
 

 

 

 

ערך: הרב יוני לביא. 

Yonilavi10@gmail.com 

 לקבפרשת 
 לשולחן שבת –להדפסה 

: הקריאה לבלעם לקלל את ישראל * פתיחת פי תקציר הפרשה

 האתון * הקללות שהפכו לברכות * עוון פעור
  

 איזו מין עין יש לכם?

יש אנשים שגם אם יגיעו למקום הכי יפה ומדהים בעולם, 

מיד יצליחו למצוא בו איזו נקודה שחורה ומכוערת שנסתרה 

 מעיני כולם. 

לעומת זאת, יש כאלו שגם במצבים קשים ומורכבים בהם 

נראה שאין תקווה, יצליחו למצוא נקודה טובה ולגלות קרן 

 אור שתשנה את המבט על הכול. 

 בדילה בין שניהם?מהי הנקודה המ

בפרשת השבוע אנו נפגשים בדמותו המבהילה של בלעם. סוג 

של נביא מרושע שכל עניינו הוא לקלל. לאיש הזה יש כישרון 

מיוחד למצוא את הצד הרע שבמציאות. לכוון בדיוק אל 

המקום בו יש חיסרון, לכוון לשם את כוח הקללה שלו וכך 

 לפגוע, חלילה, בעם ישראל. 

הנטיה לראות בכל  - עין רעהם: לבלעם יש בשתי מילי

חיסרון את הנקודה העיקרית ולהתייחס לנקודות הטובות 

 כמקרה זניח וחולף.

הדמות ההפוכה מבלעם היא דמותו של אברהם אבינו. 

, סימפטיה לבריותיו של ה'. אם בלעם עין טובהלאברהם יש 

מנסה לקלל אברהם מברך. "ונברכו בך כל משפחות 

מביט על העולם ורואה בכל עבר את ברכת ה'  האדמה". הוא

הגדולה: את הטוב,  היופי, הסדר, והשפע. המבט הזה גורם 

לאברהם לרצות ולהידמות לבוראו, הטוב והמיטיב. הוא 

גומל חסד, מכניס אורחים ואפילו על הרשעים מתפלל ומנסה 

לא מדובר בעיוורון לרע שקיים  -להצילם. חשוב להדגיש 

רה בכך שהטוב הוא העיקר במציאות, והרע בעולם, אלא בהכ

 הוא רק זמני וחולף שניתן להסרה.

אלה התכונות שמייחדות את העם שלנו, בניו של אברהם: 

 אופטימיות, תקווה ואמונה גדולה בטוב שבאדם ובעולם. 

 

 בעל הבית האמיתי  
י ה'"" ֶסף ְוָזָהב לֹא אּוַכל ַלֲעבֹר ֶאת ּפִ ן ִלי ָבָלק ְמלֹא ֵביתֹו, ּכֶ   ִאם ִיּתֶ

 

למשקיע המפורסם, סניור גוטיירס, היה רכוש רב: מפעלי היי 
. דבר אחד הדיר שינה מעיניו: מתחרהו , נדל"ןמניות, טק

טכנולוגיה ועתה, -בתחום הביוהתחרו מר ברגר. שנים  ,הגדול
עתיד מר ברגר לצאת במוצר מהפכני חדש. מהיכן יוכל לקבל 

 מידע על המוצר החדש?
כי למר ברגר יש דירת גג נאה  יום אחד שמע סניור גוטיירס

, שם הוא עורך את ישיבות הצוות המוביל. 1ברחוב ירושלים 
הוא החליט שעליו לקנות את הדירה מתחת כדי להציב בה 

 מכשירי האזנה ולעלות על פרטי  היוזמה החדשה.
קומה אחת לפני לועלה במעלית  1הלך הסוחר לרחוב ירושלים 

 ם צעיר פתח לו את הדלת.הוא דפק בדלת הדירה ואד .אחרונה
ות. "שלום לך" אמר לו סניור גוטיירס בחיוך של  איש מכיר

י כאן בעניין קניית הדירה אנ"אתה אולי אינך מכיר אותי, אבל 
"אל תהיה כה  "אתה מבזבז את זמנך" אמר הצעיר.הזו". 

 לך בעדה חצי מיליון". תןעיקש, בחור צעיר" אמר הסוחר. "א
י לא מוכר לך את הדירה" הסביר "אמרתי לך, אדוני, אנ

 הסוחר החל לאבד את סבלנותו: "אתן לך מיליון". הצעיר.
"כפליים"! זעק  –"אדוני, חבל שאתה מטריח את ע"...  

הסוחר, אך הצעיר ענה בשלווה: "גם אם תיתן לי את כל 
"למה"? שאל  לא אוכל לתת לך את הדירה". –הכסף שבעולם 

ר" אמר הצעיר, "הדירה היא "כי אני רק השוכ .בכעס הסוחר
 של מר ברגר"... 

  – ישראל והעמים

ב" ָ ּכֹן ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחש ּ ְ   – )כג,ט(" ֶהן ָעם ְלָבָדד ִיש 

המנוח יצחק  "לא עוד עם לבדד ישכון", הכריז ראה"מ
 רבין בטקס חתימת הסכם השלום עם ירדן. 
 האם "עם לבדד ישכון" זו ברכה או קללה? 

מה היחס בינה לבין הרצון של עם ישראל להיות "אור 
 לגויים"? 

 60%-סקר שנעשה באירופה לפני מספר שנים מראה ש
מהאנשים סוברים שהמדינה שהכי מסכנת את שלום 

...ישראל. האם למרות העולם אינה איראן אלא דווקא
האנטישמיות והעוינות למדינת ישראל ניתן לראות 
דברים בהם עם ישראל ומדינת ישראל משפיעים לטובה 

 על העולם ומהווים "אור לגויים"? 
 


