתו וחצי חפץ חיים זה גדול דורנו, ומי ששואף רק להיות אברך 
ולא התייאש אלא תמיד להמשיך בהתמדה !! רך פשוטפשוט אז הוא יהיה רק חצי מאב

 לצעוד לכיוון פסגת שאיפתנו ובעזרת ה' נעשה ונצליח אמן ואמן.
 

 ברכות או קללות
 

דרשה שאת כל הברכות  סנהדרין קה' הגמרא
בהמשך והנה קיבל בלעם כחבילה בתוך פיו, 
רבי יוחנן  הגמרא מביאה את דברי

יה מברכתו של אותו רשע אתה למד מה הש
להם בתי  יהיהביקש לומר שלא  ,בלבו

מה זה התהפך ל"כנסיות ובתי מדרשות 
לא תשרה ביקש לומר ש ",טובו אהליך יעקב

ומשכנותיך "לוזה התהפך שכינה עליהם 
 ." וכו'ישראל

 

הרי חבילה ניתנה לו בפה ואם כן  ולכאורה
 מה זה קשור למה שרצה לומר?? 

 

בפשטות התשובה היא שבורא עולם  אלא
 לטובהשחשב בלעם ת כל הקללות הפך א

ולבלעם לא היה שליטה לעצור   ולברכה,
הוא זאת, כי הקללות שהתהפכו לברכה 

 כמו חבילה בתוך פיו.קיבל 

 
זה מובן שכתוב בגמרא שם שכל  ולפי

הברכות נהפכו חזרה לקללה חוץ מהברכה 
ולכאורה אם  על בתי כנסיות ובתי מדרשות,

ות אין הדברים כפשטות שנתנו לבלעם ברכ
כאן מה שיתהפך, ורק בגלל שבורא עולם 
לקח את הקללות והפכם לברכות, לכן שייך 

 שהם יתהפכו חזרה לקללות.
 

שהרי הגמרא שם  עדיין קשה אומנם
אמר רבי שמואל בר ממשיכה ואומרת, 

נחמני אמר רבי יונתן טובה קללה שקילל 
אחיה השילוני את ישראל יותר מברכה 

 .שברכם בלעם הרשע
 

 בקנההשילוני קילל את ישראל  אחיהש
והכה ה' את ישראל כאשר ינוד "שנאמר 

במקום  גדל קנהוהנה וגו'  "הקנה במים
ואפילו  ם,מרובי וושורשימחליף  וגזעומים 
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כל רוחות שבעולם באות ונושבות בו אין 
מתנדנד מזיזות אותו ממקומו אלא הוא 

וכשהרוח מפסיקה הקנה נשאר  ברוח
 והנה ,בארזרשע ברכן אבל בלעם ה ,במקומו

 מועטים וושורשיבמקום מים  לא גדלארז 
ואין גזעו מחליף אפילו כל הרוחות שבעולם 

 ,באות ונושבות בו אין מזיזות אותו ממקומו
עוקרת בו רוח דרומית מיד  כשנושבת בלא

  .והופכתו על פניו אותו
 

הקללות ה הפך את "אם הקב ולכאורה
ה לא הפך את הארז "לברכה למה הקב

בורא עולם כביכול נתן חבילה הרי  ??לקנה
של ברכות לפיו של בלעם בלי שבלעם שולט 

 ??על הברכות
 

עוד בדברי הגמרא, שהנה כל  תבוננתיוה
פך את ה ה"הדוגמאות של הגמרא שהקב

ברכות הקללות לברכות, נאמרו רק ב
האחרונות שבלעם בירך את עם ישראל, 
וצריך להבין מה מיוחד דווקא בברכות 

נכתב שמתוך הברכות עליהם שהאחרונות, 
נלמד את מחשבתו הרעה, ושהם נהפכו 
לקללה, ועוד נשאר בהם שמץ של קללה 

 שדימה אותם לארזים ולא לקנה.
 

האחרונות  הברכותשאכן דווקא  אלא
שכתוב שלא  הקודמות מהברכותבשונה 

ניחש אולי הפעם שלא  –הלך לקראת נחשים 
ם יסכים ה' לקלל את עם ישראל, אלא הפע

העגל ולכן שם רצה בלעם להזכיר את חטא 
ראה את עם ואז את פניו לכיוון המדבר, 

עלה בלבו ואז ישראל שוכן לשבטיו בצניעות 
 .הם לברכה םראויילברכם, כי אמר 

 

הגמרא דורשת שהיות וכאן בלעם  ולכן
 הוכחהיש מכאן  רצה לברכם לכןבעצמו 

של בלעם תחילה  וכוונותיהיו מוחלטת מה 
ויתכן יתכן שהיות וכאן  כשרצה לקללם,

היה בכוונת בלעם לברך כבר לא היה מקום 
להפוך את דבריו, ולכן נשאר ברכתו שעם 

ן רז ולא כקנה, כי עדייישראל יהיו כא
הברכות של בלעם נבעו מאדם רשע ושונא 

 ומקולל שרק לרגע חשב בעצמו לברכם.
 

מחדשת לנו, שאפילו בברכות  והגמרא
שבלעם בעצמו רצה לברך את עם ישראל 

כי הם יצאו מאדם טמון בהם רוע, בכל זאת 
, ולכן שבירך רצה וחיפש לקללרשע שלפני 

, נהפכו לקללותשבירך כל הברכות כמעט 
הפך  ואולי הברכות האחרות שבורא עולם)

בלי רצונו של בלעם, אולי בהם אין את הכלל 
   .(במפרשיםלא מצאתי כן עדיין ע כי "וילשנהפכו לקללה 

 

 בברכות נה'הגמרא למה עדיין קשה כן  ואם

ת כהנים ברכהטבת חלום בב אומרת להזכיר
את מה שה' הפך את קללת בלעם לברכה 

 דבר חיובי???כאילו זה נשאר עדיין 
 

ברור שברגע שבורא עולם הפך את   ואולי
, הקללות לברכה יש לזה תוקף של ברכות

שע בירך אותם לכן יש מצבים אבל היות ור
שהקללות חוזרות ומתעוררות, וכפי 
שכתבתי קודם שזה תלוי גם בנו אם נהיה 

מדרש שם  שקועים בבית כנסת ובבית
הברכה שורה וממילא אין נגיעה לקללות של 

 יד'ב "במודגש בגמרא לכן  ואוליבלעם כלל, 

למרות שפרשת פרשת בלעם ספרו ומשה כתב ש

לתת יותר כוח בכדי וזאת  יא חלק מהתורה,בלעם ה
.לברכות מההיפך

פוך לנו את כל הה י"שכנהיה שקועים בהיכלות התורה ובעולם התפילה, הקב ,ללמדנו
יצר הרע שגם  בראתילטובה ולברכה, וזה הסגולה הטובה ביותר כמאמר הגמרא הקשיים 
, לו תורה תבלין בראתיחטיא וגם מקטרג וגם מעניש, ובכל זאת אומר בורא עולם מנסה לה

אז נתחזק בתורה באמת ובתמים, אשרי מי שהתורה היא הכוח שלנו נגד כל הרע שבעולם, 
  !!, ועושה נחת רוח לבוראושעמלו בתורה

 

 אין כוחו אלא בפיו
 

רש"י ששרי מואב שאלו את זקני  כתב
כי משה רבינו היה  ,מדיין מה כוחו של משה

חי עשרות שנים במדיין מאז שברח ממצרים 
שחזר למצרים להוציא  80בנערותו עד גיל 
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לב שזקני מדיין  ושימואת עם ישראל, 
אין הגדירו את משה רבינו במשפט אחד "

 ."כוחו אלא בפיו
אומרת שמשה רבינו במדיין היה סמל  זאת

של התמדה לא רק במחשבות בלימוד 

התורה אלא כוחו בפיו שכולם שמעו אותו 
כל הזמן מתפלל ולומד תורה, ולמרות שלא 
היו שם יהודים הוא היה בשלו התמיד 

מו בישיבה מלאה בחורי בתורה בקול רם כ
 חמד העוסקים בתורה!!

 

להוציא את עלינו בה שחוללמוד בכל מקום ובכל מצב, וחייבים צריכים  כךאכן ש ללמדנו
הניסיונות הקשים אמן  כל דברי התורה בפינו ממש ובקול, וזה יוסיף לנו כוח להתמודד מול

 ואמן.
 

 של מואב המטרה  -בו ואגרשנו נכה 
 

כתוב  דעת זקנים של בעלי התוספות ספרב
חשבון העיר שמואב רצו להשיב לעצמם את 
הם טענו  כישעם ישראל כבשו מיד האמורי 

 שמה שסיחון כבש את חשבון היה הכנה
כמו סיחון שימשו ו לכיבוש עם ישראל,

איסור של עם ישראל הורדת הל כביסה
ואכן כך רואים בנביא ממואב, לכבוש 

יא' שיפתח טען למואב שהיות שופטים 
זה את חשבון ונתן לעם ישראל ה "והקב

ם ישראל מהבורא, ואתם מואב מתנה לע
מה שיתן לכם מתנה כמוש שהוא העבודה 

 .ממנו וותיהנ לכם ותיקחזרה שלכם אותו 
 

החשבון של מואב להחזרת ש ויתכן
היה פשוט, שאם נכה בעם ישראל השטחים 

אפילו שרק חלק ימותו זה יגרום לעם 
שראל לנטוש את המקום הזה מפני הסכנה, י

של  ולא חייב להיות דווקא סכנה גשמית
הריגה ורצח, אלא גם מה שהציע בלעם 

חלק מעם ישראל, זה כבר יגרום  שיחטיאו
לעם ישראל להתרחק ממקום טומאה, וכך 

 למואב. תחזור העיר חשבון חזרה

, מוצלחנכון והחשבון שלהם היה  לכאורהו
ם שאם יש סכנה קיומית או רוחנית ע

אבל במציאות למרות ישראל יברח משם, 
שהתבררה הסכנה הרוחנית לעם ישראל 
עדיין עם ישראל נשאר בחשבון ולא נקם 

ואם כן ממדין, נקם והרג רק  מהםוהרג 
הסכנה הרוחנית עדיין קיימת ממואב, ואיך 
עם ישראל אכן המשיכו להתגורר במקום 

 ??סכנה רוחנית
 

שם זה דווקא קבור רבינו מה שמשה  ואולי
מפני הסכנה ם ישראל הגרים שם לעהגנה 

 בסוטה יד' פותבתוסשכתוב  כפיו ,הרוחנית

 ,מול בית פעורמשה רבינו מפני מה נקבר 
בכל  ומדרש אגדה ,כדי לכפר על מעשה פעור

שנה ושנה בעת שחטאו ישראל בבנות מואב 
באותו פרק בית פעור עולה למעלה כדי 

וכשהוא רואה קברו  ןעוולקטרג ולהזכיר 
של משה חוזר ושוקע שמשה רבינו שקעו 
בקרקע עד חוטמו וכל שעה שעולה חוזר 

משה רבינו. מתוספת ונשקע למקום ששקעו 
 .רבי

 

אפילו הגויים מבינים שליהודי אסור לגור ולהיות במקום טומאה, ולכן חובה  ,ללמדנו
וחנית, וגם אם אתה עלינו לנהוג בשכל הישר ולברוח ממקום סכנה הן גשמית והן סכנה ר

תצליח להחזיק בעקשנות על קדושתך וטהרתך גם במקום סכנה, אבל מה יהיה על יוצאי 
 ??אתה בטוח שלהם יש את העוצמת הנפש שלךוכי  ??חלציך

 

קום סכנה לא חייב להיות בשכונה של פריצות ושל עוברי עבירה, כי היום המ בזמננו והיום
 דית וחסידית, ובלב לבה של כונה חרהמקום סכנה יכול להיות בתוך הבית שנמצא בלב ש

תמידים, כי האינטרנט הוא מקום סכנה מוחשי ותמידי, וכל יום שיכון של לומדי תורה ומ
 ??ה הבן ולא יחטאגברת, וגם אם אתה חזק בדעתך ולא תחטא, אבל מה יעשסכנתו מת

ילדים שמתקשים בלימוד  , תלטכנולוגיוהילדים חכמים הם ביותר בכל מה שנוגע והיום 
את  נצל ותציליהתרחק מסכנה והלכן  !!!םהגמרא אבל בענייני אינטרנט וכו' הם גאוני עול

 .אמן ואמןונחת מכל יוצאי חלציך לחיי טהרה וקדושה ושלוות הנפש ותזכה  !!בני ביתך



 

 

 

 וטהר לבנו
 חידושים וחיזוקים

 

  בלק
 

 

 

 

 

 

 
 

 לרפואת
 רות סלעית בת זיוה

 אסתר סטלה בת רבקה
 רות בת ציונה

 רפאל אליהו בן שמחה
 שירה בת מירב מזל

*********************** 
 לע"נ אברהם דובין בן חיים ושרה זצ"ל

 ת.נ.צ.ב.ה
 
 

 

 

הודו לה' יתברך
 הספר כבר בדפוס

 ואפשר להזמין את הספר הקדוש 
 בשמחהוברגע שיצא מן הדפוס מיד אשלח אותו אליך 

 קדימה "הכנס ברכה לביתך"

 שלוהסכמה חתומה זה קיבל את ברכתו החמה ספר זכור!!! 

 מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט"א

   שלח איימילולקבלת עלונים  להזמנת הספר,

106855@gmail.com 

 יוחנן ריינר    0527120333

 !!!לקנות את הספרחייב אתה גם !!!
 **חידוש עצום וחיזוק אדיר לשבת ולנשמה****
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