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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
  )ב' במדבר כב("  בלק בן צפור את כל אשר עשה ישראל לאמוריוירא"

מדוע והלא ניסי מצרי� היו גדולי� מאלו ומדוע מתפעל בלק כל כ� ממה שעשה ישראל לאמורי : נשאלת השאלה
 אנו מבחיני� )ד�ב' במדבר כב(בהתבוננות בפסוקי� ראשוני� , בנוס�? י� ונוראי�גדולניסי�  �נ� באותתבוהוא אינו מ

את כל "תחילה נאמר ב ".קהלקהלקהלקהל" ,"בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראל" ,"הע�הע�הע�הע�" ,"ישראלישראלישראלישראל: "שמכני� את ע� ישראל בארבעה כינויי� שוני�
"בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראל מואב מפני ויק#"אמר בהמש� נ "הע�הע�הע�הע�ויגר מואב מפני "אמר נ �כרי  ואח" לאמוריישראלישראלישראלישראלאשר עשה 

היו מחזיקי� שמדר� העול� המלכי� " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מסביר ה. וצרי� להבי� מדוע, "הקהלהקהלהקהלהקהלעתה ילחכו "אמר לבסו� נו
ומספרי� אלו ידעו ) ספרי היסטוריה(ימימה מימי� האומות ו כתובי� קורות בספר דברי הימי� אשר ברשות� את 

ישראל , אבינויה מל� הנה מימי� רבי� יפקד אצלו מה שעשה יעקב  בלק שה, לפיכ�,המלכי� את קורות העול�
: מעיד יעקבשפי  נצח אומה שלימה כ�כי פל ע� היה רק איש אחד ובני ביתו מתי מספר ואשיעקב  ,אמורי ל,סבא
 כתוב על ספר ונכנס מור� הדבראת ראה בעיניו ובלק . ) כב'בראשית מח( "אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי"
יוצא מכ� .  עשו בשני� קדמוניות בהיות� מתי מספר מה יעשו עתה בהיות� ע� רב ועצו��כ� לבבו לאמר אב

שאר  דהיינו ,מואבואילו . וזה אכ� נס שקרה לפני יציאת מצרי�, שכוונת בלק בפסוק היא ישראל סבא ולא ע� ישראל
 לכ� ,ועצו�מה שראו בעיניה� ע� רב מ ,ווהא מ� ההאללא פחדו לכ� ואותו ע� לא התבונ� בעבר כי לא ידעו ההמו� 
שמובא במדרש שהערב רב , שהיו רבי� רב הערבמפני כוונה שפחדו הכש " כי רב הואהע�הע�הע�הע�ויגר מואב מפני "נאמר 
כל רבי�  שלא היו ,בני ישראלא� מ, מבני ישראלהיו  כי לא "הע�הע�הע�הע�"הערב רב בש� וכינו את , כפליי� מע� ישראלהיו 
) יב' אשמות(" ויקוצו מפני בני ישראל"כפי שנאמר על המצרי� מצד אחר לא  רבויי� א מה� מצדיראו לא ,כ�

היו  ש)'תהלי� פ(" תסיעגפ� ממצרי� " :בני ישראל שנמשלו לגפ� שנאמריחס לשהמצרי� המשילו את עצמ� לקוצי� ב
ויק# מואב מפני : "נאמר, כ� ג� כא�.  יעלו מ� האר# כקו#צרי� באר# כגפ� והמנטועי�המצרי� יראי� שישראל יהיו 

:  הכתוב אמר� לכ.גפ�המשולי� ל שהיו יראי� פ� יהיה מואב כקו# מושל� מ� האר# מפני בני ישראל "ישראלישראלישראלישראלבני בני בני בני 
מואב פנו אל מדי� להצטר� אליה�  ".הקהלהקהלהקהלהקהלויאמר מואב אל זקני מדי� עתה ילחכו " נאמר �כר ואח". בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראל"

ל שדי פרה ורבה גוי וקהל גוי� �י� אני אקל�ויאמר לו א" :שנאמר" קהלקהלקהלקהל"מהחשש שמא יבואו בני יוס� שנקראו 
וינקמו מהמדייני� את ,  נאמר על יוס�"קהל גוי�"ל  שהביטוי "ומפרשי� חז"  ומלכי� מחלצי� יצאוממ�יהיה 

בראשית ("  סריס פרעה שר הטבחי�לפוטיפראל מצרי� ) את יוס�( אותווהמדני� מכרו :"שנאמרמכירת יוס� לפוטיפר 

על , בכור שורשנקרא ג� בני יוס� ה�  הקהלהקהלהקהלהקהל כי " כלחו� השורסביבותינו את כל הקהלהקהלהקהלהקהלעתה ילחכו : "לכ� אמרו )ז לול
   .נקמת השורו� את קנכ� ילחכו אותנו כשור המלח� כדי ל

  

   )ו' במדבר כב(" תברך מברך ואשר תאר יואר כי ידעתי את אשר"
ותובלע� בר� אבלק לא היה ב� מל� אלא שש )תנחומא(מדרש מובא ב, אלא? מאי� יודע בלק שברכת בלע� מתקיימת

שהרי נתקיימה , " תבר� מבור�אשרכי ידעתי את : "משראה בלק את עצמו מל� יכול היה לומר, וכעת.  מל�יהשיה
: אפשר להבי� את זה שקללות בלע� מתקיימות משני טעמי�, הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מקשה ה.  של בלע�בו ברכתו
בלע� ידע את , ושנית, ויתכ� שהיה מטיל עי� רעה על המקולל והיתה הקללה מתקיימת, ה רע עי�בלע� הי, ראשית

אבל לא ברור כיצד פה טמא של .  לכ� קללתו היתה מתקיימתקלל ברגע הזע�דואג לוהיה ה כועס "הרגע שבו הקב
וש שבאמת אי� כא� שו� הקד" אור החיי�"ומתר# ה. דבר זה לא מתקבל, אד� רשע כזה יכול לבר� והברכה תתקיי�

כשהיה רואה ו, על האנשי�היה מערי� הזה אלא שהרשע , ברכת חמורדומה ללעול� ברכת בלע� ו, ברכה של בלע�
היה , היה מתקיי�הדבר ר שאוכ, לה באותה גד&מברכועצמו ש עושה היה, באצטגנינות שפלוני יעלה לגדולה וכדומה

  .  לברכהאלא מזלו גר�ידע שאינו כ� לא א הוו, ברכתו של בלע�זה בזכות מתבר� חושב שה
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )ו' בבמדבר כ( " לי את העם הזהארה א נועתה לכה "
 ברכה  צדיקהמבקש מפי ניגש ו הריה,  נתו� בצרה,ו"ח, ודיהכשי, אנו רואי� את ההבדל הגדול בי� היהודי לגוי

מפני בני מאוד תיירא הש, � צפורבלק ב, ואילו הגוי הזה.  ויצילהווהש� יתבר� שיעזרהומתפלל אל , להצלחה
א ל ,ברוב רשעותו, בלק . ישראלע�  דרש שיקלל את ,ברכתוברכהו ויצליח בזכות לבקש מבלע� שיבמקו� , ישראל

   )חפ# חיי�ה(                             .  לזולתהאלא קלל,  לעצמוהחיפש ברכ
  

  )יג' במדבר כב( "אל שרי בלקויקם בלעם בבקר ויאמר "
, בלבד" שרי בלק" וכעת פונה בלע� אל )פסוק ז(" וילכו זקני מואב וזקני מדי�: "הרי קוד� נאמר, ואלי� המפרשי�ש

כשאמר " לדרכ� זקני מדי� הלכו ש)פסוק ז(כותב ש� י "רשאכ� ? מדוע הוא אינו מתייחס אליה�, לא� נעלמו זקני מדי�
 מפרש ואומר שברגע שבלע� הזכיר את ש� ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב, "ה� הניחוהו והלכו לתקוהלה� לינו פה הלילה אמרו אי� בו 

 לא רצו להמתי� לוהבינו זקני מדי� שלא תצא כל תועלת מבלע� ולכ�  )פסוק ח( "אלי' כאשר ידבר ה: "כשאמר' ה
את הוא אשר הוציא� ממצרי� ועשה לה� , מעול�מאז ועזרת� של ישראל א לבהוא הזה ' הידעו שכי , והלכו לארצ�

משה הקורות לכל את ההיסטוריה של עמ� ואת חכמי� וידעו היו זקני מדי� וזאת משו� ש. מופתי�האותות וכל ה
  . �עמגדול שהיה ע� יתרו ביחד 

  

   ) יח'כבבמדבר (" 'אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור פי ה"
            ))))יייי""""ששששרררר(((( אמר ראוי לו לית� לי כל כס� וזהב שלו  אמר ראוי לו לית� לי כל כס� וזהב שלו  אמר ראוי לו לית� לי כל כס� וזהב שלו  אמר ראוי לו לית� לי כל כס� וזהב שלו אחרי�אחרי�אחרי�אחרי�למדנו שנפשו רחבה ומחמד ממו� למדנו שנפשו רחבה ומחמד ממו� למדנו שנפשו רחבה ומחמד ממו� למדנו שנפשו רחבה ומחמד ממו� 

היה נפשו רחבה ול שלבלע� היתה "לומדי� חז" כס� וזהב"מזה שבלע� מזכיר , "אור יהלאור יהלאור יהלאור יהל" ב����לייב חסמלייב חסמלייב חסמלייב חסמרבי רבי רבי רבי מקשה  
.  ומחמדי� ממו�שנפש� רחבהעליה� ולא נאמר " כס� וזהב"אבל ראינו ג� אצל גדולי ישראל שהזכירו , מחמד ממו�

ולא רואי� , ת תורה לכס� וזהבה אדממדוד  )'הלי� קיטת( "טוב לי תורת פי� מאלפי זהב וכס�"ה אומר "על� דוד המ
אד� וביקש ממנו לבא לדור אצל�  אותו פגשפע� ש )ט' אבות ו(התנא רבי יוסי ב� קיסמא � וכ.  שנפשו רחבה�בזה סימ

 ג� כא� איננומדוע , "אפילו אתה נות� לי כל כס� וזהב שבעול� איני דר אלא במקו� תורה":  רבי יוסי ב� קיסמאעונה
 היה רוצה �שאכ, כאומר" לא אוכל": ומתר# לפי לשונו של בלע� שאמר ?חמדת ממו� רבי יוסי בתנאמאשימי� את ה
 אמר שהוא ,ה"ע, ל�אבל דוד המ, ו יכולנאינהוא מוגבל ו, מה לעשות כדי לזכות בכס� ובזהב אבל 'לעבור על פי ה

 התנא רבי יוסי ב� קיסמא �וכ, מוגבלהוא � וזהב לכסושאיפתו נו ורצדהיינו ,  מכס� וזהביותריותריותריותר 'תורת האת רוצה 
  . בל ורצונו לכס� וזהב מוגבלא בלתי מוגורצונו לתורה ה, ג� הוא " איני דר אלא במקו� תורה"מר וא

  

  )כ' במדבר כב("  את הדבר אשר אדבר אליךואך"
 �א כעס באותה ל"מאחר שהקב, נשאלת השאלהומכל מקו� . ומר ל� לבר� שתבר� אות�א� אאפילו , כלומר
וכיו� , ה"ו של הקב כח בקללתו אלא בשעת כעסאי�שהרי , בטלשל בלע� דבריו וחכמתו כח  נמצא שכל ,הימי�

לא תאור את "ואמר את ישראל לקלל ה את בלע� "מדוע לא הניח הקב ,�כ� וא, שאי� שעת הכעס רפו ידי חכמתו
וכדי שלא ,  בע� ישראל להיותהבר המגפה העתידדעל  יתבר�ה " הקבגלוי וידוע לפני שרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימתר# . "הע�

לא היה לבלע� שו� כח מצד שאבל ודאי . מלקללה "הקבל קללתו של בלע� באה המגפה לכ� מנעו גלבשיאמרו 
  . ה כועס"הקבבה שעה שלכוו� וידיעתו לרק מצד חכמתו אלא  ולא בקללה בברכהדבורו לא 

  

   ) כא' כגבמדבר ( " ותרועת מלך בולקיו עימו-א' ה, לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל" 
� תמיד ד� אותאלא בבני ישראל � ש חטאיחפאינו מו, "עמל בישראל" וא" או� ביעקב"מי שאינו רואה " לא הביט" 

  )רבי חיי� מצאנז(       ".יו עמו ותרועת מל� בוקל�א' ה: "בו הכתוב� במובטח לאד� זה שיקוי .�לכ� זכות בכל מעשיה
  

   )ב' במדבר כד(" יםקל-  שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אישראלעיניו וירא את   בלעם אתוישא"
 שוב אל בלק" נאמר בנבואה הראשונה וג� בנבואה השניה, בהתבוננות בנבואות בלע� אנו מוצאי� הבדלי� ביניה�

קו�  ")ז' במדבר כג(" ל� מואבינחני בלק ממ� אר� "של בלק בעצ� הנבואה שמו וג� מוזכר , )טז,  ה'כגבמדבר ( "וכה תדבר
ובשתיה� לא מוזכר בה� שמו של " בלקשוב אל : " בה�לא נאמרות האחרונבנבואות אבל . )יח' במדבר כג( "שמעובלק 
 כמו, על מלכות בית דודלע� ר בֶ(ִדשבנבואות האחרונות משו� � הדבר הוא טעש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מסביר ה. בלק

היות ו. ) יז'כדבמדבר ( "מח# פאתי מואב... דר� כוכב מיעקב", ) ז'כדבמדבר (" תוותנשא מלכוויר� מאגג מלכו ": שנאמר
בלע� אל בלק מכיו� ולכ� לא דבר , בלק מל� מואבהיא מצאצאי שהמואביה רות מבני בניה של היה המל� דוד ש

  .ה שתצא ממנוהטובאת לבשר לו שלא רצה 
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