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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  א וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (כג' כבבמדבר ) "וחרבו שלופה בידו' ותרא את מלאך ה"

היות שהכתוב לנו מז ורא אל, ומר שהאתון ראתה את המלאך או את חרבולשאין כוונת הכתוב כאן  ן"הרמבמדגיש 
אמר תואם . נדמה לה כאלו באים לשחוט אותהעד שחרדה גדולה יא נתקפה בהאתון להכות בהיה מוכן המלאך ש

לא זה שבלעם איך  ,אם כן, וגם הבהמות יכולות לראות אותם, המלאכים נראים בדמות אנשיםש הרי מצאנו בתורה
את המלאך עיניה ב הגיהשהאתון שא חייבים לומר שהיה כאן נס אל ?וריםובסנגם הוא ולא הוכה , ה את המלאךרא

פי שנאמר אצל בלעם הוא משום כ" עיני האתון את' ויגל ה"לא הזכיר הכתוב מה שו, בוריהדכוח וסף בה כמו שנ
 (ו 'אבות ה)ל "מנם חזא. ים בלבדינקרא גלוי עינן זה נס גדול כבריאה חדשה ואיהיה אתון אצל הן כולו יהענישכל 

 ". פי האתון"של האתון  פההפתיחת רק את הנס של זכירו ה
 

 (כא' במדבר כג)" הביט און ביעקב לא"
האדם ביצע את  שבובר יבאכאשר האדם חוטא נרשם רושם שהמובא בזוהר על פי  הקדוש "אור החיים"הבאר מ

 לא"אמר שנדרך כ, כח הרע הנמשך מהעבירהההוא  "און"המילה ופירוש , דבר עושה את האיבר פגוםוה, העבירה
, "הביט אוןלא "כאן בלעם מר ואכן ל, (ה 'תהלים קכה)" את פועלי האון' יוליכם ה"ב וכתכן ו, (כ 'משלי ל)" פעלתי און

שכולם משום , המון העםכך מכונה ש "ביעקב" אפילובנמצא אינו שהוא  ותהרע ותלוהפעשנוצר מרושם ונה לוכשה
של  שהוא חלק הרע, נקבע בנפשם האוןבכל זאת לא מדרך השכל הם שיטעו למרות שיתכן , נשמרים מעשות רע

רק חטא עושה בו מום קבוע אלא כלומר ה, (ז 'ד ש"שה)" כלך יפה רעיתי ומום אין בך"כפי שאומר הכתוב , העבירה
 . עובר על ידי רחיצה והדחהש לכלוךמעט 

 

 (כא' כגבמדבר )" לקיו עמו ותרועת מלך בו-א' ה"

, (ה 'דברים לג" )ויהי בישורון מלך", (כא 'במדבר כג" )לקיו עמו ותרועת מלך בו-א' ה: "מלכיות תלת הוא דהוין"
 (:ראש השנה לב" )(יח 'שמות טו" )ימלוך לעולם ועד' ה"

אומר שהגמרא לא מביאה את הפסוקים לפי הסדר במקרא גאון אי השרבינו תב וכן ש"את הר "משך חכמה"מצטט ה
הגמרא שנראה וטוען ש" משך חכמה"חולק עליו ה. למרות שבפועל אנו אומרים את הפסוקים לפי הסדר שבמקרא

דהיינו קודם , "ימלוך לעולם ועד' ה ,מלך' ה ,מלך' ה": בסדר הזה שהוא לפי הסדר שלקא ודוקים מסדרת את הפסו
בזמן שהוא " לקיו עמו ותרועת מלך בו-א' ה"לכן . "עתיד"בזמן זה  יואחר "עבר"כך בזמן אחר , "והוה"בזמן 

. "עתיד"בשיהיה " ימלוך' ה"לבסוף ו, "עבר"בזמן שהוא " ויהי בישורון מלך"אחרי זה , קודםמופיע  "והוה"
בכוח  אהוש, "עבר"דין קדימה על היש " הווה"לכן לו, היא מוחשית" הווה"ההשגה בזמן שהוא  הטעםמסביר שו

מדוקדק ואמיתי אופן ינו מוגדר בשכל במשום שהעתיד א "עתיד"קודם ל "עבר"וה. ה שכבר היהאת ממציין  הריהזכ
זה ן עיכ. לפי חוזק ההשגה וההרגשהכך שסידור הפסוקים הוא . ןה והדמיושערבדרך הרק אלא הוא  העברמו כ
זה ש  (כה 'ישעיה מג)" אנכי אנכי הוא מוחה פשעיך למעני": בתחילה אומרים. בתפילת יום הכיפוריםהפסוקים דרו וס
ויקרא )" עליכם כי ביום הזה יכפר" :נאמרבסוף ו, "עבר"זה בש (כב 'מדישעיה )" מחיתי כעב" :נאמראחר כך , "והוה"ב

 . "עתיד"זמן זה בש (ל 'טז
 

 

 585מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
 ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג          ל"ז צחק בנימין בר שוריןי  ל "ז יצחק בן חמו בר אסתר

 ז"ניסן תשס' ע יא"נלב       ג"תשל' אדר ב' יגע "נלב  ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב

 ה"תנצב

 

  חיפה א"ת ם"י שבתזמני ה

  91:52 91:13 91:91 כניסה 

  53:12 53:11 53:13 יציאה

  59:30 59:31 59:32 ת"ר

 

 "בלק"פרשת 
 "והיה שארית" :הפטרה

 ח"עתש תמוז' זי

 

 Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת?שלך ל"ת העלון ישירות לתיבת הדואא לקבלמעוניין 

 מדרשתי "ע אורלצא יו

 "ויזרע יצחק"
 ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

 ladaat.net/gilionot.php alonolam.com  :הבאים ניתן להורדה באתריםהעלון 
 

 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"אייר תשע' ע כג"ל בן סוליקה נלב"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ניסן' ל בר חיה טז"הרב אביחי ניסן רונצקי ז

 שבט        ' ע ו"ל נלב"אברהם נחמיאס בר שמחה ז     ה"תנצב   אדר  ' ע ב"ל נלב"אהרון כהן בר מסעודה ז

 

 הגיגים לפרשת השבוע
 

mailto:Yossef.Benhamo@gmail.com
file:///D:/BHDATA/BH%20Jud/0%20פש/4%20במדבר/1%20במדבר/ladaat.net/gilionot.php


 

 (ג' במדבר כב) "ויגר מואב מפני העם מאד כי רב הוא"
 , בלעםמלאכים אל ובלק שלח , "ויגר מואב", פחדהעם , "וירא בלק", ראה בלקשמהכתובים נראה 

 דע והעם י, מצד אחדואומר ש את פחדו של העם" םנחל קדומי"מסביר ב א"החידרבינו  ."וישלח מלאכים"
 ה כיצד בני היתמבים אורהם הנה  ,שנימצד ו,  (ט' דברים ב)" אל תצר את מואב"לבני ישראל ' על ציווי ה

 אמנם  .בגזלוהגיעה לידי סיחון מואב לייכת ה שתיהו שארצכובשים ממנו את עם סיחון ועוד  יםנלחמישראל 
  ל"כמו שאמרו חז, הואשבני ישראל כבשו את ארץ מואב מסיחון הטעם זאת אך הוא הבין שבלק ראה גם 

 כלומר ברגע שהשטח עבר לידי סיחון הרי שהותר לישראל לכבוש  .(גיטין לח)" טהרו בסיחון עמון ומואב"ש
 עמון "ש טעם מספיקן זה איש ,לפי דעתם ,ברוסכן פחדו משום שהם  העםבל א. פחדלא  בלקן ולכ, אותו

לא שעם ישראל נתפסו לעילה קלושה זו על מנת לכבוש את א ,גזל בידוזה היה כי סוף סוף , "יחוןסומואב טהרו ב
המלך הוא ויאמרו שעילה בזה ימצאו הם  ו מואבינאינ ,בלק, הםהמלך שליות שה עתכו .כדיןאין זה שלמרות  מואב

במצב זה טעם שהמלך אינו מואבי והמ הארץו ממנו את קחיו ,נגד בלק ולא נגד מואבחמים לנוהם , הארץ השליט על
, "מואב מפני העם מאד כי רב הוא ויגר"שנאמר מה וזה . שליטההארץ כי הוא המולך ו את כל ממנות חקלמותר 
, "מלך למואב בעת ההיא ובלק בן צפור" ,מואביהוא מלך ואינו  ,"רב הוא" ,בלקה שסיבהראו מיתיהם ה כלומר

שהיו העם יראת את בלק בראות ו. מואבי אינוהוא היה מלך למואב ובלק ה שסיבהמנובע והפחד  כלומר כל החשש
 . אל בלעםמלאכים הוכרח לשלוח  יראים ונבוכים

 

  (ד' במדבר כב) "את ירק השדה כלחוך השור... ילחכו הקהלעתה "
  את ירק השדההשור  בראות. חייםהבעלי שונה משאר השור האכילה של דרך ש, הקדוש "אלשיך"מבאר ה

 הוא פיו וה אותם להעשבים ומכניסאת חותכת היא ו, העשויה כמגרה ומגל ,מוציא מפיו החוצה את לשונוהוא 
 כי . ילחכו הקהל בלשונם, אומר בלק, ךכ, אותו ולוחךאת הירק קוצר שבאמצעות הלשון השור צא יו. אוכל

 זכות אמנם , מושיעם של ישראל הוא בפה ו המדיינים שכוחו שלאמרמו שלא כ ,כלומר, "הקול קול יעקב"
 היא , "הקהל"ה לרמוז במי, כאשר הם מאוחדים, זכות הרביםגם אבל , של המון העם מזכותם הרב מושיעה

  . ה נשמע להם"והקב רבה מאוד
 

  (ד' במדבר כב)" את ירק השדה כלחוך השור"

 (טו 'יא דברים) "ושבעת ואכלת לבהמתך בשדך עשב ונתתי"
 'ג בראשית) "השדה עשב את ואכלת" הראשון האדם את לליקה "שהקב "קדושת לוי"בב 'רבי לוי יצחק מברדיצמבאר 

של מעשים בתלויה  תבואהה, כלומר, ותומצ בו יש אוכל אדםהש מה כלומסביר את הקללה על פי הידוע ש, (יח
, (י 'כב דברים) "יחדיו וחמור בשור תחרוש לא": נאמר חרישה בשעת, ותומצ מעשים אלוב ויש, ולקצור לחרוש ,אדםה
 במאכל ישש הניצוץאת האדם  מעלה ותוהמצ ידי עלש צאוי, (ט 'כב םדברי) "כלאים תזרע לא" תמצו יש זריעהשעת בו

של  עשיות בהם אין ,האדם ידי על נזרע אינוש ,השדה בעשב אבל. ותומצ בהם ישש המאכלים בכל וכן, ההוא
 מאכל שיאכל ,הראשון אדםה את ה"קבה ללישקי הקללה הווז, םאכילתעל ידי  םאות להעלותן אפשרות ואי, תומצו

 ונתתי"הכתוב  רמזמה ש וזה. המאכל בתוךשיש  הניצוץאת  להעלותבעזרתה  האדם שיוכל הומצו שום וב שאין
 מצותאת  בה יש הבהמה באכילתו, הבהמהאת  אוכל והאדם ,העשבאת  אוכלת כשהבהמה כי, "לבהמתך בשדך עשב

 הבהמה כי, עלייה יששהבהמה אכלה  עשבל גםש זה ידי על צאיו, בשר אכילתל ותהקשור מצות ושאר, שחיטהה
 . כן גם העשבאת  מעלההוא , תוצולאחר עשיית המ בהמהת א האוכל והאדם, עשבאת  אוכלת

 

 (כט' במדבר כב)" התעללת בי כי"
ולא , שהאתון פתחה את פיה ,הפלא הזהאת שראו ם שהלכו עם בלעם נעריהשני על שרי מואב ותמיה על  רבינו בחיי

ומתרץ שיתכן הדבר ששרי מואב והנערים הקדימו בהליכה את בלעם כך שהוא , מאומהאמרו לא שום שאלה ושאלו 
אותו בהיו  םלוכגם אם נאמר ש, מעמדאותו הלא היו בהם כי דבר לא ראו לכן ו, אירע לו הנס הזהנשאר לבדו בעת ש

פי כ, רוח הקדש לאנשישמע וראה כשם שזה קורה בלעם לבדו  עדיין יתכן שהם לא ראו ולא שמעו ורקעמד מה
  ('דניאל י)" והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה ,וראיתי אני דניאל לבדי את המראה"שכתוב 

 

 (כא' כדבמדבר ) "בסלע קנך ושים מושבך איתן"
 ,במדבר ,בארץ איתןהיו הם כששבת עם ישראל יאתה התי, "איתן מושבך", אומר כאן בלעם לקיני" ספורנו"לפי ה
 יהיהעדיין יהיו גבוהים וחזקים כאשר עם ישראל גם , "בסלע קנך ושים", המעשה הזהת בזכו, לכן, לא זרועה בארץ

 "בעשירותךעליך יפול  ,גר אתך בעניותךשמי "ל "זמו שאמרו חקנך עמהם כ
 

 

 

 "ברית יצחק"ו" חנוכת בית"ספרים ל": בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ

 ה יוסף בן חמו"ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטים  :"מאיר השחר"חברת הבקשות 
 02:02-03:02ת "נוה גן פ" שבת אחים"בית כנסת  ה יוסף בן חמו"בהדרכת ע" דף יומי"שיעור  :"ויזרע יצחק"מדרשת 
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