
 
 

 

 'די שנה                       
 

  
ְזרַ֤  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ " ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ ֵמאָ֣  ואה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ה ׁשְ   )הּו ה' " (בראשית כו' יבים ַוֽ

 

 
 )כב" (במדבר כב' להים כי הולך הוא-אף א ויחר"

" דעת זקנים מבעלי התוספותדעת זקנים מבעלי התוספותדעת זקנים מבעלי התוספותדעת זקנים מבעלי התוספותללכת. מבואר ב"נתן לו רשות ף על פי שהוא אלפי הכתוב, הקב"ה כועס על בלעם 
הסברא שאלא הולך. לא היה את ישראל, הוא  לקללדעתו באם לא היה ו ,בלעם הרשע נכרת מתוך מעשיו ו שלמחשבתש

בו  זרנראה שהקב"ה ח ךכם א "לך"אמר לו ר כך ואח "לא תלךאמר לו בהתחלה "הקב"ה שמאחר בלעם היתה ש של
ו לעלות בדעתו שאין הקב"ה ילע היהשהרי על בלעם, לפיכך חרה אפו של הקב"ה את ישראל.  לקללשלא דעתו גם מ
חומד בלעם הוא לפי שראה ש בלאל את ישרא לקלל תריההיה בזה לא  "לך אתם קום"וכשאמר לו  ,מדבריובו חוזר 
להודיע כדי  ,לשטן לו מלאךהקב"ה שלח לו  ןלכאותם הלך על דעת לקלל אלא שבלעם  ".לך אתם"אמר לו לכן  ממון

 . מחשבותיואת שהוא יודע לבלעם 
 

  )כד " (במדבר כב'מזה וגדר מזה גדר"
ו חז"ל ואמר .לבן הארמיובין בין יעקב  עדהגל שהיה בעצם א יהגדר ה האותשמפרשים מביא את דעת ה "חזקוניחזקוניחזקוניחזקוניה"

בא  ןלכ ,קללםכיון שבלעם עובר כעת את הגל על מנת להרע לישראל ול. ו"רשעתיים כושןהוא בלעם הוא לבן הוא "
ועל זה נעשה  ,הוא הגל הוא הגדר ".רגל בלעם אל הקיר אתותלחץ "ב וכתמו שו כל להזיק ,שהיה עד ביניהם ,הגל

 ". שפיוילך "שנאמר  חגרבלעם 
 

  " (במדבר כב' לב)ויאמר אליו על מה הכית את אתונך"
מה מסתתר מאחורי שאלת המלאך? והכי הוא בא לתבוע את עלבונה של האתון?  ר המור"ר המור"ר המור"ר המור"וווורבי אברהם סבע ב"צררבי אברהם סבע ב"צררבי אברהם סבע ב"צררבי אברהם סבע ב"צרשואל 

 ולמר ראה אותו שר אחד ואאדונו. נפל הכה אותו כשהחמור ו ההיה הולך עם חמורו בדרך רעשאדם זאת לל ישמומ
כעין זה עונה בלעם למלאך ואומר  .כמוךמשפחה קרוב יש י של חמורלתי שידעהשיב לו לא ? על מה אתה מכה חמורך

א שבאמת שאלת . אל"אם רע בעיניך אשובה לי"להליץ עבור אתוני. ולכן  "צב לקראתי בדרךילא ידעתי שאתה נלו "
נצטויתי , בכל זאת, ולא ברית אבות ,ין לה זכותומה האתון אשר א"ישראל. וכך אמר לו עם לזכות המלאך היתה רק 

ברוב חמדתו שרמז לו בזה המלאך  כמה",ומה כחת אל אומה שלמה שאתה מבקש לעקור ע, עלבונה מידךאת לתבוע 
ילו ואהמלאך,  נסתמו עיניו כמי שאינו רואה. והאתון במיעוט חכמתה וראייתה נטתה מפני, ותו לקלל את ישראלוותא

 ". כי אנכי יצאתי לשטן" הלא ראבלעם, 
 

 ) ז במדבר כג'( יעקב" לי ארה "לכה
 יש ישראלעם  לצא, חיותם עיקרממנה הם יונקים את ו ,טובה דהימשהיא  איזה להיות צריכה אומה לכל, יכללבאופן 

הוא אמנם , לישראל להרע רצה ,הרשע בלק ,כאןש רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"אומר . טובות דותיהמ כלאת 
 שיש טובהה המידה יאהו זבלעם אי אצל לבררהזה  הרשע רצהבכל זאת , טובות דותיהמ כלאת  בישראלידע שיש 

 "ארהכי ", לי" ארה לכה" שאמרסיבה הו וז. לישראל להרע יכולתה בידושבזכות מידה זו תהיה , מישראליותר  באומתו
 דותימהמ לו שיש דהיהמאת  אצלו לברר רצהבלק ש, בתאנים "אורה") :עג שבת( ל"חז כמאמר "בירורשל " לשוןהוא 

, יעקבשל  תודימהמ אצלי שישהמידה  מה בררבא ו, "יעקב לי ארה לכהו ההבנה של הפסוק: "וז. ישראל של טובותה
 ישראל", נוכל לקלל את ישראל.  זועמה ולכה" זה ידי ועל
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  יואר" (במדבר כב' ו) תאר ואשר מברך אשר תברך "את
    . . . . """"רהרהרהרהססססונשיא בעמך לא תאור. כן הוא במונשיא בעמך לא תאור. כן הוא במונשיא בעמך לא תאור. כן הוא במונשיא בעמך לא תאור. כן הוא במלא תאור את העם, לא תאור את העם, לא תאור את העם, לא תאור את העם, """"

 ,"לכה ארה לי את העם הזה כי עצום הוא ממניהפסוק " שופיראת המסורה על פי  רבינו החיד"א ב"פני דוד"רבינו החיד"א ב"פני דוד"רבינו החיד"א ב"פני דוד"רבינו החיד"א ב"פני דוד"מבאר 
בקש  משום כךבלק,  יצא מזרעגם ידע שדוד יעשה שפטים במואב, ודו וש דוד המלךשל  ותוקף גדולתעל בלק ידע ש

", כי עצום הוא ממני", "קלל אותיהיינו "ד", ארה לי"אמר לכן דוד. כך לא יצא ממנו זרעו ו מבלעם שיקלל אותו שיכלה
 ", הוא העם לא תאור אתהכתוב "שאמר . לפי זה מה דודיצא וממנה , מזרעיכי רות תצא  ,מסיבתיהיא ישראל שעצמת 

 .לא תאור" הכוונה היא לבלקונשיא בעמך ומה שאמר "ישראל,  לכלל
 

 כו) במדבר כב' ( "ה' עבורויוסף מלאך "
        ))))רש"ירש"ירש"ירש"יהראהו" (הראהו" (הראהו" (הראהו" (    אבותאבותאבותאבות    סימניסימניסימניסימני    מקומות?מקומות?מקומות?מקומות?    בשלשהבשלשהבשלשהבשלשה    לעמודלעמודלעמודלעמוד    ראהראהראהראה    "מה"מה"מה"מה

) כא 'אבות ד( "מוציאין את האדם מן העולם ,הקנאה והתאוה והכבודש"חז"ל " על פי מה שאמרו פנים יפותפנים יפותפנים יפותפנים יפותמבאר ה"
כי  ,קנאההא יה ",עין רעה"תלמידיו של בלעם הרשע ו שאמרו חז"ל "מבבלעם, כמאצל היו המידות הרעות הללו  וכל

והיפוכם בתלמידיו של אברהם  .הוא התאויה ",ונפש רחבה"ה, והכבוד והגאו םה ",ורוח גבוהה"עינו רעה בשל אחרים, 
הראה לו סימני אבות בא המלאך ולהטיל עין הרע בישראל,  ,ת כבוד והממוןול תאוגלב ,דרךכיון שבלעם היה בו .אבינו

 "גבורה"בחינת הוא , ויצחק "הוהתאומידת "א תיקון יהש "חסד"לו, כי אברהם הוא בחינת מידות אשהיו מתוקנים ב
מאברהם יצא פסולת ש שרדו חז"ל במזמרו". כבוד"בחינת ההוא ישראל  "תפארת", ויעקב "קנאה"תיקן את הובה 

שהיה לו בדרך לשטן יצב מלאך ה' יהתלכן לידת יצחק היו בני קטורה,  יהוא ישמעאל, וגם אחרו ,לפני לידת יצחק
לא  יהשניהבפעם  ןהוא עשו, לכו ,לבדביצחק יצא פסולת מצד אחד משמאל, אבל גם ממימין וגם לנטות לצד הרע 

  מקום לנטות אלא מצד אחד.לו היה 
 

 )ט 'ג(במדבר כאראנו״  םכי מראש צרי"
גם האמהות שרה, ידוע ש ו כןמכעשה עמו נס ופקד אותו בזרע של קיימא. קב"ה ידוע שאברהם אבינו היה עקר, עד שה

מדוע באמת  דרושים"דרושים"דרושים"דרושים"----יוסף חיים ב"בן איש חייוסף חיים ב"בן איש חייוסף חיים ב"בן איש חייוסף חיים ב"בן איש חישואל רבינו רבקה, רחל ולאה היו בתחילתן עקרות עד שה׳ ריפא אותן. 
וימת הוא מוליד גם את סמבחינה מהוא ם מביא בן לעולם, דאהאשר ומתרץ על פי הידוע שכעקרים?  היו אבותינו

והיכולת ההולדה  חו את כן שללב הוא זה שהורישון שצאצאיו עד סוף כל הדורות, כיואת כל ן שלו ניאת הו, של נכדה
, רצה הקב״ה לנתק את קשר אצל האבותיוצאי חלציו.  כלעם צא שלכל אדם יש קשר יושרשרת הדורות. את ך יהמשל
 אבותהשגרם הקב"ה  . ולכן,עם בני ישראלכדי שלא יהיה להם חלק  לבן,ו , בתואלחתרהם, לאבותיהאבות בין בני יש ש

 ,הםורק  ה, הםז יל ידיקבלו את כח ההולדה מהוריהם, אלא כח ההולדה שלהם יהיה חדש ועצמי וע יהיו עקרים ולא
. הוא״ הקב״ה לבלעם ״לא תאור את העם כי ברוךאומר ש המלפרש את ניתן האומה הישראלית. על פי זה  אבותיהיו 

לקלל ו״להתחכם״ ניסה  בלעםלא שברוכים. אהם כבר יצחק ויעקב כי לך אפשרות לקלל את זרע אברהם  ןאיכלומר, 
ך גם על עם ישראל. א זו תחול הקללההובדרך , של הקב״הה ברכהשהם אינם בכלל  ,, לבן ובתואלחאת זרעו של תר

ולא לקודמים להם, בלבד ויעקב  יצחק ,אברהםאבות ישראל מתייחסים להרי שמהות היו עקרים, יכיון שהאבות והא
כאשר מסתכלים על יחוסו של עם  ,:״כי מראש צורים אראנו״זה מה שאומר הכתובול. וחלה לווממילא הקללה לא יכ

אב לבני ישראל, נחשב כתרח אינו בל אבינו, א אברהםדהיינו  ״ראש צורים״האת רק נובע, רואים וא ישראל מהיכן ה
, אפילו שב״חלא ית םויג״הן עם לבדד ישכן וב, בלבד ולא מי שהיה לפניהן. לכן אלו האמהות, ״ואשורנ ״ומגבעות

 אינם נחשבים לצאצאיהם. הם כי ישראל לא יהיו בכלל הקללה לבן ובתואל,  ם שלאת זרע אקלל את זרעו של תרח אואם 
 

 ז) 'כהבמדבר ( "ויקח רמח בידו ...וירא פנחס"
לעולם ילמוד אדם תורה "בגמרא המובא על פי ומבאר  פנחס? מה ראה רבי אלימלך מליזנסק ב"נועם אלימלך"רבי אלימלך מליזנסק ב"נועם אלימלך"רבי אלימלך מליזנסק ב"נועם אלימלך"רבי אלימלך מליזנסק ב"נועם אלימלך"שואל 

הרי תורה ומצות הנעשים בלי כוונה כי ידוע ש ):(פסחים נ "ומצות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה
לבד המצוה באדם לומד תורה או עושה מצוה שלא לשמה נברא מזה רק גוף ר השאכשומצא י .כגוף בלי נשמה םה

ויש ביד הצדיק הלומד  .רמ"ח אברים רוחנייםזה נברא על ידי , לשמהתורה ד הצדיק הלומת, אעומת זל. בלא נשמה
תורתו החסרה בנשמה את ה םיללהש יכולוהוא התורה והמצות של זה שלמד שלא לשמה, את לשמה יכולת להעלות 

 תבא לידשנלמדה שלא לשמה , שהתורה "מתוך שלא לשמה בא לשמההביטוי "וזה פירוש  .לבדבשל זה שעשה הגוף 
(תהלים "  תפלה לעני כי יעטוף" לפי זה ניתן לפרש גם את הכתוב .ה על ידי אברי הנשמהן אותהלומד לשמה והוא יתק

שיחבר את עצמו עם הצדיק היא ותקנתו , אינו יכול לכוון בתפלתו" שעני בדעתל"א יה "עניל "ששהכוונה א)  'קב
הוא והצדיק  ,הזכה, כי תפלת העני נשארה בלא נשמה יעלה את תפלת העני עם תפלתו צדיקוה ,ן בתפלהוהגמור המכו

? תקבל תפלתו לרצוןתשמה יעשה העני , "תפלה לעניי  הבנת הפסוק: "הווז .ועל ידי זה תפלתו עולה ,נותן בה חיות
, הצדיק ישפוך "ולפני ה' ישפוך שיחו" זאו", חיבורשל "הוא לשון  "יעטוףכי " ,, שיתחבר עם הצדיק גמור"כי יעטוף"

 . ה באהבהאות ', לקבלהאת השיחה של העני לפני 
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    לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמולימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמולימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמולימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו    ::::חברת הבקשות "מאיר השחר"חברת הבקשות "מאיר השחר"חברת הבקשות "מאיר השחר"חברת הבקשות "מאיר השחר"
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 Yossef.Benhamo@gmail.com או בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר
   לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:

 יוסף בנימין בר חביבה.


