בלק
לראות רק חלק מהתמונה..
כאשר אנו פונים לשפוט מצב מסוים ,או להסיק מסקנה מסוימת ,באם הדבר נוגע לנו ,לפני
שאנו נחפזים להסיק מסקנות חובתנו הבסיסית היא לבדוק ולחקור את הדברים בתמונה
המלאה שלהם ורק לאחר מכן להגיע למסקנות.
בעניין עיר הנידחת ,דורשת מאתנו התורה ,לפני שאתה הולך לקבוע שאנשים מסוימים
הלכו והדיחו אנשים אחרים ,מחובתך לבדוק זאת לעומק ,שנאמר (דברים יג,טו) וְ ָד ַר ְש ָת
כון ַה ָד ָבר וגו' .אומרת הגמרא (סנהדרין דף מ/א) על פסוק
יטב וְ ִהנֵה אֱ ֶמת נָ ֹ
וְ ָח ַק ְר ָת וְ ָש ַא ְל ָת ֵה ֵ
זה ,היו בודקין אותן בשבע חקירות ..
והנה אנחנו לפעמים ,מטעמים כאלו ואחרים ,מעדיפים לשפוט לפי תמונה חסרה ,תמונה
ֵיהם:
חלקית .המרגלים חטאו באומרם (במדבר יג,לג) וַ ְנ ִהי ְב ֵעינֵינו ַכחֲ גָ ִבים וְ ֵכן ָהיִ ינו ְב ֵעינ ֶ
דהיינו ,זה שאתה חושב שהצד השני חושב שאתה ככה ...זה לא אומר שזה באמת מה שהוא
חושב ...לומר וַ ְנ ִהי ְב ֵעינֵינו ַכחֲ גָ ִבים ,זה לכאורה לגיטימי ככה אתה מרגיש כלפי עצמך,
ֵיהם ?! מי אמר לך ? דיברת אתו ? שאלת לדעתו ? חקרת ודרשת למה ?
אבל ..וְ ֵכן ָהיִ ינו ְב ֵעינ ֶ
אז איך הגעת למסקנה ללא חקירה ?
תכונה זו מופיעה גם אצל בלעם ,כאשר הקב"ה אומר לו (במדבר כב ,יב)
ֹאמר אֱ ל ִֹהים ֶאל ִבלְ ָעם ל ֹא ֵתלֵ ְך ִע ָמ ֶהם ל ֹא ָתאֹר ֶאת ָה ָעם ִכי ָברו ְך
וַ י ֶ
הוא :התמונה המלאה ברורה ,אל תלך !!! אל תקלל !!! כי העם מבורך !!!

אבל בלעם כן רוצה ...אז מה הוא עושה ? הוא מסתכל רק על חלק
מהפסוק ,לֹא ֵתלֵ ְך ִע ָמ ֶהם – ומסיק מסקנה מוטעית ,שלכאורה אומר לו
הקב"ה ,עם אותם שליחים פשוטים אל תלך ...צריך שליחים רמי מעלה,
עוד ָבלָ ק ְשל ַֹח ָש ִרים ַר ִבים וְ נִ ְכ ָב ִדים ֵמ ֵא ֶלה:
כעת מובן מדוע נאמר ..וַ י ֶֹסף ֹ

7:30
7:13
7:25

8:33
8:30
8:34

נא לשמור על קדושת הגיליון
הוא חייב בגניזה
(למי שמדפיס אותו)

ר' סעדיה בן יחיא גהלי ז"ל
ר' יחיא בן סעיד ודעי הלוי ז"ל
יחיאל בן סעדיה גהלי ז"ל
נעמה בת סאלם זנדני ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה

אין הצלחה ללא תפילה
פעם אחת ביקש הבעל שם טוב הקדוש להביא לפניו יין כשר ומושגח ,מהודר בכל ההידורים,
ממדינת בסרביא .כמו בכל מהלכיו של אותו עיר וקדיש היה לו גם בזה טעם כמוס .השליחות
הוטלה על תלמידו רבי דוד ממיקליוב .נטל רבי דוד על עצמו את התפקיד בדחילו ורחימו ונסע לעיר
טֶ ֶלנ ְֶׁש ִטי שבבסרביה לקיים מצוות רבו.
חודשיים התעכב ר' דוד בטֶ ֶלנ ְֶׁש ִטי ,אימת רבו היה עליו ובעצמו השגיח על כל פרט ופרט בייצור היין
ובשמירתו ,כדי שראוי יהיה לעלות על שולחנו של הבעש"ט הקדוש .בעצמו נוכח בקניית הענבים,
בעצמו ליווה את הובלת הענבים לגת ,ובעצמו נוכח בעת דריכת הענבים ,שימורם בכלים ,וכל שאר
עבודה הכרוכה בהם .על כל אלה השגיח בעינים פקוחות בלי היסח הדעת כלל ,כאשר את העבודה
עצמה מבצעים יהודים כשרים ויראים.
כאשר הסתיימה תסיסת היין ,והנוזל הצלול והכשר הועבר לחבית ,עדיין ליווה ר' דוד את העשיה,
כדי לשמור על היין היקר שיהיה כשר למהדרין ,שופרא דשופרא .מפני האחריות הגדולה שנטל על
עצמו ,ומפני מורא רבו כמורא שמים ,חש ר' דוד בשבועות אלו כמי שהטיל עליו המלך משימה
גדולה וחשובה ,ועליו לבצעה על הצד היותר טוב מבלי כל התרשלות.
כאשר הגיע היום להעביר את חבית היין למז'יבוז' היה ר' דוד אחוז התרגשות גדולה וכפולה ,הן על
חסד ה' שכבר הגיע מעשה היין לסיומו ,והן מגודל הזהירות והאחריות להעברת היין בשלום ליעדו.
הימים ימי חורף .שלגים וגשמים משבשים את הדרך; רוחות סערה ופגעי מזג האוויר מקשים את
הנסיעה עד כדי סכנה ,והדרכים עצמן בוצניות ומלאות מכשולים .אי לכך נקל לשער את טרחתו,
יגיעתו ודאגתו של אותו תלמיד בכדי להעביר את היין בשלום אל רבו.
סוף סוף ה גיעה העגלה עם חבית היין הכשר למז'יבוז' .רבי דוד חש עצמו מאושר על שזכה לקיים
מצוות רבו ,ולאחר שבועות ארוכים של קושי לאין ערוך ,זכה להגיע ליעדו ללא שום מכשול .העגלה
כמו ריקדה בדרכי העיירה .ר' דוד הביט אל השמים הפרושים ממעל ,והודה להקב"ה על שחֵ פץ-רבו
הצליח בידו.
נוסעת העגלה בשביל צר ,בואכה בית הבעש"ט הקדוש .מתוך שמחה וחדווה על שזכה להגיע למועד
מרומם זה ,מטייל ר' דוד במחשבתו לאותם רגעים אשר אור שבעת הימים ,רבן ומאורן של ישראל,
יביט בו בחדווה ובתודה על מילוי המשימה על הצד היותר טוב…
ולפתע… כמו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא ,התעורר ר' דוד ממחשבותיו ,מטיוליו בהיכל מלך…
מול העגלה התקרב קוזק גדל-מידות רכוב על סוס .הוא חסם את הדרך לפני העגלה ,ודרש משהו
בקול מצווה .היטה ר' דוד אזנו ושמע את הקוזק מצווח כי חייב הוא לבדוק את תכולת החבית ,כי
אדון הכפר אינו מתיר להכניס לעיירה שיכר ממחוזות אחרים…
ר' דוד החל לטעון לפני הקוזק כי חבית זו אין בה שיכר כי אם יין ,והוא כמו כל יהודי העיירה לא
יסתכן בהפרת פקודתו של האדון… אבל הקוזק לא האזין אליו כלל ,נחוש היה בדעתו לבדוק
בעצמו .קפץ הקוזק מסוסו ,ובחרבו פתח את מכסה החבית ,הביט לתוך היין הצלול וטבל בו
אצבעו" .נכון ",אישר" ,יין הוא ולא שיכר!" קפץ על הסוס ורכב לדרכו.
אבל וחפוי ראש השתרך ר' דוד להיכל הבעש"ט ,אל הקודש פנימה .הוא פרץ בבכי מר ושאל בכאב
נוקב איכה ארע לו כך… הלא השתדל בכל יכלתו ומעבר ליכלתו ,במסירות נפש ממש ,להשגיח על
כשרות היין והידורו ,והנה דווקא ברגע האחרון איבד את כל המערכה… על מה נענש כל כך?…
השיב לו הבעש"ט בצחות לשונו" :כתיב (תהילים קכז) ִאם ה' ל ֹא יִ ְש ָמר ִעיר ָשוְ א ָש ַקד ש ֹו ֵמר:

יגעת ,תלמידי היקר ,בכל נפשך ,טרחת מעבר לכוחותיך ,אך את העיקר שכחת ,והוא,

להתפלל לשם יתברך על הצלחת מעשיך ,על שמירתו שתלווה אותך
מראשית הדרך ועד סופה!

שלמה המלך ואשמדאי מלך השדים
לפני הסיפור נקדים ונשאל ,האם יש עולם של שדים וסיטרא אחרא בעלי כוחות שליליים ?
בפרשתנו לאחר שבלעם לא מצליח לקלל את ישראל ,בלק מתעצבן ואומר (במדבר כד,י) וַ ִי ַחר ַאף
את ָ
יך וְ ִהנֵה ֵב ַר ְכ ָת
ֹאמר ָבלָ ק ֶאל ִבלְ ָעם לָ קֹב אֹיְ ַבי ְק ָר ִ
ָבלָ ק ֶאל ִבלְ ָעם וַ ִי ְספ ֹק ֶאת ַכ ָפיו וַ י ֶ
ָב ֵר ְך זֶה ָשלֹש ְפ ָע ִמים :בלעם לא יכול להישאר חייב ,והוא מתחיל לפאר ולהלל את עצמו ואומר
(במדבר כד,טז) נְ אֻ ם ש ֵֹמ ַע ִא ְמ ֵרי ֵאל וְ י ֵֹד ַע ַד ַעת ֶעלְ ֹיון ַמחֲ זֵה ַש ַדי יֶחֱ זֶה נ ֵֹפל וגְ לוי ֵעינָ יִ ם:
מה כוונת בלעם נ ֵֹפל וגְ לוי ֵעינָ יִ ם ?
מבאר המדרש שכאשר הקב"ה רצה לברוא את האדם באו שני מלאכים (לא נזכיר את שמם כאן)...

ואמרו לקב"ה "אל תברא בני אדם ,הם רק יעשו בעיות ויחטאו" וכאשר חטאו בני האדם בדור
המבול ,באו אותם שני המלאכים ואמרו לקב"ה "אמרנו לך ...הנה תראה מה קרה איתם "..ענה
להם הקב"ה "גם אתם אם תרדו לארץ אתם תפלו ותחטאו שמה" ואכן ירדו אותם שני מלאכים
לארץ וחטאו יותר גרוע מבני האדם וזהו האמור בפסוק (בראשית ו,ד) ַה ְנ ִפ ִלים ָהיו ָב ָא ֶרץ ַבי ִָמים

ָה ֵהם וְ גַ ם ַאחֲ ֵרי ֵכן אֲ ֶשר ָיבֹאו ְבנֵי ָהאֱ ל ִֹהים ֶאל ְב ֹנות ָה ָא ָדם וְ י ְָלדו לָ ֶהם ֵה ָמה ַה ִגב ִֹרים
עולָ ם ַאנְ ֵשי ַה ֵשם:
אֲ ֶשר ֵמ ֹ

ומה עלה בחלקם של אותם מלאכים ? מבאר הזוהר הקדוש בפרשה (דף ר"ח/ב)
אֲ שר מַ חֲ זֵה ַש ַדי יחזה ,מַ אן מַ חֲ זֵה ַש ַדיִ .אלֵין ִאיּנּון (הם הנקראים )..נֹ פֵ ל ּוגְּ לּוי עֵ י ָניִם .וְּ ִאלֵין
ִאיּנּון (ואלה שמותם ..ואתה הקורא היקר עדיף שלא תוציא את שמם מן הפה והחוצה בקול
קּוד ָשא בְּ ִריְך
ָאע ִמיק לֵיּה ְּ
אלא רק הבט על השמות) עֲ ָז''א וְּ עַ זָאֵ ''ל .נֹ פֵ לָ :דא (הוא) עֲ ָז''אְּ ,ד ְּ
עּומ ָקא עַ ד
עּומ ָקא חֲ ש ֹוכָא (בעומק התהום החשוך) וְּ י ִָתיב בְּ ְּ
הּוא (שהכניס אותו הקב"ה) בְּ ְּ
ַאמ ָרן (שנאמר) ,וַ חֲ ש ֹוכָא ִאזְּ ְּד ַרק בְּ ַאנְּּפוֹי.
ְּק ָדלֵיּה (והוא יושב בעומק התהום עד צוארו) כִ ְּד ָק ְּ
(שהחושך זנרק בפניו) וְּ עַ ל ָדא ִא ְּק ֵרי (ולכן נקרא בשם) נוֹפֵ ל .נָפַ ל זִ ְּמנָא חֲ ָדא ִמן ְּשמַ יָא,
(בפעם הראשונה נפל מהשמים לארץ) וְּ נָפַ ל זִ ְּמנָא ַאחֲ ָרא( ,ונפל בפעם השניה) לְּ בָ ַתר (אח"כ),
עּומ ָקא ַדחֲ ש ֹוכָא (בעומק תהום החושך).
בְּ ְּ

עֲ זָאֵ ''ל :הּוא (הנקרא) גְּלּוי עֵ י ַניִםְּ ,דהָ א לָא ִאזְּ ְּד ַרק חַ ש ֹוכָא עָ לֵיּה (שעליו לא נזרק חושך)ְּ ,דלָא
ַארגִ יז (שלא התחזק והרגיז) כְּ הַ הּוא ִדלְּ עֵ ילָא (כמו המלאך הראשוןּ )..ובִ לְּ עָ ם
ִא ְּת ָת ַקף ,וְּ לָא ְּ
ָק ֵרי לוֹן (קרא להם) מַ חֲ זֵה ַש ַדיְּ ,ד ִאיּנּון נֹ פֵ ל ּוגְּלּוי עֵ י ָניִם.
ּובְּ הַ הּוא זִ ְּמנָא (באותו הזמן) ,לָא ִא ְּש ְּתַאר בְּ עָ לְּ מָ א (לא נשאר אדם אחד בעולם)ְּ ,די ְִּש ְּתכַח
גַבַ יְּיהּו (שמסוגל לבוא אליהם )...בַ ר ִאיהּו (חוץ ממנו – מבלעם הרשעּ .)...ובְּ כָל יוֹמָ א ,הֲ וָ ה
טּורי ִע ְּמהוֹן (ובכל יום היה הולך בלעם ונסתר עמהם באותם הרי החושך).
ַאס ִתים בְּ ִאיּנּון ֵ
ְּ
ְ
ה ַר ֵרי ֶק ֶדם( .אומר
מו ָאב ֵמ ַ
הֲ ָדא הּוא ִדכְּ ִתיב (וזהו שאומר הכתוב בפרשה) ,יַנְ ֵחנִ י ָבלָ ק ֶמלֶ ך ֹ
הזוהר הקדוש ..בגלל זה נכתב)מֵ הַ ַר ֵרי קדם וַ ַדאי ,וְּ לָא (נכתב) מֵ ארץ בְּ נֵי קדם.
מכאן עלינו להבין שישנם כוחות רוחניים שליליים בעולם מקבילים לכוחות הקדושה בגדר – זה
לעומת זה עשה האלוקים.
בלעם שהיה בעל כוחות שלילים ,היה הולך בכל יום ולומד את הכישופים למיניהם מאת אותם שני
מלאכים שכבולים בהרי החושך...
עכשיו שאנחנו יודעים על קיום "כוחות הרשע" נוכל לעבור לסיפור על חכמת שלמה המלך
ואשמדאי מלך השדים.

יום אחד בא אשמדאי מלך השדים לשלמה המלך ושאלו :אתה הוא שלמה המלך שאומרים שאתה
החכם מכל האדם ?
ענה לו שלמה המלך – כן ,כך הבטיחני הקב"ה.
אמר לו אשמדאי – אם תרצה ,אני מראה לך משהו שמעולם לא ראית ,מעוניין ?
ענה לו – כן ,הראני.
מה עשה אשמדאי ? שלח ידו לארץ ' ֵּתבֵּ ל' והביא משם אדם בעל שני ראשים וארבע עיניים.
הופתע שלמה המלך ושלח לקרוא לבניהו בן יהוידע.
שאל שלמה המלך את בניהו בן יהוידע – האם ידוע לך שיש אנשים מתחת לפני האדמה ?
ענה לו בניהו בן יהוידע – אדוני המלך ,אני לא ראיתי ,אלא ששמעתי מאחיתופל שאכן יש תחתינו
בני אדם.
אמר לו שלמה המלך – ואם אני מראה לך אחד מהם ,מה תאמר על כך ?
ענה לו בניהו בן יהוידע – ואיך תוכל להביא אותם מעומק האדמה ? שעמקה של הארץ היא מהלך
של חמש מאות שנה !!
ביקש שלמה והביאו לפניו את אותו האיש ,ראה אותו בניהו בן יהוידע וברך "ברוך משנה הבריות".
התחיל שלמה המלך לשאול את אותו אדם שאלות:
בן מי אתה ? ענה לו  -מתולדות קין.
והיכן אתה גר ? בארץ ֵתבֵ ל.
יש לכם שמש וירח ? כן.
מהיכן זורחת השמש והיכן היא שוקעת ? זורחת במערב ושוקעת במזרח.
ומה עיסוקכם ? אנחנו חורשים וקוצרים ורועים צאן ובקר.
האם אתם מתפללים ? כן.
ָ
ית" (תהילים קד ,כד)
ןמהי תפילתכם ? " ָמה ַרבו ַמעֲ ֶשיך ,ה'ֻ ,כ ָלם ְב ָח ְכ ָמה ָע ִש ָ
שאלו שלמה המלך – רצונך לחזור לארצך ? ענה לו – כן.
קרא שלמה המלך לאשמדאי ואמר לו החזר את האיש למקומו ,ענה לו אשמדאי לאחר שיצא משם
לא ניתן להחזירו לשם לעולם.
אותו האיש בעל שני הראשים ,התיישב בארץ ,החל לחרוש ולקצור ,רעה צאן ובקר והיה לעשיר
גדול .בנוסף נשא אישה ונולדו להם שבעה בנים.
שישה מתוכם יצאו כמו האמא" ,נורמלים" אנשים רגילים בעלי ראש אחד ,ואילו השביעי יצא כמו
האבא בעל שני ראשים...
לאחר זמן מה מת אותו האיש והשאיר אחריו ירושה גדולה לבניו.
אמרו ששת האחים שיש לחלק את הירושה לשבעה חלקים שווה בשווה.
אבל אחיהם השביעי טוען ,לא !!! יש לחלק את הירושה לשמונה חלקים ואני צריך לקבל שני
חלקים כי אני שני אנשים – יש לי שני ראשים...
הלכו להתדיין לפני שלמה המלך ,והציגו בפניו את הסיפור.
פנה שלמה המלך לאח בעל שני הראשים ואמר לו ,אתה טוען שאתה שני אנשים בעלי גוף אחד ולכן
מגיעה לך ירושה כפולה – אמר לו כן.
ואחיך טוענים שאתה בן אדם אחד בעל שני ראשים ,כלומר מגיע לך חלק שווה .בוא נבדוק...
אמר שלמה המלך לאח בעל שני הראשים ,יביאו לפני מים רותחים ואני אשפוך על ראש אחד שלך,
אם הראש השני לא יצעק מהכאב ,סימן שאכן אתה שני אנשים בגוף אחד ומגיעה לך ירושה כפולה,
אבל ...אם הראש השני יצעק מהכאב של הראשון סימן שאתה אדם אחד בעל שני ראשים וחלקך
שווה עם אחיך  -מוכן ?!
לא תודה אמר האח בעל שני הראשים...

בלק בן ציפור
מו ָאב ִמ ְפנֵי ָה ָעם ְמאֹד
(ב) וַ י ְַרא ָבלָ ק ֶבן ִצפ ֹור ֵאת ָכל אֲ ֶשר ָע ָשה יִ ְש ָר ֵאל לָ אֱ מ ִֹרי( :ג) וַ יָגָ ר ֹ
מו ָאב ִמ ְפנֵי ְב ֵני יִ ְש ָר ֵאל:
ִכי ַרב הוא וַ י ָָקץ ֹ

בלק מלך מואב היה קוסם גדול ,וכאשר ראה את מפלת סיחון ועוג ,נכנס פחד בליבו והלך
לשאול בעצת זקני מדין .שואל רש"י – (רבי שלמה יצחקי) ולמה שאל בעצת זקני מדין ?
הלא מואב ומדין היו שונאים זה את זה ,כפי שנאמר (בראשית לו ,לה)ַ ,ה ַמ ֶכה ֶאת ִמ ְד ָין
מו ָאב ,מסביר רש"י שראו מדין ומואב שבני ישראל מנצחים בדרך שהיא מעל טבע,
ִב ְש ֵדה ֹ
פחדו מבני ישראל ובגלל פחדם מבני ישראל עשו שלום בניהם.
אומר המדרש שבלק ידע לנחש בקסמיו שמזרעו תצא רות המואביה שהיא אמא של מלכות,
מו ָאב ִמ ְפנֵי ָה ָעם ְמאֹד ִכי ַרב הוא ,אומר
ורצה לבטל זאת ,שנאמר (במדבר כב-ג) וַ יָגָ ר ֹ
המדרש  -רב = ראשי תיבות רות – בועז.
ופסוק אחר אמר בלק (במדבר כב-ו) וְ ַע ָתה ְל ָכה ָנא ָא ָרה ִלי ֶאת ָה ָעם ַהזֶה ִכי ָעצום הוא
ִמ ֶמ ִני ,תלמד לומר ִכי ָעצום הוא ,אמר בלק ,כל עוצמתו של העם הזה (דוד מלך ישראל,
ומשיח בן דוד) עתידה לצאת ִמ ֶמ ִני – מבלק.
בלק רצה לדעת מה סוד ההצלחה של בני ישראל ,פנה לאנשי מדין ושאל ,מנהיגם של בני
ישראל ,משה ,גדל אצלכם – מה טיבו ? ענו לו אין כוחו אלא בפיו .אמר בלק אם כך למרות
שאני קוסם גדול אני אפנה לבלעם שגם הוא – כוחו בפיו.

בלעם בן בעור
בלעם היה "הבאבא" של אומות העולם ,והיה מיועצי פרעה – "איצטגניני פרעה" והוא אשר
יכהו וְ ָכל ַה ַבת ְת ַחיון:
ייעץ לפרעה (שמות א,כב) ָכל ַה ֵבן ַה ִיל ֹוד ַהיְ א ָֹרה ַת ְש ִל ֻ
והיה גדול הנביאים של אומות העולם ,נכדו של לבן הארמי.
עו ה' ָפנִ ים ֶאל ָפנִ ים :ואומרים
עוד ְביִ ְש ָר ֵאל ְכמ ֶֹשה אֲ ֶשר יְ ָד ֹ
(דברים לד-י) וְ ל ֹא ָקם נָ ִביא ֹ
המפרשים ,ולמה נאמר ְביִ ְש ָר ֵאל ְכמ ֶֹשה ? בישראל לא קם ,אבל באומות העולם קם והוא
בלעם .דרכו של בלעם היתה בגדר "עושה מעשה זימרי ודורש שכר פינחס" שלא הייתה לו
בעיה לשלב דברים שבקדושה יחד עם מעשים זדוניים.
מדרש רבה – פרשה כ-ט הָ ָר ָשע הַ זה ה ֹולְֵך לְּ ַקלֵל אֻ מָ ה ְּשלֵמָ ה שֹלא חָ ְּטָאה ל ֹו ּומַ כה אֲ תוֹנ ֹו
שדה ,כלומר מצד אחד מכה את אתונו שלא תלך בשדה ותאכל מן הגזל ,אבל
שֹלא ֵתלְֵך בַ ָ ֹ
באותה הליכה מטרתו להשמיד את עם ישראל.
התורה מפרטת את כתובתו של בלעם שגר ליד הנהר ,שהיה טובל בנהר כדי לקבל נבואה =
תון ֶאל
ֹאמר ָה ָא ֹ
טהרה ,אבל מצד שני חי חיי אישות עם אתונו = שיא הטומאה{ .ל} וַ ת ֶ
עו ְד ָך ַעד ַהי ֹום ַהזֶה ַה ַה ְס ֵכן ִה ְס ַכנְ ִתי לַ עֲ ש ֹות
לוא ָאנ ִֹכי אֲ תֹנְ ָך אֲ ֶשר ָר ַכ ְב ָת ָעלַ י ֵמ ֹ
ִבלְ ָעם הֲ ֹ
ֹאמר לֹא:
לְ ָך כֹה וַ י ֶ

אם כן ,ניתן לומר "שהאישה המוכה" הראשונה בהיסטוריה היא אתונו של בלעם ,שנאמר

תון ַב ַמ ֵקל:
וַ ִי ַחר ַאף ִבלְ ָעם וַ י ְַך ֶאת ָה ָא ֹ

עין רעה ,רוח גבוהה ונפש רחבה
ידיו של
לשה ְּדבָ ִרים הַ לָלּוִ ,מ ַתלְּ ִמ ָ
המשנה אבות (פרק ה ,משנה יט) אומרת :כָל ִמי שיֵש בְּ יָד ֹו ְּש ָ
ידיו של בִ לְּ עָ ם הָ ָר ָשע .עַ יִן טוֹבָ ה ,וְּ רּוחַ נְּמּוכָה,
לשה ְּדבָ ִרים אֲ חֵ ִריםִ ,מ ַתלְּ ִמ ָ
ּוש ָ
ַאבְּ ָרהָ ם ָאבִ ינּוְּ .
ידיו של
ידיו של ַאבְּ ָרהָ ם ָאבִ ינּו .עַ יִן ָרעָ ה ,וְּ רּוחַ גְּ בוֹהָ ה ,וְּ נפש ְּרחָ בָ הִ ,מ ַתלְּ ִמ ָ
וְּ נפש ְּשפָ לָהִ ,מ ַתלְּ ִמ ָ
בִ לְּ עָ ם הָ ָר ָשע.
מה כוונת המשנה ? ולמה בכלל יש השוואה בין התלמידים ולא בין בלעם ואברהם אבינו ?
אדם בקלות יכול להתחפש לאדם צדיק .בלעם יכול להדמות חיצונית גם לאברהם אבינו,
להתלבש כמוה להתנועע כמוהו ולכן אל לנו לשפוט אדם לפי החיצוניות שלו אלא בפנימיות
האמיתית שלו ,וכפי שאומר רבי יהודה הנשיא ,במשנה אבות (פרק ד ,משנה כ) ַרבִ י אוֹמֵ רַ ,אל
ִת ְּס ַתכֵל בַ ַקנְּ ַקן ,אלָא בַ מה שיש בוֹ .יֵש ַקנְּ ַקן חָ ָדש מָ לֵא י ָָשן ,וְּ י ָָשן שאֲ פִ לּו חָ ָדש אֵ ין ב ֹו:
וכיצד נוכל לבדוק ? התשובה היא על ידי התלמידים ,שבתלמידים נדבקות המידות של
המנהיג והם מסמלים את אופי ההנהגה שלו.
שואל הרב שלמה לוונשטיין שליט"א בספרו ומתוק האור ,בלק מעביר לבלעם מסר על ידי
השליחים ואומר [ו] ִכי י ַָד ְע ִתי ֵאת אֲ ֶשר ְת ָב ֵר ְך ְמב ָֹר ְך וַ אֲ ֶשר ָתאֹר יו ָאר :ונשאלת השאלה,
מדוע עניין הברכה אֲ ֶשר ְת ָב ֵר ְך ,נאמר בלשון הווה = ְמב ָֹר ְך ,ואילו עניין הקללה וַ אֲ ֶשר
ָתאֹר ,נאמר בלשון עתיד = יו ָאר ?
התשובה לכך היא שבלק ידע במי מדובר ,בלק ידע שבלעם הוא אדם בעל עין רעה ,אדם
שעינו צרה באחרים ,אדם בעל תכונה שכזו אינו יכול לראות את הטוב שבצד השני ,ולכן
אדם שכזה לא יכול לברך אחרים .לכן אמר בלק לבלעם ִכי י ַָד ְע ִתי ,אני יודע מי אתה ,ולכן,
ֵאת אֲ ֶשר ְת ָב ֵר ְך ,אם יקרה שתרצה לברך מישהו וברכתך תצליח ,הרי שהוא כבר ְמב ָֹר ְך,
מלפני כן ,ולא ברכתך היא שברכה אותו ,שהרי אינך מסוגל לברך .אבל ...בעניין הקללות...
זה כבר תחום ההתמחות שלך ,ולכן אם תקלל מישהו וַ אֲ ֶשר ָתאֹר ,אז באמת הוא תחול עליו
הקללה ואותו אדם – יו ָאר.
יהם
ֹאמר אֲ לֵ ֶ
את צרות העין של בלעם אנו רואים גם כאשר הוא מבקש מהשליחים {ח} וַ י ֶ
מו ָאב ִעם ִב ְל ָעם:
לִ ינו פ ֹה ַה ַליְ לָ ה וַ הֲ ִשב ִֹתי ֶא ְת ֶכם ָד ָבר ַכאֲ ֶשר יְ ַד ֵבר ה' ֵאלָ י וַ י ְֵשבו ָש ֵרי ֹ
ֹאמר ֶאל ָש ֵרי ָבלָ ק ְלכו ֶאל ַא ְר ְצ ֶכם ִכי ֵמ ֵאן ה'
והנה על הבוקר{ ,יג} וַ י ָָקם ִבלְ ָעם ַבב ֶֹקר וַ י ֶ
לְ ִת ִתי לַ הֲ ל ְֹך ִע ָמ ֶכם:

שואל אור החיים (רבי חיים בן משה אבן עטר) ומה בוער לבלעם לשלוח אותם על הבוקר ?
ועונה על כך ,כי זה הרשע הוא מקור הצרות עין ,וקם בבקר לשלחם ,ואמר להם שילכו
לארצם כי חש שיתעכבו בעיר וסעודתם עליו :כלומר צרות העין כל כך גדולה שלא רצה
להאכילם בארוחת הבוקר.
בנוסף ידוע שמי שיש לו עין צרה על אחרים ,בדרך כלל יש לו רוח גבוהה = מידת הגאווה.
ֹאמר אֱ ל ִֹהים ֶאל ִב ְל ָעם לֹא ֵתלֵ ְך ִע ָמ ֶהם ל ֹא ָתאֹר
ולכן בלעם מפרש את דברי הקב"ה {יב} וַ י ֶ
ֶאת ָה ָעם ִכי ָברו ְך הוא :ובלעם מפרש זאת ששליחים אלו אינם ראויים לרמתו ,ולכן הוא
עוד ָבלָ ק ְשל ַֹח ָש ִרים ַר ִבים
דוחה אותם ,ובלק אכן שולח דרג גבוה יותר { -טו} וַ י ֶֹסף ֹ
וְ נִ ְכ ָב ִדים ֵמ ֵא ֶלה:
ֹאמר ֶאל ַע ְב ֵדי ָבלָ ק ִאם יִ ֶתן ִלי ָבלָ ק ְמלֹא
גם נפש רחבה הייתה לבלעם{ ,יח} וַ י ַַען ִבלְ ָעם וַ י ֶ
דולָ ה :סליחה !!! בלעם
או גְ ֹ
יתו ֶכ ֶסף וְ זָ ָהב ל ֹא או ַכל לַ עֲ בֹר ֶאת ִפי ה' אֱ ל ָֹהי לַ עֲ ש ֹות ְק ַט ָנה ֹ
ֵב ֹ
מה קורה ?! מי מהשליחים בכלל דיבר על כסף ....על זה אומר רש"י – (רבי שלמה יצחקי)

במקום ,למדנו שנפשו רחבה ומחמד ממון אחרים:

בות ְבלֶ ב ִאיש וַ עֲ ַצת ה' ִהיא ָתקום:
ַרב ֹות ַמחֲ ָש ֹ
שלמה המלך – משלי יט ,כא
בלעם הוא דמות המייצגת את השימוש בכוח הטומאה ,ויחד עם זאת ,כאשר באים אליו
זקני מואב וזקני מדין במשלחת הראשונה ,אומר להם בלעם – לִ ינו פֹה ַה ַליְ לָ ה וַ הֲ ִשב ִֹתי
ֶא ְת ֶכם ָד ָבר ַכאֲ ֶשר יְ ַד ֵבר ה ' ,דבר זה אינו פשוט בכלל ,בלעם בביטחון מלא אומר לאנשים,
"חבר'ה חכו כאן ,בלילה תהיה לי שיחה עם הקב"ה ונעדכן אתכם בבוקר"
ֹאמר
מי מסוגל להתחייב לדבר שכזה ? והנה הדברים מתקיימים ,וַ ָיבֹא אֱ ל ִֹהים ֶאל ִב ְל ָעם וַ י ֶ
ִמי ָהאֲ נָ ִשים ָה ֵא ֶלה ִע ָמ ְך:

מכאן מתחילה מסכת של דין ודברים בין בלעם לקב"ה ,והנהגת הקב"ה עם בלעם נראית
כלא מובנת ,בהתחלה הקב"ה מסרב שבלעם ילך ,לבסוף מסכים שהוא ילך ,ושבלעם הולך
הקב"ה כועס עליו ...מה פשר הדברים ?
ֹאמר ִמי ָהאֲ נָ ִשים ָה ֵא ֶלה ִע ָמ ְך :יש
כבר בתחילה על הפסוק[ ,ט] וַ ָיבֹא אֱ ל ִֹהים ֶאל ִב ְל ָעם וַ י ֶ
לשאול ,וכי הקב"ה אינו יודע מי בא לבלעם ?
אומר רש"י – (רבי שלמה יצחקי) בפרשת בראשית כאשר שאל הקב"ה את אדם הראשון לאחר
שאכל מעץ הדעת "אייכה ?" גם שם בוודאי שידע הקב"ה היכן אדם הראשון נמצא ,אלא
שאל אותו כדי להיכנס עמו בדברים .ואילו כאן אצל בלעם לא הייתה השאלה כדי להיכנס
עמו בדברים אלא כדי להטעותו.
ְ
מו ָאב ָשלַ ח
ֹאמר ִב ְל ָעם ֶאל ָהאֱ ל ִֹהים ָבלָ ק ֶבן ִצפ ֹר ֶמלֶ ך ֹ
ובלעם עונה לקב"ה בפשטות [י] וַ י ֶ
ֵאלָ י :וממשיך בלעם ואומר [יא] ִהנֵה ָה ָעם ַהי ֵֹצא ִמ ִמ ְצ ַריִ ם וַ יְ ַכס ֶאת ֵעין ָה ָא ֶרץ ַע ָתה ְל ָכה
ֹתו אולַ י או ַכל לְ ִה ָל ֶחם ב ֹו וְ גֵ ַר ְש ִתיו:
ָק ָבה ִלי א ֹ

וכי הקב"ה לא יודע שבני ישראל יצאו ממצרים ? מדוע בלעם מזכיר זאת ? הלא גם בלעם
יודע שהקב"ה הוא זה שהוציא את בני ישראל ממצרים ,הלא בלעם היה אחד משלושת
יועצי פרעה (יתרו ,איוב ,בלעם) אלא מאי ? אומר בלעם לקב"ה ,העם הזה שהוצאת ממצרים,
הלא אתה מזמן רצית לכלות אותם ,ורק תפילותיו ותחנוניו של משה מנעו ממך לעשות
זאת .אז עכשיו יש לך "הזדמנות" בלק בן ציפור מבקש ממני לקלל את העם ,אז בוא ונכחיד
אמר אֱ ל ִֹהים ֶאל ִב ְל ָעם ל ֹא ֵתלֵ ְך
אותם ...עונה לו הקב"ה באופן ברור וחד משמעי [יב] וַ י ֹ ֶ
ִע ָמ ֶהם ל ֹא ָתאֹר ֶאת ָה ָעם ִכי ָברו ְך הוא:

מבאר רש"י – (רבי שלמה יצחקי) את הדו שיח ,אמר הקב"ה לבלעם לֹא ֵתלֵ ְך ִע ָמ ֶהם ,ענה לו
בלעם ,אם כן אקללם ממקומי ,אמר לו הקב"ה לֹא ָתאֹר ֶאת ָה ָעם ,אמר בלעם לקב"ה
אם ככה אז אני רוצה לברכם ,עונה לו הקב"ה ואומר אין צורך בברכתך שהרי ִכי ָברו ְך הוא.
ומסיים רש"י ואומר זהו עניין המשל שאומרים לדבורה – "לא מדבשך ולא מעוקצך".
ובכל זאת בלעם מחפש תירוץ ומהרהר ,למה אמר לי הקב"ה  -לֹא ֵתלֵ ְך ִע ָמ ֶהם ? אהה..
כנראה שהקב"ה התכוון שהם לא בדרגה שלי ,אין הם מתאימים שאני אצא איתם ,צריך
שיהיו אנשים רמי מעלה מאלו שבאו עכשיו.
עוד ָבלָ ק ְשל ַֹח ָש ִרים ַר ִבים וְ נִ ְכ ָב ִדים
ואכן שולח בלק בן ציפור משלחת שניה – [טו] וַ י ֶֹסף ֹ
ְ
לו כֹה ָא ַמר ָבלָ ק ֶבן ִצפ ֹור ַאל נָ א ִת ָמ ַנע ֵמהֲ לֹך ֵאלָ י:
ֹאמרו ֹ
ֵמ ֵא ֶלה[ :טז] וַ ָיבֹאו ֶאל ִב ְל ָעם וַ י ְ
ֹאמר ֵאלַ י ֶאעֱ ֶשה ו ְל ָכה ָנא ָק ָבה ִלי ֵאת ָה ָעם ַהזֶה:
[יז] ִכי ַכ ֵבד אֲ ַכ ֶב ְד ָך ְמאֹד וְ כֹל אֲ ֶשר ת ַ

כאשר המשלחת המכובדת מגיעה אל בלעם ,אומר להם בלעם [יח] וַ י ַַען ִב ְל ָעם
יתו ֶכ ֶסף וְ זָ ָהב ל ֹא או ַכל לַ עֲ בֹר
ֹאמר ֶאל ַע ְב ֵדי ָבלָ ק ִאם יִ ֶתן ִלי ָבלָ ק ְמלֹא ֵב ֹ
וַ י ֶ
דולָ ה :באותה נשימה הוא כבר מכין את סדר הגודל
או גְ ֹ
ֶאת ִפי ה' אֱ ל ָֹהי לַ עֲ ש ֹות ְק ַט ָנה ֹ

של השכר המגיע לו בצורה של "אם יצליח" ...וגם מראה את גודל דבקותו בקב"ה ,כהכנה
למקרה של "אם יכשל "..וגם כאן מבקש מהם בלעם [יט] וְ ַע ָתה ְשבו נָ א ָבזֶה ַגם ַא ֶתם
ַה ָליְ לָ ה וְ ֵא ְד ָעה ַמה י ֵֹסף ה' ַד ֵבר ִע ִמי:

לו ִאם ִל ְקרֹא לְ ָך ָבאו
ֹאמר ֹ
ואכן גם הפעם ,זוכה בלעם[ ,כ] וַ ָיבֹא אֱ ל ִֹהים ֶאל ִב ְל ָעם לַ יְ לָ ה וַ י ֶ
ָהאֲ נָ ִשים קום לֵ ְך ִא ָתם וְ ַא ְך ֶאת ַה ָד ָבר אֲ ֶשר אֲ ַד ֵבר ֵאלֶ ָ
ֹתו ַתעֲ ֶשה:
יך א ֹ

שואל הגאון מווילנא (הגר"א  -רבי אליהו בן שלמה זלמן) בפעם הראשונה אמר הקב"ה לבלעם,
לֹא ֵתלֵ ְך ִע ָמ ֶהם ,ואילו כעת בפעם השניה מתיר לו הקב"ה ואומר קום לֵ ְך ִא ָתם ,ולאחר
הולֵ ְך הוא ? מה העניין בדברים ?
שהלך נאמר [כב] וַ ִי ַחר ַאף אֱ ל ִֹהים ִכי ֹ
מתרץ הגאון מווילנא ואומר יש להבחין בנאמר בפסוקים ,והדבר מתבטא בהבדל בין
המילה ,עימם ,לבין המילה איתם...
ְ
בפעם הראשונה אוסר הקב"ה לבלעם ללכת ואומר לֹא ֵתלֵ ך ִע ָמ ֶהם ,דהיינו ִ " -ע ָמ ֶהם"
כי כוונתו הייתה ככוונתם לקלל את עם ישראל ,הם שותף לדעתם !!! ואילו בפעם השניה
אמר הקב"ה לבלעם קום לֵ ְך ִא ָתם ,כלומר אם אתה רוצה לזכות בכסף ובכבוד ,לך איתם
אבל לא עם דעתם לקלל את ישראל כי ֶ -את ַה ָד ָבר אֲ ֶשר אֲ ַד ֵבר ֵאלֶ ָ
ֹתו ַתעֲ ֶשה:
יך א ֹ
מו ָאב:
אולם בלעם במה בוחר ? [כא] וַ י ָָקם ִבלְ ָעם ַבב ֶֹקר וַ יַחֲ בֹש ֶאת אֲ ת ֹֹנו וַ יֵלֶ ְך ִעם ָש ֵרי ֹ
מו ָאב :כלומר שותף לדעתם ובכוונתו לקלל את ישראל ,ומכוון
בלעם בוחר ללכת ִעם ָש ֵרי ֹ
הולֵ ְך הוא וגו'.
שלא על כך התיר לו הקב"ה ללכת מיד נאמר [כב] וַ ִי ַחר ַאף אֱ ל ִֹהים ִכי ֹ

ובכלל יש לתמוה ,מדוע הקב"ה נתן כוחות כאלו לגוי רשע וטמא שכזה ?
התשובה היא – "זה לעומת זה עשה האלוקים" כלומר ,על מנת שלאדם תהיה בחירה
אמתית חייב להיות שוויון מלא בין כוח הקדושה לכוח הטומאה ,שאם לא כן הרי שכבר
הבחירה אינה אמתית ,אלא תהיה על פי הנטיה לחזק יותר...
לכן כדי שלא יבואו אומות העולם לקב"ה ויאמרו לו ,אם היית מביא לנו נביא כמו משה
שהנהיג את עם ישראל ,אז גם אנחנו היינו מאמינים בני מאמינים .לכן הקים הקב"ה
לאומות העולם נביא בדרגה מאוד גבוהה – בלעם ,שכוחו בפיו ומדבר עם הקב"ה ,וזהו
עוד ְביִ ְש ָר ֵאל ְכמ ֶֹשה וגו' ,אומר המדרש,
שאומר הפסוק (דברים לד,י) וְ ל ֹא ָקם נָ ִביא ֹ
בישראל לא קם עוד נביא כמשה ,אבל באומות העולם קם ,ומיהו ? בלעם בן בעור.
מדרש רבה – פרשה כ ,אות א וַ י ְַרא ָבלָ ק ֶבן ִצפ ֹור (במדבר כב,ב) זה שָאמַ ר הַ כָתּוב
לו ִכי ָכל ְד ָר ָכיו ִמ ְש ָפטֹ ,לא ִהּנִיחַ הַ ָקדוֹש בָ רּוְך הּוא לְּ עוֹבְּ דֵ י
(דברים לב,ד) ַהצור ָת ִמים ָפעֳ ֹ
כ ֹוכָבִ ים ּפִ ְּתחוֹן ּפה לעָ ִתיד לָבוֹא ,לוֹמַ ר שאַ ָתה ִרחַ ְּק ָתנּו ,מה עָ ָשה הַ ָקדוֹש בָ רּוְך הּוא ?
(ובהמשך ) ..הע ֱִמיד משה לְּ י ְִּש ָראֵ לּ ,ובִ לְּ עָ ם לְּ עוֹבְּ דֵ י כ ֹוכָבִ יםְּ .ראֵ ה מַ ה בֵ ין נְּ בִ יאֵ י י ְִּש ָראֵ ל לִ נְּ בִ יאֵ י
ִש ָראֵ ל ִמן הָ עֲ בֵ רוֹת( ,ועל בלעם אומר המדרש בהמשך)..
עוֹבְּ דֵ י כ ֹוכָבִ ים ,נְּ בִ יאֵ י י ְִּש ָראֵ ל מַ זְּ ִה ִירין את י ְּ
וְּ זה ? ַאכְּ ז ִָרי ,עָ מַ ד לַעֲ קֹר אֻ מָ ה ְּשלֵמָ ה ִחּנָם עַ ל ֹלא ָדבָ ר .לְּ כְָך נִ כְּ ְּתבָ ה ּפָ ָר ַשת בִ לְּ עָ ם לְּ הו ִֹדיעַ לָמָ ה
ִסלֵק הַ ָקדוֹש בָ רּוְך הּוא רּוחַ הַ קֹדש מֵ עוֹבְּ דֵ י כ ֹוכָבִ ים ,שזה עָ מַ ד מֵ הם ְּּוראֵ ה מה עָ ָשה.

משיח בן דוד
בפרשה זו לא מופיעה שום מצווה אבל היא פרשה הטומנת בתוכה את ענייני המשיח.

הרמב"ם (רבי משה בן מיימון) בספרו משנה תורה ,ספר שופטים ,הלכות מלכים ,פרק  ,11הלכה א:

המלך המשיח ,עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה ,ובונה המקדש,
ומקבץ נדחי ישראל .וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם.
בהמשך לומד הרמב"ם מפרשת בלק ובלעם את עניין משיח בן דוד ,וכותב ,אף בפרשת בלעם
נאמר ,ושם נבא בשני המשיחים .במשיח הראשון שהוא דוד שהושיע את ישראל מיד
צריהם .ובמשיח האחרון שעומד מבניו שמושיע את ישראל באחרונה .ושם הוא אומר
רוב זה מלך
(פסוק שאמר בלעם) (במדבר כד-יז) ֶא ְר ֶאנו וְ ל ֹא ַע ָתה זה דוד .אֲ שו ֶרנו וְ לֹא ָק ֹ
המשיחָ .ד ַר ְך כ ֹו ָכב ִמיַעֲ קֹב זה דוד .וְ ָקם ֵש ֶבט ִמ ִי ְש ָר ֵאל זה מלך המשיח .ו ָמ ַחץ ַפאֲ ֵתי
מו ָאב זה דוד.
ֹ

כאשר בלעם מתנבא על משיח בן דוד ,הוא אמנם מודה שתהיה ביאת משיח ,אבל הוא אומר
זאת בדרך שלֶ ...א ְר ֶאנו – אני רואה אותו ...וְ ל ֹא ַע ָתה – אבל יש עוד הרבה זמן..
רוב – יש עוד הרבה זמן...
אֲ שו ֶרנו – אני רואה אותו ..וְ לֹא ָק ֹ
בכך מנסה בלעם לייאש אותנו מציפיה למלך המשיח ,אבל אנחנו בדרכו של דוד המלך ע"ה
יתו וְ צֹאן
מהולכים ומאמינים ,ודוד המלך כתב (תהילים צה,ז) ִכי הוא אֱ ל ֵֹהינו וַ אֲ נ ְַחנו ַעם ַמ ְר ִע ֹ
ֹלו ִת ְש ָמעו :כלומר רוצים משיח ? אין בעיה – ַהי ֹום !!! מידית תקבלו ,אבל
ָדו ַהי ֹום ִאם ְבק ֹ
י ֹ
ֹלו ִת ְש ָמעו.
לשם כך צריך שְ ..בק ֹ
גם בלעם בנבואותיו ,שביקש לקלל ויצא מברך ,מגלה לנו מספר יסודות בעם ישראל:
צניעות  -וַ י ְַרא ֶאת יִ ְש ָר ֵאל ש ֵֹכן לִ ְש ָב ָטיו וַ ְת ִהי ָעלָ יו רו ַח אֱ ל ִֹהים :מה ראה בלעם באוהלי
יך יַעֲ קֹב ִמ ְש ְכנ ֶֹת ָ
ישראל שאמר ַ -מה טֹבו א ָֹהלֶ ָ
יך יִ ְש ָר ֵאל :שלא פנו פתחי האוהלים אחד
מול השני כדי לשמור על צניעות.
ייחודו של עם ישראל ֶ -הן ָעם לְ ָב ָדד יִ ְשכֹן ו ַבג ֹויִ ם לֹא יִ ְת ַח ָשב :עם ישראל הוא עם סגולה,
הקב"ה ייחד אותנו משאר העמים ,וכמו שבעם ישראל יש הבדל בין כהן ,לוי וישראל ,כך
מבחינה כללית עם ישראל גבוה רוחנית יותר משאר אומות העולם ,ואין זו התנשאות כפי
שחושבים חלק מאחינו – זו מציאות !!! ולכן הוא מחויב בתרי"ג מצוות ולא רק בשבע
מצוות בני נוח .ולצערנו דווקא כאשר עם ישראל מנסה "להתערבב" בין הגויים,
"להידמות" לגויים" ,למצוא חן" בעיני הגויים" ,לרצות את דעת הקהל העולמית"– אז
ודווקא אז אנחנו משלמים מחיר כבד ,היכן האמונה שלנו בהנהגת הקב"ה ?
יתי ָכמֹהו:
מות יְ ָש ִרים ו ְת ִהי ַאחֲ ִר ִ
בלעם בעצמו מבקש למות כיהודי ָ -תמֹת ַנ ְפ ִשי ֹ
זכות אבות – לעם ישראל תמיד עומדת זכות אבותינו הקדושים אברהם ,יצחק ויעקב.
אומר הזוהר הקדוש פרשת בלק דף רי/ב ָ -אמַ ר ִרבִ י י ְִּצחָ קֵ ,מרֹאש צו ִריםִ ,אלֵין ִאיּנּון

אֲ בָ הָ ָתא.

(אלו האבות הקדושים)

עות אֲ שו ֶרנוִ ,אלֵין ִאמָ הָ ן,
ו ִמ ְג ָב ֹ
ִס ְּט ָרא ,לָא יַכְּ לִ ין לְּ ִא ְּתל ְַּטיָיא.

ִדכְּ ִתיב

(ישעיה נא) ַה ִביטו ֶאל צור חו ַצ ְב ֶתם.

(אלו האמהות הקדושות)

בֵ ין מֵ הַ אי ִס ְּט ָרא ּובֵ ין מֵ הַ אי

מבאר המתוק מדבש (רבי דניאל פריש) אמר בלעם ,מאחר שישראל באים מגזעים קדושים
מאבות העולם ,לא תוכל להם,כי בין מצד זכות האבות ובין מצד זכות האמהות ,אינם
יכולים להתקלל – כי הקללה לא תחול עליהם.

למען דעת צדקות ה'
בכל שנה כאשר מגיעה פרשת בלק ,לנו נראה הדבר הנה שוב חזרנו לסיפור הידוע של בלק
ובלעם ,איך הקב"ה שמר עלינו מפני שני אותם קוסמים ומכשפים שלא יצליחו לפגוע בנו.
אם נתבונן היטב בדברים ,נראה שבעצם כל הסיפור של בלק ובלעם היה סיפור שבני ישראל
באופן ישיר לא מעורבים בו ,יותר מכך אם אפילו לא מודעים לכך שיש התרחשות שכזו,
שני שונאים יושבים ומתכננים תכנית כנגד עם ישראל מבלי שהוא יודע ,והקב"ה משבש
להם בכל פעם את התוכניות ומגן עלינו.
כאן טמון יסוד גדול שאנו בכל יום מזכירים אותו במסגרת עשרה דברים שחייב אדם לזכור
בכל יום" ,ומעשה בלק ובלעם – למען דעת צדקות ה' "

הגמרא במסכת בבא בתרא יד/ב :דאמר רבי יוחנן ,למה נקרא שמה רות ? שיצא ממנה
דוד ,שריווהו להקב''ה בשירות ותושבחות ,ומי כתבן ? משה כתב ספרו ופרשת בלעם
ואיוב.
שואל החת"ם סופר (רבי משה סופר)  ,מדוע ציינה הגמרא בנפרד את פרשת בלעם ,הלא
פרשה זו היא חלק מחומש במדבר ?
עונה על כך החת"ם סופר (רבי משה סופר) ,כל הפרשיות שבספר התורה הינם דברים שעברו
מדור לדור ,על כל פרשה יש עדות של שמיעה וראיה מאב לבן .הפרשה היחידה שאין עליה
עדות היא פרשת בלעם .משה ועם ישראל לא ידעו "בזמן אמת" שעל ההר ממול יושבים שני
רשעים ,מכשפים וקוסמים גדולים ,בלק ובלעם ומנסים לקלל ולהשמיד את עם ישראל,
אלא פרשה זו הוכתבה למשה רבינו בסופו של דבר מפי הגבורה.
ֹתו ִבלְ ָעם ֶבן
מו ָאב ו ֶמה ָענָ ה א ֹ
על זה אמר הנביא (מיכה ו-ה) ַע ִמי זְ ָכר נָ א ַמה י ַָעץ ָבלָ ק ֶמלֶ ְך ֹ
קות ה' :ללמדנו כמה הקב"ה שומר על עם
עור ִמן ַה ִש ִטים ַעד ַה ִגלְ ָגל לְ ַמ ַען ַד ַעת ִצ ְד ֹ
ְב ֹ

ישראל ועושה לנו ניסים גם כאשר אנו לא מודעים לכך בכלל !!!
צא ולמד ,כמה השגחה אלוקית יש על עם ישראל מבלי שנדע על כך בכלל ,כמה עצות של
רשעים שקמים עלינו בכל דור ודור לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם ומפר את עצתם.
גם ברמה האישית ,בהשגחה הפרטית ,מי יודע כמה פעמים הקב"ה עיכב אותנו מלעשות
דבר מסוים ,התעכבנו בגלל פנצ'ר או כל דבר אחר ואפילו כעסנו על זה באותו הרגע ...אבל
למעשה כאשר הקב"ה גורם לנו לעיכוב מסוים מבלי לדעת למה ,עלינו להיות בטוחים שהכל
לטובה ,כפי האמרה של רבי עקיבא "כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד".
עולָ ם ַח ְסד ֹו:
ֹלות ְל ַבד ֹו ִכי ְל ֹ
אות ְגד ֹ
על זה אומר דוד המלך (תהילים קלו-ד) לְ ע ֵֹשה נִ ְפלָ ֹ
ְל ַבד ֹו – הרבה נפלאות עושה עמנו הקב"ה ,לבדו מבלי שאנחנו יודעים על כך !!!

