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בפרשת בלק אין אף הפסקה א', לא פתוחה ולא סתומה, 
  המבדילה בין ענייו לעניין. מדוע?

  
'את ו' –אמנם בלעם נביא היה ונבואתו היתה מהשראה עילאית 

לא היו בו אותן הסגולות אבל  –אשר ישים ה' בפי אותו אדבר'' 
המידות הטובות של נביאי ישראל. דברי הנבואה לא הנעלות ו

ונן בהם ולא למד מהם כלום. והרי לפי התבהשפיעו עליו, הוא לא 
חז''ל ''היו הפסקות משמשות ליתן ריווח למשה להתבונן בין 
פרשה לפרשה'', אבל אותו רשע היה נסחף והולך בשטף דברי 

  נבואתו בלי בינה ובלי דעת, לכן כל הפרשה היא בלי כל הפסק.
  חייםחפץ 

  
  מואב'' ''ויקם בלעם בבקר ויחבש את אתנו וילך עם שרי

וברש''י: אמר הקב''ה: רשע, כבר הקדימך אברהם, שנאמר 
  ''וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו''.

  מה פשר השוואה זו?
  

אלא, כך אמר הקב''ה: אברהם השכים בבוקר וחבש את חמורו 
כדי לקיים רצוני, ולא יצא מזה כלום, שלא נתתיו להקריב את 

ה זו. כל שכן שמזימתך יצחק, לפי שרוצה אני בקיומה של אומ
  שלך להרע לישראל תופר.

  הרבי מקוצק
  

  ם כי ברוך הוא''''לא תלך עמהם לא תאר את הע
פירש רש''י שאמר א''כ אברכם, אמר ה' ''כי ברוך הוא'', לא 

  צריכים לברכתך.
  וצריך להבין איך אחר שרצה לקללם, שוב אמר לברכם?

  
אלא, בלעם היה רודף אחר הכבוד, וכשראה שלא רצה ה' 
שיקללם, רצה לברכם כדי שיאמרו תמיד: לכן הצליחו בני ישראל 

פני שהוא ברך אותם, ולכן לא עמד איש מפניהם, ויהיה לו זה מ
לכבוד ולתפארת כי ברכתו עשתה רושם. וזהו שאמר ''א''כ 
אברכם'', וכל זה אמר ה' ''אין צריכים לברכתך כי ברוכים הם 

  מעולם''.
ובזה יתורץ קושיית המפרשים למה בפעם הראשונה סירב 

רשה לו ואמר לו הקב''ה שבלעם ילך עמהם, ובפעם השנייה ה
   ''אם לקרוא לך באו האנשים וכו''?

ולאור דברינו יש לומר שבפעם הראשונה לא שלח בלק עבורו די 
 אז יאמרו האנשים, ואם בלעם ילך עמהם, כבודו של בלעם

בלעם את  כי במכוון ברך סוף יברך בלעם את ישראל במקום לקללם]ב[כשל
ישראל כדי לנקום בבלק שזלזל בכבודו, ולא מפני רצון ה', לכן לא 
חפץ ה' שילך איתם, עד הפעם השנייה שאז בלק שלח אל בלעם 
שרים רבים ונכבדים מהפעם הראשונה לכבוד בלעם, ואז הרשהו 
לילך עמהם, ואז יתוודע כי בעל כרחו היה צריך לברך את ה' 

  מפני רצון ה'.
כבד אכבדך והנה מנעך  ''אמרתימה שאמר לו בלק  ולפי זה יובן
ע''י שרים רבים  ''אמרתי כבד אכבדך''ש, דהיינו ה' מכבוד''

בוד , פירוש ע''י כ''והנה מנעך ה' מכבוד''ונכבדים מהראשונים, 
כי אילולי שלחתי לך יתי לך, ה' מנע אותך מכבוד, הזה שעש

שרים נכבדים, היו אומרים שמה שבירכת את ישראל היה כדי 
לנקום בי על שזילזלתי בכבודך, ולא מפני רצון ה', ואז יאמרו 
שמה שהצליחו ישראל היה מפאת ברכתך, אבל עכשיו שכיבדתי 

  אותך, כבר אין מקום לטענה זו, וזהו ''מנעך ה' מכבוד''.
  כתב סופר

  
ם כי ברוך הוא...ויבא אלקים ''לא תלך עמהם לא תאר את הע

אל בלעם לילה ויאמר לו, אם לקרוא לך באו האנשים קום לך 
  אתם...ויחר אף אלקים כי הולך הוא''

הקב''ה בתחילה  –הנהגת ה' עם בלעם לכאורה אינה מובנת 
מסכים בלק, ולבסוף ה'  מסרב לבקשת בלעם ללכת עם שרי

שילך עמם, אבל כשהוא רואה את בלעם הולך עמם, חרה אפו 
  בו.

אינו מובן למה החרון אף הזה, הלא אם לא טוב שילך ה ולכאור
עמהם, מדוע הסכים לו הקב''ה, ואם אין רע בכך שהוא הולך עם 

  שרי מואב, מדוע חרה אף ה' בבלעם על ''כי הולך הוא''?
  

אמנם אם נדקדק בלשון התורה נבין היטב את מהלך העניינים: 
'' למילה ''אתו'': המילה ''עמו'' מורה שיש חילוק בין המילה ''עמו

כי לאדם ההולך ''עמו'' כוונה א' עמו, ואילו המילה ''אתו'' מורה 
  על כך שהאדם שהולך ''אתו'' אינו בכוונה א' אתו.

ואמנם, בפעם הראשונה שה' דיבר עם בלעם, הורה לו: ''לא תלך 
לל 'עמהם'' אסר לו הקב''ה ללכת, כי כוונתם היתה לק' –עמהם'' 

את ישראל. אולם כשראה ה' כי בלעם חפץ מאד לילך עמם, 
אתם אם רצונך  הרשה לו רק ''לך אתם'' ולא עמהם, כלומר לך

, אבל אין לך רשות ללכת עמהם ולהצטרף ודברווח כספי או בכב
לכוונתם לקלל את ישראל. ואם בלעם היה מקיים את אשר הורה 

, וא עשה נגד ציווי ה'לו הקב''ה, כלל לא היה כועס עליו, אלא שה
שרי מואב'', כפי  אתשרי מואב'' כתוב, ולא ''וילך  עם''וילך 

שהורה לו ה'. לפיכך ''ויחר אף אלקים כי הולך הוא'' ועובר על 
  ציוויו.

זה אפשר להסביר את דברי שלמה המלך במשלי ועל פי הסבר 
ורה צריכים להבין על מי א, דלכ''בני אל תלך בדרך אתם''

מדובר? עם אלו אנשים מורה שלמה לבנו שלא ללכת? עם 
מבלים את ימיהם בהבלי העולם הזה?! וכי יעלה על אנשים ה

הדעת של מישהו ללכת בדרך הריקנות של הפוחזים 
  שברחובות? מדוע צריך שלמה לעורר אותנו על כך?

א ששלמה המלך באמת לא אמר אל תלך א, התשובה היאל
בדרך ''עמם'' אלא ''אתם'', כלומר, ''עמם'' פשיטא שלא ילך 
לעסוק בעסקי טיפשותם, אולם היה מקום לחשוב שאפשר 

ע יחד איתם, או להתקרב אליהם ולא להיות ''עמם'', ולדוגמא לנסו
שלמה המלך: ''בני אל תלך בדרך להתגורר לידם. על כך מצוה 

  '', אפילו אם זה רק ''אתם'', אין לך ללכת אתם!אתם
''משמח חתן עם ועל פי זה נבין מה שמברכים בברכת הנישואין 

הכלה, עם , כי לשמח חתן וכלה שייך רק כאשר החתן הכלה''
 ש את אותה הכוונה, להקים בית שיהיה מקוםשלשניהם י

להשראת השכינה ולחינוך הבנים לעבודת ה', כי אז שוררת 
השותפות והאחווה ויש על מה לשמוח ולשמח. אבל אם  ביניהם

ם כוונה א', וכל א' מהם רואה '' הכלה, שאין לה''אתהחתן הוא 



בנישואין אמצעי להשגת מטרותיו, אמנם כעת הם ביחד, אבל 
כשהמטרה תיעלם, אש תפרוץ ביניהם, וכפי שאומר התנא 
במסכת אבות ''אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטילה 

הכלה'', כי רק כך  עםאהבה'', לפיכך אנו אומרים ''משמח חתן 
הכלה'',  אתאם, ח''ו, יהיה ''חתן  תשרור השמחה במעונם. אבל

דהיינו שותפים לדרך בלבד, אבל לא שותפים לכוונה ולמטרה, 
  אין על מה לשמוח.

וזהו שאמר שלמה המלך בקהלת ''מוצא אני מר ממות את 
 עםהאשה'' אני מוצא מר ממות, אבל מי שחי '' 'את' –האשה'' 

  האשה'', חי חיי שמחה...
  ע''פ הגאון מוילנא

  
  ''ויחבש את אתנו''

  וברש''י: אמר הקב''ה רשע כבר קדמך אברהם אביהם...
לכאורה לא מובנת הכוונה מה לנו אם קדם אברהם לחבוש 

  ?בעצמו
  

ונראה שהקב''ה תובע מהאדם שיעסוק בתורה ובמצוות כמו 
שדרך האדם לעסוק בצרכיו, כדאיתא בקרא ''אם תבקשנה 
ככסף...אז תבין יראת ה'', ולכן אם נמצא שהדור עוסקים 
לצרכיהם ביותר מכפי שהורגלו סתם בני אדם, יש תביעה על 

תר אדם שיעסוק בתורה ובמצוות אף הוא באופן זה, שהוא יו
תובעים מהאדם עד עתה, ויהיה ממילא ח''ו קטרוג על מכפי שהיו 

  . ישראל שאינם עוסקים במאמצים כאלו
גרתי...ולא למדתי וזהו מה שמבארים בדברי יעקב ''עם לבן 

ממעשיו הרעים'', שלבן עסוק היה לצרכיו וגם לדברי עבירה 
התאונן יעקב אבינו שלא למד ממנו במלוא כוחותיו, וזה מה ש

 –לעבודת ה', ולכן נתחכם בלעם הרשע  לפעול בכוחות כאלו
נו בעצמו, ולחבוש אתולהתבזות  –שחיפש קיטרוגים על ישראל 

ישראל שהם ג''כ יעבדו את ה' אפילו שע''י כן יתבע הקב''ה מ
מי כשיצטרכו להתבזות, וחשב בלעם שזה אינו מצוי בישראל 

שהתבזה על דברי תורה, או הזדרז כ''כ להשכים בבוקר למלא 
רצון הבורא, לכן אמר לו הקב''ה: רשע, כבר קדמך אברהם, 
שהוא נזדרז בבוקר וביזה עצמו לכבוד קונו ומצותיו, הרבה לפני 
שהראת שאתה מזדרז ומתבזה לצרכיך ולאיסורים, ואין מזה שום 

 ש גם עבור זה שכלקטרוג על ישראל, רק אתה הרשעת, ותיענ
  כך להוט היית לעבור על רצון ה' ולקטרג על בניו.

יוצא לנו מוסר השכל נמרץ, עד כמה אכן גדולה התביעה 
והקטרוג באם לא מתאמצים בקיום המצוות כדרך שבני אדם 

רי הקב''ה הסכים לעצם תביעתו של מתאמצים בעסקיהם, שה
בלעם עד שנצרך למצוא זכות שקדמו אברהם, ולסתור דבריו, 

  הרי שבלא זה היה ח''ו נשאר קטרוג.
ולכן אם אנו רואים אנשים שמוסרים נפשם על צרכיהם, ועבור 
אידיאלים בטלים ונפסדים שלהם, ולעבור על איסורים, נשים לב 

דעת שבאותה מדה ובאותו אופן יתבע הקב''ה מזה להתבונן ול
ממנו גודל חיובנו להתמאץ ב במלוא כוחותינו בעסק התורה 

  ובמצוות ה'.
  רבי עקיבא איגר

  
''ויפתח ה' את פי האתון ותאמר לבלעם מה עשיתי כי היכתני 

  ש רגלים''זה שלו
רמז לו: אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש רגלים וברש''י: 

  בשנה.

נשאלת השאלה, וכי רק את שלושת הרגלים מקיימים ישראל? 
למה רמז לו דווקא על מצוה זו, שאותה מקיימים אלו שהוא 

  מבקש לעקור?
  

ידועה המשנה במסכת אבות בפרק ה' שאע''פ שברגלים היו 
זאת לא אמר אדם לחבירו צר לי  הלחץ והדחק קשים, בכל
שלא התאוננו כלל ונשאו הלחץ  היינו, –המקום שאלין בירושלים'' 

  בסבלנות עם כל הקושי הכרוך בכך.
וזהו מה שאמרה האתון לבלעם: כשנלחצה רגלך אל הקיר, 
צעקת והתרגזת, ולא יכולת להבליג על כאבך! ואתה מבקש 

סבל רב ובפרט בדבר ללכת ולעקור אומה שמוכנה ויכולה לסבול 
  הזה!...

  הרבי  מקוצק
  

  ''מה אקב לא קבה אל ומה אזעם לא זעם ה''
לכאורה מה פשר דברי בלעם ''מה אקב לא קבה אל'', הרי כל מה 

אף שלא קיללם שקרא בלק לבלעם הוא כדי לקלל את ישראל, על 
ה', שהלא אם ה' קילל אין צורך בקללת בלעם, ואם ה' זעם, מה 

  צורך בזעמו של בלעם?
  

כדי לעמוד על כוונת הדברים יש להקדים בהבנת ענין הקללה, 
כיצד ניתן בכלל לקלל את הזולת ולהזיקו באמצעות הקללה, ממה 
נפשך, אם הוא חייב מן הדין שתבוא עליו הרעה, הרי לא ינצל 

גם אם לא יקולל, ואם כפי משפט האלקים לא עשה דבר מנה מ
שיתחייב עליו ביאת הרע, הרי הקללה שיקולל לא תטה חלילה 

, אלא תשוב אל ראש המקלל? ובשלמא בברכה, לפי את הדין
והביו לברך את שמדה טובה מרובה וגם חפץ ה' לעשות רצון א

המתברכים מהם, הרי במידת החסד יכולה ברכה להתקבל גם 
למי שאינו ראוי לה על פי מעשיו. אבל מדה רעה אינה חלה בכדי, 

  כי לא ירע ה' לאדם בחינם?
אולם, עיקר הדבר הוא, לפי שמידתו יתברך היא להאריך אפו 
לעוברי רצונו, היינו גם לרשע החוטא אין הקב''ה נפרע ממנו 

היא  ם''יאלתר, אלא ממתין לו אולי ישוב. ומדה זו של ''ארך אפל
רו למשה. ברם כאשר זועם מא''ג מידות של רחמים שנא' מי

, אזי מתגברים הדינים על הנתבע במשפט באותו הכביכול הקב''
  זמן, ומדה זו של ארץ אפים אינה נוהגת.

לגרום  כמו כן, כאשר מקלל האדם את חבירו, יכולה הקללה
שאותם עוונות אשר עליהם בדרך כלל מאריך הקב''ה אפו, ימהר 
להיפרע מהם. אבל ברור שאם אין לאדם כל עוון לא תועיל קללת 

  המקלל.
, אם האדם אינו חוטא ''מה אקב לא קבה אל''זהו שאמר בלעם 

  אוי לעונש, אין לקללה מקום לחול.ור
  אור החיים

  שבת שלום!
  
  

  יוצא לאור לרגל נישואי 
  נ''י יעקב חי בן עזריהחתן 

  שתחי' ברדאלמשפחת  יהודיתעב''ג הכלה המהוללה 
  שהזיווג יעלה יפה יפה! שיזכו לבנות בית נאמן בישראל!

  

  לכל ענייני העלון נא לפנות ל
kosssover@gmail.com 

  


