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 המובאת בפרשתנו שכוחה רב לכלות ולחסל אתהסגולה הבדוקה 
   !י משיחחבלולהקל מעלינו את הצרות של  משחיתיםהמחבלים וה

חבלי משיח  . ל ובכל העולם סוער וגועשהמצב בארץ ישרא :אמר הכותב
כדי שנקרא אליו ב ,לפני הגאולהה "אותם חבלים שמביא עלינו הקב -
ה "אותם הקב המחבלים בני ישמעאל, ל"בעוצמה רחמכים , שוב אליוונ

ואכזריותם מפילים את חיתתם , את נאקתנו מהםאל –מפעיל בכדי שישמע
אף שמעתי השבוע משני צדיקים . בכל העולם וביושבי ארץ ישראל

יותר מתמיד לרחמי  בימים אלו שעם ישראל זקוק ,יםהנסתר קדושים
   ...!לא פשוט כללהמצב  – שמים מרובים

מה נעשה  ?איך נעבור את התקופה הזאתרבים שואלים במורא ובפחד 
   ?הגאולה ברחמים ללא שום צער וחבלים בואאיך ת ?בכדי להינצל מהם

 הסגולה נמצאת בפרשתנואותם צדיקים ביקשו למסור לעם ישראל כי 
אמן יהא שמיה רבא בכל  ענייתקריאת שמע ישראל בכוונה ו"והיא 
  :"כוחו

הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים "
 . )כד, כג" (ישתה

הן , כשהן עומדין משנתם שחרית" -" הן עם כלביא יקום": י"מפרש רש
לקרוא את , טליתללבוש  –מתגברין כלביא וכארי לחטוף את המצות 

אוכל  שהוא על מטתו עדבלילה " –" לא ישכב". ולהניח תפילין, שמע
, קורא את קריאת שמע על מטתו? כיצד. ומחבל כל מזיק הבא לטרפו

ברוך הוא הקדוש  –בא מחנה וגייס להזיקם . ומפקיד רוחו ביד המקום
פ המדרש "י ע"עד כאן דברי רש .מלחמותם ומפילם חלליםשומרם ונלחם 

   .תנחומא
שמפרש שאפילו שעם ישראל , ומאהמדרש תנחבתוך  כדאי לעייןאך 

כאשר יהודי מקבל עליו עול מלכות שמים אך , ישנין מן התורה והמצות
יכול הוא לכלות את כל , ה עליו"וממליך את הקב באומרו קריאת שמע
  :לפניכם דברי המדרש .והם בורחין מלפניו המקטרגים והמחבלים

א ָ ָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנׂשּ ֶהן. ֵהן ַעם ּכְ ּיֹוֵצא ּבָ עֹוָלם ּכַ ה ּבָ ֲהֵרי ֵהן , ֵאין ֻאּמָ
ְצֹות ִנים ִמן ַהּתֹוָרה ּוִמן ַהּמִ ָנָתן. ְיׁשֵ ְ ֲאָריֹות חֹוְטִפים , ָעְמדּו ִמׁשּ עֹוְמִדים ּכַ

ַמע ּוַמְמִליכִ  רּוְך הּואְקִריַאת ׁשְ דֹוׁש ּבָ ין ֲאָריֹות, ים ְלַהּקָ ַמְפִליִגין ְלֶדֶרְך , ַנֲעׂשִ
ן א ּוַמּתָ ָ ֶאָחד . ֶאֶרץ ְלַמׂשּ אּו ִליַגע ּבְ ִלין ּבָ ְכלּום אֹו ִאם ְמַחּבְ ִאם ִנְתָקל ֶאָחד ּבִ

רּוְך הּוא, ֵמֶהם דֹוׁש ּבָ ב ַעד יֹאַכל ֶטֶרף. ַמְמִליְך ְלַהּקָ ּכַ הּוא. לֹא ִיׁשְ ׁשֶ , אֹוֵמר ּכְ
ָניו, ֶאָחד' ה ִלין ִמּפָ ין ַאֲחָריו, ֶנֱאָכִלין ַהְמַחּבְ בֹוד ַמְלכּותֹו , ְמַלֲחׁשִ ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ּבָ

ֹוְמֵרי ַהּיֹום . ּובֹוְרִחין, ְלעֹוָלם ָוֶעד ַמע ִמׁשּ ְזכּות ְקִריַאת ׁשְ ְוהּוא ִנְסָמְך ּבִ
ְיָלה א ִליׁשֹן. ְלׁשֹוְמֵרי ַהּלַ ּבָ רּוְך הּואַמְפִקיד , ּוְכׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַיד ַהּקָ : ְואֹוֵמר, רּוחֹו ּבְ

ָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי עֹור. ּבְ ּנֵ רּוְך הּוא, ּוְכׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְיָלה . ַמְמִליְך ְלַהּקָ ּלַ ֹוְמִרין ּבַ ַהׁשּ
ֱאַמר, מֹוְסִרים אֹותֹו ְלׁשֹוְמֵרי ַהּיֹום ּנֶ י ַלה: ׁשֶ ֹוְמִרים ַלּבֶֹקר ׁשֹוְמִרים ' ַנְפׁשִ ִמׁשּ

ְלָעם אֹוֵמר. )ו, תהלים קל(ַלּבֶֹקר  זוֹ , ָלֵכן ּבִ ה ּכָ    .ֵאין ֻאּמָ

  !פרשת בלק
מדבר  ע"זי" חפץ חיים"ק בעל ה"הגההיה ' פרשת בלק'מידי שנה בהגיע 

שגם כאשר קיבל משמים מסרים כל כך  ,רת של בלעםהעיוועל התנהגותו 
ולא רצה לראות את , הוא לא שת ליבו, ברורים על התנהגותו הקלוקלת

  . הדברים כהויתן
  : ויסוד גדול מלמדת התורה את כל יהודי בפרשה זו

כי כל מה שנעשה סביבו הוא השגחה פרטית , יהודי צריך לדעת, דהנה
 –מכל דבר שהוא רואה . כדי שאדם יתבונן ויגלה את המסר הטמון בו

 ולא ללכת כעיוור באפילה ולא לרצות להבין, להסיק מסקנות, עליו ללמוד
  .כבלעם

  :מספר את הסיפור הבא" חפץ חיים"הוכדוגמא לכך היה 
בתחילת דרכו , ע"הגאון מוילנא זיתלמידו של  ע"ין זי'ק רבי חיים מואלוז"הגה

  .זו היתה פרנסתו. חלפן כספים, היה סוחר
מה אתה , חיים' ר: "ושם פנה אליו מישהו ושאל אותו, הלך ליריד פעם אחת
  "?עושה פה

  .וההוא הלך לדרכו ."אני חלפן: "ענה לו
! ?כלום שמעתי היטב מה הוא אמר לי: "הרהר רבי חיים, שאותו אדם הלךאחרי 

מחליף את העולם הבא בעולם  –' אני חלפן'? ומה עניתי ???מה אתה עושה פה
  "!...הזה
  .ין'עזב את אמנות החלפנות והלך לפתוח את ישיבת ואלוז, קם

ו אלא שלצורך פרנסת, למיד חכם גדולשכבר קודם לכן הוא היה ת, וזה ברור
 – במילים שהוציא מפיו כשנעצר להתבוננות, אבל עתה, עסק בחלפנות כספים

 ופנה לבנין הרוחני, עולם עומד בעולם חולף 'מחליף'הגיע למסקנה שבעצם הוא 
  !... שלו ושל כלל ישראל כולו –

•   

ההשגחה הפרטית מזמנת לאדם לראות דברים שעליו ללמוד : זהו יסוד גדול
בתנאי  אולם כל זאת, והלימוד מהם עשוי לשנות לטובה את כל מהלך חייו, מהם

  .שיפקח את עיניו ויתבונן בנעשה סביבו
ולא  –הוא ראה הרבה דברים ".  חפץ חיים"ממשיך ה –אולם לא כך היה בלעם 
   ! לא קלט את המסר שנשלח לו משמים, הבין מאומה ממה שראה

אך בלעם הבין , "לא תלך עמהם: "ה בצורה ברורה"הרי בתחילה אמר לו הקב
  ...שהכוונה לא ללכת עם שרים כאלו כי הם לא מספיק חשובים עבורו

אם ", טוב: וה אומר ל"ז הקבוא, ונכבדים מאלו בלק שולח לו שרים חשובים
ואך את הדבר אשר אדבר אליך אותו , קום לך אתםלקרוא לך באו האנשים 

  "!תעשה
כי , לצאת לדרך, בזריזות מופלאה –" ויקם בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו"אך 

  . השנאה מקלקלת את השורה
ה שולח את המלאך שמנסה בשלושה פעמים לרמז לו לסגת חזרה "ואז הקב
אך בלעם , פעם אחת הוא מסיט את האתון  מן הדרך אל השדה, הרעהמדרכו 

האתון לוחצת את רגלו של בלעם במשעול , בפעם השניה. לא מתחיל להבין
המלאך , בפעם השלישית. אך עדיין בלעם לא מנסה להבין את הרמז, הכרמים

ולא מנסה להבין , אך עדיין בלעם נשאר במריו, חוסם את הדרך והאתון רובצת
  ...ולא את עצמו, ובמקום זאת הוא מכה את האתון, ש כאן משהו לא רגילשי

, אז במקום לפחד, וצועקת על בלעם, כך גם כאשר האתון פותחת את פיה
הוא  ,אולי זה רמז שאסוג בחזרה ,אולי משהו לא בסדר אצלי, להיבהל, להתעורר

  ...עוד מתווכח עמה
הוא עונה בחוצפה  ,'לראות את מלאך ה וה פותח את עיני"ואפילו שכבר הקב

חטאתי כי לא ידעתי כי אתה נצב לקראתי בדרך ועתה אם רע בעיניך אשובה "
  ".לי

י "אבל רש, ובפשטות נראה שאכן בלעם תופס כאן עצמו ומנסה לחזור בתשובה
להתריס נגד המקום היא : "מגלה לנו מה היתה כוונתו האמיתית במילים האלו

? ואתה מלאך מבטל את דבריו, הוא בעצמו ציווני ללכת :אמר לו. תשובה זו
קח ') ב, בראשית כב(אמר לאברהם , שאומר דבר ומלאך מחזירו, למוד הוא בכך

אף אני אם רע בעיניך צריך אני , ועל ידי מלאך ביטל את דברו', נא את בנך
  .. ".לשוב

  . כל צורות דיבורו בהתרסה כלפי מעלה, כלומר
. כל העובדות בטלות –וכיון שכך , הוא רוצה דבר. תבונןכך נראה אדם שאינו מ

  "!!כך אני רוצה, אל תבלבל אותי עם עובדות"



  

 

  
נשים לב ונתבונן . אל לנו לנהוג כך, "חפץ חים"אומר ה, אבל אנחנו

ה שולח לנו כל הזמן בהשגחה פרטית דיבורים "הקב. בנעשה סביבנו
ים אמיתית ולתקן את נוכל ללמוד דרך חי –שאם רק נתבונן בהם , ומעשים

  ... !דרכינו ומעשינו

ויאמר אליו בלק לך נא אתי אל מקום אחר אשר תראנו משם 
  )יג, כב(אפס קצהו תראה וכולו לא תראה 

  ?"ו תראה וכלו לא תראהאפס קצה"מה רצה בלק להרויח מכך ש
ל במשנה "חזעל מאמר ע "זי" שפת אמת"ק בעל ה"הרה ידועה אמרתו של

מדוע נאמר , דלכאורה קשה". והוי דן את כל האדם לכף זכות) "ו, אבות א(
  ?"הוי דן כל האדם"או " הוי דן את האדם"ולא " את כל האדם"

אפשר לומר , פלוניפעמים כאשר מביטים על מעשה מסוים של אדם , אלא
על כל מכלול , "כל האדם"ננים באולם כאשר מתבו, שהוא לא מעשה ראוי

וגם אם טעה פה , רואים שבסך הכל מדובר באדם כשר, ונותיו ומעשיותכ
  .אי אפשר לומר שאינו נוהג כשורה, ושם

אולם בלעם , בלק ביקש מבלעם שיקלל את ישראל: כיוצא בכך אירע כאן
  .משום שהם אנשים טובים, שות זאתאמר לו שאי אפשר לע

וכאשר , רק בחלק מהם, לך והתבונן רק בקצה שלהם, אם כן: "יעץ לו בלק
... אין ספק שתמצא כבר מקום שבו תצליח הקללה שלך לחול, תתמקד בכך

אפס קצהו 'אבל אם תתמקד ב, אמנם בסך הכל עם ישראל הם בסדר
  "... אפשר לקלל תוכל למצוא נקודות שבהן', תראה וכלו לא תראה

ל ויכזב ובן אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה ודבר -לא איש א
  ) יט, כג(ולא יקימנה 

מביאה הגמרא מחלוקת בענין האומר לשלוחו ) א"ע. מג(במסכת קדושין 
ולדעת , לדעת תנא קמא ההורג חייב והמשלח פטור', צא והרוג את הנפש'

אי את ה לדבריו הביא שמכראי. שמאי הזקן בשם חגי הנביא המשלח חייב
ואותו הרגת בחרב ) "ט, יב' שמואל ב: (תידברי נתן לדוד על אוריה הח

למות  אלא רק שלחו, למרות שדוד לא הרג בעצמו את אוריה –" בני עמון
מכאן למד שמאי , מעלה עליו הכתוב כאילו הרגו בעצמו, במלחמה

   .המשלח חייב" צא והרוג את הנפש"שהאומר לשלוחו 
מבארת הגמרא שתנא קמא למד ? דעת תנא קמא המשלח פטורמדוע ל

דם  ההואדם יחשב לאיש ) "ד, ויקרא יז(זאת מהפסוק שנאמר בשחוטי חוץ 
, א יתירה"ומכך שכתבה התורה אות ה', הוא'שהיה לתורה לכתוב , "שפך

פטור , למד תנא קמא שבמקרה שאדם שלח את חבירו לשחוט בחוץ
כיון שאין , פטור, וחו להרוג את הנפשאף האומר לשל, ואם כן, המשלח

  .שליח לדבר עבירה
ומכאן שאין שליח , א יתירה"שלדעת תנא קמא דורשים ה, יוצא אפוא

ולכן יש שליח לדבר , ולדעת שמאי לא דורשים אות זו, לדבר עבירה
הרי שפטור הוא על , א"אם דורשים את האות ה, ולגבי דוד המלך. עבירה

  .הרי שחייב הוא על הריגתו, רשים אותהואם אין דו, הריגת אוריה
בן "בספרו ע "זי" בן איש חי"ק בעל ה"הגהועל פי זה פירש באופן נפלא 

עשה עמי ) "יז, פו(שאפשר שזהו מה שביקש דוד המלך בתהילים " יהוידע
ה שיפסוק "וכוונתו היתה לבקש מהקב, "לטובה ויראו שונאי ויבושואות 

ומכאן שאין שליח לדבר , ת היתירהשיש לדרוש את האו, כדעת תנא קמא
. ועל ידי כך יבושו שונאי המבקשים לומר שחטאתי בהריגת אוריה, עבירה

' אחת שאלתי מאת ה) "ד, תהילים כז(כעין זה אפשר לפרש את דברי דוד 
אוכל שכדי ', אבקש 'אות ה'אלא ' אותה אבקש'אל תקרי  –" אבקש אותה

  .לדרוש ממנה שהמשלח פטור

•   
לא "את דברי בלעם בפרשתנו באופן נפלא " בן איש חי"לפי זה מבאר ה

": ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה, ל ויכזב ובן אדם ויתנחם-איש א
כבר אמר ליעקב  ה"שכיון שהקב, בדברים אלו ביקש בלעם לומר לבלק

כיון שכל קללה , אין הוא מסוגל לקללם' כיך ברוךאוררך ארור ומבר'
שכיון  –מוסיף בלעם  –שמא תאמר . יו תהפך כנגדו לרעהשיוציא מפ

אמר  ההוא'הרי , שאני שלוחך יחולו הקללות עליך ואיני צריך לחשוש מהם
, שאין שליח לדבר עבירה' ההוא'כבר למדנו מהמילה  – 'ולא יעשה

  .ה את הדין אלא עימי"וממילא לא עמך יעשה הקב
ומה בכך שיחולו הקללות , נו, אך בלק שלא וויתר המשיך ואמר לבלעם

ואף אם תמות עמהם יהיה זה בבחינת , הרי אתה שונא אותם, עליך
גם  –' ודבר ולא יקימנה': לכן הוסיף בלעם ואמר. 'תמות נפשי עם פלשתים'

שכיון שכבר ברכם , ה לקללתי לחול עליהם"לעולם לא יתן הקב, אם אמות
הנה ברך לקחתי וברך ולא 'ובפרט ש. ישוב מדבריו אחור לטובה לא

כיון , עצם העובדה שברכתי אותם כבר מונעת אותי מלקללם –' אשיבנה
  .  שאיני יכול לחזור בי מברכותי

כתני זה האתון ותאמר לבלעם מה עשיתי כי היאת פי  'ויפתח ה
  )   כח .כב(שלוש רגלים 

  ). י"רש" (לוש רגלים בשנהאתה מבקש לעקור אומה החוגגת ש: רמז לו"
  

  
לו  למה רמז? וכי רק את שלושת הרגלים מקיימים ישראל, השאלה נשאלת

  ? שאותה מקיימים אלו שהוא מבקש לעקור, דווקא על מצוה זו
 

  :כל אחד מיוחד בפני עצמו –תירוצים  4נביא בפניכם 
 

ה אמר "מובא במדרש שהקב: יישוב נפלא ע"א מוילנא זי"הגרמובא בשם 
והלא חזרתי על כל , מי יקיים את התורה –אם תעקור את עם ישראל : לבלעם

אני אקיים את : השיב בלעם? אלא ישראל, אומה ולשון ולא רצו לקבלה
ברומזה לו דווקא על , השיבה לו האתון על טענתו זו, וכאן בדבריה!... התורה

יכול לקיים לא , בלעם, אתה: ואמרה לו. מים ישראלשאותם מקיי, שלושת הרגלים
ופטור ממצוות ,  שהרי אתה חיגר וסומא באחת מעיניך, את מצות העליה לרגל

יצא זה , "'את פני האדון ה שלוש פעמים יראה לך כל זכורך: "הראיה ככתוב
כ אין אתה יכול כבר לקיים את "וא, שפטור ממצות הראיה, שסומא ואינו רואה

  ... כל התורה
 
 

ל למה דווקא "י הנ"הסביר ויישב את הרש ע"זי "כתנות אור"ק בעל ה"הגה גם
באופן  -" אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש רגלים בשנה" –רמז לו  

  !  נפלא ומרתק
כל המבזה : אלעזר בן עזריה' אמר רב ששת משום ר.) "מכות כג(בגמרא  מצינו

) לז. שמות לד(מכיוון שכתוב ? ולמה! כאילו עובד עבודה זרה, את המועדות
, "'את חג המצות תשמור'ומיד כתוב בסמוך ', אלוהי מסכה לא תעשה לך'

, י מפרש שם"ורש. משמע שכל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרה
  . שאף הוא כעובד עבודה זרה, שהכוונה גם למבזה את חול המועד

: ע וכותב"ממשיך בעל הכתנות אור זי? י"מנין לקח זאת רש: ועל כך מקשים
שהמבזה את , דלכאורה מה העניין באמת. שמעתי מרבותי פירוש נאה ומתקבל
על פי מה שכתבו , אלא אפשר לומר? המועדות כאילו עובד עבודה זרה

שהיא משום שבני ישראל עבדו , לחוג שלוש רגלים' בטעם שציוה ההמפרשים 
אמר רבי .) שבת פט(וכמאמר הגמרא , את העגל בגלל הטעות בשעה השישית

אל תקרי  –" וירא העם כי בושש משה", מהו שכתוב בחטא העגל: יהושע בן לוי
, שמשה הבטיח שיבוא לסוף ארבעים יום בשעה השישית! אלא בא שש, בושש
וכנגד שש שעות . ואז עשו את העגל! משה מת: שטן ובלבל אותם ואמרובא ה

, שבעה ימי פסח(שהם חמשה עשר יום , ה לחוג שלושה רגלים"אלו ציוה הקב
ובחמשה עשר יום ישנם שלוש מאות , )שבעה ימי סוכות ויום אחד שבועות

כדי שיתבטל חטא העגל , שהם שישים פעמים שש שעות, ושישים שעות
  ... בשישים

שכן ביזוי , "כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרה"ולכן מובן מדוע 
  . ולכן הוא כעובד עבודה זרה, המועדות מעורר עליו את חטא העגל

, י את חידושו שהדברים אמורים גם במבזה את חול המועד"ומכאן לקח רש
שהרי שעות חול המועד גם הם בכלל מנין השעות המבטלות את שש שעות 

למה " –למה בחרה דווקא האתון לומר לבלעם , ולפי כל זה נבין. ל בשישיםהעג
הכיתני שלוש רגלים ורמזה לו שאתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש רגלים 

) א. כד(כי בהמשך הפרשה כשלבן חפץ לקלל את עם ישראל כתוב , "בשנה
ומסביר התרגום שהכוונה ששם פניו לכיוון המדבר  –" אל המדבר פניו וישת"

, בכדי להזכיר את חטא העגל שעשו ישראל במדבר בכדי שתחול עליהם הקללה
אתה מבקש לעקור ! טיפש: י האתון תשובה ניצחת"ה ע"ולכן השיב לו הקב

ר כבר ס –והרי על ידי שחוגגים את הרגלים , אומה החוגגת שלוש רגלים בשנה
  !ולא תוכל לעוררו מחדש, והתבטל מעליהם חטא העגל

  !...  והדברים נפלאים מאד
  

דידוע ": שלש רגלים"הסביר מדוע דוווקא נקטה את  ע"ק מקוצק זי"הרהואילו 
בכל זאת , דאף על פי שברגלים היו הלחץ והדחק קשים) "ח. אבות ה(המשנה 

שלא התאוננו , היינו -" צר לי המקום שאלין בירושלים לא אמר אדם לחבירו
וזה מה שאמרה האתון . כלל ונשאו הלחץ בסבלנות עם כל הקושי הכרוך בכך

ולא יכולת להבליג על , צעקת והתרגזת, כשנלחצה רגלך אל הקיר: לבלעם
ואתה מבקש ללכת ולעקור אומה שמוכנה ויכולה לסבול סבל רב ובפרט ! כאבך

  !...בדבר הזה
 

שפירש , א"ר ממישקולץ שליט"ק מרן אדמו"כאך ביאור נפלא שמעתי מאת 
שלוחי מצווה אינם ניזוקין לא בהליכתן ולא :) "פסחים ח(דהנה מובא בגמרא : כך

שמות (כתוב בתורה , כיוון שבשלוש רגלים". משלוש רגלים"? מנלן, "בחזירתן
אלוקיך שלוש ' ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך לראות את פני ה) "כד. לד

, ולומדת מכך הגמרא שרכושו של האדם לא ינזק כשעולה לרגל" פעמים בשנה
 .וקל וחומר שהאדם עצמו לא ינזק

, תפילה(או שהם הולכים למצווה , והרי עם ישראל עוסקים כל היום במצוות
שלוחי "והם בגדר , או שהם חוזרים ממצווה, )'עשיית חסד וכו, לימוד התורה

  . ניזוקיןשאינם " מצווה
ואמר לבלעם , את פי האתון' אז פתח ה. ובלעם רצה לקלל ולהזיק לעם ישראל

הרי משלוש רגלים אנו לומדים שעם ישראל אינם " למה הכיתני זה שלוש רגלים"
כיוון שעם ישראל הם ! לא תצליח? ואיך אתה רוצה להזיק לעם ישראל, ניזוקין

  "...  שלוש רגלים"מ שזה אנו לומדים, שלוחי מצווה ואינם ניזוקים

   054-8455798 : וחייג   !מגיע  לרבבות יהודים בארץ ובעולם ומחיה את נפשם" פנינים"העלון ! קחו חלק בהפצת התורה


