
 
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ  )'יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 
 הגיגים מהפרשה 

 ).    ז'במדבר כב("  בידםוקסמיםוילכו זקני מואב וזקני מדין "
לפיכ� לפיכ� לפיכ� לפיכ� , , , , תועלתתועלתתועלתתועלת אי� בו  אי� בו  אי� בו  אי� בו ,,,, וא� ידחנו וא� ידחנו וא� ידחנו וא� ידחנו,,,,ממשממשממשממש יש בו  יש בו  יש בו  יש בו ,,,, יבא עמנו בפע� הזאת יבא עמנו בפע� הזאת יבא עמנו בפע� הזאת יבא עמנו בפע� הזאתא�א�א�א�    :::: נטלו ביד� זקני מדי� אמרו נטלו ביד� זקני מדי� אמרו נטלו ביד� זקני מדי� אמרו נטלו ביד� זקני מדי� אמרוקס� זהקס� זהקס� זהקס� זה

 אבל  אבל  אבל  אבל """"בלע�בלע�בלע�בלע�וישבו שרי מואב ע� וישבו שרי מואב ע� וישבו שרי מואב ע� וישבו שרי מואב ע� """"    :::: שנאמר שנאמר שנאמר שנאמר.... הניחוהו והלכו לה� הניחוהו והלכו לה� הניחוהו והלכו לה� הניחוהו והלכו לה�תקוהתקוהתקוהתקוה אמרו אי� בו  אמרו אי� בו  אמרו אי� בו  אמרו אי� בו ,,,,כשאמר לה� לינו פה הלילהכשאמר לה� לינו פה הלילהכשאמר לה� לינו פה הלילהכשאמר לה� לינו פה הלילה
        ))))יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (זקני מדי� הלכו לה�זקני מדי� הלכו לה�זקני מדי� הלכו לה�זקני מדי� הלכו לה�

כחו הוא ג� ידעו ש ולכ� הלכו אל בלע� שיובינו אשר כחו בפ משה רגבר עלמישהו שי חיפשוזקני מדי� היו 
 ני�ולכ� לקחו ביד� סימ, הרי יכול להיות ג� להיפ�, י מי אמר שבלע� ינצח את משהכ ,אבל עדיי� התקשו .יובפ

רואי�  ש"יש בו ממש "אזי, 'זאת אומרת שיבא מיד ללא בקשת רשות מה, "א� יבא עמנו בפע� הזאת"ואמרו 
 , אבל".לכ�' ה צוהעמדו ואשמעה מה י:"אמרנ כמו ש'הבשאל הימשה צרי� לאפילו  ש,וב ממשההוא יותר טש

אבל , לא יכול להועילהרי כמוהו כמשה ולכ�  ש"אי� בו תועלת "אזילוקי� "לאישורו של האא� ידחנו להמתי� 
אי� "אמרו " לילהלינו פה ה" לה� אבל כאשר אמר. אולי בלע� ינצח� שווי� למרות שה ש"תקוה "עדיי� יש בו

 ולעומת זאת בלע� "בודבר אפה אל פה " בהקי# 'שהרי משה מדבר ע� ה,  שאי� אפילו מה לקוות"בו תקוה
 .  רק בחלו�'מדבר ע� ה

 

 )יב' במדבר כב( "העם כי ברוך הוא  לא תאר אתעמהםלעם לא תלך  ים אלקל-ויאמר א"
    לברכת�לברכת�לברכת�לברכת� אמר לו אינ� צריכי�  אמר לו אינ� צריכי�  אמר לו אינ� צריכי�  אמר לו אינ� צריכי� ,,,, אברכ� אברכ� אברכ� אברכ�����ככככ� � � � מר לו אמר לו אמר לו אמר לו א א א א א,,,, תאור את הע� תאור את הע� תאור את הע� תאור את הע�לאלאלאלא אמר לו  אמר לו  אמר לו  אמר לו ,,,, אקלל� במקומי אקלל� במקומי אקלל� במקומי אקלל� במקומי� כ�� כ�� כ�� כ�אמר לו אאמר לו אאמר לו אאמר לו א

    ))))יייי""""רשרשרשרש(((( ולא מעוקצי�  ולא מעוקצי�  ולא מעוקצי�  ולא מעוקצי� מדובשי�מדובשי�מדובשי�מדובשי�לא לא לא לא ) ) ) ) לדבורהלדבורהלדבורהלדבורה(((( משל אומרי� לצרעה  משל אומרי� לצרעה  משל אומרי� לצרעה  משל אומרי� לצרעה """"כי ברו� הואכי ברו� הואכי ברו� הואכי ברו� הוא""""
 ?רוצה לבר� את ישראלנהיה צדיק ו בלע� הרשע פתאו�

 בפרשתהמדרש את אלא ידע בלע� , שלא נטעה ונחשוב שבלע� נהפ� לאוהב ישראל ,"תורה תמימה" הבהירמ

" אחותינו את היי לאלפי רבבה "התובגלל שלב� הרשע בר� אאומר שהסיבה שרבקה היתה עקרה היא ש רהחיי ש
יתקיימו  שלאעל מנת בלע� רצה לבר� את ישראל לכ� ו. שלא יהיו רשעי� אומרי� דברינו עשו פריוזאת כדי 
ג�  ולכ� ,כברמבורכי�  ה� "אכי ברו� הוכי ברו� הוכי ברו� הוכי ברו� הו""""ה "על זה ענה לו הקב. ו"נמצא שה� מקוללי� בזכותו חברכותיו ו

  . ולא יהפכו לקללהברכותי� יתקיימו
 

 )כא' במדבר כג" (לוקיו עמו ותרועת מלך בו-א' ה"
שהרי המדרש אומר שכל ,   כנגד למה שהתכוו� בלע� בקללה"מל�מל�מל�מל�"ה שתל בברכתו של בלע� את המלה "הקב

  וכמה זעמו רגע"ל זוע� בכל יו�"וא" :דתניא. ה כועס"כוחו של בלע� בקללותיו היה שידע את הרגע שבו הקב
ומנא ל� דרגע ...  "ויודע דעת עליו�" : ואי� כל בריה יכולה לכוי� אותה שעה חו# מבלע� הרשע דכתיב ביה...

 המשי� דבר ,ה"והקב  ".����'ֶ'ֶ'ֶֶ'%ַ%ַ%ַַ%"ובלע� התכוו� לומר ברגע הזה את המילה .) ברכות ז( "כי רגע באפו" :מררתח שנא
דברי� (" ל� את הקללה לברכה' ויהפו� ה"אמר הכתוב וזהו , ֶמֶלְ�ֶמֶלְ�ֶמֶלְ�ֶמֶלְ� אמר ����'ֶ'ֶ'ֶֶ'%ַ%ַ%ַַ%ובמקו�   נת� בלבו להפ� המלה,בפיו

 )לפי רבנו בחיי  ()כג
 

 )כא' במדבר כג" (לוקיו עמו ותרועת מלך בו-א' ה"
נפל " המל�המל�המל�המל�" לומר וכשפתח פיו, ברדיטשוב לפני העמוד בראש השנה רבי לוי יצחק מפע� אחת התפלל

והשיב שכיו� שרצה לומר ? לאחר מכ� שאלו אותו מדוע כה נחלש.  הקיצו אותוובקושי) התעל((לחלישות 
מדוע לא באת , א� מל� אני[" אי מלכא אנא מאי טעמא לא אתית לגבי עד השתאאי מלכא אנא מאי טעמא לא אתית לגבי עד השתאאי מלכא אנא מאי טעמא לא אתית לגבי עד השתאאי מלכא אנא מאי טעמא לא אתית לגבי עד השתא"ל "נזכר במאמר חז" המל�המל�המל�המל�"

 )חסדי אבות(  ומרוב בושה וצער נפלתי לחלישות :)גיטי� נו( ]?אלי עד כה
 

    .   ה.ב.צ.נ.ת   ל"ז מנור מרדכי בן יוסף אסף   נ"לע  
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" לקים אל בלעם לילה ויאמר לו אם לקרא לך באו האנשים קום לך אתם-ויבא א"
 )כ' במדבר כב(

מדוע א� כ� הותרה הרצועה בעניי� , !"לא תל� עמה�"לבלע� בפסקנות ' הרי קוד� לכ� הורה ה: ל"שואלי� כא� חז
 :בהנהגת הבוראהכלל לומדי� את מכא� , אומרי� חכמי�, אאל !".קו� ל� את�: "היא' וההוראה החדשה מפי ה, זה
, ה למנוע את בלע� מפעילות עויינת כלפי ישראל"בתחילה ביקש הקב ".מוליכי� אותו, בדר� שאד� רוצה ללכת"

, את התנגדותו הקודמת'  הסיר ה–בי� במגמה להרע לישראל אא� כיוו� שהלה גילה רצו� עז לשת( פעולה ע� המו
 )המאיר(. ולבסו( להיכשל, וניתנה הרשות ללכת בדר� שרצה ללכת בה בכל מאודו

 

 )כא, כבבמדבר " (ויקם בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו"
: : : : שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר, , , ,  כבר הקדימ� אברה� אביה� כבר הקדימ� אברה� אביה� כבר הקדימ� אברה� אביה� כבר הקדימ� אברה� אביה�,,,,רשערשערשערשע: : : : הההה""""אמר הקבאמר הקבאמר הקבאמר הקב. . . . שחבש הוא בעצמושחבש הוא בעצמושחבש הוא בעצמושחבש הוא בעצמו, , , , מכא� שהשנאה מקלקלת את השורהמכא� שהשנאה מקלקלת את השורהמכא� שהשנאה מקלקלת את השורהמכא� שהשנאה מקלקלת את השורה

    ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (וקר ויחבוש את חמורווקר ויחבוש את חמורווקר ויחבוש את חמורווקר ויחבוש את חמורווישכ� אברה� בבוישכ� אברה� בבוישכ� אברה� בבוישכ� אברה� בב""""
 ? למעשהו של בלע� הרשע, שהתכוו� לש� מצוה, מה מקו� יש להשוות את מעשה אברה� אבינו: לכאורה

הלא  :ר הזק� מקוצק"בש� רבו האדמו, בנו של הצדיק מטשכנוב, וול( מסטריקוב"על שאלה זו השיב רבי זאב
עוד אביה� הראשו� ! כבר קדמ� אברה�: ה"לו הקבאמר . נתכוו� בלע� לעקור את ע� ישראל בקללות שבפיו

בקיו� '  כי רוצה ה,ולא נתקיימה מחשבתו, התכונ� לכלות את זרע ישראל בהניפו את המאכלת לשחוט את יצחק
 !ח אתה לעקר� במזימת רשע וזדו� לבואי� תצלי, האומה הישראלית

 

 )כא' במדבר כב" (שרי מואב  עםוילךאתנו  ויקם בלעם בבקר ויחבש את"
 )כב' במדבר כב" (והוא רוכב על אתונו ושני נעריו עמו... ויחר אף אלקים כי הולך הוא"

 ).'פסוק כ(? """"קו� ל� אית�קו� ל� אית�קו� ל� אית�קו� ל� אית�"""" :בלע� קבל את רשותו ללכת שנאמרהלא , ' ה כעסמדוע : והשאלה המתבקשת היא
. """"שני נעריו עמושני נעריו עמושני נעריו עמושני נעריו עמו""""כו השני מוב� שהלפסוק מהא� ,  ע� שרי מואבהל� לבדובלע� משמע שלפי הפסוק הראשו� , אלא

, כיאה לאד� חשוב ונכבד, שמלוי� אותוע� שני נערי� כת ללרגיל היה בלע� ופ� כללי באש' פניני קד�' המסביר
היות ומעשה זה מוכיח כי כוונתו של בלע� לקלל ', לכ� כעס ה. חרג ממנהגו והל� לבדו ע� שרי מואב, אול� הפע�

 א� מי ילוונו, בהליכתו ליוו אותו שרי מואב שהרי .""""ור את הע�ור את הע�ור את הע�ור את הע�לא תאלא תאלא תאלא תא""""' ו את ישראל למרות קביעתו של ה"ח
נתו היתה לקלל את ישראל סמ� על כ� ששרי מואב ילווהו ג� בדרכו חזרה ולכ� לא לקח ואלא כיו� שכו? בחזרה

    ללא ליווי שני הנערי�" " " " שרי מואבשרי מואבשרי מואבשרי מואב     ע� ע� ע� ע�ויל�ויל�ויל�ויל�... ... ... ... ויק� בלע� בבקר ויק� בלע� בבקר ויק� בלע� בבקר ויק� בלע� בבקר """"וכ� יש להבי� את הפסוקי�  . הפע� את נעריו עמו
   )מעובד לפי גנזי המל�(.""""והוא רוכב על אתונו ושני נעריו עמווהוא רוכב על אתונו ושני נעריו עמווהוא רוכב על אתונו ושני נעריו עמווהוא רוכב על אתונו ושני נעריו עמו"""" שהרי בדר� כלל לבדו " " " " לקי� כי הול�לקי� כי הול�לקי� כי הול�לקי� כי הול�""""ויחר א( אויחר א( אויחר א( אויחר א( א"""": לכ�ו
 

 )כח, כבבמדבר " (מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלוש רגלים"
    ).).).).יייי""""רשרשרשרש((((אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש רגלי� בשנה אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש רגלי� בשנה אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש רגלי� בשנה אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש רגלי� בשנה : : : : רמזה לורמזה לורמזה לורמזה לו

 ? זו של שלש רגלי� דוקא ובכלל מה הקשר בי� שני העניני� הללוונשאלת השאלה מדוע רמזה לו מצוה
 . אלא שהעליה לרגל סימלה את כוח הסבל של הע� היהודי

לח# , הצטופפות. טלטולי הדר� היו קשי�, שלש פעמי� בשנה עלו כל בני ישראל לירושלי� מכל תפוצות האר#
א קיבלו זאת באהבה וללא התלוננות וזה מה אל, כ לא אמר אד� צר לי המקו� שאלי� בירושלי�"ודוחק ואעפ

, א� כ�. שנלחצה רגל� לקיר התמרמרת וכעסת ולא היה ל� כוח לסבול מעט אי נוחותכיו� : שאמרה האתו� לבלע�
 ? פעמי� בשנה באהבה וברצו�שלוש" לסבול"כיצד אתה רוצה לעקור אומה שלימה שמוכנה 

 

 )לד, במדבר כב( "חטאתי כי לא ידעתי: 'ויאמר בלעם אל מלאך ה"
מדוע אי� הוא מתעני� במצבו המר של עני מתושבי עירו שפרנסתו נתקפחה , פע� הוכיח רבי חיי� מצאנז רב אחד

 ".לא ידעתי כלל על מצבו הרע: "ענה הרב ?!ובני ביתו רעבי�
, משמע? טאבמה ח, א� לא ידע, לכאורה קשה". ידעתי חטאתי כי לא: "אצל בלע� נאמר: נז( בו רבי חיי� ואמר לו

על כל צרה ומצוקה הפוקדת את בני , עוול וקיפוח צרי� לדעת על כל, רב שהוא מנהיג. הידיעה היא עצמה חטא שאי
 .הרי זה פג� וחטא, אינו מרגיש זאת וא� אי� הוא יודע וג�, צרי� להרגיש ולחוש דברי� מעי� אלה הוא, עירו

    

 )ו' במדבר כב" (ועתה לכה נא ארה לי"
 –כי אפילו הוא מדבר שלא בכוונה . שלא יפתח פיו לשט�, מכא� שיזהר אד� במאוד מאוד: קדושה ה"כותב השל

 .שלבסו( קילל בלע� אותו, ופיו הכשילו, "לילילילילכה נא ארה ": בלק אומר לבלע�. ממשי� הדבר על עצמו
 

  בני ברק–" יד יצחק"ח תפילין "גמ

 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותנו מבחר תפילין רש

  ני ברקב" ויזרע יצחק"ומדרשת " מאיר השחר"חברת הבקשות 
  ב"קרית הרצוג ב" תורת ישראל"בית כנסת  20:00 -)בשבתות החורף(ערב שבת ") שיר ידידות("ח מרוקו שירת בקשות נוס

  ב"ת הרצוג ביקר" תורת ישראל"בית כנסת  14:00 -לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו יום ששי 

  yosbh1@gmail.com    052-3268315בן חמו יוסף ניתן להפנות לוהערות ות האר


