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 פנינים לפרשהפנינים לפרשהפנינים לפרשהפנינים לפרשה
 

  )(כב, ב                   "וירא בלק בן צפור וגו'"
כיון שראה בלק שבנ"י לקחו מארץ סיחון ועוג 
אשר עלי'ה לא נשבע לאברהם, חששו פן 
האספסוף יעשו דין לעצמם ולא ישמעו לציווי 
אל תתגר את מואב. ולכן נאמר וירא בלק בן 

ו צפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי, שלקח
ארץ סיחון ועוג, ויגר מואב מפני העם, וממילא 

  )שביבי אש(            ויקץ מואב מפני בני ישראל.
  

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

חמש פרשיות בתורה נקראות על  – וירא בלק
שם אנשים; נח, שנאמר בו איש צדיק; יתרו, 

ר פרשה אחת בתורה; קרח שהי' גדול שיית
בתורה, שדרשו קריאי מועד שהיו יודעים לעבר 
שנים ולקבוע חדשים; פנחס שקינא קנאת ד'; 
למה זכה בלק שתיקרא על שמו פרשה בתורה 
אומרים חז"ל שבשכר ארבעים ושנים קרבנות 
שהקריב זכה ויצאה ממנו רות שיצאו ממנה 

תיקרא דוד ושלמה, וזכותם עמדה לו לבלק ש
  (ברכת אברהם)             פרשה בתורה על שמו. 

  
בכל הפרשה אין הפסקה אחת לא  – וירא בלק

פתוחה ולא סתומה, שההפסקות ניתנו למשה 
להתבונן בין פרשה לפרשה אבל אותו רשע 
(בלעם) הי' נסחף והולך בדברי נבואתו בלי 

הפרשה היא בלי בינה ובלי דעת; לכן כל 
  )הח"ח(         הפסק.                                          

  
ראה מלכות בית דוד  – וירא בלק בן צפור

ומשיח וידע כי זה העצום יבוא ממנו וחרד על 
הדבר. כי הבין שהטהור ניתן מהטמא והטוב 

יענה אמן מן הרע, כדי שמלאך רע בעל כרחו 
ויודה על הברכות, על כן חשב מחשבות 
להפריד הדבקות של ישראל מאביהם שבשמים 
ולהפוך הדבקות, ואז העצום שיבוא ממנו יהי' 

 (של"ה)מורה עליו ועל עמו, חס ושלום.             

 
"ויגר מואב מפני העם מאד כי רב הוא 
ויקץ מואב מפני בני ישראל. ויאמר מואב 

ה ילחכו הקהל את כל אל זקני מדין עת
 סביבותינו כלחוך השור את ירק השדה"  

  ד)-(כב, ג                           
בעצם הרי הכתוב אומר "אל תצר את מואב 
ואל תתגר בם מלחמה" (דברים ב, ט), אם כן 
למה נתייראו מואב מפני בני ישראל. אלא כל 
חששם פן "ילחכו הקהל את כל סביבותינו" 

  שו את כל המדינות הסובבות היה, שמא יכב

  
אותם, עד שמואב לא תוכל לעצור בעד עצמה, 
והיא שתפתח במלחמה. ואז כבר יהיו ישראל 
מותרים ללחום בם, כמו שאמר דוד המלך 
כאשר הכה את מואב בזמנו (עיין שמואל ב' ח), 

  שהם פרצו במלחמה תחילה. 
  )ירושלים –(רבי יוסף דב מבריסק 

 
   עם בן בעור""וישלח מלאכים אל בל

  (כב, ה)                             
איתא במדרש שבעור הוא לבן בן בתואל בן 
נחור, נמצא לפי זה שתחילתו של בעור 
בראשית ימיו של יצחק אבינו, ועם נפילת 

עדיין הוא קיים.  –בלעם בנו במלחמת מדין 
ולאחר מכן נעשה מלך בארם ונקרא שמו כושן 

רבים עד שהרגו  רשעתים ומלך בארם ימים 
עתניאל בן קנז אחרי מות יהושע. נמצא שכל 
ימיו של בעור הם לכל הפחות ארבע מאות 
וחמישים שנה. וסימן לדבר "כושן רשעים" 
בגמטרי'ה "הוא לבן בן בתואל בן נחור והוא 

  (ספר הפרשיות)             גם בעור אבי בלעם".

 
"הנה עם יצא ממצרים הנה כסה את עין 

  כב, ה)(                                        הארץ"    
  רבי שלמה מרדומסק היה אומר:

עיקר קדושתו של האדם תלויה בשמירת 
 העיניים, שיהא עוצם אותן מראות ברע, ולא 

ייכשל בהסתכלויות אסורות. עיקר הכשלת 
ישראל באה מבנות מואב, בפגם הזימה; 
והתאונן בלק בפני בלעם שהוא אובד עצות, 
כיצד יעלה בידו להכשיל את ישראל, והם 
מכסים את העין הארצית ונזהרים מהסתכלות 

  לא כשרה.
 

 "ועתה לכה נא ארה לי את העם הזה"
  כב, ו)(                    

כשיהודי נתון בצרה, הריהו מבקש ברכה מפי 
צדיק, ומתפלל אל השם יתברך שיעזרהו. לא 

ראל, כן בלק בן צפור, שהתיירא מפני בני יש
ותחת לבקש מבלעם שיזכהו בברכתו, דרש 

  שיקלל את ישראל.
אלא  ברוב רשעותו לא חיפש ברכה לעצמו,

  (בשם החפץ חיים)             קללה לזולת.

 
  )כב, ד(            "ויאמר מואב אל זקני מדין"

  אע"פ ששונאין זה את זה וכו' (רש"י).
  כשלחוץ משהו אפשר לכפוף גם מדות.

      
 ) כב, ו(   "תי את אשר תברך מבורךכי ידע"

הספורנו מפרש שאמר לו כן בלק אשר תברך 
מבורך מדרך הנימוס, שכן כל כוחו של בלעם 
הי'ה בקללה, והראי'ה שבשעה שהזמינו בלק 
  לבוא אצלו לא ביקשו שיברכו שיוכל לנצח את 

  
ישראל, אלא ביקש רק לקלל את ישראל, 

 משמע שבעיניו הי'ה מזיק בלבד.
  

יען בלעם ויאמר אל עבדי בלק, אם יתן "ו
לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב לא אוכל 
לעבור את פי ד' אלקי לעשות קטנה או 

  (כב, יח)                                         גדולה"
מכאן  – אם יתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב

למדנו שנפשו רחבה וחומד ממון אחרים, 
אורה ההיפך. אלא רש"י, והרי בלעם טוען לכ

שבלק לא הציע לו בכלל כסף וזהב אלא אמר 
 תובבתשולו כי כבד אכבדך מאד, ובלעם 

  הוכיח מה נקרא אצלו כבוד, מלוא כסף וזהב.  
  )תוס' ברכה(                 

  
"ויעמוד מלאך ד' במשעול הכרמים, גדר 

  (כב, כד)                         מזה וגדר מזה"
גדר של אבנים היא.  תםס – זהגדר מזה וגדר מ

רש"י. בלעם הי' מבני בניו של לבן הארמי ולבן 
הקים גל אבנים לברית שכרת עם יעקב שאחד 
מהם לא ירע לשני, וכשהלך בלעם להפר את 
הברית התקיים בו יד העדים תהי' בו 
  בראשונה, והאבנים פגעו בו ונעשה חגר ברגלו. 

  חזקוני)(
  

רך ואת "כי ידעתי את אשר תברך מבו
   (כב, ו)         "                            אשר תאר יואר

פרש"י שידע ממלחמת סיחון שכבש חלק 
ממואב ע"י ברכתו של בלעם את סיחון וקללתו 

  את מואב.
אבל מקשה בעל ההפלאה מדוע לא ביקש בלק 
מבלעם לברך את מואב, ועוד מהו שינוי הלשון 

הווה מבורך" משמע דוקא ב –"אשר תברך 
יואר" משמע גם בעתיד, ומה  –"ואשר תאר 

  ההבדל?
והוא מתרץ כי אכן אין בטחון בברכת בלעם 
שהיא תתקיים גם בעתיד וכמו שאחז"ל כי 
ברכותיו נהפכו לקללה לישראל (סנהדרין קה, 
ב) והטעם הוא מפני שהוא מצד הרע, אבל 
קללותיו יתקיימו לעולם. ולכן כיון שבמלחמת 

א קילל את מואב וקללותיו סיחון עם מואב הו
מתקיימות גם בעתיד, אין תועלת כעת לברך 
את מואב, לכן קראו בלק רק לקלל את 

   (פנים יפות)                 ישראל.
 
  )(שם         "ועתה אם רע בעיניך אשובה"

אם האדם לא יעורר עצמו מה אם האדם לא יעורר עצמו מה אם האדם לא יעורר עצמו מה אם האדם לא יעורר עצמו מה 
        יועילו המוסרים (רבנו יונה).יועילו המוסרים (רבנו יונה).יועילו המוסרים (רבנו יונה).יועילו המוסרים (רבנו יונה).
 ך.מצינו בבלעם שהקב"ה ציוהו שלא ליל

האתון ובכל זאת לא  ונסואח"כ ראה המלאך 
שב מדרכו.וכמו שאמר רבי ישראל מסלנט 

אפילו אם היו לפני האדם הגיהנם והגן עדן  



למטה בארץ, כשהי'ה מגיע נסיון הי'ה קשה 
לו לפרוש. ואילו אם האדם מתעורר מעצמו 
מקבל תוכחה אפילו מפחותים. כמו שמצינו 

ן חזק של בר"א בן דורדיא שהי'ה לו רצו
  תשובה וזה סייע לו להתגבר על כל הקשיים.  

  )ר' יעקב צוקערמאן( 
  

"ויחר אף אלקים כי הולך הוא, ויתיצב 
מלאך ד' בדרך לשטן לו, והוא רוכב על 

  (כב, כב)            אתונו ושני נעריו עמו"
הוא מלאך של רחמים וכיצד הפך  – מלאך ד'

לשטן, אלא שנהג בבלעם מידה נגד מידה: 
הקול ניתן ליעקב ונשתמש בלעם באומנות 
שאינה שלו גם המלאך נשתמש באומנות 

  )ר' בחיי(                         שאינה שלו בחרב.    

  
"ויאמר בלעם לבלק התיצב על עולתך 
ואלכה, אולי יקרה ד' לקראתי ודבר מה 

  (כב, כב)       יראני והגדתי לך. וילך שפי"
שופנו עקב: כי מלשון ואתה ת – וילך שפי

מצינו בבלעם ולא הלך כפעם בפעם לקראת 
נחשים; שקצה העם שראה הי' משבט דן 
פליטי הענן ועל דן נאמר יהי דן נחש עלי דרך, 
נחש מצד הקדושה וכמו שמצינו בנחש 
הנחושת. ולכן הלך בלעם לקראתו בנחשים 

  מבחינת הנחש הטמא; והוא וילך שפי. 
  )פנים יפות(

  
  (כב, יז)                     אוד""כי כבד אכבדך מ

 –חז"ל אומרים: כל המחזר על הגדולה 
 –גדולה בורחת ממנו, וכל הבורח מן הגדולה 

גדולה מחזרת אחריו. (עירובין י"ג) נשאלת 
השאלה: בלעם לכאורה ברח מהכבוד, 
באומרו: "אם יתן לי בלק מלוא ביתו כסף 
וזהב לא אוכל לעבור את פי ה'", ואם כן למה 
נמנע ממנו הכבוד כפי שאמר בלק "והנה 
מנעך ה' מכבוד"? ענה על כך ר' דוד מטאלנא. 
הבורח באמת מן הכבוד הכבוד רודף אחריו 
באמת. אך הבורח מן הכבוד למראית עין, גם 

 הכבוד רודף אחריו למראית עין בלבד.
  (עיטורי תורה)                 

 
"לא אוכל לעבור את פי ה' אלקי לעשות 

  (כב, יח)                    ה או גדולה"       קטנ
מסביר הגר"א: לא אוכל לצמצם דיבורי כדי 
לקטרג, ואף לא אוכל להאריך דיבורי להרע 
להם. שכן מצינו בבירכות בלעם שם "א"ל" 

ה" ששניהם מורים על מידת -ושם "הוי
הרחמים. ובלעם שחפץ היה לעורר עליהם 

ת המילה מידת הדין היה רצונו להאריך א
ל" ולעשותה "אלקים" (מידת הדין) וה' -"א

- ה" ביקש לקצר ולומר "י-עצרו. ובשם "הוי
ה" (מידת הדין) וה' הכריחו להמשיך ולגמור 
את התיבה. וזהו הבאור "לעשות קטנה או 

שאין בכוחי לקצר או להאריך את  –גדולה" 
  א)    (הגר"                                               שם ה'.

  
"אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא 

  (כב, יח)        אוכל לעבור את פי ה' אלקי"
פרש"י שמכאן למדנו שנפשו היתה רחבה 

  ומחמד ממון אחרים.
מקשה ר' לייב חסמן מצאנו אצל גדולי עולם 
שגם הם הזכירו עניין של ממון ומדוע עליהם 
לא נאמר שנפשם רחבה. דוד המע"ה אומר 

לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף" מה  "טוב
ראה דוד המע"ה לדמות תורה לכסף וזהב, 
ולא רואים בזה סימן שנפשו רחבה. וכן 
התנא רבי יוסי בן קיסמא שפגשו האדם 
וביקש ממנו לבא לדור אצלם עונה 

בתשובתו: אפילו אתה נותן לי כל כסף וזהב 
שבעולם איני דר אלא במקום תורה, מדוע 

  חמדת הממון.לא תולים בתנא 
ותירץ שלשון בלעם "לא אוכל" מגלה שאכן 
היה  רוצה לעבור על פי ה' כדי לזכות בכסף 
ובזהב אבל אינו יכול, אבל דוד המע"ה אמר 
שהוא רוצה תורת ה' יותר מכסף וזהב, שמע 
מינא שרצונו לכסף וזהב הוא מוגבל וכן 
התנא רבי יוסי בן קיסמא אמר "איני דר 

מע מינא שרצונו ש .אלא במקום תורה"
לתורה הוא בלתי מוגבל ורצונו לכסף וזהב 

  (אור יהל)                                       מוגבל.

  
"אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא 

  (כב, יח)             אוכל לעבור פי ה'"         
פעם אחת, בעת שמלכות הרשעה ברוסיה, 

גזירה על  בתקופת הבית הלוי, ביקשה לגזור
אזרחיה היהודים ולפגוע בחינוך הטהור, 
התכנסה אסיפת אישים יהודים לדון בענין. 
קם אחד מחוגי המשכילים והתבטא באזני 
הרבנים, כי בידם להביא לסגירת תלמודי 
התורה, אך לאור התחשבותם ברבנים אינם 
מוציאים זאת לפועל. כמה מן השומעים 

חשב התפעלו מדבריו, כאילו הוא אכן מת
ומבין לרוחם, אך לא כן הגאון הבית הלוי, 

דומה אתה לבלעם  –אשר קם והתריס כלפיו 
  הרשע! וביאר למה הוא מתכוין:

בלעם הרשע אומר לעבדי בלק "אם יתן לי 
בלק מלא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור פי 
ה'". לכאורה דברים של טעם אמר, אולם 
האמת היא, שגם בזאת חשף את רשעתו. 

לאדם שבאו ואמרו לו, הבה נראה אם משל 
מסוגל אתה לסטור למלך על לחיו, והלה 
אומר, גם אם תתנו לי ממון רב לא אוכל 
לעשות זאת. פירוש הדבר, שאמנם אפשר 
לבצע הפעולה, אך הוא מעדיף שלא. משום 
כך נכון הוא מה שאמר, כי אפילו בשביל 
ממון רב ימנע מלעשותו. אבל אם יבקשו 

כתפיו הר שלם, וכי יוכל  מאדם שישא על
להשיב "אפילו בעד ממון רב לא אעשה 
זאת", הרי מעשה זה אינו שייך במציאות 
כלל. אם כן כשאמר בלעם "אם יתן לי בלק 
מלא ביתו כסף וזהב", משמע, שבעצם מסוגל 
הוא לעשות נגד רצון ה', אלא שהוא בוחר 

  אין לך כפירה גדולה הימנה. –שלא לעשות. 
קרא הבית הלוי באזני סבורים אתם, 

המשכילים, שבכחכם להמיט אסון על לימוד 
התורה, אם רק תרצו. אך הנכם טועים 

, וכשם שהוא לא יכל בטעותו של בלעם הרשע
  (בשם הבית הלוי)      אף אתם אינכם יכולים!

  
"ויקם בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו" 

  (כב, כא)               
חבש הוא מכאן שהשנאה מקלקלת את השורה, ש

בעצמו. אמר הקב"ה: רשע! כבר הקדימך אברהם 
אביהם, שנאמר: "וישכם אברהם בבוקר ויחבוש 

  את חמורו". (רש"י)
לכאורה: מה מקום יש להשוות את מעשה 
אברהם אבינו, שהתכוון לשם מצוה, למעשהו 

  של בלעם הרשע?
וולף מסטריקוב, -על שאלה זו השיב רבי זאב

רבו האדמו"ר  בנו של הצדיק מטשכנוב, בשם
  הזקן מקוצק:

הלא נתכוון בלעם לעקור את עם ישראל 
בקללות שבפיו. אמר לו הקב"ה: כבר קדמך 

עוד אביהם הראשון התכונן  –אברהם! 
לכלות את זרע ישראל בהניפו את המאכלת 

 –לשחוט את יצחק, ולא נתקיימה מחשבתו 
כי רוצה ה' בקיום האומה הישראלית; ואיך 

  לב?!-מזימת רשע וזדוןתצליח אתה לעקרם ב

"ויוסף מלאך ה' עבור ויעמוד במקום 
  (כב, כו)                                          צר"   

יש לעיין מדוע, קידמו המלאך שלש פעמים 
עד אשר נתגלה אליו? ויש לבאר: שסימנים 

היה  –של אבות הראה לו: עמד לו בראשונה 
לה רוח מכאן ומכאן. עמד לו בשניה לא יכ

אין  –לזוז אלא לצד אחד. עמד לו בשלישית 
דרך לנטות ימין ושמאל. ופירושם של 
הסימנים: שאילו ביקש לקלל בניו של 

היה מוצא מכאן ומכאן, בני  –אברהם 
 –ישמעאל ובני קטורה ביקש לקלל בני יצחק 

  היה מוצא בהם צד אחד, בני עשו.
אלו בניו של יעקב שלא  –"ותלחץ אל הקיר" 

לת ליגע בהם, ולכן נאמר בשלישית מצא פסו
"במקום צר" לרמז על יעקב דכתיב ביה 

  (תורת דוד)           "וירא יעקב מאד ויצר לו".

  
  )מא, ב(כ          "     וירא משם קצה העם"

בלעם הי'ה יכול להזיק בעין הרע מפני שהי'ה 
רואה רק השטחיות של העם. אבל אם 

רכה, מסתכלים בעומק, העינים שולחות ב
כמו שנאמר עיניך ברכות בחשבון. כי אדם 

    מישראל רואה בכל דבר מעשה הבורא.
  )קדושת לוי(     

  
  )ו, ג(כ      "  כנחלים נטיו כגגות עלי נהר"

המשיל את בתי הכנסת כנחלים שנמשכים 
למרחוק. כך בתי כנסיות משפיעים גם 
מרחוק למשוך אליו מתפללים. וכשם 

ך יש בבתי הכנסת שהגנות מלאות פרחים, כ
בני אדם נטועים במעשיהם הטובים, מהם 

    מחזיקי תורה, ומהם גומלי חסדים.
  )דברי אברהם(                         

  
ל, ומה אזעום לא -"מה אקוב לא קבוה א

  (כג, ח)זעם ד'"                                           
אקב ראשי תיבות: אמן קדיש  – מה אקב

אמר האיך אוכל לקללם והם אומרים ברכו, 
  )מדרש(  בכל יום כמה אמנים וכמה קדישים. 

  
כי מראש צורים אראנו ומגבעות "

  )ג, ט(כ                                     "     אשורנו
בלעם אמר כן כנגד בלק שזילזל בעם ישראל 

אמר סתם: הנה עם ולא הזכיר מוצאם. אלא 
יצא ממצרים. לכן הזכיר לו בלעם שאין זה 
סתם עם, אלא יש להם שורש גדול וחשוב. כי 
מראש צורים אראנו, ומגבעות אשורנו. הן 

ישכון, זה שאין מתבוללים בין  לבדדעם 
העמים מפני שכך טבעם שיחוסם נמשך עד 

  )רמב"ן וילק"ש(                             האבות.     

  
כשם שהמסתכל על מרחקים ממקום גבוה, 
המרחקים מצטמקים ונראים קרובים, כך 
המתבונן בדברי ימי עם מרחוק, מבחין בקשר 
שבין המאורעות, שנראים למסתכל מקרוב 
כרחוקים זה משה. וכך אמר בלעם. "כי 
מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו" אני 

משם ולכן רואה אני שהם רואה אותם 
  (רש"ר הירש)                 עתידים למלא יעודם.

  
  "לקב אויבי לקחתיך והנה ברכת ברך
  )ג, יא(כ

כל כלי יוצר עליך לא יצלח וכל לשון תקום 
  אתך למשפט תרשיעי (ישעי'ה נד).

לעשו ניתנו החרב והידים, וליעקב ניתן הקול, 
עשו לא אף  –וכשם שיעקב אין כוחו בכלי זין 

  )בית יצחק(                                   יצליח בקול.

  



 

  

בתחילה חשב בלק שבלעם עוטף קללות 
במליצות של ברכות, אבל לבסוף. כשראה 

והנה ברכה  שהברכות הם באמת ברכות טען:
  העני) קרבן(                                              ברך.

  
כל מה שישראל אוכלים בעולם הזה, 

  מברכותיו של של אותו רשע (מדרש).
ברכות שמים, מחלקים רק למי שראוי, ואילו 
ברכות בלעם. זוכה בהן כל מי שרוצה, בלי 

 )המגיד מדובנא(                               הבדל.

  
ת רובע מי מנה עפר יעקב ומספר א"

ישראל. תמות נפשי מות ישרים ותהי 
  , י)כג(                "   אחריתי כמוהו

מכאן יש להוכיח  – תמות נפשי מות ישרים
מן התורה שישראל יש להם חלק לעולם הבא 
ובגן עדן, שהרי בלעם ברוח הקודש הי' 
מדבר, ואם אין תועלת למתים מה לי מות 

  (בכור שור)  רשעים מה לי מות ישרים.            

  
ויאמר אליו בלק לך נא אתי אל מקום "

אחר אשר תיראנו משם, אפס קצהו 
  "לי משם וקבנותיראה וכולו לא תיראה, 

  )כג, יג(                                            
אמר לו אל תסתכל  –אפס קצהו תיראה 

בצדיקים שבהם תן דעתך על הקוצים שבהם, 
  ) מדה"ג(                    שמא יספיק בידך הדבר.

  
  "הנה ברך לקחתי, וברך ולא אשיבנה"

  (כג, כ)                                    
ראשי תיבות הבל: משה  – הנה ברך לקחתי

רבנו ע"ה ולהבדיל בלעם הרשע היו שניהם 
גילגול של הבל, משה רבנו מהטוב שבו ובלעם 

  ז"ל)  (בשם האר"ימן הרע שבו.                         

  
  )כא, ג(כ"   ד' אלהיו עמו ותרועת מלך בו"

תרועה מלשון התרועעות וביאור הפסוק, 
שהאהבה והידידות של הקב"ה לישראל היא 
בחינת אהבת מלך שאינו יכול לגלות אהבתו 
בפומבי לחבק אוהבו ולנשקו. אלא אהבתו 
בלבו. וזהו שנאמר: ד' אלהיו עמו, וכי 

רואים אותה בפומבי, תשאלו א"כ למה לא 
  )אהבת יונתן(התשובה: כי תרועת מלך בו.      

  
ל מוציאם ממצרים, כתועפות ראם -א"
  )כב, כג(                            "   לו
לשון הוה: ביציאת  –ל מוציאם ממצרים -א

מצרים נתן הקב"ה כח לישראל שלא יהיו 
עבדים לתאוות ושיוכלו לצאת מהשעבוד 

עים וטבועים בהם, וזוהי לתאוות שהם שקו
  ) שלום נתיבות(מציאות נצחית בישראל.          

  
"כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, 

- כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל א
  )(כג, כג                                             ל"      
אמר לו הקב"ה לבלעם לא בעת  –כעת 

זו עת הוי שאתה עומד בתוכה אלא כעת, ואי
  אומר לעתיד לבוא: אני ד' בעתה אחישנה.

  (אדר"ג)         
  

"כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל 
. אלכעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל 

  הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא"
  כד)-(כג, כג                 

בשנת תר"ג הוזמנה על ידי שלטון הצאר 
ל עיר ברוסיה, משלחת ממנהיגי היהדות, א

המלוכה פטרבורג, לדון בדרישות לשינויים 

בדת ישראל, הגאון רבי יצחק מוולוז'ין עמד 
בראש המשלחת היהודית, וכנגדו שר 

הממלכתי. מממשלת הצאר עמד בראש הועד 
שני הצדדים יחדיו, החל שר  כאשר ישבו 

אחד לפעור פיו כנגד עם ישראל. את דבריו 
ה הפנה כלפי הקב"ה כאומר, על מה ולמ

יצרת עם בזוי ושפל כזה. למשמע הדברים 
הקשים החלו חברים במשלחת מזילים 
דמעות מעיניהם, על החרופים אשר חרף את 
עם ה', ואילו הגאון ר' יצחק חייך בפנים 
שוחקות. תמה המינסטר הראשי לפשר 
עליצותו. והשיבו הגאון, מדוע לא אשחק, 

כך הרבה זמן ציפינו לשמוע דברים -אחר שכל
  וכעת ששמעתי איך לא אשמח. כאלה,

בלעם הרשע כבר אמר בזמנו, "כעת יאמר 
ל". רצה לומר, -ליעקב ולישראל מה פעל א

בא תבוא עת אשר "יאמר ליעקב ולישראל", 
ל", לשם -פירוש, על יעקב וישראל, מה פעל א

מה פעלך ה'. אותה שעה, כאשר יאמר כך 
עליהם, אזי "הן עם כלביא יקום וגו'", 

א אז תגלה ותצמח קרן ישראל, כלומר, דוק
  וכארי תתנשא.                           

  בשם רבי איצל'ה מוולוז'ין) (פה קדוש השלם)(   

  
"ויאמר בלק אל בלעם גם קוב לא תקבנו 

  )(כג, כה                גם ברך לא תברכנו"      
כל מה שביקש בלעם לקלל את ישראל, 

נאמר לבסוף הפך הקב"ה לברכה, כמו ש
"ויהפוך ה' אלקיך לך את הקללה לברכה". 
אמר לו בלק לבלעם, היות שכל כמה שתרצה 
יותר לקללם, יהיו להם לישראל יותר ברכות, 
מוטב אפוא ש"גם קוב לא תקבנו", כדי 
ש"גם ברך לא תברכנו", וכך לא יהיו עוד 

    קללות אשר יהפכם ה' לברכות לישראל.
  (רבי איצל' מוולוז'ין)        

  
"ויאמר בלק אל בלעם גם קוב לא תקבנו 

  )(כג, כה                גם ברך לא תברכנו"      
כל מה שביקש בלעם לקלל את ישראל, 
לבסוף הפך הקב"ה לברכה, כמו שנאמר 
"ויהפוך ה' אלקיך לך את הקללה לברכה". 
אמר לו בלק לבלעם, היות שכל כמה שתרצה 

ברכות, יותר לקללם, יהיו להם לישראל יותר 
מוטב אפוא ש"גם קוב לא תקבנו", כדי 
ש"גם ברך לא תברכנו", וכך לא יהיו עוד 

    קללות אשר יהפכם ה' לברכות לישראל.
  (רבי איצל' מוולוז'ין)        

  
 
  

  הליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכות

 הלכות בין המצרים
הימים שבין י"ז בתמוז ותשעה באב נקראים 
ימי בין המיצרים. ימים אלו הינם ימים 

לישראל ולכן נהגו לא לשמוח או  קשים
לרקוד באותם ימים ואכן אין מאזינים לכלי 
זמר ושירים. אין מברכים שהחיינו בימים 
אלו על פירות חדשים או בגדים חדשים, אך 
בגדים שאין מברכים עליהם שהחיינו כגון 

  גרביים מותר ללובשם עד ר"ח אב.
  ודעת חזון עובדיה בשבת מותר שהחיינו 

(רק  ביוםלעשות גם תיקון חצות  יש נוהגים
  תיקון רחל) בכל ימי בין המיצרים ביום.

ןמנהג בני אשכנז לא להסתפר ולגלח מיום  י"ז 
בתמוז ולפי הספרדים מותר עד שבוע שחל  בו 

  הבן איש חי יש לנהוג מי"ז בתמוז  ולדעת 

  מדיני תעניות ציבור
חז"ל בזמן הנביאים תקנו ארבעה ימי צום 

המקדש בלשון חז"ל צום   על חורבן בית
הרביעי שזה יז' בתמוז שחל בחודש תמוז 
שהוא רביעי מניסן, צום החמישי זה תשעה 
באב, צום השביעי זה צום גדליה בג' בתשרי 
וצום העשירי זה צום עשרה בטבת שחל 
בחודש עשירי מניסן. צומות אלו מתחילים 
מן הבקר (חוץ מתשעה באב) עד צאת  

כל העם אנשים ונשים הכוכבים וחייבים בו 
חוץ מחולים וזקנים (ע"פ הוראת רב). אנחנו 

 חוץ מתשעה באבנדבר פה מדיני שאר צומות 
  ששם יש חומרות מיוחדות.

בימי הצום מותר ברחיצה, בנעילת נעלים 
ותשמיש המטה רק אסורים באכילה ושתיה 

  בלבד.
כאמור מתחיל הצום בבקר. אולם כיון 

בלילה וקם שבדרך כלל האדם הולך לישון 
רק בבקר, הדבר נחשב כאילו קיבל את הצום 

קודם בשינה. ולכן מי שרוצה לקום מוקדם 
ע"מ לשתות או לאכול, עליו  עלות השחר

לעשות תנאי לפני השינה שאינו מקבל צום 
בשינה וכך יוכל לקום בלילה ויוכל לשתות או 
לאכול. ויש שהתירו לפי דעת האשכנזים 

י זה ומ"מ גם ואפילו לא עשה תנאלשתות 
לדעתם ראוי לעשות את התנאי (סימן 

  תקס"ד). ולאכילה לכל השיטות צריך תנאי.
 אסור לרחוץרחיצת הפה בבקר: מצד הדין 

 צערשבמקום  המ"באת פיו בבקר אולם כתב 
יש להתיר ע"י שיוריד ראשו שלא יבלע מים 
ורק כך מותר, ודווקא אם יש לו צער בלי 

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

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

וכן  בלי מיםאם צריך לבלוע גלולה מותר 
מותר לשתות תרופה מרה בלי טעם אבל עם 
טעם אסור (כמובן מדובר בחולה שחייב 

  בצום).
לגבי עישון סיגריות יש מחלוקת בין 

התיר בצנעה לאחר האחרונים ופסק המ"ב ל
חצות ויש שהתירו אפילו קודם חצות בלי 

  הגבלה.
שכח ואכל בכל זאת ישלים וימשיך הצום 
ואם אכל פחות מכזית יוכל לומר "עננו" 

 לא יאמרבתפילתו ואם אכל יותר מכזית 
  עננו.

מנהג הספרדים שאומרים "עננו" בתפילת 
לחש גם בשחרית וגם במנחה. מנהג אשכנז 

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

  עננו.
 
 

 מעשה חכמים מעשה חכמים מעשה חכמים מעשה חכמים 
  ברכת השם היא תעשיר

תלמיד חכם שהגיע לפרקו, ביקש לשאת 
בחורה צנועה ויראת שמים אף שמצבה 
הכלכלי של משפחתה הי'ה בכי רע. ההורים 
משני הצדדים נפגשו וחתמו על הסכם 

ף דולר השידוכין שכל צד יתן שלושים אל
ובתום ההסכם לחצו ידיים וקבעו את מועד 

  החתונה בעוד כחודשיים.
לאחר שההורים המאושרים חתמו על 
ההסכם, אם הכלה המיועדת לא ידעה את 
נפשה מדאגה מנין לבעלה סכום כה גדול. 
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האם ישנה באמתחתו סכום שמור שהיא לא 
ידעה עליו? כשנשאל על כך בעלה השיב "לא, 

ור. מדובר בחתן ירא שמים אין לי אך ד' יעז
תלמיד חכם, וחייבים לעשות את כל 

  המאמצים שבתנו תתחתן עם אברך זה".
"לאילו מאמצים אתה מתכוון? שאלה האשה 
את בעלה "האם אתה מתכונן לצאת לעבוד 

  ולעזוב את הכולל?"
"לא!!! אני מתכונן להמשיך ולעסוק 

  בתורה!"
אך היא מוסיפה ללחוץ "הרי בעוד חודשים 

יכנסו תחת החופה והבטחת את הכסף  הם
  לפני החופה! מנין תביא להם כסף?"

  "ד' יעזור! ד' יעזור! ד' יעזור!
אך האם לא נרגעה ובצר לה החליטה לפנות 
לאשת הרב אלישיב על מנת שתתן לה עצה 

  מה לעשות.
הרבנית הבינה שמדובר במצב לא פשוט והיא 
הפנתה את האשה לבעלה הגאון הרב 

ון הרב אלישיב הבין מדברי אלישיב. הגא
האשה שאין לה רכוש או מזומנים שניתן 
לפדותם לצורך החתונה, והוא ביקש שבעלה 

  יבוא אליו לבירור העניין.
ואכן כאשר הגיע האב לביתו של הרב הם 
שוחחו על האפשרויות השונות כדי להשיג 

  את הסכום הנדרש.
הרב הציע לבעל שיצא לעבוד, כיוון שמועד 

קרב ומשיחתו הבין שאין להם החתונה מת
  אפשרות לממש הבטחתם.

אך האיש בשלו "אני לא יכול לצאת לעבודה. 
  אני לא יכול בלי לימוד תורה".

אך הרב אלישיב לוחץ "אולי תיקח המלצה 
מכמה גדולים ותסבובב בין בתי הכנסת וכך 

  תוכל לצבור לפחות חלק מן הסכום".
ים אך האב בשלו "אני לא בנוי לזה, לא מתא
  לי להסתובב כעני ולהתחנן לבקש נדבות".

"ומנין תשיג את הכסף?" מקשה הרב 
  אלישיב.

"הקב"ה יעזור. הוא בוודאי יעזור. הוא יודע 
שיש חתונה ויש לנו התחייבות מן השמים 

  יעזרו לנו!"
כאשר ראה הרב שהאיש עומד איתן בדעתו 
ולא מוכן לעשות השתדלות אף לא מינימלית 

הכסף הציע לבסוף הצעה  על מנת להשיג את
  שאולי יש בכוחה לסייע.

"גש לישיבה ממול, שם יש להם רשימת 
נדיבים רבים התומכים בישיבה. תאמר 
למנהל הכספים, שאני ביקשתי שיתן לך 
רשימה של כמה נדיבים מחו"ל ותשלח להם 
  מכתב אולי בע"ה משם יסייעו לך...

  "לכך אני מסכים", אמר הבעל לבסוף.
מנהל הכספים וביקש את ניגש האיש ל

רשימת המתנדבים מחו"ל עפ"י המלצתו של 
הרב אלישיב. המנהל הוציא תיק עב כרס 

  והחל שולף רשימות של תומכים.
"איך צורך בכרטיסים רבים..." אומר האיש 

  "תן לי רק אחד ואליו אני אשלח בקשתי".
  "ואולי לא תענה?" הקשה המנהל. "ד' יעזור"

הנדיבים התומך  האב רשם את שמו של אחד
בסכום של עשר דולר לחודש לישיבה. האב 
נראה מאושר ופנה לדואר כדי לשלוח בקשה 
לנדיב מארה"ב. וכך כתב האב "אנו משפחה 
עני'ה ובתנו עומדת להינשא. התחייבנו לסך 
של שלושים אלף דולר ואין באפשרותנו 

  להשיג הסכום. אנא סייע לי".
כרגיל המכתב נשלח והאב המשיך בלימודיו 

  בכולל.
האם, לעומת זאת לילות רבים היתה דואגת 
בעיקר כאשר התקרב מועד החתונה. ולפלא 
לאחר שבועיים הגיע מכתב למשפחה 

על סך... שלושים אלף ולמכתב צורף צ'ק 
  דולר! 

תדהמה אחזה את כל בני הבית ובטחונו של 
  האב בהקב"ה קיבלה סיוע ואישור משמים.

החל  סיפורהשמועה עשתה לה כנפיים וה
להתפרסם בירושלים והגיע גם לאוזני מנהל 
הכספים של הישיבה שהתפלא הרי מדובר 

  באדם שתורם רק עשרה דולרים לחודש.
לאחר שבוע נסע מנהל הישיבה לגיוס כספים 
והפעם החליט להגיע תחילה לביתו של הנדיב 

  העשיר.
האיש קיבלו בסבר פנים יפות ולפתע נשאל 

ת סכום כה נכבד כיצד "הרשה לעצמו" לת
למכתב בודד שהגיע אליו, והנה הישיבה עם 
מצבה הקשה מקבלת ממנו סכום זעום 

  לחודש.
"אספר לך", אמר לו הנדיב "אנו זוג הנשוי 
שנים רבות. עשרה שנים לא זכינו להפקד 
בילדים. כל הטיפולים והכספים שהשקענו 

  לא הביאו מזור לבעיתנו.
נתי והנה בשבת בזמן פתיחת ההיכל התחנ

להקב"ה ואמרתי 'ריבונו של עולם! אם נזכה 
להיפקד אני מבטיח שהילד יגדל על ברכי 
התורה ואנו נתמוך במשפחה עני'ה שצריכה 

  סיוע להשיא את ילדיהם'.
לפני כחמש שנים נולדה לנו בת ולפתע חלתה 
הילדה במחלה קשה שהרופאים לא מצאו לה 
מזור. טיפולים רבים עברה הילדה ואנו יחד 

ה עברנו ייסורים לא קלים. לאחר אית
טיפולם רבים פנינו לרופא מומחה בעל שם 
עולמי וב"ה לפני כחודש קיבלנו את תוצאות 
הבדיקות והיינו המומים, הילדה התגברה על 

  מחלתה והיא כעת בשלבי החלמה אחרונים.
באותו יום שקיבלנו את תוצאות הבדיקות 
בדואר, הגיע מכתב נוסף מאותה משפחה 

  ה סיוע לחתן את בתם.שביקש
מיד ניגשתי לבנק וביקשתי למשוך את תכנית 
החיסכון שלי, נדהמתי לשמוע שהסכום 

  למשיכה הוא שלושים אלף דולר בדיוק.



 

  

ראיתי בכך אות משמים למילוי בקשת 
המשפחה, על כן מיד משכתי את הסכום 

  המבוקש והוא, כאמור, נשלח למשפחה.

 תוהעלון לעילוי נשמ
  זצוק"ל יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו
  ע"ה רחל בת שרה   

  ת.נ.צ.ב.ה
  

  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  זצוק"לשרה 

 ת.נ.צ.ב.ה


