
  
  

  

 'שנה ד                           
 

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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
   )ה' במדבר כב(" עמו הנהר ארץ בני בעור פתורה אשר על בלעם בן  אלמלאכיםוישלח "

,את שמוזכיר הוא מ. בלק הרשע מפרט ומרחיב בתדרוכו אל השליחי� ומספק פרטי� רבי� לזיהויו של בלע�
ומוסי� , "על הנהראשר " ,מקומהאת  ראמתו, "פתורה" ,את ש� עירו הוא מציי�, "ב� בעור" ,ש� אביואת ו, "בלע�"

בלק הרשע ל שהזריזות מלמד אותנו על הנחישות ו, הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"אומר ה, כל זה, "אר� בני עמו"שהיא 
, "ב� בעור", את ש� אביומר וואאת כל הפרטי� של בלע�  וחייפרש לשללכ� הוא מדגיש ומ, להצליח בשליחות הזו

 �את ש� מר ומקומו ואאת ציי� לה� פש אותו הוא מ שלא יתעכבו לחוכדי,  אחרבלע�ע� בלע� בטעות לבל יתחל
, "על הנהר"העיר הוא מסביר לה� את מקומה של , מקו� אחר ששמו פתורהשמא יש חשש מו, "פתורה"עירו 

במקרה שבלע� אינו כ� ש, מכירי� אותו ש�ל� וכזאת אומרת , "אר� בני עמו"היא , האר� ההיאשעוד  לה� דיעמוו
  . להגיד לא� הל�ידעו בביתו אנשי עירו 

  

   ) ח'כבבמדבר (" ליווא יושב ממהו"  
, ה כועס"שעה שהקבה אותהלהיה יודע לכוי� בלע�  ש"ויודע דעת עליו�: " על הפסוק:)עבודה זרה ד(מובא בגמרא 

כמה : "לשאלת הגמרא ו"רגע: "עונה הגמרא? ה כועס ביו�"מר כמה זמ� הקבכלו "וכמה זעמו: "ולשאלת הגמרא
ואכ� התוספות מקשי� שבזמ� כל כ� קצר ". רגע"עוני� בגמרא שזהו מש� הזמ� שלוקח לומר אל המילה  "?רגע

אומר ". �ֵ'ַ%"והתשובה היא שבלע� יכול היה לומר את המילה ? ה כועס מה כבר יכול היה בלע� לומר"שהקב
לכ� בא בלק ואומר לבלע� ? לכלות, חלילה, את מי "�ֵ'ַ%"שעדיי� לא ברור אל מי הכוונה במילה " תפארת יהונת�תפארת יהונת�תפארת יהונת�תפארת יהונת�"ה
כלומר בני ישראל נמצאי� בטווח ראיה כ� שבלע� יכול להראות באצבעו על ישראל כאשר הוא " והוא יושב ממולי"

  .ואז ברור למי הכוונה "�ֵ'ַ%"אומר את המילה 
  

  )כב' במדבר כב( "ים כי הולך הואקל-ויחר אף א" )כ' במדבר כב(" קום לך אתם. ..אם לקרא לך באו"
ויחר א� : "ומצד שני נאמר" קו� ל� את�"ה לבלע� "מצד אחד אומר הקב. על פניו קיימת סתירה מובנית בפסוקי�

, לע� יל�ה לא רוצה שב"וא� הקב? מדוע הוא כועס, ה מסכי� שבלע� יל� את�"א� הקב". לקי� כי הול� הוא)א
ה ודרכו נבי� שאי� " מתאר באריכות את המשא ומת� של בלע� ע� הקב����""""הרמבהרמבהרמבהרמב? "קו� ל� את�"אזי מדוע אמר לו 

ה על בלע� ללכת ע� שרי מואב היות שלא רצה שבלע� יקלל " שבתחילה אסר הקב����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמסביר . סתירה בפסוקי�
, " לא יחפצו בו לדבר אחר,שרי מואב ,וה�, קלל�מה� אחרי שלא יימה יל� על"א� כ� , את ע� ישראל כי ברו� הוא

וזה ג� מה שאמר בלע� ". לא תאור את הע� כי ברו� הוא"שמשו�  "מה�ילא תל� ע"ה בתחילה "לו הקבל כ� אמר ע
הוסי� לו כבוד בשרי� רבי� ונכבדי� מ� הראשוני� , נוספת שליחי�בלק שלח אליו פע�  א� כאשר ,לשרי מואב

א� "ה לבלע� "אומר הקב. ה מה לעשות"בלע� שואל שוב את הקב,  של בלע�ו וכבודושכראת  להרבות התחייבו
 שרי לי�אחזרו בכל זאת ו, כבר הודעתי� כי הע� ברו� הוא ולא תוכל לקלל�הרי , כלומר"  ל� באו האנשי�לקראלקראלקראלקרא
 שלא תקלל על מנת" קו� ל� את�", שמסכימי� ה� שתל� עימ� אפילו א� לא תקלל " באולקרוא ל�"רק א� , מואב

ה שבלע� יל� ע� שרי "זה היה התנאי להסכמתו של הקב". א� את הדבר אשר אדבר אלי� אותו תעשה"את הע� 
ללכת ורצונו  מרוב חפצו ,בלע�א� . בהנחה שאחר שיאמר זאת לה� ה� לא יסכימו שיבוא עימ� בלי לקלל, מואב

" י� כי הול� הואקל)ויחר א� א: " לכ� נאמרזה ולא אמר לה� כלו�על התנאי ה�  להלא הודיע, ולקלל את ישראל
  .ה התנה עימו"כיו� שבלע� הפר את התנאי שהקב
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   :נ"לעהעלון השבועי מוקדש " נשמת אדם' נר ה"
  א"תשע' ר אאד' ע יט"נלב ל "ז ה'יזאעמרם בן שבת בר 

 א"שבט תשע' ע ד"נלב ל "שמעון בן חמו בר מסעודה ז    א"טבת תשע' ע ה"נלב ל "אברהם בן חמו בר סימונה ז



 

  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י " מבחר תפילין רשברשותינו

   )ג' כבבמדבר ( " ויקץ מואב מפני בני ישראלכי רב הואמאד ויגר מואב מפני העם  "
ומובא בספרי� שכאשר מכנה ". בני ישראל"ופעמי� כתוב " הע�"אנו רואי� שפעמי� מכנה הכתוב את ישראל כ

הכוונה היא " בני ישראל"ואילו כאשר כתוב , הכוונה היא לפשוטי הע� ולערב רב" הע�"הכתוב את ישראל כ
 המארי� )יז' שמות יג(" ויהי בשלח פרעה"הקדוש על הפסוק " אור החיי�"ראה עוד ב. [לחכמי� והצדיקי� שבה�

תורת תורת תורת תורת " בספרו חיי� הכה�חיי� הכה�חיי� הכה�חיי� הכה�מפרש הרב ? ועוצרי� להבי� מד" בני ישראל"וג� " הע�"ובפסוק שלפנינו מופיע ג� ]. בזה
שידוע , "תפילת רבי�". ' לפני ה התפילה נשמעת ומקובלת�שבהמצבי� של תפילה שמובטח לנו י נשיש ש, "חכ�חכ�חכ�חכ�

ה מואס " נת� אומר מני� שאי� הקברבי".) ברכות ח(את תפילת הרבי� כמובא בגמרא שאי� הקדוש ברו� הוא מואס 
ל לבגש, "צדיק תפילת"וא ה השנימצב התפילה  ו,)ה' איוב לו(" ל כביר לא ימאס)ה� א: "שנאמר?  של רבי�בתפלת�
אנו לומדי� , בפסוק שלפנינו המבטא את פחד� של מואב. בקשתו נשמעת במרו� כשוועת ב� לאביו, ותרבהזכויותיו 

, בישראל הע� פשוטיחששו מתפילת , "הע�הע�הע�הע�ויגר מואב מפני . "ני מצבי התפילה שהזכרנו מפני שו פחדי�מואבשה
, חכמי�הצדיקי� והפחדו מתפילת " בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראלויק� מואב מפני : "בנוס�ו. תפילת רבי�משו� שזוהי , "כי רב הוא"

   .ה"בהקת לפני שמענשתפילת� , "ישראל"בבחינת שה� 
  

  )כד' במדבר כב( " במשעול הכרמים'ויעמד מלאך ה"   )כב' במדבר כב( " בדרך' מלאך הויתיצב"
    )כו' במדבר כב("  ימין ושמאללנטותדרך   צר אשר איןויעמד במקום"

 כפי שמרמזת האתו� , על שלש הרגלי�� ג� הי�שמקומות אלו שבה� נעמד המלא� מרמז" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מסביר ה
דברי� אשר עליה� ה שלשת בהקיאי� אתה רוצה לעקור אומה המחז לו הרמזש"  שלש רגלי�זה"לבלע� שאמרה 

. את העול�רס וטול� היבאשר  רגלי העול� 'גשה�  ) ב'אבות א( " גמילות חסדי�העבודהתורה "שה� העול� עומד 
י ל ידמ� השדה עהוא  מילות חסדי� כי עיקר הג"ותל� בשדה" רמוז במה שכתוב מילות חסדי�מילות חסדי�מילות חסדי�מילות חסדי�גגגג? וכיצד זה רמוז

נמשל  דשקהמית שבשידוע " ל הכרמי�ובמשע"רמוזה במה שנאמר  עבודהעבודהעבודהעבודה. אהפומעשרות ולקט שכחה התרומות וה
במקו� צר אשר אי� דר� : " רמוז בכתובתורהתורהתורהתורה.  זה אהל מועד) ד' ב השירי�שיר( "הביאני אל בית היי�"י "לכר� וכ� פירש

  .א� אי� לסור ממנה ימי� או שמאל, שהתורה מנהיגה את האד� אי� לנהוג "לנטות ימי� ושמאל
  

  )כח' במדבר כב(" זה שלוש רגלים"
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" ( רגלי� בשנה רגלי� בשנה רגלי� בשנה רגלי� בשנהשלששלששלששלשש לעקור אומה החוגגת ש לעקור אומה החוגגת ש לעקור אומה החוגגת ש לעקור אומה החוגגת רמז לו אתה מבקרמז לו אתה מבקרמז לו אתה מבקרמז לו אתה מבק    ))))     שלש רגלי� שלש רגלי� שלש רגלי� שלש רגלי�זהזהזהזה""""
מסביר את הרמז שרמזה האתו� " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה? מה הקשר בי� שלוש הרגלי� לזה שבלע� הול� לקלל את ישראל 

ל על " ודרשו חז)יז' שמות כג( "'� הופני האד זכור� אל כל יראהשלש פעמי� בשנה : "שהרי על הרגלי� נאמר. לבלע�
במשמעות שכל " ה כל זכור�ֶאְרִי"שקוראי� אותו ג� כ', שמשמעותו יבואו להיראות בבית ה" �ה כל זכורֶאָרֶי"

אתה הול� לקלל אומה שרואה את השכינה שלש פעמי� : כ� הוכיחה האתו� את בלע�. הזכרי� יראו את פני השכינה
  .בשנה בעוד שאתה אפילו את המלא� הניצב לפני� אינ� מסוגל לראות

  

  )כט' במדבר כב("  התעללת ביכי"
שהיא , האתו� שלו, בלע� נמצא בסיטואציה ניסית ומופלאה, רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר , תמיהה גדולה ועצומה יש על בלע�

היה תמיה ומתפלא מעצ� העובדה שבהמה , נורמלי, אד� אחר, פותחת את פיה ומדברת איתו כאחד האד�, בהמה
במקו� שיתרש� , א� אצל בלע� אי� זה כ�. ילו נבהלאולי היה אפ, היה נרעש מהנס המחודש הזה, מדברת אליו

, חכמתו אחוראת עצתו ולהשיב את  לסכל "היתה זאת' מאת ה"שאולי  ולהתבונ�לחשוב מהנס ולהעלות על דעתו 
מתעל� לחלוטי� מ� הנס והפלא הזה ועונה , לקלל את ישראלמתו� אכזריותו ורוע טבעו ומרוב חפצו ללכת , בלע�

  . "כי התעללת בי: "משכבר הימי� ואומר ע� חברו מדברהד� כא, לבהמתו בפשטות
  

  )כ' כגבמדבר ("  לקחתי וברך ולא אשיבנהברך הנה"
עד כדי כ� , ה להיות כמות�והתאוג� בלע� בר� את בני ישראל ובפע� הראשונה ש אחרשל" כתב סופרכתב סופרכתב סופרכתב סופר"אומר ה
 � את עולקללשוב יכול ל כבר אי� הוא ,עתכ, )י' במדבר כג( ותהי אחריתי כמוהו0 תמות נפשי מות ישרי�: "שאמר
, לקחתי0  0הנה בר�:אמרפתח בלע� וולכ� , יהיה מקולל כמות�ו  בזה נמצא שהוא מקלל את עצמושהרי, ישראל
  .הברכהאת להשיב מעוניי� ני נאי, שיבנה0א0ובר� ולא , לכ�, הברכותאת לעצמי לקחתי  כלומר

  

   )כד' כגבמדבר (" הן עם כלביא יקום"
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" ( כלביא וכארי לחטו� את המצות כלביא וכארי לחטו� את המצות כלביא וכארי לחטו� את המצות כלביא וכארי לחטו� את המצותמתגברי�מתגברי�מתגברי�מתגברי� משינת� שחרית ה�  משינת� שחרית ה�  משינת� שחרית ה�  משינת� שחרית ה� ���� עומדי עומדי עומדי עומדי����כשהכשהכשהכשה""""

לפעמי� מזדמנת לאד� אפשרות לקיי� מצוה והוא מתלבט הא� לקיימה כעת בחט� או להמתי� מעט ולקיימה 
, כאשר היא מזדמנת לידומיד ללא הדורי� � ומצוה בחטהת קיי� א שעדי� לרבי משה פיינשטיי�רבי משה פיינשטיי�רבי משה פיינשטיי�רבי משה פיינשטיי�אומר ? בהידור

החטיפה היא ההדור היותר חשוב מהפסוק לומדי� שכי . הדוריותר לעשותה מאוחר יותר ובוהמתי� חכות ולר למאש
  . יפסיד את המצוהמשו� שכ� אי� חשש ש

        """"יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� """"גמגמגמגמ
        3268315326831532683153268315))))052052052052: : : : להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"ברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רש
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