
  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפ"ק ו| תשע" ב"לר| גליון  בלק שתפר

 

 מפני אנחה של יהודיבלעם פחד 

 )כב, ב(. 'לאמורי וגו ישראל עשה אשר כל את בלק וירא

 זה. בלעם אחרי ששלח עד ישראל בני כל כך מפני חרד שבלק מה הענין
 "ירולאמ ישראל עשה אשר כל את", ראה מה - "בלק וירא": גופא בהכתוב מרומז

 בתורה פיהם ודיבורי באמרי עושים שישראל מה היינו, ודיבור אמירה לשון הוא -
 .ותפלה

, עוממות גחלים מלשון לשון קרירות הוא עם, "העם מפני מואב ויגר" ולכן
 אבא שאמר וכמו. ופחדו יראו ה' יתברך עבודת מדרכי שנתקררו מאותם גם היינו

 זה שגם: זי"ע ט"מרן הבעש בשם, [ זצ"לרבי מרדכי מטשערנאבילמארי ]הרה"ק 
 בורא שיש ששוכח וכמעט וברחובות בשווקים היום כל בעסקיו המוטרד האיש
 התפלה זמן שהגיע זכרונו על עולה מנחה תפלת זמן שמגיע בעת רק, עולם
 רץ והוא, העולם בהבלי היום כל שפנה האיך בהתבוננות בלבו ונאנח וגונח

עם  ,מדבר הוא מה כלל יודע שאינו הגם, מנחה ומתפלל הצד מן אחת לסימטא
 בוקעת שלו והאנחה, הבורא ברוך הוא לפני מאד ויקר חשוב זה גם כל זה

 מואב ויקץ"; מאוד כחם רב כי האלו מאנשים גם ומואב בלק יראו ולכן רקיעים.
, מכונים ישראל ובשם גדולה במדריגה שהם אותם הם, "ישראל בני מפני

  .בחייהם קצו שמפניהם

 )להמגיד הק' מטריסק( אברהם מגן

 

  בשישים 'ותבטלה'שעות  שש

וברש"י רמז  .)כב, כח( ויפתח ה' את פי האתון וגו' כי הכיתני זה שלש רגלים
  לו, אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלש רגלים בשנה.

 עדת על נמנה היה שלא, זצ"ל בילגוריי ד"אב מרדכי יעקב רבי ק"הרה
 עדי הגיע מטריסק' הק המגיד ושמע שהיות, דמאיר רזא בספרו מספר החסידים

 אודות מדברים הכל אשר האיש את להכיר חייב שהוא בנפשו אומר גמר, אזניו
 עלה בדרך בלכתו. רבינו בצל בטריסק לשבות נסע ואכן, קדושתו ורוב גדולתו
 המשנה על מברטנורא עובדיה רבינו של פירושו על רבינו את לשאול בדעתו
, המועד לחול היא שהכוונה שפירש, המועדות את המבזה( א"מי ג"פ) באבות
  .ט"ליו רק הכוונה דילמא, זה לו מנין וקשה

 אמר', ה לפני אשר הטהור השולחן עריכת ובעת, בלק פרשת בשבת זה היה
 י"ופירש רגלים" שלוש זה הכיתני כי לך עשיתי "מה הפסוק על תורה דברי רבינו
 כוונת: ואמר ופתח בשנה. רגלים שלוש החוגגת אומה לעקור מבקש אתה לו רמז

 א, כד לקמן' עי) העגל מעשה מכח ישראל את לקלל רצה בלעם כי, היא הדברים
 על.( פט שבת) ל"ז רבותינו שדרשו העגל במעשה ומצינו(, אונקלוס בתרגום
 בשש חטאו שישראל דהיינו, שש באו -' משה בושש כי העם וירא( 'א, לב) הפסוק

 .בשישים שבטלים, באיסורים.( צח חולין) לן וקיימא, שעות

 פסח רגלים שלוש החוגגת אומה לעקור רצה שבלעם י"רש שפירש וזהו
 בשישים התבטלו העגל מעשה של האלו הרעות שעות שש אשר, סוכות שבועות

 בכלל המועד חול גם כרחך על זה ולפי, רגלים שלוש של האלו הקדושים בימים
 ו"ט שהם שעות ס"ש שהם] שעות שש פעמים' ס יהיו לא הכי לאו דאי, המועדים

 עובדיה הרב פירש שפיר זה פי ועל, ל"הנ הרעות שעות השש כנגד[ ימים
 . המועד חול זה המועדות את המבזה ל"ז מברטנורה

 ומני רבינו אצל לראות שזכה הקודש רוח לגילוי נפעם עמד, ל"הנ הגאון הרב
   ...נפלאה בדביקות אליו דבק אז

 בעזהשי"ת

 המעשה שהי
 מגדולי צדיקי הדור זצ"ל  פרשת השבועעל עובדות ומעשיות 

 

 'קוויטלא  פאר נישט זיך דערשרעקט אייניקל ַא צאנזער'

 )כג, ט(. מראש צורים אראנו

 ט"תשי בשנת זצ"ל רבי יואל מסאטמארהרה"ק  ההכשש הימים חדבא
 של בתו ה"ע דבורה רעכיל מרת הצדקנית הרבנית אליו נכנסה ברק בני בעיר
 [מצאנז]צעיר בניו של הגה"ק הדברי חיים  מטשעחויב לע'ישעי רבי ק"הרה
 זושא רבי ר"האדמו של אמה' )רביצין ער'טשעחויב די' נקראת שהיתה זצ"ל

המהר"י ט"ב  ורבינו, ברק בני בעיר מושבה שקבעה( ל"זצ מטשערנאביל
 .זמן הרבה רבינו עם ודברה ,השולחן בצד כסא על שתשב כיבדה

 עדיין שנשאר היבנאחד מ לעזר שיבא רבינו את בקשה הדברים ובתוך
 אודות על ובדברה, שבויים פדיון מצות ענין וזהו במיצר ונמצא ברוסלאנד

 ונענה ,עוד מגלחה ואינו זקנו מגדל כבר הוא רוך ה'שב לרבינו אמרה בנה
 אייניקל אן ס'רב צאנזער הייליגער דעם, זאך שיינע ַא ' תמיה בלשון רבינו
 אשהו ידע לא רבינו כי, מזה נפגעה והיא', בארד א וואקסן שוין זיך לאזט
 .הקאמעניסטן גזירת מחמת ברוסלאנד שם נחלש

 השולחן מעל המפה את לקח כן על, כבודה לפי לפייסה רצה רבינו
, רבינו אצל להתברך שבאו אנשים מהרבה ופדיונות בקוויטלעך מלא שהיה
 ונתן רב לסכום שהסתכם והפדיונות הקוויטלעך כל עם יחד המפה את וקיפל

 . הכל לה

 עם לעשות לי אפשר מה אבל לצדקה הוא וןהממ הלא, בתמיה ואמרה
 פאר דען זיך דערשרעקט אייניקל צאנזער ַא ' רבינו לה ענה .הקוויטלעך

  '.קוויטל געליינט ַא  נישט אבער, יא יא' בחכמה וענתה .'קוויטלעך

 (ה"קנ' עמ) ל"חי איש זכרון

 

 לא לראות רע על ישראל

 .)כג, כא( לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל

זצ"ל, וסיפרו  רבי יצחק מנעשכיזאצל הרה"ק פעם נכנסו כמה חסידים 
לו על אחד ממקורביו שעשה דבר עוולה אשר לא יעשה, וביקשו ממנו 

 שיוכיחו על כך ויפסיק מלקרבו.

 לאאמר להם רבי איציקל שהוא בחר ללכת בדרכי הקב"ה דכתיב ביה "
צופה ומביט על " שאין הקב"ה בישראל עמל ראה ולא ביעקב און הביט

עוונותיהם של ישראל, כי אם היה רואה ומסתכל גם על מעשיהם הרעים של 
אנשים לא היה יכול להכניס אצלו אף אחד, ובזאת רימז לאלו שבאו לדבר 
סרה על מקורבו, שגם הם אינם ראויים להיכנס אצלו, רק מחמת שאינו רואה 

 דבר רע בישראל יכולים ליכנס.

זצ"ל בשם הגאון  בי יהודה הורוויץ מדזיקוברבענין זה אמר הרה"ק 
זצ"ל )מובא בהקדמתו לספרו "גילוי דעת" על הל'  מהרש"ם מברעז'אן

טריפות, הנקרא בשם שערי שלום אות ז( לפרש הפסוקים, דהנה טבע 
העולם הוא כאשר אדם רוצה לעיין בספר או באיזה כתב, אם מחזיק את 

אך אם נותן את הספר סמוך טב. לקרוא הייוכל הדף במרחק מה מעיניו 
 לעיניו ממש לא יצליח לקרוא את הכתב.

ובזה פירש המהרש"ם "לא הביט און ביעקב" שהקב"ה אינו מסתכל 
בעונותיהם של ישראל, והטעם כי "ה' אלקיו עמו", דבגלל שהקב"ה סמוך כל 

 על כן כביכול אינו יכול לראות חטאיהם. ,כך אצל ישראל

  )ח"ב עמ' קצו הע' מח( אבות פרקי –מפי ספרים וסופרים 
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 של בני ישראלההכנה לתפילה בלק פחד מ

 ויגר ,ריולאמ ישראל עשה אשר כל את צפור בן בלק וירא
 ישראל בני מפני מואב ויקץ ,הוא רב כי מאד העם מפני מואב

  .(ב, כב)

 ההראי עיקר כי ל"זמינו חכ אמרו הנה כי ,הענין ברמזי"ל 
 שישראל שראהמפני  ,היהל, והפחד מפני ישרא בלק שראה

 יגבר ובחנית בחרב לא כי והבין. העולם כמנהג שלא נוצחים
 והנה. יענם והוא אליו שצועקים במה להם הנלחם' ה כי עליהם
 תפלתו י"ע מידם נצלילה תחבולה הוא גם בקש כן כראותו
 .םבתחנוני פיו באמרי

 צדיקים ותפלת מרשעים' ה רחוק"( כט, טו משלי) הנה אך
 על םֹש ,תועבה תפלתו כל כי להם יכול לא כי וכראותו. "עישמ
 ולא בתפלתם נענים שישראל זאת מה הסגולה ענין לדעת לבו
 צריך הלב וכוונת וטהרה קדושה הרבה כי והבין ראה אז. הוא

 צריכים שים טוביםומע תשובה וכמה ה' לפני בואה עד לתפלה
 'ה נילפ דבר לאמור פיהם פתחם קודם להקדים י ישראלבנ

 כי ,בעצמותיו ורקב לנפשו מגור בא לכן. רוח ושפלות בהכנעה
 הוא רב כי העם העבדות מפני הוא ויקץ אלה כל להשיג יכול לא

 . זה לכל יכוון הוא אולי בלעם אחר ושלח ,עליו

 "לאמורי ישראל עשה אשר כל את בלק וירא" הו שאמרוז
 לאמור' יפ. 'לאמורי'. הלב וטהרת התפלה וכוונות הכנות שעשו
 רב כי העם מפני מאד מואב ויגר". ת"להשי ובקשה תפלה דברי
 להושיעו בלעם אחר ושלח אלה בכל ויקץ הזאת העבודה "הוא

 .ל"כנ פיו באמרי

 תפארת שלמה

 
 כשיש מניעות סימן שאין לעשותו

 .(לב, כב) וגו' אתונך את הכית מה על 'ה מלאך אליו ויאמר
 עוד כללכאורה,  ,תוןהא שהכה להמלאך חרה למה להבין יש

 . הישר בדרך שתלך בהמתו להכות יש המלאך ראה שלא

 לו והיוצ יתברך דהשם כיון ,היה המלאך אף דחרי, ונראה
, "תעשה אותו אליך אדבר אשר הדבר את ואך האנשים עם לך"

 קונו רצון שעושה ומי ,שיצוהו כפי שישמור יתברך השם לו גילה
 יתברך השם לו מצוה זהשב מתבונן תימה דבר איזה כשיראה

 תימה דבר בדבר נולד פתאום ובפתע דבר עושה ואם. יעשה איך
 הדבר לעשות שלא יתברך השם רצון שבוודאי מתבונן וחידוש

 .הזה

 האתון שרבץ וחידוש תימה דבר שראה בלעם כן ואם 
 ההסכן" בפסוק כמבואר ,כה עד לו עשה שלא מה תחתיו

 שישוב יתברך השם שרצון נןלהתבו לוהיה  מהראוי', כוהסכנתי" 
 כמו באופןרק  היה ,לילך לו והיוצ יתברך שהשם ומה .ילך ולא

 בעין שיראה כפי', כו "אדבר אשר הזה הדבר את ואך" לו שאמר
 על לשום לו היה כן אםו .יעשה כן יתברך השם רצון האיך שכלו

 גםשה .רשעותו עוצם בלעם גילה שהכה ובמה .להכות ולא לב
 בחרון ומכה הוא הולך כן פי על אף ילך שלא ברךית השם שרצון

 ,עליו המלאך אף חרה לזהו ,בדרך שמעכבו על ,האתון אפו
 .את אתונך הכית מה על לו ואמר

 קדושת לוי

 

, אך ה"ד' פ ס"סו, א"ח( ע"חאה) ס"חת ת"בשו פלא דבר וראה]
וזה ' לכתבה מניעות לו שהיתה כיון' שכתב כהתשובה לפסוק רצה דלא

 לשונו: 

 על עלה כבר הזה זיוןיהח וכל האלה הדברים ככל כי היות אך"
 מערך יותר זו תשובה בכתיבת עכבוני ומשמים, ראשונה משעה רעיוני
 וימים יום ונתעכב טרדין הקיפוני שוב מעט וכתבתי, שבועות עשר

 דלא הוא דבר הלא שאמרתי עד, פעמים כמה וכן ימים ועשרה
 בענין לסמוך שלא גמורה להבקב עלי קבלתי ל כןע, מילתא מסתייעא

 [.ש"עי, "דידי עלי זה

 

 הוציאם ל-א השיב ובלעם, וכשפיך עצתך והיכן, ממצרים יצא עם הנה

 . )כב, ה( ממצרים יצא עם הנה לאמר לו לקרֹא' וגו בלעם אל מלאכים וישלח

 הקניטו וגם, לבלעם לקרוא בדווקא היתה בלק דכוונת ביאר הק' החיים אורה
', יצא' אומרו גם', הנה' אומרו לדעת צריך', וגו יצא עם הנה, ל"וז. אליו שליחים בשלחו

 גם. להודיעו שהוצרך לבלעם גם ומה, ישראל שיצאו העולם לכל הוא ידוע לא וכי
 '. וגו ויכס לומר לו שהיה, כסה הנה אומרו

 לפרעה היו יועצים שלשה( .יא דף סוטה) שאמרו ל"רז דברי פי על הענין ויתבאר
 עליהם יעץ אשר והוא, בלעם הוא מהם ואחד, לו נתחכמה הבה ישראל על כשאמר

, יתרו' בפר במכילתא עיין) ממצרים לברוח עבד יוכל לבל כישוף העמיד ובכשפיו, רעה

 כי מובטח והיה, (בהרחבה ממדרש מצרימה הבאים פ"עה שמות' פר לתיבתח כהן שפתי' ובס
, ממצרים יצא עם הנה לו לומר בלק שלח ולזה. ממצרים ישראל ַעם יצא לא לעולם
 שלא בלק את מבטיח היה בלעם כי ואפשר. הכשפים ֹכח ובטל, הידוע היפך פירוש

, הארץ עין את כסה הנה ואומרו. יצא הנה לו אמר ולזה, עולמית משם ממצרים יצאו
 להרוג וגם, למעטם ענותו למען הרעים במועצותיו עליהם שיעץ מה נגד כן גם נתכוון

 נתרבה אדרבה אלא, נתמעט שלא בלבד שלא. הדברים היפך הוא הנה', וכו זכוריהם
 . עיי"ש הארץ עין את כסה הנה אומרו והוא, למאד עד

 אל בלק טענת היתה שזו, מעצמו כן פירש קדומים נחל פרובס ל"ז א"החיד גם
 . ממולו ישראל והנה, לפרעה עצותיו אודות, בלעם

 בדרך ( הוסיף בזה:)להגה"ח רבי אברהם מרדכי אלברט ז"ל ברכת אברהםבספר 
 כבשעת זה שאין, "הארץ עין את כסה הנה" בלק לו שאמר מה לפרש אפשר הלצה

 דבש האכילום ומלאכים באדמה שנבלעו, במצרים ישראל לילדי נעשה שהיה הנס
 הם עתה אלא(. א"פ רבה בשמות ראה, )העין מן הסמוי בדבר הברכה ושרתה, וחלב

 .עצותיך הועילו מה וראה ובוא, הארץ עין את מכסים

 ל-א( כב ,כג להלן) בלעם דברי את נפרש, ל"ז א"והחיד החיים האור של ובדרכם
 אתה( ד"י' סי) תנחומא ממדרש שם י"רש והביא, לו ראם כתועפות ממצרים מוציאם

 אלא, מעצמו יצא לא[, נגדי טענת זה וִעם כלומר' ]ממצרים יצא עם הנה' אמרת
 .עכ"ד בעולמו מערכות לשדד כשבא' ה נגד תבונה ואין עצה ואין, הוציאם האלקים

 

 ...ישלם לא עמו בעליו אם

)כג,  בו מלך ותרועת עמו אלקיו' ה בישראל עמל ראה ולא ביעקב און הביט לא
 . כא(

 שנסתפק, השואל בדין( משפטים' פ) 'הק החיים אורה דברי בהקדם לפרש יש
 עמנו שוכן ה"הקב שהרי, עמו בעליו מטעם ישראל איש יפטר מעלה של בדין גם האם

 הדין כל בטל כ"דא, זה מטעם פטור דאינו, וכתב, ופרנסתינו חיותינו לנו ונותן, תמיד
, עמו בעליו מטעם יופטר שלא בפירוש כהתנה הוי כ"וע, בתורה הכתוב העונש וכל

 .באריכות ש"ייע
 חוטא האדם דאם, לחלק אומר היה ה"זצללה[ האמרי יוסף] ר"אאמו ק"כ אמנם

 בודאי אזי שמו יתברך מלכותו עול מעליו מסלק הוא הרי כ"א, ו"ח במרד או במזיד
 אם אבל, שבתורה העונשין כל בטלו כ"דא, זה מטעם לפוטרו דאין ח"האוה כתב יפה

 כוונה בלתי בשגגה רק לפניו לחטוא רוצה ואינו לעובדו ורוצה ת"השי את זוכר האדם
 החטא בעת גם דהא, עמו בעליו מטעם לפטור יש בודאי, ו"ח חטא איזה לו אירע כלל
 שעובר למי רק הם דהא שבתורה מהעונשין ראיה ואין, עמו ובעליו ת"בהשי דבוק הוא

 . ח"ודפח ק"עכדה, במזיד
 מן שפטר פ"דאע, אינו דזה. בקרבן שוגג ק"התוה חייבה למה כ"דא לומר ואין

 אחרת עבירה גוררת זאת עבירה' יהי שלא מטעם וגם, כפרה צריך מקום מכל העונש
 .קרבן ק"התוה הצריכה כ"ע, במזיד

 און הביט לא", וזהו, בשוגג להחוטא כינוי הם והעמל דהאון: הפסוק יתבאר ובזה
 ותרועת", עמו בעליו מטעם פטור כ"ע - "עמו אלקיו' ה בישראל עמל ראה ולא ביעקב

 .ה"הקב המלכים מלכי במלך דבוק החטא בעת דגם - "בו מלך
 יצחק חקל

 

 

 

 במשנת האור החיים הק'
 לחפצים להתענג בדברי האור החייםיעקב שלמה שיינברגר טור מיוחד מאת העורך הרב 

 

 במשנת הפרד"ס
 בדרך הפרד"ס על הפרשהדברים נפלאים 

 

החפץ בעילום שמו לרגל יומא דהילולא של רבינו האור החיים הק', הרים 
 זכות רבינו תעמוד לו ולזרעו ,הי"ו ניסל ןב אברהםר'  לזכות נדבתו הנכבדה

 

 
ת 

ש
פר

בלק
 

שע"ו 
ת

 
לפ"ק  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ת
ש

פר
 

בלק
 

שע"
ת

 ו
לפ"ק 

 

 

שנה 
'ה

   
גליון

 
רל

ב"
 

 

ֱאֹלִהים ֶאל ַויֹאֶמר "(: כב-כב יבבמדבר )כתיב 
אֹר ֶאת ָהָעם ִכי ָברּוְך ִבְלָעם ֹלא ֵתֵלְך ִעָםֶהם ֹלא ָת 

ַוָיָקם ִבְלָעם ַבבֶֹקר ַויֹאֶמר ֶאל ָשֵרי ָבָלק ְלכּו  .הּוא
ַוָיקּומּו  .ן ה' ְלִתִתי ַלֲהֹלְך ִעָםֶכםֶאל ַאְרְצֶכם ִכי ֵמֵא 

ֵמֵאן ִבְלָעם ֲהֹלְך  ָשֵרי מֹוָאב ַוָיבֹאּו ֶאל ָבָלק ַויֹאְמרּו
ַרִבים ְוִנְכָבִדים ַויֶֹסף עֹוד ָבָלק ְשֹלַח ָשִרים  .ִעָםנּו

ַוָיבֹאּו ֶאל ִבְלָעם ַויֹאְמרּו לֹו כֹה ָאַמר ָבָלק ֶבן  .ֵמֵאֶלה
ִכי ַכֵבד ֲאַכֶבְדָך  .ִצּפֹור ַאל ָנא ִתָםַנע ֵמֲהֹלְך ֵאָלי

ר ֵאַלי ֶאֱעֶשה ּוְלָכה ָמא ָקָבה ִלי ְמאֹד ְוכֹל ֲאֶשר תֹאַמ 
ַוַיַען ִבְלָעם ַויֹאֶמר ֶאל ַעְבֵדי ָבָלק ִאם  .ֵאת ָהָעם ַהֶזה

ִיֶתן ִלי ָבָלק ְמֹלא ֵביתֹו ֶכֶסף ְוָזָהב ֹלא אּוַכל ַלֲעבֹר 
ְוַעָתה  .ֶאת ִּפי ה' ֱאֹלָהי ַלֲעשֹות ְקַטָמה אֹו ְגדֹוָלה

ַאֶתם ַהָלְיָלה ְוֵאְדָעה ַמה יֵֹסף ה'  ְשבּו ָנא ָבֶזה ַגם
ַוָיבֹא ֱאֹלִהים ֶאל ִבְלָעם ַלְיָלה ַויֹאֶמר לֹו  .ַדֵבר ִעִםי

ִאם ִלְקרֹא ְלָך ָבאּו ָהֲאָנִשים קּום ֵלְך ִאָתם ְוַאְך ֶאת 
ַוָיָקם ִבְלָעם  .ַהָדָבר ֲאֶשר ֲאַדֵבר ֵאֶליָך אֹתֹו ַתֲעֶשה

ַוִיַחר  .ֲחבֹש ֶאת ֲאתֹנֹו ַוֵיֶלְך ִעם ָשֵרי מֹוָאבַבבֶֹקר ַויַ 
ַאף ֱאֹלִהים ִכי הֹוֵלְך הּוא ַוִיְתַיֵצב ַמְלַאְך ה' ַבֶדֶרְך 

 ".תֹנֹו ּוְשֵני ְנָעָריו ִעםֹוְלָשָטן לֹו ְוהּוא רֵֹכב ַעל ֲא 

עולה כך:  הדבריםמסיכום השתלשלות 
עם שרי  שלא יילךמתחילה אמר הקב"ה לבלעם 

. לאחר שבלק שלח שרים "ֹלא ֵתֵלְך ִעָםֶהם" בלק:
נוספים, קיבל בלעם רשות מפורשת ללכת 

ִאם ִלְקרֹא ְלָך ָבאּו ָהֲאָנִשים קּום ֵלְך " עמהם:
 . אולם למרות הרשות המפורשת נאמר:"ִאָתם

כי ", ופירש רש"י: "ַוִיַחר ַאף ֱאֹלִהים ִכי הֹוֵלְך הּוא"
הדבר רע בעיני המקום ש ראה -הולך הוא 

על בלעם היה חרון האף  ,", היינוונתאוה לילך
הדבר רע בעיני ידע כי ש הגםרצונו ללכת  מפני

אולם לעצם העניין ברור שבלעם הלך  .הקב"ה
 עם רשות מפורשת מאת ה'.לבלק 

 
 לא דברייך עבדת

אלא שמה נעשה ביום שידובר לנו 
מהמפורש בתלמוד הירושלמי, שפנחס אמר לו 
לבלעם שהוא לא עשה את רצון הקב"ה, שכן 
הקב"ה אמר לו שלא יילך עם שלוחי בלק והוא 

מקרא מפורש הלך, והרי זה צריך עיון גדול שכן 
ניתנה הרשות לבלעם לילך הוא להיפך, שלהדיא 

 עמהם.

מסכת סנהדרין מהתלמוד וכך הוא שאמרו ב
 "ב, נב א(: הירושלמי )פ"י ה

"כשבאו ישראל לנקום נקמת מדין מצאו שם 
בלעם בן בעור. וכי מה בא לעשות בא ליטול שכר 
עשרים וארבעה אלף שמתו מישראל על ידו 
בשיטים. אמר ליה פינחס: לא דברייך עבדת ולא 

לא  :דמר לך ,דבלק עבדת. לא דברייך עבדת
 ,תיזול עם שלוחי בלק ואזלת; ולא דבלק עבדת

איזיל לייט ישראל וברכתנון. אף אני  :דאמר לך
איני מקפחך שכרך, הדא היא דכתיב )יהושע יג, 
כב(: 'ואת בלעם בן בעור הקוסם הרגו בני ישראל 

 ]בחרב אל[ )על( חלליהם".

מלחמת מדין הייתה נקמת ה' ובני פירוש: 
ישראל במדינים שהחטיאום. כשבאו ישראל 

כי למדין, מצאו שם את בלעם בן בעור, שהגם 
מקומו היה בפתור שהיא ארם נהריים, בא 

שכר מבלק וזקני מדין על למדין כדי לבקש 
עצתו להחטיא את ישראל ועל המגיפה 
שפרצה בעטיו, שם מתו עשרים וארבע אלף 
מבני ישראל. אמר פנחס בן אלעזר לבלעם: 
לא קיימת את מה שציווך בוראך, ולא, 

הקב"ה אמר לך להבדיל, את מה שציווך בלק. 
והלכת. ובלק אמר  –א ללכת עם שלוחי בלק ל
וברכת. כיון  –ללכת ולקלל את ישראל  ךל

שבאת לכאן לקבל שכרך, לא אקפחך ואתן לך 
 את המגיע לך, והרגו בחרב.

תופס כדבר עינינו הרואות כי הירושלמי 
שבלעם לא קיבל את רשותו של  פשוט וברור

מוהים הקב"ה ללכת עם שרי בלק, והדברים ת
שהרי בפסוק נאמר שהוא קיבל רשות ביותר, 

שהרשות ניתנה מפורשת ללכת, ולא זו בלבד 
באופן של אפשרות, שאם ירצה יילך, אלא 
שהרשות ניתנה באופן של ציווי, שיקום וילך 
עמהם, ולמה איפוא התכוון פנחס באומרו כי 

 הליכתו הייתה כנגד ציווי ה'.

 
 בדברי המפרשים

הגאון הקדמון נתחבט בשאלה קשה זו 
רבי שמואל יפה אשכנזי בספרו 'יפה מראה' 

 על התלמוד הירושלמי: 

"דאף על גב דלבסוף קאמר ליה 'קום לך 
כבר ידע שלא היה זה ברצון אלא משום  ,אתם'

'בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכים אותו' או 
משום דחוצפה אפילו כלפי שמיא מהניא כמו 

 שאמרו ז"ל".

גם מידי דוחק לא יצאנו, שכן וכמדומה ש
נכיר בסיבות שהביאו את מתן הרשות, אם אם 

בדרך בה אדם רוצה לילך ואם כחוצפה כלפי 
קיבל  שמיא, אולם אין חולק שבסופו של דבר

, ואם כן כיצד יכול היה בלעם את הרשות ללכת
"ד]א[מר לך בנחרצות: לבלעם לומר פנחס 

, ואזלת" ,לא תיזול עם שלוחי בלק ,]הקב"ה[
 ."קום לך אתם" :בעוד שהקב"ה אמר לו

גישה פרשנית אחרת לשאלה זו, כותב 
 ' על אתר: קרבן העדהפרשן הירושלמי בעל '

לא מה שצוה עליך  - לא דברייך עבדת"
לא תאור את העם כי ברוך 'בוראך עשית שאמר 

קלל את ישראל אלא ה' וכוונתך היה ל 'הוא
לא תלך 'דאמר לך  - דמר לך. עיכב על ידך

אם לקרוא לך באו ' ךכר והא דאמר אח '.עמהם
אם  אמר,קכי ה ',האנשים קום לך אתם

קום לך 'קריאתם לך שתבא לשם ובידך לברכם 
היתה הקריאה לקלל לא וכיון שבאמת  ',אתם

 ".היה לו לילך

ולא הצלחתי לעמוד על כוונת דבריו, שכן 
בתחילה כתב שכוונת פנחס באומרו שבלעם 

י בוראו היה כלפי מה שנאמר 'לא לא קיים דבר
, ואילו בגמרא שלפנינו לא תאור את העם'

הוזכר אלא עניין זה של ההליכה שנעשתה שלא 
ברשות. ולאחר מכן כתב, שכל ההתר של 'קום לך 
אתם' היה רק אם קריאתם של שרי בלק לא היתה 

נמצא כי  פי זהלבכדי לקלל את ישראל, כך ש
שכן ליכא  ,תמעולם לא היה הותר לבלעם ללכ

זו סיבה ספיקא כלפי שמיא וגלוי וידוע לפניו של
ודבר רחוק מאוד לומר כן, שהגם  באו שרי בלק.

לא הרי שבאמת שהקב"ה אמר 'קום לך אתם' 
 .ניתנה רשות לבלעם ללכת

 
 מחשבתו הרעה

 והנראה לומר בזה דבר ברור, בהקדם הא
מחשבה טובה "(: מ א)סכת קידושין במ קיימא לןד

מחשבה רעה אין הקדוש ברוך  ...למעשהמצרפה 
תלמוד , ואמרו על כך ב"הוא מצרפה למעשה

הדא דתימא הירושלמי )פאה פ"א ה"א, ה א(: "
בישראל, אבל בגויים חילופין: מחשבה טובה אין 

 הקב"ה מצרפה, מחשבה רעה הקב"ה מצרפה". 

 ניתנה לבלעם ללכת עםאכן שוהנה, רשות זו 
"קום לך : שרי בלק הייתה תלויה ועומדת בתנאי

אתם ואך את הדבר אשר אדבר אליך אותו 
, היינו, שההיתר ללכת מותנה בציות תעשה"

 ר בהתאם לרצונו של הקב"ה.שידב , והואלתנאי

בלעם ביקש שלא לקיים את אפס כי בפועל 
התנאי, עד כדי כך שהקב"ה היה צריך להשים 

פיו דברים הפוכים דבר בפי בלעם" ולהוציא מ"
סנהדרין ממה שהיה במחשבת ליבו, וכמו שאמרו )

רבי אלעזר אומר:  - 'וישם דבר בפי בלעם"'(: קה ב
מלאך, רבי יונתן אמר: חכה. אמר רבי יוחנן: 
מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו, 
ביקש לומר שלא יהו להם בתי כנסיות ובתי 

 ...."קבבו אהליך יעומה ט' –מדרשות 

אמנם בפועל קיים בלעם את התנאי, אולם 
מחשבתו הרעה הייתה שלא לקיים את התנאי, 
ואם אצל אומות העולם קיימא לן שמחשבה רעה 
הקב"ה מצרפה למעשה, הרי שהמשמעות של 
מחשבה רעה זו של בלעם היא שלמעשה בלעם 
לא קיים את התנאי שרק בגינו ניתנה לו הרשות 

בטל גם  –נאי ללכת עם שרי בלק, ומשבטל הת
הרשות ללכת, ושפיר אמר פנחס לבלעם, שהוא 

 הלך למרות שהקב"ה לא נתן לו רשות ללכת.

 
 טעם מיתת בלעם

ואם חומה היא נבנה עליה טירת כסף לסלול 
בזה דרך חדשה במה שהתחבטו רבותינו 
המפרשים להבין מהיכי תיתי אכן נתחייב בלעם 

כתב  , וכבר עמד על כך רבינו הרמב"ן, אשרמיתה
הנה כל המתנכלים "יח(: במדבר כה בתוך דבריו )

מחוייבי מיתה, ולכן המיתו גם בלעם כי ידעו שהוא 
גם ראה מה שכתב רבינו  ".בעל העצה הרעה הזאת

ומעתה "לה(: במדבר כב הקדוש )אור החיים ה
מצאתי טעם למעשה ישראל שהרגוהו כי כפי הדין 

בין על נתחייב מיתה כי ה' הזהירו בין על המעשה 
הדיבור בפירוש כנזכר ואזהרת בני נח זו היא 

רבינו כ"ק מרן אדמו"ר הפני , ועוד יעוין ל"מיתתן
'תורתך  בספרבדבריו הנדפסים מנחם זיע"א 

לדון מאיזה אשר הרחיב שעשועי' )פרשת בלק( 
  .טעם התחייב בלעם מיתה

והנה לא ראיתי למי מהעוסקים בשאלה זו 
מבואר בתלמוד שיזכירו מדי דברם בזה את ה

 עםפינחס לבלהירושלמי תוכן הדברים שאמר 
שטות לא הביאו זאת, כי עדיין ובפ קודם הריגתו.

ם  קּום ֵלְך ִאתָּ

בתלמוד הירושלמי  אמרוכיצד אם הקב"ה אמר לבלעם במפורש 'קום לך אתם' 
   ?ללכת עם שלוחי בלקאסר עליו  שהקב"ההטיח בבלעם שפנחס 

 ערד', מזהב הנחמדים' ס", מח'האבות באר' המדרש בית ראש ,דנדרוביץ ישראל הרב
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אין בדברי הירושלמי די בכדי לבאר את סיבת המיתה, מה גם 
שבפשטות דברי הירושלמי תמוהים שכן לפום ריהטא נראה שבלעם 

 קיבל רשות מפורשת לילך עם שרי בלק.

היה נראה להעלות בזה מילתא המבואר לעיל אולם לפי כל 
ונביא שעבר על "(: סנהדרין פט א) חדתא ויבואר בהקדם מה ששנינו

בתלמוד , ובהקדם מה שאמרו "מיתתו בידי שמים -דברי עצמו 
 השהיה צף כנגד כל חלליהם והי -על חלליהם "הירושלמי שם: 

  ."מראה לו את הציץ והוא שוקע ויורדפינחס 

ה בהיותו נביא תלמימר שאכן בלעם נתחייב מיומעתה איכא 
העובר על דברי עצמו, שהלוא בלעם נתנבא מאת ה' שהוא רשאי 
לילך עם שרי בלק, בתנאי קודם למעשה שעליו לעשות ככל אשר 
ידבר אליו ה', ואילו בלעם במחשבתו הרעה המצטרפת למעשה 

היפך מהתנאי, ומשנתבטל התנאי סבר שלא לדבר כרצון ה', 
ה רשות ההליכה, ונמצא בלעם עבר על נבואת עצמו והוא נתבטל

 חייב מיתה.

בידי אדם כי אם מיתה בידי ואם כי אמנם אין זה חיוב מיתה 
כמיתה בידי של בלעם שמים, אולם גם כאן נחשבת לו מיתתו 

שמים, מכיון שבפירוש אמרו בירושלמי שהיכולת להמיתו באה שלא 
ת הציץ ושם הקב"ה החקוק בדרך הטבע כי אם על ידי שהראו לו א

 ., והוי כמיתה בידי שמיםעליו

הנעשית על ידי אדם תוך שימוש בכוחות שמים ודין זה שמיתה 
נחשבת כמיתה בידי שמים ולא כמיתה בידי אדם למדנוה מדברי 

אפילו  ,ועכו"ם שהכה ישראל"ה"ו(: הלכות מלכים )פ"י ממב"ם הר
. והקשו "אינו נהרגעל פי שהוא חייב מיתה  אף ,חבל בו כל שהוא

(: סנהדרין נח בהמפרשים, שהלוא מקור דין זה הוא ממה שאמרו )
ויפן 'חייב מיתה, שנאמר  -אמר רבי חנינא: נכרי שהכה את ישראל "

, והתם משה הרגו במיתה '"כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי
א דויפן כה וכה אסמכתא וקרכתב: "סף משנה בידי אדם. ובכ

", וכמובן שדבריו צ"ע, דהלוא שם משה עשה מעשה, בעלמא הוא
 ומה שייך לומר שאסמכתא היא.

וחידשו המפרשים, שמהיות ומשה הרגו להמצרי בשם המפורש 
)רש"י שמות ב יד(, הרי שהריגה זו הנעשית על ידי כוחות שמים, 

'דברי דוד' להט"ז, שמות ב יב; מהרי"ל נחשבת כמיתה בידי שמים )
, ועוד(. ומשכך איכא למימר שאף מיתה זו התורה גרי"ז עלדיסקין, 

 תאת בלעם נחשב בחרב שלא באה אלא בכוח הציץ שהוריד
 כמיתה בידי שמים.

 
 הלך לבדו

יש להשלים ולציין לדברי שלמי וובעיקר הקושיה על דברי היר
עם תפסו כי הרשות ניתנה לבלעם ללכת אשר רבותינו הראשונים 

עם שרי בלק ולא דווקא לך ישי בכפוף להתנייהשרי בלק הייתה 
 שיילך לבדו, ואילו בלעם הלך לבדו.

ויחר אף אלהים. והלא אמר ": חיים פלטיאל הנה כך כותב רבינו
וכן מצינו  ,אלא אמר לו שילך אתם בחברותא ולא בייחוד .לו שילך

 ."וילך שפי. והוא לא עשה כן אלא הלך לבדו דכתיב כי הולך הוא
הרי  ה,תימ": על התורהבפירושו הריב"א כתב כן  ובתוספת דברים

לו המקום שילך יחידי פן יעשה  רשלא אמ ,לו לך אתם. וי"ל רכבר אמ
לכך ויחר אף ה' כי  .בחבורתם מר,כלו ',קום לך אתם'מכשפות אלא 

 ."הולך לבדו

ומעתה איכא למימר ככל אשר הארכנו לעיל, שמהיות ובלעם 
לך עם שרי בלק, הרי ילא קיבל את רשות ההליכה אלא בתנאי זה ש

שבאי קיום התנאי נחשב שלא קיבל את רשות ההליכה, ושפיר אמר 
לו פנחס שלא קיים את רצון בוראו, וכאמור עתה הרי שזו גם הייתה 

 סיבת הריגתו, שבלעם נחשב כמביא העובר על דברי עצמו.

 

 חריף אייזיל' ר של השנונה תוכחתו

 אתונך אנכי הלוא בלעם: אל האתון ותאמר וגו' ויפתח ה' את פי האתון
 ל(.-כב, כח)וגו'  הזה היום עד מעודך עלי רכבת אשר

 הציבור עסקני של חשובה באסיפה שהשתתף חריף אייזיל רבי על מסופר
 בזכות, ציבורית בקרנות אחזונו, לגדולה שעלו הדיוטות היו מהם שרבים, בעירו

 יותר יחסן הוא מי עצמם לבין בינם לנגח החלו, להתווכח משהתחילו .ממונם
 ארוכה שעה עברה, ובעושרו בערכו, שלו בייחוס מתפאר אחד כל והיה, גדול
 וסיפורי הוויכוחים מחמת, הפרק על העומד ענין בשום לדין הספיקו ולא

 .הייחוס

 אחת פעם, מעשה לכם אספר, רבותי: ואמר רגליו על חריף אייזיל רבי עמד
 מכל ונשתנ למה, עולם של רבונו, וטענו מעלה של דין בית לפני החמורים באו

 ואין, ביער המה, אותם שמשעבדים בתים בעלי להם אין, החיות? וחיה בהמה
 אמנם, הבהמות. הכנעה בלא, בכבוד פרנסתם מוצאים והן, בהם שולט האדם

 אנו אבל. בשפע להם נתונים מזונותיהם אבל, בעליהם יד תחת נכנעין הן
 עבודות מיני כל עמנו עובדים, בלילה ולא ביום לא מנוחה לנו אין, החמורים

 אם, אדם בני לשימוש גנאי שם אלא אנו אין עצמנו שכל אלא, עוד ולא, הפרך
 לדבר נוכל למען, הדיבור כח, לפחות, לנו ינתן אבל, נקבל, מלפניו הוא גזירה

 .כך כל בנו ישתעבד שלא הבעלים אצל רחמים לבקש, וכאבנו צרותינו ולתנות

 החשוב חמור, החמורים חמור, בלעם של ולאתונו, בקשתם נתקבלה
 מה, פעמים שלוש מכות ספג זה שאתון אחרי והנה, הדיבור רשות ניתנה, ביותר
 עד מעודך עלי רכבת אשר אתונך אנכי הלוא: יחוס בעניני לדבר התחיל? עשה
  '.וגו הזה היום

 ולקחו, לחמורים שכן כל, לחכמים שתיקה יפה: אמרו, כן בשמים שראו כיון
  ... הדיבור כח מהם

 

 יוכלו לבקש עודשלא  –בין השמשות נברא בערב שבת 

, ין השמשותב שבת רבבע האתון פי נברא לכך כי אומרים הלצה בדרך .שם
, כחפצם לנאום הדבור חווכ פה תובעים האתונות כל היו מקודם נברא אלו כי

 היתה הדבור כח לתבוע אח״כ כשבאובין השמשות  בערב שבת עתה אך
 . היום קידש שכבר הזמן עבר כי תשובתו

 היה לפנים כי ,ולומדיה התורה נגד פיו פער אשר חדא לרשע אמרתי עוד
 .כחמורים המדברים י אדםבנ נחזה לצערנו ועתה, י אדםכבנ דבר אשר חמור

 כרם הצבי

 לבקש מהבדחן שיקלל...היה יכול 

 לי ארה לכה קדם מהררי מואב מלך בלק ינחני ארם מן ויאמר משלו וישא
 (.ז, כג) ישראל זעמה ולכה יעקב

 בדחן בשם סאטמאר ד"אב טייטלבוים יואל רבי ק"הרה שמע אחת פעם
 צריך היה למה, נשוי היה אםש .התחתן ולא בחור היה בלק כי, שאמר אחד

 ...מאשתו זו בקשה לבקש יכול היה הלא, ישראל את ויאור שילך מבלעם לבקש

 ליצנות שיעשו, מכך חהונדעתו  היתה לא מסאטמאר ק"הרה זאת כששמע
 היה לא, נשוי היה אם כי, להיפך לומר אפשר כי, ואמר נענה, התורה מפסוקי

 זאת לבקש יכול היה אלא, ישראל בני העם את לקלל בלעם את לקחת צריך
  ...שלו הבדחן מאת

 (ד"תתתק אות) לברכה צדיק זכר
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