
Balak: Micah 5:6-6:8 

The remnant of Jacob shall be, in the midst of 

the many peoples, like dew from the LORD, 

like droplets on grass— which do not look to 

any man nor place their hope in mortals. The 

remnant of Jacob shall be among the nations, 

in the midst of the many peoples, like a lion 

among beasts of the wild, like a fierce lion 

among flocks of sheep, which tramples 

wherever it goes and rends, with none to 

deliver. Your hand shall prevail over your 

foes, and all your enemies shall be cut down! 

 

  ְכַטל ְוָהָיה ְשֵאִרית ַיֲעֹקב ְבֶקֶרב ַעִמים ַרִביםו( )
ֲעֵלי ֵעֶשב ֲאֶשר ֹלא ְיַקֶוה   ִכְרִביִביםֵמֵאת י"י 

ְוָהָיה ְשֵאִרית  ְלִאיש ְוֹלא ְיַיֵחל ִלְבֵני ָאָדם. )ז( 
  ְכַאְרֵיה ְבֶקֶרב ַעִמים ַרִביםַבּגֹוִים ַיֲעֹקב 

ָעַבר ְבֶעְדֵרי ֹצאן ֲאֶשר ִאם  ִכְכִפירְבַבֲהמֹות ַיַער 
ַעל ָצֶריָך   ָךָתֹרם ָידְ . )ח( ְוֵאין ַמִציל  ְוָרַמס ְוָטַרף

 ְוכׇל ֹאְיֶביָך ִיָכֵרתו. 

)ז(    :ָמִיםַכֲאָהִלים ָנַטע ְיֹקָוק ַכֲאָרִזים ֲעֵלי  ָנָהרִנָטיו ְכַגֹנת ֲעֵלי  ִכְנָחִליםבמדבר פרשת בלק כד)ו(  
 ַרִבים ְוָיֹרם ֵמֲאַגג ַמְלכֹו ְוִתַנֵשא ַמְלֻכתֹו: ְבַמִיםִמָדְלָיו ְוַזְרעֹו  ַמִיםִיַזל 

 ְוַדם ֲחָלִלים ִיְשֶתה: ֶטֶרףִיְתַנָשא ֹלא ִיְשַכב ַעד ֹיאַכל  ְוַכֲאִריָיקום  ְכָלִביא)כד( ֶהן ָעם  במדבר כג

 ֲעֵלי ֵעֶשב:  ְוִכְרִביִביםֲעֵלי ֶדֶשא  ִכְשִעיִרםִאְמָרִתי  ַכַטלִלְקִחי ִתַזל  ַכָמָטרב( ַיֲעֹרף ) דברים לב

יל ֶאְטֹרףַּׁ֙ ְוֵאֵלְַ֔ך ֶאָשִ֖אְלֵבִּ֣ית ְיהוָדָ֑ה ֲאִנִ֨י ֲאִנִ֤י  ְוַכְכִפִ֖ירְלֶאְפַרִַ֔ים  ַכַשַַּׁ֙חלַּׁ֙יד( ִכִּ֣י ָאֹנִכִ֤י ) הושע ה'  ׃ְוֵאֵ֥ין ַמִצִּֽ

 : ָתֹעז ָיְדָך ָתרום ְיִמיֶנָךיד( ְלָך ְזרֹוַע ִעם ְּגבוָרה ) תהלים פט

In that day —declares the LORD— I will 

destroy the horses in your midst and wreck 

your chariots. I will destroy the cities of your 

land and demolish all your fortresses. I will 

destroy the sorcery you practice, and you 

shall have no more soothsayers. I will destroy 

your idols and the sacred pillars in your 

midst; And no more shall you bow down to 

the work of your hands. I will tear down the 

sacred posts in your midst and destroy your 

cities. In anger and wrath Will I wreak 

retribution on the nations that have not 

obeyed. 

 סוֶסיָך ְוִהְכַרִתיט( ְוָהָיה ַבּיֹום ַההוא ְנֻאם י"י )
ָעֵרי   ְוִהְכַרִתי. )י( ַמְרְכֹבֶתיָך ְוַהֲאַבְדִתיִמִקְרֶבָך 
  ְוִהְכַרִתיכׇל ִמְבָצֶריָך. )יא(  ְוָהַרְסִתיַאְרֶצָך 
ֹלא ִיְהיו ָלְך. )יב(  וְמעֹוְנִניםִמָּיֶדָך  ְכָשִפים
ְפִסיֶליָך וַמֵצבֹוֶתיָך ִמִקְרֶבָך ְוֹלא   ְוִהְכַרִתי

  ְוָנַתְשִתיִתְשַתֲחֶוה עֹוד ְלַמֲעֵשה ָיֶדיָך. )יג( 
יָך. )יד( ְוָעִשיִתי  ָערֶ  ְוִהְשַמְדִתיֲאֵשיֶריָך ִמִקְרֶבָך 

 ָנָקם ֶאת ַהּגֹוִים ֲאֶשר ֹלא ָשֵמעו.  ְבַאף וְבֵחָמה

ז( ְוֶאת ֵבית ְיהוָדה ֲאַרֵחם ְוהֹוַשְעִתים ַביֹקָוק ֱאֹלֵהיֶהם ְוֹלא אֹוִשיֵעם ְבֶקֶשת וְבֶחֶרב  )  הושע פרק א
 : וְבָפָרִשים ְבסוִסיםוְבִמְלָחָמה 

But I will accept the House of Judah and I will give them victory through the LORD their God; I 

will not give them victory with bow and sword and battle, by horses and riders. 

יד( ) :וְמַכֵשףוְמַנֵחש  ְמעֹוֵנן י( ֹלא ִיָמֵצא ְבָך ַמֲעִביר ְבנֹו וִבתֹו ָבֵאש ֹקֵסם ְקָסִמים )דברים פרק יח 
ִיְשָמעו ְוַאָתה ֹלא ֵכן ָנַתן ְלָך  ֹקְסִמיםְוֶאל  ְמֹעְנִניםִכי ַהּגֹוִים ָהֵאֶלה ֲאֶשר ַאָתה יֹוֵרש אֹוָתם ֶאל 

 ְיֹקָוק ֱאֹלֶהיָך: 



Hear what the LORD is saying: Come, 

present [My] case before the mountains, and 

let the hills hear you pleading. Hear, you 

mountains, the case of the LORD— you firm 

foundations of the earth! For the LORD has a 

case against His people, He has a suit against 

Israel. “My people! What wrong have I done 

you? What hardship have I caused you? 

Testify against Me. In fact, I brought you up 

from the land of Egypt, I redeemed you from 

the house of bondage, And I sent before you 

Moses, Aaron, and Miriam. “My people, 

Remember what Balak king of Moab Plotted 

against you, and how Balaam son of Beor 

responded to him. [Recall your passage] From 

Shittim to Gilgal— and you will recognize 

the gracious acts of the LORD.” 

א( ִשְמעו ָנא ֵאת ֲאֶשר י"י ֹאֵמר קום ִריב ֶאת  )
ֶהָהִרים ְוִתְשַמְעָנה ַהְּגָבעֹות קֹוֶלָך. )ב( ִשְמעו  

י"י ְוָהֵאָתִנים מֹוְסֵדי ָאֶרץ ִכי   ִריבָהִרים ֶאת 
 ַעִמיְוִעם ִיְשָרֵאל ִיְתַוָכח. )ג(  ַעמוֹ ַלי"י ִעם  ִריב

. )ד( ִכי  ֲעֵנה ִביֶמה ָעִשיִתי ְלָך וָמה ֶהְלֵאִתיָך 
  ְפִדיִתיָךֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים וִמֵבית ֲעָבִדים  ֶהֱעִלִתיָך

 ַעִמי. )ה( וִמְרָים ןַאֲהרֹ   ֹמֶשהָוֶאְשַלח ְלָפֶניָך ֶאת 
וֶמה ָעָנה ֹאתֹו  ָבָלק ֶמֶלְך מֹוָאבְזכׇר ָנא ַמה ָּיַעץ 
ִמן ַהִשִטים ַעד ַהִּגְלָּגל ְלַמַען  ִבְלָעם ֶבן ְבעֹור

 ַדַעת ִצְדקֹות י"י. 

 אבן עזרא פירוש ראשון מיכה ו':ה' 

וטעם:   הזכיר החסד שעשה השם עם ישראל על דבר עצת בלעם, שיעץ להשמיד הכל. – עמי
שלא הנחתי בלעם לקללכם, וציויתיו והתנבא, כי נתתי עליו רוחי בעבור   – ומה ענה אותו 

כבודכם. וכתוב: הוא וכל אשר ענה אותו, שבירך אתכם. ויהושע אמר בדבר בלעם: ואציל 
כי לא היה בין השטים שחטאו שם ישראל,   –  מן השיטיםעם: וט אתכם מידו )יהושע כ"ד:י'(.

והנה   כי הוא תחלת ארץ ישראל. –ובין הגלגל, רק מעט דרך, ומעבר הירדן. והזכיר הגלגל 
הטעם: כאשר הייתם קרובים להכנס אל הארץ, אז חטאתם חטאה שהייתם כולכם בני מות, 

עשיתי, אולי תכירו הטוב שעשיתי  וחמלתי עליכם, ובאתם אל הארץ, ועזרתי אתכם. וכל זה 
 לכם וזהו: למען דעת צדקות י"י. 

ַעל ְדַבר ֲאֶשר ֹלא ִקְדמו ֶאְתֶכם ַבֶלֶחם וַבַמִים ַבֶדֶרְך ְבֵצאְתֶכם ִמִמְצָרִים ַוֲאֶשר ָשַכר  ו  -דברים כג:ה
ֶאת ַנֲהַרִים   ִבְלָעם ָעֶליָך  ֲאַרם  ִמְפתֹור  ְבעֹור  ָאָבה.   ְלַקְלֶלךָ ֶבן  ִלְשֹמַע   'ה  ְוֹלא  ֱאֹלֶהיָך 

 .ֱאֹלֶהיָך 'ה ִכי ֲאֵהְבָך  ֱאֹלֶהיָך ְלָך ֶאת ַהְקָלָלה ִלְבָרָכה 'ה ַוַּיֲהֹפְך ִבְלָעם ֶאל

י־ִיְשָרֵאֵ֛ל ַבֶחִֶ֖רב ) יהושע י"ג ם׃כב( ְוֶאת־ִבְלָעֵ֥ם ֶבן־ְבעִֹ֖ור ַהקֹוֵסָ֑ם ָהְרג֧ו ְבֵנִּֽ  ֶאל־ַחְלֵליֶהִּֽ

ֶבן ְבעֹור   ְלִבְלָעם ַוָּיקׇם ָבָלק ֶבן ִצפֹור ֶמֶלְך מֹוָאב ַוִּיָלֶחם ְבִיְשָרֵאל ַוִּיְשַלח ַוִּיְקָראי -יהושע כ"ד:ט
 .ָוַאִצל ֶאְתֶכם ִמָּידוֹ  ַוְיָבֶרְך ָברֹוְך ֶאְתֶכם ְלִבְלָעם ְוֹלא ָאִביִתי ִלְשֹמעַ : ְלַקֵלל ֶאְתֶכם

)א( ַבּיֹום ַההוא ִנְקָרא ְבֵסֶפר ֹמֶשה ְבאְׇזֵני ָהָעם ְוִנְמָצא ָכתוב בֹו ֲאֶשר ֹלא ָיבֹוא ַעֹמִני  נחמיה י"ג
ַוִּיְשֹכר ָעָליו ֶאת  ומֹוָאִבי ִבְקַהל ָהֱאֹלִהים ַעד עֹוָלם. )ב( ִכי ֹלא ִקְדמו ֶאת ְבֵני ִיְשָרֵאל ַבֶלֶחם וַבָמִים

 . ַוַּיֲהֹפְך ֱאֹלֵהינו ַהְקָלָלה ִלְבָרָכהִבְלָעם ְלַקְללֹו 

 

 

 



With what shall I approach the LORD, do 

homage to God on high? Shall I approach 

Him with burnt offerings, with calves a year 

old? Would the LORD be pleased with 

thousands of rams, with myriads of streams of 

oil? Shall I give my first-born for my 

transgression, the fruit of my body for my 

sins? “He has told you, O man, what is good, 

and what the LORD requires of you: Only to 

do justice and to love goodness, and to walk 

modestly with your God; 

 

ו( ַבָמה ֲאַקֵדם י"י ִאַכף ֵלאֹלֵהי ָמרֹום  )
( ַהֲאַקְדֶמנו ְבעֹולֹות ַבֲעָגִלים ְבֵני ָשָנה. )ז

ֲהִיְרֶצה י"י ְבַאְלֵפי ֵאיִלים ְבִרְבבֹות ַנֲחֵלי ָשֶמן 
ַהֶאֵתן ְבכֹוִרי ִפְשִעי ְפִרי ִבְטִני ַחַטאת ַנְפִשי. )ח( 

ִהִּגיד ְלָך ָאָדם ַמה טֹוב וָמה י"י דֹוֵרש ִמְמָך ִכי 
  ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ְוַאֲהַבת ֶחֶסד ֲעשֹות ִמְשָפטִאם 

 . ִעם ֱאֹלֶהיָך

 

 תלמוד בבלי מסכת מכות דף כג עמוד ב 

, שלש מאות וששים וחמש שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשהדרש רבי שמלאי: 
לאוין כמנין ימות החמה, ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם. אמר רב  

שית מאה וחד  [ כד עמוד א] המנונא: מאי קרא? תורה צוה לנו משה מורשה, תורה בגימטריא
 סרי הוי, אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום. 

, דכתיב: מזמור לדוד ]ה'[ מי יגור באהלך מי ישכון בהר קדשך, בא דוד והעמידן על אחת עשרה
הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו, לא רגל על לשונו לא עשה לרעהו רעה וחרפה לא  

יראי ה' יכבד נשבע להרע ולא ימיר, כספו לא נתן בנשך  נשא על קרובו, נבזה בעיניו נמאס ואת
  ..ושוחד על נקי לא לקח עושה אלה לא ימוט לעולם.

, דכתיב: הולך צדקות ודובר מישרים מואס בבצע מעשקות נוער  בא ישעיהו והעמידן על שש
 .. כפיו מתמוך בשוחד אוטם אזנו משמוע דמים ועוצם עיניו מראות ברע.

, דכתיב: הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם עשות ל שלשבא מיכה והעמידן ע
 .. משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך.

שנאמר: כה אמר ה' לבית ישראל דרשוני וחיו. מתקיף לה רב נחמן  בא עמוס והעמידן על אחת
, שנאמר: וצדיק  בא חבקוק והעמידן על אחתבר יצחק, אימא: דרשוני בכל התורה כולה! אלא,  

 באמונתו יחיה. 

 

 

 

 

 

 

 



 ?  לזכות   ְלַזכֹות

 משנה מכות ג:טז 

ֶאת ִיְשָרֵאל, ְלִפיָכְך ִהְרָבה ָלֶהם תֹוָרה   ְלַזכֹותאֹוֵמר, ָרָצה ַהָקדֹוש ָברוְך הוא  ַרִבי ֲחַנְנָיא ֶבן ֲעַקְשָיא
 " :ִצְדקֹו ַיְגִדיל תֹוָרה ְוַיְאִדירְיָי ָחֵפץ ְלַמַען " ישעיה מב וִמְצֹות, ֶשֶנֱאַמר

SEFARIA: 

 Rabbi Ḥananya ben Akashya says: The Holy One, Blessed be He, sought to confer merit upon 

the Jewish people; therefore, He increased for them Torah and mitzvot, as each mitzva 

increases merit, as it is stated: “It pleased the Lord for the sake of His righteousness to make 

the Torah great and glorious” (Isaiah 42:21). God sought to make the Torah great and glorious 

by means of the proliferation of mitzvot. 

 לצרף  ?  לצרוף 

 בראשית רבה מ"ד 

ָבֶהן ֶאת ַהְבִרּיֹות, ְוִכי ָמה ִאיְכַפת ֵליּה ְלַהָקדֹוש ָברוְך הוא   ְלָצֵרףַרב ָאַמר ֹלא ִנְתנו ַהִמְצוֹות ֶאָלא 
ֱהֵוי ֹלא ִנְתנו ַהִמְצוֹות ֶאָלא ְלָצֵרף ָבֶהם ֶאת   ? ְלִמי ֶששֹוֵחט ִמן ַהַצָואר אֹו ִמי ֶששֹוֵחט ִמן ָהֹעֶרף 

 .ַהְבִרּיֹות

Rav said: The mitzvot were given only to refine people. Does God really care whether an animal 

is slaughtered by front or by the back of the neck? Therefore, mitzvot were only given to refine 

people. 
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