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תשע"ה
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כוחו של בלעם שידע לכוון את כל העיתים
'כי ידעתי את אשר תברך מבׂרך ואת אשר תאר
יואר' )כב ו( :יש לדקדק הלא בלק רצה שבלעם
יקלל את ישראל וא"כ היה לו רק להזכיר שיודע
שקללותיו מתקיימות ,ומפני מה היה צריך בלק
להזכיר לבלעם את מה שברכותיו מתקיימות שזה
לא נצרך לו כלל עתה.
ויש לתרץ דהנה מובא בחז"ל שבלק היה קוסם
יותר מבלעם ,וא"כ י"ל שאכן הרגיש בלבו דאפשר
שהקב"ה לא יכעוס בימים אלו ואם כן לא יוכל בלעם
להשתמש בכוחו הגדול ולכלות את ישראל .והטעם
שבכל זאת שלח לקרוא לבלעם ,משום שידע שכוחו
של בלעם אינו רק משום שיודע את השעה שהקב"ה
כועס ,אלא אף יודע לכוון את כל העיתים ,ויודע איזהו
עת רצון ואיזה עת פורענות ,וממילא יוכל לקלל בעת
שמוכן לפורענות ,ואף שלא יוכל לכלותם לגמרי מ"מ
יוכל הרבה להזיקם] .וכן כתב בספר 'כבוד חכמים'
)ברכות ז (.במה שמבואר בגמרא שבלעם ידע לכוון
את השעה שהקב"ה כועס ,הכוונה שידע לכוון את כל
השעות והזמנים ,איזהו עת רצון ואיזה עת פורענות
ולא שידע רק את הרגע שהקב"ה כועס[.
ובזה מובן גם כן מדוע בלק אמר לבלעם 'אולי אוכל
נכה בו' דמשמע לנכות מעט מהם ,והלא הוא רצה
לכלותם לגמרי ,אלא ודאי נתכוון לרמז לו שאף אם
הקב"ה לא יכעוס ,עדיין נוכל לנכות מהם לקללם
ולהזיקם בעת המזומן לפורענות.
ובזה מתיישב על נכון קושייתינו מדוע הדגיש בלק
ואמר לבלעם שיודע שברכותיו מתקיימים ,עפ"י מה
דמצינו בזוה"ק )במדבר קיז (:דכשמברך אדם את
חברו צריך שיברכו בעין טובה ובלב טוב ,ואם אינו
מברכו כן ,אין הברכות מתקיימות .והנה בלעם היתה
עינו רעה )כדאי' אבות פ"ה מי"ט( ,ולפי"ז יקשה האיך
אפשר שברכותיו מתקיימות ,ומזה הבין בלק שהיות
שיודע בלעם לכוון את הזמנים והעיתים ומכוון ברכתו
לזמן של עת רצון לכך ברכותיו מתקיימות אף שלא
היה לו עין טובה כי הזמן גורם ומסייע ,ולא פיו .ולכך
שלח בלק לומר לבלעם היות שאני רואה שברכותיך
מתקיימים א"כ מוכרח שאתה יודע לכוון את הזמנים,
ולכך אני רוצה שתבוא לקלל את ישראל ,כי אף אם
הקב"ה לא יכעוס ,עדיין יעלה בידינו עכ"פ לנכותם
מעט ,ע"י שתכוון קללתך לזמן שמוכן לפורענות.
]ואל תקשה שאם כן שישנם עיתים שמזומנים
לפורענות וגם אז אפשר לקלל א"כ מה המיוחד בזמן

שהקב"ה כועס ,די"ל שבזמן שהקב"ה כועס הוי כולו
דין בלי רחמים כלל ,מה שאין כן בזמנים אחרים אף
שיש בהם דין ורוגז ,מכל מקום משותף בהם קצת
חסד שממתיק את הדין ,ולכך בזמנים אלו אפשר
לגרום נזק אך לא לכלות לגמרי[.

ארה כמידת שנאתי אל ישראל ,אתה מרוב שנאך
אליהם תוסיף ותקללם בלשון קבה את העם ,ועכשיו
אדרבה לא די שלא קללת אלא הוספת וברכת אותם.
)'זרע שמשון' פרשתינו סוף אות ד(

עוד י"ל שכוונת בלק לומר לבלעם שאם כוחך בפה
גדול כל כך שברכותיך מתקיימים אף שהינך רע עין,
כ"ש שיתקיימו הקללות שהינך מקלל.
)'זרע שמשון' פרשתינו אות א(

המלאך רמז לבלעם
שלא יגע בחלק של השטן שבו

הברכה מתחלת מיד אף קודם שסיים המברך
'כי ידעתי את אשר תברך מבׂרך ואת אשר תאר יואר'
)כב ו( :יש להקשות מדוע לענין הברכה כתיב מבׂרך
בלשון הוה ,ולענין הקללה כתיב יואר לשון עתיד.
ויש לבאר עפ"י מה שכתב רש"י )שמות ד ז(
שבתחילה כתיב 'ויוציאה והנה ידו מצורעת כשלג'
דמשמע שרק אחר שהוציאה נעשית מצורעת,
ולבסוף כתיב 'ויוציאה מחיקו והנה שבה כבשרו'
דמשמע דכשהתחיל להוציאה מחיקו אף שעדיין לא
הוציאה לגמרי כבר שבה כבשרו ,שהטעם הוא משום
שמדה טובה מרובה וממהרת לבוא ממידת פורענות.
ולכך הצרעת נעשתה רק אחר שהוציאה לגמרי ,אך
הריפוי היה מיד כשעדיין היה בפנים.
ולפי"ז י"ל אף הכא ,דלענין הברכה כשמתחיל לברך,
מיד חלה הברכה עוד לפני שסיים את הברכה ,ותוך
כדי הברכה הרי הוא כבר מבורך ,אך כשמקלל אינה
חלה רק לאחר סיום קללותיו ,נמצא דרק כשיסיים
את קללותיו המתקלל יהיה מקולל ולכך כתיב יואר,
כי בשעת הקללה הוא עדיין אינו מקולל.
)'זרע שמשון' פרשתינו סוף אות א(
'עתה לכה קבה לי אתו' )כב יא( :וברש"י שבלעם היה
שונא אותם יותר מבלק שהרי בלק לא אמר אלא לכה
ארה לי את העם ,ובלעם אמר קבה ,קבה קשה מארה.
ויש להקשות הרי מצינו שגם בלק אמר לבלעם
בלשון קבה )כג יא( 'ויאמר בלק אל בלעם וגו' לקב
איבי קראתיך' ,ומדוע אמר שרק בלעם אמר כן היות
והיה שונא יותר מבלק.
וי"ל שאכן זה עומק הכוונה בטענת בלק לבלעם 'לקב
איבי קראתיך' ,שאמר לו הלא אני קראתי אותך רק
מפני שהייתי יודע שאתה שונאם יותר ממני ,ולכך
הייתי בטוח שאף כשאני אומר לך מעט ואפילו בלשון
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'ויעמד מלאך ה' במשעול הכרמים גדר מזה וגדר מזה'
)כב כד( :קשה מפני מה עמד המלאך דוקא במשעול
הכרמים .וכן מה הענין שעמד דוקא במקום שהיה
גדר מזה וגדר מזה.
וי"ל עפ"י מה דאיתא במדרש )בראשית רבה לו ז(
כשנח הלך ליטע כרם ,פגעה בו שידה אחת ואמרה
לו ,שותפי עמך והיזהר שלא תגע בחלקי ,שאם
תיגע אני אזיקך .והיינו שבכרמים נמצא מקומם של
המזיקים והשדים.
ונראה שלזה רמז לו המלאך ,ונתכוון לומר לו שכמו
שבכרמים יש לשטן שותפות בהם ,כך גם אצלך יש
שותפות ,יש בך חלק בשטן ויש בך חלק בנבואה,
הזהר שלא תיגע בחלק של שטן ,כי בזה אין לך רשות
ליגע ,ואם תיגע מיד תהיה נאבד מן העולם.
וזה גם מה שנרמז במה שנאמר תחילה )כב כב(
ויתיצב מלאך ה' בדרך לשטן לו ,וכן במה שהיה גדר
מזה וגדר מזה ,לרמוז לו שיש לו חלק השטן ,וצריך
הוא להיזהר שלא יגע בזה ,והכל היה לכוונה טובה כדי
שיחזור בו ,וכמ"ש רש"י )כב כב( מלאך של רחמים
היה ובא לחוס עליו שלא יאבד.
)'זרע שמשון' פרשתינו אות ב(

רק כלפי ישראל נחשבו דברי בלעם כברכה
'ויהפוך ה' אלוקיך לך את הקללה לברכה' )דברים כג
ו( :יש לדקדק מה כוונת הכתוב בתיבת לך ,שהיה די
לכתוב ויהפוך ה' אלוקיך את הקללה לברכה.
ויש לתרץ שהיה אפשר לומר שהיות וסוף סוף הרי
בלעם בירך את ישראל ,וא"כ מגיע לו גם כן ברכה
על כך כדכתיב )בראשית כז כט( 'מברכיך ברוך' ,לכך
הדגיש הכתוב לומר שרק כלפי בני ישראל נחשב
הדבר כברכה ,אולם כלפי בלעם נחשב כמי שקילל
את ישראל ובודאי לא יתברך משום כן ,ואדרבה
יענש על כך.
)'זרע שמשון' פרשתינו אות יג(

פניני ˘מ˘ון
סוד המזוזה ,כתבו המקובלים שהוא ז"ז מו"ת ,ועוד
כתבו שבאמצע האותיות מ"ת ]שבתיבת מזוזות[
נכנס אותיות ז"ו ז"ו שבגימטרייא כ"ו כשם המיוחד,
וזה שאמרו חז"ל )זוה"ק ח"ב ,לו (.כתוב שמי על
פתחיך ,וזה השם מרחיק המות ומפרידה .וידוע
שבתי כנסיות פטורים מן המזוזה ,ולמה פטורים,
מפני ששם אין מות ואין צורך להפרידה ,אלא
אדרבה שם יש החיים) .אות ה(
***

לאחר החלוקה שעשו יעקב ועשו ,שיעקב נטל
לחלקו את העולם הבא ,ועשו נטל את העולם הזה,
לא נשאר ליעקב שום טענה ליהנות מעולם הזה,
אלא שהועיל שיעקב היה רחמן על בניו נתחכם
לקנות מעשו רשות ליהנות מעט מעולם הזה ,ולכך
טען המין )סנהדרין לט (:בשלומא שיהיו ישראל
שמחים מעט עם האומות ניחא ,אבל שישראל יהיו
שמחים לבדם בלא האומות לא ניחא ומקח טעות
הוא) .אות ז(
***

כלל גדול בידינו ,שהקדוש ברוך הוא דן את ישראל
לטובה בשביל הטוב שעתידין לעשות ,ואינו נמנע

לעשות) .אות זז(
מלהיטיב עמם בשביל הרע שעתידין לעשות
להיטיב
***

עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אותו
בלעם בן בעור מן השיטים עד הגלגל ,בלעם ובלק
היו רואים מעשה שיטים שחטאו שם ישראל והיו
רוצים לקטרג מחמת זה ,והקב"ה היה רואה יותר
מהם ,עד מעשה הגלגל שמל אותם יהושע ,והצילם
מחמת הטוב ההוא שעתידין לעשות ולא השגיח על
מעשה שיטים) .אות ז(
***

מדת העצלות היא מידה מגונה עד מאד ,ופסוקי
משלי יוכיחו ,ולא שייך לומר על כך שמדקדק
הקב"ה עם צדיקים כחוט השערה) .אות יא(
***

בתרגום יונתן בן עוזיאל תרגם על הפסוק )כה ו(
'והמה בוכים פתח אהל מועד' ואינון בכיין וקריין
את שמע .וקשה מה ענין קריאת שמע הכא .ופירשו
המפרשים שעשו זה כדי להזכיר לישראל יחוד ה'
ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם.
ולדידן נראה עפ"י דאיתא בגמרא )מגילה ג (.האי
מאן דמבעית אע"ג דאיהי לא חזי מזליה חזי ,מאי

תקנתיה ,לקרי קריאת שמע .ונראה דגם כאן משה
רבינו וכלל ישראל רפו ידיהם מהחוצפה של זמרי
שאמר למשה בת יתרו מי התיר לך כדאיתא ,ועוד
שהתריס נגד הקב"ה בפרהסיה ,ולפי שמזלו של
משה היה רואה שעומדת השעה לפנחס ,וכעין מה
דאיתא בגמרא הנ"ל שאף שהוא עצמו אינו רואה,
מזלו רואה ומרגיש ,לכך קרא קריאת שמע] .נראה
שרבינו הבין כוונת הגמרא ,שע"י קריאת שמע
מסייע שהדברים שהמזל רואה והאדם אינו רואה
יעלו כהוגן[ )אות י"א(
***

כתבו המקובלים על הפסוק ואתה חלל רשע,
שהרשע נקרא חלל ,שהוא ריק וחלל מן הקדושה
ואז הוא מת) .אות י"א(
***

פנחס פעל ועשה בזריזות גדול ולקח כל היחודים
של קריאת שמע עמו ,וזהו ויקח רֹמח בידו ,שיש
רמ"ח תיבות בקריאת שמע ,ומשום הכי הצליח
ונעשה מלא"ך שהוא בגימטריא צ"א כמו היחוד של
הוי"ה ואדנו"ת) .אות י"א(
***

הוצאת הגליון והפצתו לע"נ
הרה"ח ר' אשר לעמיל

הוצאת הגליון והפצתו לזכות

בן הרה"ח ר' דוד שלמה בערגער ז"ל

הוצאת הגליון והפצתו

יהושע שי בן רחל

נלב"ע י"ד תמוז תשס"ה

לזכות

ת.נ.צ.ב.ה.

שיזכה לרפואה שלימה ואיתנה

הוקדש ע"י בנו הרה"ח ר' יצחק מאיר שליט"א

בגוף ונפש

עמנואל בן מזל

ויצליח ויתעלה בתורה

שיזכה לזיווג הגון בקרוב

שמסייע בקביעות להפצת תורת רבינו זי"ע
יעזור השי"ת שיזכה ויתקיימו בו כל ברכות רבינו
'בני חיי ומזוני
בתים מלאים כל טוב
עושר וכבוד'

ומעשים טובים
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יו"ל ע"י האיגוד להפצת תורת רבינו ה'זרע שמשון' שע"י ארגון 'מפתח של בנים' .הגליון נערך ע"י אברכי כולל ליל שישי ללימוד ספה"ק 'זרע שמשון'

לקבלת הגליון נא לשלוח למייל zera277@gmail.com :לשמיעת שיעורים )אידיש ,לה"ק ,אנגלית(073-2951-727 :
תרומות והנצחות לזכות ולע"נ יתקבלו בברכה ויזכו את התורם בישועה.
ארה"ב -הרב מנחם בנימין פאשקעס B. PASKES 36 RODNEY ST BKLYN N.Y. 11249 :וmbpaskesz@gmail.com 347-496-5657

ארה"ק -הרב ישראל זילברברג05271-66450 :

וזכות הצדיק ודברי תורתו הקדושים יגן מכל צרה וצוקה ,ויושפע על הלומדים ועל המסייעים בני חיי ומזוני וכל טוב סלה כהבטחתו בהקדמת ספריו.
ניתן להשיג את הספר 'זרע שמשון' בארה"ק 05271-66-450 :בארה"ב347-496-5657 :
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גרפיקה א.ו0 5 4 8 4 - 6 0 2 1 3 .

ני˙ן ל˘מוע ב˜ביעו˙ כל ˘בוע ˘יעורים בספר ‰מסו‚ל 'זרע ˘מ˘ון'
ל˘‡ ,˜"‰י„י˘‡ ,נ‚לי˙

