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  שבועהת הגיגים מפרש
  )א' כבבמדבר (" לאמוריישראל ל אשר עשה כוירא בלק בן צפור את "
אומות שאר ו ה האמורי אמה שעשבל  א,"עשה ישראל לאמורי"מה שכל כ� אופייני לשונאי ישראל לראות את  

נות רוחסאת הלמצוא על מנת נו שונאיבנו  וטבייתמיד ג� היו� , כאז. י� כללאולא רה�  את זה, העול� לישראל
 )נזר יוס�על פי (                 . לנוגורמי� יראו כמה צער ה� לא ו וט א� לא יבי,נו ובדיבורינוימעשב
  

   )ה' כבבמדבר (" הנה כסה את עין הארץ ממצרים  עם יצאהנה"
ידוע הוא לכל העול� שיצאו והלוא דבר , וכי רק בלק ידע זאת" הנה ע� יצא ממצרי�"מדוע מודיע בלק לבלע� 

שלשה יועצי� שמספרת ש )סוטה יא(על פי הגמרא , הקדוש" החיי�החיי�החיי�החיי� אוראוראוראור"מסביר ה,  אלא?ידעג� בלע� בודאי ו, ישראל
ובכשפיו , והוא אשר יע! עליה� רעה,  הוא בלע�מה�ואחד , "הבה נתחכמה לו" ישראלהיו לפרעה כשאמר על 

כ"  ל.ממצרי� כי לעול� לא יצא ע� ישראל מובטחוהיה , )מכילתא יתרו(העמיד כישו� לבל יוכל עבד לברוח ממצרי� 
מע" של, בלע� הוא ג� זה שיע! לפרעה. � שלהכשפי�למרות , "הנה ע� יצא ממצרי�"לומר לו בלק לבלע� שלח 
היפ� הדבר שלא בלבד שלא נתמעטקרה הנה לכ" מודיע בלק לבלע� ש. זכוריה�את להרוג ו, � אותלמעטיש  �ענות

  ". את עי" האר!הכסהנה : "אמרומשו� כ� , אלא אדרבא נתרבה עד למאד, ישראל
  

   ) יג'בכבמדבר ("  לתתי להלך עמכם'המאן "
        ))))יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (""""אלא ע� שרי� גדולי� מכ�אלא ע� שרי� גדולי� מכ�אלא ע� שרי� גדולי� מכ�אלא ע� שרי� גדולי� מכ�""""

 אי" רצונו "ע�הלא תל� עמה� לא תאר את "ה אמר לו "הקבר שאובודאי הבי" שכ, יה נביאה בלע� הרי ,לכאורה
? פחותי� אלא ע� גדולי� וחשובי� ביקרו וכבודו ואינו רוצה שיל� ע� ה רוצה"קבה ואי� הוא פירש ש,שיל� בכלל

  )ח שמואלבי!"גרה( . יות ליבוטאד� שומע את מה שהוא רוצה ותאב לשמוע לפי נה ש$זו היא תכונתו של האד� שאלא 
  

  )יח' כבבמדבר ("  אל עבדי בלק אם יתן לי בלקויאמר"
את המשלחת ואלו , �פחותילמרות שהיו  )יג' כבבמדבר (" שרי בלק"את המשלחת הראשונה ששלח בלק מגדיר בלע� 

? הכיצד, )יח' כבבמדבר (" עבדי בלק"מגדיר בלע�  )טו' כבבמדבר ("  מאלהרבי� ונכבדי�", בדת יותרותה מכשהיהשניה 
 לפניו בהכנעה הבאה ראשונראה שהמשלחת ה, רוד� כבוד, " לבבורחבגבה עיני� "ותו היבבלע� הוא ש" יהעני

,  שדברו אליו דר� גאוהנשי המשלחת השניהאבל א, שרי�מדרגת ב� הזכיר וכיבד אות� לכ", בלשו" רכהאתו ודברו 
היו שפלי� בעיניו ות שאהרל, " בלקעבדי"קרא� זלזל בה� בלע� ו, "אליכה אמר בלק ב" צפור אל נא תמנע מהלו� "

 )רבינו בחיי(                                . כעבדי�אלא ולא היה מחשיב� 
  

   ) יח'כבבמדבר (" לקי לעשות קטנה או גדולה-א' לא אוכל לעבור את פי ה"
שכ" מצינו בברכות . הרע לה�על מנת ללא אוכל להארי� דיבורי ג� ו, גרטדיבורי כדי לקאת ל לצמצ� וכאינני י

על מידת הדי" שראל את י לעורר עלרצה ובלע� .  ששניה� מורי� על מידת הרחמי�"ה$הוי"וש� " ל$א"בלע� ש� 
 ביקש לקצר "ה$יהו"ובש� .  עצרו'הא� , מידת הדי"שהיא , "לקי�$א"ה יעשיו" ל$א"ארי� את המילה ידי זה שי

לעשות קטנה או "כוונה היהווז. הכריחו להמשי� ולגמור את התיבה' הא� , מידת הדי"שהיא , "ה$י"רק ולומר 
 )שמשו" מאוסטרפולי'  מובא ג� בש� רא"גרה(                      . 'הארי� את ש� ה שאי" בכוחי לקצר או ל$ "דולהג
  

   )כא' כגבמדבר ( " ותרועת מלך בולקיו עימו-א' ה, לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל" 
ד תמיד" אות� אלא ,  אינו מבקש חטאי� בבני ישראל$" עמל בישראל"ו" או" ביעקב "מחפשמי שאינו " לא הביט" 

  )רבי חיי� מצאנז(             ".יו עמו ותרועת מל� בוקל$א' ה"מובטח לו ש,  שכזהאד�רק . לכ� זכות בכל מעשיה�
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  

  )כ' כבבמדבר (" שים לקרא לך באו האנאם"
לה מה יתחוצרי� להבי" ב, סכי�מה מתנגד שבלע� יל� לקלל את שונאי ישראל ובהמש� "אנו רואי� שבתחילה הקב

 �אפשרויות לתגובה על דברי בלע� שבכל אחת מה" יש חשש י תשעמדו '  שלפני הונראה?  סברמהסבר ולבסו
ה "הקבולא ידעו ש, ביד עצמושל בלע�  שרשותו עמי�השאר יחשבו , של בלע� הליכתו �ע' א� יסכי� ה .לתקלה

להרע למי   שאי" בלע� ברשות עצמוהעמי�רצה שיוודע לעיני ' וה, עשות ככל אשר יחפו!לואינו יכול , מושל בו
ירא ממנו , כביכול', שהיאמר בלע� אז כי ,  אחרחששא� לא יניחהו ללכת יכנס ב, מצד שני, א�. חפ! ברעתו' שאי" ה

, מתוחכמתבדר� חששות שני האת  וסלק ה"בק אשר על כ" נתחכ� ה. ממנו את ההליכה מונעכ"ול, חוו לשול"ח
קו� ל� "אמר לו שניה ה ובשליחות, רע ברשות עצמוהבזה הראה לעמי� כי אי" הכלב ו, "תל�לא "לה אמר לו יבתח
  )אור החיי�(              . ה לבלע� שאי" הוא חושש מקללתו ולכ" מתיר לו ללכת ע� שרי בלק"ובכ� הראה הקב" את�

  

  )כג' כבבמדבר ("  האתון מן הדרךותט"
המיקו� בו נגלה המלא� . נגלה לאתונו של בלע� שלוש פעמי� לפני שהוא נגלה לבלע� עצמו אנו רואי� כי המלא�

מקו� רחב ע� אפשרות לפנות ימינה " בשדה"בפע� הראשונה היה זה . לאתו" יש בו רמז וסימ" לבלע� על האבות
בפע� השניה , ישמעאלואת בני בני קטורה את לקלל הוא יכול זרע אברה� את ל לא� ירצה לקו שושמאלה רמז ל

זרע יצחק את א� ירצה לקלל וזה מרמז לבלע� ש, נעמד המלא� במקו� שבו לא יכלה הבהמה לזוז אלא לצד אחד
מצד לרמז לו ש" ל ושמאימי"אי" דר� לנטות "בפע� השלישית עמד המלא� במקו� צר ש, עשיורק את לקלל כול י

  )תנחומא מובא בכלי יקר(         . אי" אפשרות לקלל משו� צד, כלומר שאי" פסול בבניו,  שהיתה מטתו שלימה,יעקב
  

   )כח' בכבמדבר (" תאמר לבלעםון ו את פי האת'יפתח הו"
כה מתו� אחרת שאי" רצונו בהלי וכי לא היה יכול לרמוז לו בצורה, ה לעשות נס כזה משונה"לש� מה צרי� היה הקב

ה נות" "שהנה הוא רואה שהקב, " לעוררו לתשובהכווהוא מ" דיבור"שרק נס של " ספורנוספורנוספורנוספורנו" מתר! ה?כוונה רעה
 קל וחומר שיוכל להסיר את "כ�  א" מענה לשו"'מה"שאינה מוכנה מצד כוחותיה לדבר שמע מינא ש, דיבור לבהמה

  .א� יחטא בדיבורו, הדיבור ממי שמוכ" לדבר
  

   )ט' גכבמדבר ( " ם לא יתחשביכון ובגוים לבדד ישעהן "
ואי" אומה ולשו" שולטת , תשכו" במנוחההיא , י�ו מתערבת בגהכל זמ" שהיא יושבת בדד ואינ $ האומה הישראלית 

, �יבו בגויערת שי,והיינ, "י�יובגו"אבל א� ,  אז ישכו",א� הוא בדד, "ישכו""אזי  "ה" ע� לבדד" :אמרנשכפי . בה�
  )הלויבית (   .לקלס בעיניה�ו ה� ללעג ה ואדרב,ת בגויי�וה גור� שלא יהיה לה� חשיב"הקב". לא יתחשב"אזי 

  

  )י' כגבמדבר ("  נפשי מות ישריםתמת"
אלא ביטוי למשאת נפשו של ,  כשאר הנבואותרוח הקודשנאמרו בלא , הקדוש" החיי�החיי�החיי�החיי� אוראוראוראור"אומר ה, אלודברי� 

רשע שבאומות , ולמרות שבחייו .עו ליו� המיתה יטיב דרכיו ממעשיו הרעי� ותועבותיושבהגיבלע� אשר מבקש 
ומעיד . ויהיה ישר כישרי� שבאומותבתשובה מיתה ישוב הבשעת לפחות ה שותאוִה, בכל זאת, נכנע לתאוותיוו, היה
� הימותו  ה� יחזרו בתשובהתיכ� אחר שא� היו יודעי� שש בפירוש ואמרו להקדוש שהיו רשעי� ש" אור החיי�"ה

  . מפני התאוות,  יכולי� לעמוד בתשובה זמ" ארו�שאינ�ה� אלא שיודעי� , חוזרי� בתשובההיו 
  

  )טו' כגבמדבר ("  כה על עולתך ואנכי אקרה כההתיצב"
ישנ� שני דברי�  ,אמר בלע�אלא ? "התיצב על עולת�"ויכול היה לומר , מיותרת, לכאורה, נראית" כהכהכהכה"המילה 

בזכות הקרבנות ". כהכהכהכה"ובשני דברי� אלו מוזכר ,  בזכות הקרבנות ובזכות ברכת הכהני�,סומכי� עליה� ישראל ינשב
 תברכו את בני כהכהכהכה"הני� שכתוב בה וכה ברכת בזכותו, )'בראשית טו("  יהיה זרע�כהכהכהכה"ה לאברה� "שהבטיח הקב

ואנכי "זהו שאמר ו,  אתה האחד ואני אטול את השניוטול " על עולת�כהכהכהכההתיצב "הוסי�  "ולכ, )'במדבר ו(" ישראל
  )רבינו בחיי לפי המדרש(                           . אתה בקרבנ� ואני בחכמתי, "כהכהכהכהאקרה 

  

  )ה' כדבמדבר (" מה טובו אהליך יעקב"
            ))))יייי""""רשרשרשרש((((" " " " ראה שאי" פתחיה" מכווני" זה כנגד זהראה שאי" פתחיה" מכווני" זה כנגד זהראה שאי" פתחיה" מכווני" זה כנגד זהראה שאי" פתחיה" מכווני" זה כנגד זה""""

 יזיק ידי זה לע ו באהל חברויששלא יסתכל שו� אבלע� הבי" שהסיבה שאי" הפתחי� מכווני� זה כנגד זה היא כדי 
 עהרי"  מעו שינזקיאפשרזה  "איש הבי", וכיו" שבלע� הרשע התכוו" להזיק לע� ישראל בעי" הרע ,עהרי" בעלחברו 

לי יעקב ומשכנותיו נמשלו לנחלי� המכסי� והמר שאכלו "כנחלי� נטיו" , ואדרבא,מנו הוא דבר שה� נזהרי� מכי
 לכ� .הרע מ" העי" �ר בה� יושבי� ועוסקי� בתורה מצילי אשהלי�והא כ� ,עהרי" את הדגי� לבל תשלוט בה� ע

  )כלי יקר(           .אחד לה�תפקיד הלי� והנחלי� ו כי הא"' כאהלי� נטע ה,כנחלי� נטיו"נאמר 
 

   "ויזרע יצחק"בני ברק ומדרשת " מאיר השחר"חברת הבקשות 
  ו"הי יוסף בן חמוה "עבהדרכת לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו 

   ב"רצוג בקרית ה" תורת ישראל"בית כנסת   14:00 - יום שישי
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