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  מעיות יואב - בלקפרשת 

  ו"הרב יואב שוכר הי   
לאחר  – "וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי"

ועוג שהיו חזקים ביותר ולא החשיב   סיחון שראה מפלתם של 
  .את עצמו למלוך

  

   .הבין שקצו קרב  ובא -"קץ מואב מפי בי ישראלוי"
  

פה מזכיר בלק לבלעם שהיה יועצו של - "הה עם יצא ממצרים"
' כל הבן הילוד היאורה תשליכהו' ,פרעה והוא תן עצה לפרעה

ורצה  ,שידע בלעם שעתיד להיוולד מושיען של ישראלמשום 
ה בלק ופ, י משה"למוע את קיומו ואת יציאת ישראל ממצרים ע

  . פוגע בו בכווה כדי לגרום לו לקלל את עם ישראל
  

לא מתיר לו ללכת איתם ' אומר לשליחים שהבלעם מצד אחד 
יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל  אם " :ואומר להם

אבל לומדים מפה כמה גדולה היתה תאוותו  , "'לעבור את פי ה
  ..ביתושל בלעם שרצה שבלק ישלם לו כסף רב מאוד מלוא 

  

: כמו שכתוב -"שמע"יתרו : עצום בין יתרו לבלק  הבדלקיים 
, שזו דרגה מוכה וזה הספיק לו לחזור בתשובה . וישמע יתרו

וחיפש איך להכחיד את עם  , והגיע למסקה הפוכה ,"ראה" ,בלק
 ורצה , שורוהמשיל אותם לשור שעוקר את העשב עד הש , ישראל

שהשור עוקר את  ,מזיקיםלומר בזה שעם ישראל הם בחית 
וכאילו ישראל כביכול מזיקים לכל מי שמצא  ,העשב ממו יזון

  .סביבם
  

בשיוי  "ארה" -"לכה ארר לי את העם הזה"הפיה לבלעם היא 
  .ראה בחכמתך כיצד לפגוע בהם, אותיות ראה

  

בלק בן ' :והוא עוה ? שואל את בלעם מי האשים האלה' ה
, קין: שלושה השיבו שלא כהוגן" מלך מואב שלח אלי.. צפור

חזקיה השיב ' השומר אחי אוכי'קין השיב . בלעם וחזקיהו
מארץ רחוקה ' : עהו " מאין באו אותם האשים"לישעיה ששאל 

  .לאמר..בלק בן ציפור שלח אלי: וגם בלעם  השיב .  'באו אלי
  

מלשון יקוב  , 'קבה לי אותם'מבקש  שבלק  ועוד מסביר בלעם
אם יש בהם עבירות ויקטרג  לראות  כביכול , ההרהדין את 

  .עליהם
לומר שגם אם יהיה ', לא תאור את העם כי ברוך הוא' : עוה' וה

, דע לך כי ברוך הוא  ,בכוותך לברך ובזה להמעיט מברכתם
  . 'שכבר מבורכים הם לה

רוצה  ,בלעםמתיר לבלעם ללכת עם אשי בלק ורואים ש' לבסוף ה
בש בעצמו את אתוו ולא ביקש מעריו ברעת ישראל שכן ח

  .לעשות זאת עבורו
  

והאתון רואה אותו והיא סוטה  ,בא ומתייצב מולו' מלאך ה
והיא לוחצת את רגלו של בלעם  ,מדרכה עד שהגיעה למקום צר

ופה יש רמז ללבן שכרת ברית עם יעקב  .אל הקיר שהוא מאבים
ופה מזכיר עד מאבים שלא יפגעו אחד בשי -ועשו בייהם גל

  .לבלעם שהוא בא לעבור על שבועת לבן
  

דיבור לאתון והיא פוה   ותן כח' ה, כאשר בלעם מכה את האתון
  ל"וחז . 'רגלים שלוש  זה   הכיתי  מדוע' : בשאלה  לבלעם

עם שחוגגים שלוש  "ברך"שבלעם רוצה ל ,מכאן רמז :מפרשים
   . רגלים

  

וכי ? על ביאור זה ל עומדים דוקא"מדוע חז: ושאלת השאלה
שלוש רגלים מעלתם יותר גדולה מכל המצוות שצטוו בי 

  ? ישראל

  
 ) ט"י/ה"פ(שהמשה באבות כפי  ,ד שיש רמז בביאור הזה"ולע

ו שיש להם עין שאדם יהא מתלמידיו של אברהם אבי :אומרת
ולא יהא מתלמידיו של בלעם  ,ופש שפלה ,רוח מוכה, טובה

  . עין רעה ורוח גבוהה, הרשע שיש להם פש רחבה
והמידות הטובות רמוזות בשלושת הרגלים שעם ישראל חוגגים 

שעם ישראל מורגלים , מלשון הרגל "רגלים"כל שה וקראים 
  . במצוות

  

שאדם עוזב את ביתו עם  ,שפלהמעידה על פש  חג הסוכותמצוות 
  . כל התאים הוחים והולך לדור בסוכה

  
מעידה על עין טובה שאדם מראה מידת  חג המצותמצוות 

  .ההסתפקות ואוכל מצות
  

שאין התורה שורה  ,מעידה על רוח מוכה ,חג השבועותמצוות 
י שעם ישראל צועים שבאומות זכו "אלא במקום מוך וכן ע

  .די התורה מתקיים כל העולםשעל י ,לקבל תורה
  

מסביר לו שהאתון המלאך  ,לאחר שרואה בלעם את המלאך
  .שאתה חות ממה, ומראה לו ,ראתה אותו ולכן סטתה מהדרך

   

מה אקוב לא " שראה בבואה , מסביר את המשל  -"וישא משלו"
תמות פשי .. כי מראש צורים אראו ומגבעות אשורו.. קבה אל

  .כלומר רצה לחזור בתשובה" חריתי כמוהומות ישרים ותהי א
 א זימה"שהקב ,לבלק  תן עצהולאחר מכןובלק שולח , ה שו  

  .לפתות את עם ישראל בעבירה  את בות מואב
  

 -"וידקור את שיהם את איש ישראל ואת האשה אל קבתה"
למצוא בהם פגם כדי  ,"לך קבה לי את העם", בלק הרי ביקש 

שעשה פיחס ביטל את הדין שגזר על  ומה ,להעמיד עליהם דין
  .ישראל

 400מייצגת בגימטריא ' האות ת  -'קבתה'ל' קבה'הבדל בין 
י שפיחס "וע. ' ויצא עשו לקראתו וארבע מאות איש עמו'בחית 

ביטל דין של ארבע מאות , ח מצוות"ה בחית רמזש ,לקח רומח
צר ותע" :ואז אמר ,'ועבדום ועיום ארבע מאות שה'בחית 
  ".המגפה

  

ממלכת 'יהי רצון שתחזק במידות טובות ושמור על היותו 
ובזכות שמירה על המצוות זכה במהרה  ,'כהים וגוי קדוש

בימיו לביאת משיח צדקו ולראות בית תפארתו עומד על תלו 
                   )ל  תצבה"לעילוי שמת הרב שלמה בוסי  ז(    .בעיר קדשו אמן

  

  !שבת שלום                                                  
  

להצלחה ". התותח"י רשת המזגים "דף זה תרם ע                     
  .יר"אכ. ולכל בית ישראל,  לקוראיו, טובה להם לבריאות לברכה

  
  

.  ה"תצב. ל "שלום  בוסי זצ' ת המוח  רלעילוי שמ,  טור זה תרם
  .ה"תצב. ל "ולעילוי שמת המוח רפאל בן מאיר מגדלי ז
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  yairus@gmail.com: אי מייל       8829751-09: פקס



 
  

  עין שליחות בלק לבלעם
  ה"חיים בן שלום  בוסי זלההרב מאת                       

  

  . וירא בלק בן צפור  את כל אשר עשה ישראל לאמורי
צפור מלך  ובלק בן" -כן כתוב, ל הה בלק היה מלך מואב"ארז

כ היה ראוי שיאמר וירא בלק בן צפור "וא. "למואב בעת ההיא
  ?ומדוע לא הזכירו פה בשם מלך. מלך מואב

  
ממה שהרגו  ויתכן לפרש כי כאן גילה לו הכתוב פחדו הגדול 

כי מן היום שראה את כל   .שי המלכים הגדולים סיחון ועוג
  . ךלא היה מחשיב עצמו כמל, אשר עשה ישראל לאמורי

ויהיה בעת . ומפי זה הזכירו הכתוב בשמו סתם לא בשם מלך
בעת . כלומר בעת ההיא, בעת שאבדו שי המלכים, ההיא

, מיתתם היה עדיין מלך אבל אחרי זה לא החזיק מעמד למלך
  .אך בלק סתם

  
 :הה בלק שלח אל בלעם לאמר לו -'וגו הה עם יצא ממצרים

אבותם  שתראה שעם  פ "אע ,אל תתירא לקללם מפי אבותם
ולא שלט בהם  ,למעלה מן הטבע' ויעקב עשה ה  אברהם יצחק
  .ומשערי הכוכבים  הוראת המזל

 ,ועד אמן על זה מאברהם ושרה שלא היו ראויים להוליד 
  . שלך  צא מאצטגיות ,ה לאברהם"ואמר לו הקב

  
הה אל תחשוב שגם על העם הזה לא תשלוט כח הקסמים 

יען כי הבט וראה ההפרש בייהם לבין  . ומשערי הכוכבים
שמתם   כי  אלו כל כוחם ומעלתם בזה הוא רק מצד. אבותם

  . הקדושות
  

ל זה קרוב שיצאו ממצרים "ר,  הה עם יצא ממצריםומאחר 
  . שהיו בה גוי מקרב גוי וטמאו פשם בתוכה

כדי שיזכו למעלת  ,לאבותםכמו קדושת הפש  םכ אין לה"א
  .  אלהאבותם בעייים כ

  
הלא ידוע כי שמת אדם , הה כיסה את עין הארץושית 

השמה הזאת ', מעצמותו ית' הראשון אשר ופח בו מאת ה
.  היתה קדש קדשים בתכלית הקדושה עד שאין הפה יכול לדבר

התגבר , ואחר שאכל מעץ הדעת טוב ורע וגם הרע שרשה בו
לדות הרע על הטוב וכאשר התחיל להוליד תולדות היו התו

  . כ"ע. משכים דור אחר דור מצד הרע
  

כלם היו מכעיסים  ,כל הדורות מאדם ועד ח ומח עד אברהם
עד שבא אברהם שבתוכו התפשט שמת אדם הראשון . ובאים

. לשלשה אבות. והיא התחלקה לשלשה חלקים. הקדושה
מפי שהיו כלם . ויעקב קרא אב. לפיכך גם יצחק קרא אב

כ היו השבטים "ע. ב חלקים"כ חלקו לי"שוים במדרגתם ואח
ז התחלקה השמה לששים "ואח. קטים במדרגתם מהאבות

  . כ יש בכל אחד מישראל חלק קטן מהקדושה"ע.  רבוא ישראל
  

פן גם המה יזכו ,  אל תירא מישראל וזה אמר בלק אל בלעם
, כי הפרש גדול יש בין מעלת אבותם למעלתם  .לההגת אבותם

כ "ע,  עם ישראל הה כיסה את עין הארץ  כי הן רבים עתה
  . קדושת כל אחד מישראל הוא יצוץ קטן מקדושת האבות

  
והכוה שגם אבותם לא זכו . שהוא יושב ממוליועוד שלישית 

כשהיו בארץ ישראל שהיא איה תחת  רקלמעלתם ולגדולתם 
וזכות קדושת הארץ סייעה אותם לעלות  ,יםרשליטת הש

  . למעלות רמות
  

ה לך לך "ש בפירוש לגבי אברהם אביו שאמר לו הקב"מוכ
 ל שאמר "י ז"רש' ופי. ושם אעשך לגוי גדול' מארצך וגו

אבל שם  ,ל  אי אתה זוכה לבים"ה לאברהם כאן בחו"הקב
  . בארץ אתה זוכה לבים

  
  
  
  

מצא שהארץ גרמה להם כל זאת ועל ידה יצאו אבותם מתחת 
העם הזה הוא יושב   כ"אבל משא. ים והמזלותרשליטת הש

ל ולא כסו לגבול ארץ "דייקא שעדיין הוא בחו , ממולי
,  דייקא "עתה". "ארה לי את העם הזה עתה"ולכן . ישראל

כ כשיבאו לארץ "כי אח. בלי איחור ועיכוב קודם שיכסו לארץ
  . לא תוכל לעשות לו מאומה

  
להבין מה דעת  -ויוסף עוד בלק שלוח שרים וכבדים מאלה

האם חשד  , ל אמרו עליו כי קוסם גדול הוא"אשר חז בלק
ומה גם שבלעם  . 'באמת שבלעם יוכל לעשות דבר בלי רצון ה

ולא  . בפי אותו אשמור  לדבר' בעצמו אמר לו את אשר ישים ה
  . 'אוכל לעשות מאומה קטה או גדולה גד רצון ה

  
ועוד . ובלק התחזק עליו פעם ושתים ושלש שבודאי יקללם

במדרש ברכתו של בלעם היה שמע מסוף העולם ועד איתא 
דבלק ובלעם שיהם  ,וראה טעמו של דבר. והוא תמוה. סופו

. כי הקללות של בלעם לא יפעלו כלום ,היו יודעים את האמת
אך היה . ובלק רצה באמת לעשות מלחמה גדולה עם ישראל

וכי  ,ירא ורצה לקבל עם רב מאומות העולם להלחם עם ישראל
מע לו לעשות מלחמה עם ישראל אחרי שהיכו את שי מי יש

  . מלכי האמורי אשר לא היה דוגמתם בעולם
  

וכל   .את ישראל  לכן התחכם בלק לשלוח לבלעם שיקלל
האומות האמיו כי קללות בלעם יוכלו לפעול פעולות רעות 

הכל  ,ואמרו כי מה שישראל כבשו את סיחון ועוג ומואב,  מאד
  . עםהיה מחמת קללות בל

  
וכאשר ישמעו כל העמים כי בא בלעם לקלל את ישראל 
יתחזקו לבבם למלחמה ויתאספו כחול אשר על שפת הים 

  . ואז בטח יכיעו את ישראל, להלחם עם ישראל, לרוב
  

ה שמוכרח לברך את ישראל היה "וכאשר שמע בלעם מהקב
. שלא יהיה ודע להאומות מה דיבר ,רוצה לברכם בחשאי

  . ובלק לומר כי בלעם קיללם ויכולים בלעם
  

ה פתח את אוזיהם של כל האומות שישמעו "מה עשה הקב
דברי בלעם בברכו את העם ואז בודאי לא יצאו למלחמה עם 

יאמרו אם בלעם עוד . ב  .מחמת חיזוקן של ישראל. א. ישראל
את עצת הרשעים ' ובזה הפר ה.  ברכם מי יוכל לעמוד מפיהם

וכל האומות ברכו את . ללה לברכהאת הק' ויהפוך ה. האלה
הובא מספר (  .כי אמרו אם בלעם מברכם כל שכן אחו. ישראל

  )ה"ה תצב"י הרב חיים בן שלום זלה"שכתב ע  "ליקוטי חיים"
  

  !!שבת שלום
  

  ל"מדרשי חז

   
 )יד –כב ( העם כי ברוך הוא לא תאֹור את 

 12 ה לבלעם אלה הם"רמז לו הקב, 12  מיה  "הוא"  המילה
  כולם מבורכים ועומדים ולא זקוקים לא לברכות שלך, שבטים

 .ולא לקללות

 

  .)כ –כג ( ִהֵּנה ָבֵר1 ָלָקְחִּתי ּוֵבֵר1 ְולֹא ֲאִׁשיֶבָּנה
רגלו   לחצה  על כי הלך לקלל אמם  : מתרעם בלעם הרשע

  .עצם הברך והיה חיגר  וקעה
ּוֵבֵר. ְולֹא  אך , שהוא מברך מן הראוי שהברך תתרפא אך עתה
 .לקדמותה הברך לא אשיב , למרות שָבֵר. ָלָקְחִּתי, ֲאִׁשיֶבָּנה

 

  
.  לו ולמשפחתו, ו לברכה ולהצלחה"י אייל בוסי הי"טור זה תרם ע

  .ה"זלהשלום בוסי ' ר ולעילוי שמת סבו המוח הרב חיים בן 



  
  

  פרשת בלק
 ויזבח בלק  בקר צאו ובקר  וישלח לבלעם ולשרים אשר

  איתו
  ל"משה בן מרים ואברהם לויאן זצ' הפרשן רמאת 

ֵמִבין שצבאית הוא לא יכול ,  בלק בן ציפור מלך מואב הרשע
שזה עתה יצח שי עמים גדולים ,  להתמודד ִעם  עם ישראל

  .הוא מלא פחד ומחפש פתרוות  ,ממו
  
יחד עם ראשי ִמדין  הולכים להביא את בלעם הרשע שיבוא  

  . אלויקלל את ישר
  

מביא הכתוב את אשר ) 'ב פסוק מ"במדבר פרק כ(, בפרשת בלק
ויזבח בלק בקר וצאן וישלח לבלעם ולשרים ":  עשה בלק לאמר

  ."אשר ִאתֹו
מן הפרות  בקרבשר   ,בלק הרשע זובח שי סוגי בשרים 

והוא שולח את , מן העזים כבשים ואיילות צאןובשר ,  והשוורים
  .ולשרים שהם פמליה של המלך, הבשר לבלעם שהוא אורח שלו

  
? שאלת השאלה מה סוג הבשר שִקבל בלעם ומה קבלו השרים 

. או רק סוג אחד? גם בשר בקר וגם בשר צאן האם בלעם קבל 
או רק סוג , האם גם בשר בקר וגם בשר צאן? ומה קבלו השרים

  ?אחד
  
 משה בן מרים ואברהם לויאן' הפרשן ראת התשובה ותן לו  

  ).בתמוז' ה: שיום האזכרה שלו חל בתאריך(ל  שמתו בגן עדן "זצ
  
. תורתו הקדושה כתובה על פי כללים שקראים כללי המקרא 

, לא פעם או שואלים מדוע במילה מסוימת חסרה אות מסוימת
מדוע . ה עם האות יודמה קור, חסרה' או האות ה',  למה אין א

  . מילים כתבות עם חולם מלא או חולם חסר
  

 ואתהבמקום , תדבר אליו ְוַאת ,בפרשת ואתחן כתוב: דוגמא
  . כללי המקרא ותים לו את כל התשובות). ד"כ-'דברים ה(
  

ששתי המילים הרחוקות מתקשרות : אחד מכללי המקרא אומר
מתקשרות  ושתי המילים הקרובות, ומתחברות בייהן

  . ומתחברות
  

או , השאלה הייתה איזה סוג של בשר קבלו בלעם והשרים
א שבלעם "ז.  קרובה למילה בלעם" צאן"רואים בכתוב כי המילה 

.  ואילו המילה בקר רחוקה מהמילה שרים, הרשע קיבל בשר צאן
  . א שהשרים קבלו בשר בקר"ז
  

שיעשו  וגם לסוחרים כשהתורה אומרת לשופטים : דוגמא וספת
לא יהיה לך בכיסך ֶאֶבן וָאֶבן גדולה   "משפט צדק מופיע הפסוק

המילה ֶאֶבן ? מה זה אבן בסגול לעומת אבן בקמץ.  "וקטה
היא קטה ולא , שמוקדת בסגול משמעותה אבן אחת

בקמץ היא אבן גדולה חזקה  ָאֶבןלעומת זאת המילה , משמעותית
  . ומשמעותית

  
" ירדו במצולות כמו ָאֶבן", בעו ביםאיך המצרים ט: ועוד דוגמא

אצלו כתוב . טביעה חזקה ומשמעותית, פרוש הדבר שכולם טבעו
בקמץ קרובה למילה גדולה  ָאֶבןהמילה . גדולה וקטה ֶאֶבן וָאֶבן

והמילה ֶאֶבן בסגול רחוקה מהמילה קטה ושתיהן , והן מתחברות
בות לא לחים המילים מופיעות בסדר כמו שהן כתו, מתחברות

  . בפסוק
  

 ולעילוי שמתם  יהי רצון שדברי התורה שאמרו יעמדו לזכותם
ורבי  , ל "זצ ,שי הצדיקים רבי משה בן מרים ואברהם  של

ויהיו .  ה.ב.צ..ת, שמתם בגן עדןל "שלום בוסי  זצ' בן ר חיים 
   . מליצי יושר עבור משפחתם ועבור כל עם ישראל ואמר אמן

  )ו"י ציון לויאן הי"הובא ע(                                                           
 

  !!שבת שלום
  

  
  

  

 )כג-כד, שם ( יה משמו אלחוישא משלו ויאמר אוי מי י

  

  הן"  ,היהודי אמר המלך לרב , "היהודים, מתפלא אי עליכם"
, ואם כך. שכן מאמיים אתם באלקים, עמכם  ובון הוא  עם חכם

כי המשיח לכשיבוא , ם אתם בשכלכם ובהבתכםכיצד תופסי
  ? העולם כולו יוכל לכפות את מרותו על כל 

, אדם אחד ויחיד יעמוד גד טבעו של העולם: כיצד יתכן דבר כזה
אתם מאמיים  בעיי כיצד   לפלא, אכן! שאיו אוהב לקבל מרות

 "!בזאת

  
המתן כמה ימים ואשיב לך ", השיב לו הרב, "אדוי המלך"

  "!ובה על תמיהתךתש
חלפו ימים מספר והרב הגיע לארמון . המלך הסכים לבקשה

  . המלך
האם תסכים לקות שבעים ", היתה בפיו בקשה, "אדוי המלך"

ובוסף אליהם עוד תרגול אחד קטן , תרגולים גדולים וחזקים
  ?"ורך

משהובאו העופות הורה הרב להכיסם . גם לבקשה זו אות המלך
ושם להשאיר אותם משך יום שלם בלי מזון  , לתוך חדר סגור

  .ובלי שתיה
  

ובבוקר המחרת פה הרב בלוויית המלך לחדר , חלף היום
הם פתחו את חלון . בידיהם אחזו מזון עבור העופות. התרגולים

  .גרגרי מזון בעה ש  ומבעדו השליכו פימה , החדר
  

ת עשרות עופו? התוכלו לשער את אשר התרחש בחדר באותו רגע
כאילו היו הם חיות טרף ולא , מורעבים התפלו על הגרגרים

  . תרגולים תמימים
מעט הגרגרים שפוזרו על הרצפה , ואולם! זה כוחו של הרעב, אכן

כל אחד , על כן ערך מאבק קשה בין העופות, לא הספיקו לכולם
ודם החל זב מגופותיהם של , וצות מרטו, דחף ויקר את רעהו

  .התרגולים
  

וד שבעים התרגולים פוצעים זה את זה ומשמעים קולות בע
גם הוא , יצב לו התרגול הרך והקטן מן הצד, קרקור חזקים

לא יוכל  –החלש והקטן  –אך ידע שהוא , ראה את הגרגרים
ועל כן העדיף להתרחק , להלחם עם שבעים התרגולים החזקים

, רועד מפחד הסתתר אפוא בצילו של כסא. מהמערכה היטשת
  .שעמד בפית החדר

  
לאחר שכל התרגולים , ואז. כך חלפו להן כמה דקות של מהומה

על הרצפה שכבו . השתרר שקט בחדר, היו פצועים וחבולים
מידי פעם שמע בחלל  . שבורי כפים ומרוטי וצות, העופות

  .שבקע מפי אחד התרגולים החבולים, החדר קרקור של מכאוב
במעט . הוציא ראשו מתחת לכסאאו אז העז התרגול הקטן ל

כל התרגולים שכבו : ומיד עלם חששו, חשש הביט כה וכה
  !עמד או זז ממקומו  אף לא אחד מהם, ואקים  כואבים

  
, הוא הגיח ממחבואו. אמר התרגול לפשו"! הגיעה העת"

הוא ידע בדיוק . לו מעודות על פי החדר ובבטחון רב החל צועד 
, מרכז החדר חו להם עדיין גרגרי המזוןב: להיכן עליו ללכת

אל הגרגרים הללו פסע . שהתרגולים היצים אף לא טעמו מהם
בלי שאף אחד מחבריו יפריע , לתאבון התרגול והחל לאכול מהם 

  ....לו
  

 צבו הרב והמלך אצל החלון והביטו במחזה יכל אותה עת
הפר הרב את , כשהחל התרגול את סעודתו, ועתה. בדומיה

  :השתיקה
. הוא למשיח התרגול הזה משול ? אדוי המלך, רואה אתה"

כל  –עתיד הקדוש ברוך הוא לסכסך את שבעים האומות זו בזו 
, לכשיפלו האומות פצועות, ואז. אומה תכה בחברתה עד זוב דם
ויגאל  –! שאיו אלא אדם אחד –חבולות והמומות יבוא המשיח 

  ". תם תחרישוןילחם לכם וא’ ה"שאמרו . את כולו
כי זכה במהרה בימיו לבואו של ", סיים הרב דבריו, "מי יתן

  ). מעשיהם של צדיקים(                                           "!מלך המשיח
  

 ה"תצב ל"ז שער אושרת מזל של שמתה לעילוי תרם זה טור



 

  
  פרפראות

  )ב, ב''כ( ''וירא בלק בן צפור"
ישראל -שהוא שמו של שוא'' בלק''ו השם למה יתן לסדרה ז

 ?מובהק

בידוע שעשיו שוא '' –באמת כל הגויים שואים לישראל , ברם
מסתירים את שאתם ומחפים עליה במילים  אלא שהם –'' ליעקב

  .מפיהם כך שאין יודעים להיזהר, ומליצות אות
שגילה את שאתו לישראל לעיי  –'' הגון''גוי   ואילו בלק היה

  .שכמותו זכאי שתיקרא סדרה בתורה על שמו'' הגון''  וגוי  ,כלה
  
 )ה, ב''כ( ''ישלח מלאכים אל בלעם בן בעורו"

הוא שכיתו על גוי -ברוך-ואם תאמר מפי מה השרה הקדוש
  ?רשע

פה לאומות לומר אילו היו לו ביאים חזרו -כדי שלא יהיה פתחון
  ).י''רש(עולם  של והם פרצו גדרו  העמיד להם ביאים . בתשובה

  
  )ג''י, ג''כ( ''אפס קצהו תראה וכלו לא תראה"

עוד אפשר '', קצה''על , כשמסתכלים על פרט אחד מישראל
-כשמסתכלים על כלל, ברם –'' תראה" -לראות איזה חסרון

אין למצוא בו שום חסרון  -"לא תראה''אזי '', כולו''על , ישראל
  .ופגם

 

 )ג ,ד''כ( ''ואם הגבר שתם העין"

  .ופרשים שהיה בלעם סומא באחת מעייחכמיו מ
למען , אדם צריך לשתי עיים  שהרי כל: הכווה שבדבר היא

ובשיה יראה את שפלותו , הבורא יראה באחת את גדלות
: שאמר הכתוב כפי, בלעם ידע את גדלות הבורא. ואפסותו שלו

 .רוח-אבל לא ראה את שפלות עצמו והיה גבה'', ויודע דעת עליון''
  .מעייו  ממילא הריהו בגדר סומא באחת

  )תרגום(אימר גברי דשפיר חזי ו 
עליו   איך אפשר לומר, אם היה בלעם סומא באחת מעייו

  ?שהיטיב לראות: הייו'', דשפיר חזי''
אלא אם כן הוא מקדש  ,באמת אין אדם זוכה לבואה, ברם

ו כל ואכן כן עש, השם-והאברים לעבודת ומטהר את כל החושים
  . הביאים

שכן הוא טימא את כל , הגמור מזה אבל בלעם הרי היה היגוד
-להשרות עליו רוח כן כאשר רצו מן השמים-על, חושיו ואבריו

 סימאהו –'' פה לאומות העולם-כדי שלא יהיה פתחון''  ,בואה

הפחות -למען לא יוכל לחטוא לכל, יתברך באחת מעייו-השם
עין   בואה על-קורטוב של רוח  יחולש   היה ואז אפשר, בעין זו

  .זו
  .לראות בה ועין זו היתה שתומה היה מיטב   שמכיון, יוצא איפוא

  
 )ז, ה''כ( ''וירא פחס בן אלעזר"

  )י''רש(קאין פוגעין בו …ראה מעשה וזכר הלכה
הריהו , עבירה-משרואה אדם את חוצפתם ושחצותם של עוברי

איך אפשר , ם כה גדולהאם חוצפת, הקאות זכר בהלכה של
  .יתברך-בוד השםכלחשוב ולא לקא ל

הלכה היא ואין '': אמרו חכמיו'' קאין פוגעין בו''על הלכה זו של 
אבל אם , הרי זה כהלכה, אם אדם עושה כך מעצמו –'' כן מורין

  .פוסקין לו שאין לעשות כך – הוא בא לשאול מהו
ל עצמה של הלכה כ: ל את הדבר''ם ז''הרי-והסביר בעל החדושי

שרואה אדם את העבירה והוא  –קאות  זו הלא איו אלא
לפגוע מיד באותו  כך עד שמרגיש הוא דחיפה עזה-מזדעזע כל

  .רשע
הרי סימן , לבוא ולשאול שאלה , בל אם יש לו פאי וסבלותא

  .אין מורים כן וממילא  ,הוא שאין כאן קאות לוהטת
  

  )מעייה של תורה(                                                                       
תחומיו ,  ל"ז סעדה בת דוד שער מוקדש לעילוי שמת  

על מותה של האם הסבתא ,  ו"הילמשפחת שער המורחבת  
מן השמיים  .ה"תצב. ל "ז והאחות היקרה סעדה בת דוד 

  . תוחמו ולא תוסיפו לדאבה עוד 

.  
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  " וישכם בבקר ויחבוש את חמורו: "אברהם בעקידה. 6
  פש = ת ער"ר. 'התכוות הרעות של בלעם המפורטות באבות פרק ה 3רמז ל .7

  . וח גבוההר, עין רעה,רחבה   
  . רגלים בשה 3אתה מבקש לעקור אומה שחוגגת : רמזה לו. 8
  . לשון צחוק ולעג, חייכת= התעללת. 9

 -תרגום  .חיגר= שפי: ם"רשב. גבעה= שפי: עזרא -אבן. יחידי= שפי: י"רש.10
  ) כפוף כמו חש.(שפוף= שפי: יותן

  . שולחן ערוך. 11
  . מפי טורח הציבור. 12
  . אחת וסומא בעין אחתחיגר ברגל . 13
  ) 'סהדרין קה.(בילע עם, בלא עם= בלעם. 14
בבא .(ביאים 7לאומות העולם ). 'מגילה יד.(ביאות -7ביאים ו 48לישראל . 15

  ) 'בתרא טו
  
  
  

  ?מה טובו אוהליך יעקב משכותיך ישראל:     צפת פעח
  ?ומדוע  ?זו מי אמר ברכה                                              

  .בלק בן ציפור. ד. בלעם הרשע. ג. פחס.ב. משה רבו  .א

  
לכל חולי עמו בית ישראל ובכללם    ובריאות טובה רפואה שלמה  

למרגלית   . ו בת רומה ואהרון"לציוה הי .ו  בן דבורה ומאיר "ליצחק  הי
וכל מי אשר מתפלל לשלום חברו  הוא עה . בת חממה וחייםו "הי

  .ר"יאכ. תחילה
  

  קודש להוצאת העלון, תרומות וחסויות            
  יתקבלו בברכה וכל המזכה את הרבים

  .זכות הרבים תלויה בו
  חסויות והפצה, לתרומות

  ד יאיר בוסי "א לפות  לעו
  052-2545521.   טל

  

   שלום שבת


