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 בס"ד

  ה'תשע"ז בלקלפרשת בירושלים  המרכזי שיעורה

 איך מתמודדים עם בעל פעור? עם פנחס!

 נרשם ע"י תלמידים - הרב מרדכי אלון

 

זה את ספרו ואת מה שנראה הכי אנטיתהוא כתב דהיינו , 1"משה כתב ספרו ופרשת בלעם" -חז"ל אומרים 

 פרשת בלעם. -לספרו 

 המדברת כבר על תחילת פרשת פנחס. ,הפרשה סופה שלדווקא אל  בשיעורנו זהולהגיע נרצה לעסוק 

במפטיר של פרשת  ה התורה,מתחיל לבלק,עצתו ו ואחרי כל סיפור הקללות של בלעם, הנבואה הגדולה של

 2נראה כשייך בכלל לפרשה הבאה:סיפור שבלק, ב

ְרא פ      ן)ז( ַוי ַַּ֗ ן יְנָח֙ס ב ֶּ ר ב ֶּ  ְלָעָזָ֔ ֵ֑ן וַ  אֶּ ֹּה  ן ַהכ  :ַאֲהרֹֹּ֖ וֹּ ָיד  ַמח ב ְ ח רֹֹּ֖ ַּ֥ ק ַ ה ַוי   ָדָ֔ ע  ְך ָה  וֹּ ת ּ֣ ָק֙ם מ  ֙ בֹּא ַאַח   י ָ י ָ יש  )ח( ַוַ֠ ל ר א   ל אֶּ ָרא ֵ֜ ש ְ ה  י  ב ַָּ֗ ֻּ ַהק 

י י   ַּ֥ נ  ל ב ְ ַעֹ֖ ה מ  ָפָ֔ ג   ַ ֵ֑ה  ַות   ָעַצ֙ר ַהמ  ל־ ֳקָבתָ ה אֶּ ָֹ֖ ש   ת־ָהא  ל ְואֶּ ָרא ָ֔ ש ְ יש  י  ּ֣ ת א  ם א ֵ֚ יהֶָּ֔ נ  ת־ש ְ ְדקֹּ֙ר אֶּ ל:ַוי   ָרא   ה )ט(  ש ְ ָפֵ֑ ג   ַ מ  ֹ֖ים ב ַ ת  ְה֕יו  ַהמ   ַוי  

לֶּף: פ ים ָא  ֹ֖ ר  ש ְ ה ְועֶּ ָעַּ֥  ַאְרב ָ

שהפרשה מסיימת בעניין הפרשה הבאה כי בעבר כבר ראינו בכמה מקומות  -העיקר חסר מן הספר  וכביכול

סיפור הולדתו של מסתיימת עם הפרשת בראשית  לסיים את הפרשה בלא העניין הזה, למשלהיה ניתן לא 

רשת הסיפור מופיע בפ -אך בפרשתנו זה נעשה באופן מאוד מוזר  אברהם.הולדת החותמת בשת נח נח ופר

ברור שהוא החתימה  נחאצל  הסיפור, מספרים לנו את השמות.נתוני ת על בלק ובפרשת פנחס יש לנו תוספ

קר יהיה אליו למרות שהעיולכן מובן שמתייחסים  3כי הוא התכלית של כל השלשלת,של כל פרשת בראשית 

 . מאוד מוזרהשונה וזה נעשה בצורה  ,פנחסבלק ות יובפרש ,אבל כאן וכך גם אצל אברהם.אה, בפרשה הב

סיחון מלך את ו הכרנו שם את עוג מלך הבשן לפרשת חוקת.קצת אחורה כדי להתחיל בהבנת הענין נחזור 

בלק רש"י מבאר לנו ש הוא לא הוזכר עד עכשיו בשום מקום! האמורי. אבל מי זה בלק בן ציפור מלך מואב?

מואב נגד לא רק מתברר שהמאבק הוא ו קטנה שהייתה מובלעת בתוך האמורי, הוא מלך חדש בממלכה

נשלחים אל ין הזקני מד -בסיפור ין תופסת מקום מאוד משמעותי ך מדמתחילת הדר .יןומדאלא נגד מואב 

ן שרק לאחר מכן יכול ולבסוף נקמת ישראל במדישראל בסוף הפרשה מחטיאות את יבנות מדין  ,בלעם

 משה להיאסף אל עמיו.

  :4נפגשנו במואב בשירות של המסעות

  ָ ש   ו ל מוֹּ )יג( מ  בּ֣ ֙ן ג ְ י ַאְרנוֹּ ֵ֤ י כ   ֵ֑ ֱאמֹּר  ל ָה  ּ֣ בֻּ ג ְ א מ  ֹ֖ ר ַהי ֹּצ  ְדב ָָ֔ מ   ּ֣ר ב ַ ֶּ ֙ן ֲאש  ר ַאְרנוֹּ בֶּ ֵ֤ ע  ו  מ  ֲחנַּ֗ י ַ ב ם ָנָסעו ּ֒ ַו  י:ָאָ֔ ַּ֥ין ָהֱאמֹּר   ָאֹ֖ב ו ב  ַּ֥ין מוֹּ )יד(  ב  

ן:  וֹּ ים ַאְרנ  ֹ֖ ָחל  ת־ַהנ ְ ה ְואֶּ סו ָפָ֔ ב ב ְ ת־ָוה ּ֣ ק אֶּ ת ְיקָֹּוֵ֑ ְלֲחמֹּּ֣ ר מ  פֶּ ֹ֖ ס  ר ב ְ ָאַמָ֔ ֙ן י     ַעל־כ  

 מבאר שם: רש"י

 כשם שמספרים בנסי ים סוף, כך יש לספר בנסי נחלי ארנון, שאף כאן נעשו נסים גדולים. -ואת הנחלים ארנון 

  המשך הפסוקים:נראה את 

ב: ָא  ו ל מוֹּ ְגבַּ֥ ן ל  ַעֹ֖ ש ְ ר ְונ  ת ָעֵ֑ ּ֣בֶּ ֶּ ה ְלש  ַּ֥ר ָנָטֹ֖ ֶּ ים ֲאש  ָחל ָ֔ ֙ד ַהנ ְ ֶּ ש  ֙ ה ֱאסֹּ֙ף  )טו( ְואֶּ ֶָּ֔ ר ְיקָֹּו֙ק ְלמֹּש  ר ָאַמֵ֤  ֶּ ר ֲאש  א ַּ֗ וא ַהב ְ ֵָ֑רה ה ּ֣ א  ם ב ְ ָֹ֖ ש   )טז( ו מ 

ם: ס י  ֹ֖ם ָמ  ָנַּ֥ה ָלהֶּ ת ְ ם ְואֶּ ת־ָהָעָ֔  אֶּ

 5לנו בהפטרת חקת תוספת היסטורית חשובה מאוד: יפתח הגלעדי הוסיף

                                                           
 בבא בתרא, י"ד:. 1
 במדבר פרק כה 2
 , עי"ש ברש"יכמשל של האדם המחפש מרגלית ומסנן את החול ומשליכו עד שמוצא את המרגלית 3
 במדבר פרק כא 4
 שופטים פרק יא 5
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ם)יז( ַוי    וֹּ ְךְ֩ ֱאד  לֶּ ל־מֶּ ים אֶּ ּ֣ ל ַמְלָאכ  ּ֣ ָרא  ש ְ ח י  ַלּ֣ א  ש ְ ח ְולֹּּ֣ ַלֹ֖ ָ ב ש  ָאָ֛ ְך מוֹּ לֶּ ֶ֧ ל־מֶּ ם אֶּ ם ְוַג  וֹּ ְך ֱאדָ֔ לֶּ ּ֣ ַמ֙ע מֶּ ָ א ש  ָך ְולֵֹּ֤ א ְבַאְרצֶַּּ֗ ּ֣ ָרה־נ ָ ְעב ְ ר אֶּ ל אמֵֹּ֜

ש   ָקד   ֹ֖ל ב ְ ָרא  ש ְ ב י  ֶּ ש  ַּ֥ ָאָ֔  :ָאָבֵ֑ה ַוי   ץ מוֹּ רֶּ ּ֣ ֙ ְלאֶּ ש  ֙מֶּ ֶּ ְזַרח־ש  מ   א מ  בֵֹּ֤ ב ַוי ָ ָאָ֔ ץ מוֹּ רֶּ ּ֣ ת־אֶּ ֙ם ְואֶּ ץ ֱאדוֹּ רֶּ ֵ֤ ת־אֶּ ָסב אֶּ ר ַוי ֵָ֜ ְדב ַָּ֗ מ   ְך ב ַ לֶּ ּ֣ ו ן )יח( ַוי   ֲחנֹ֖ י ַ ב ַו 

ב: ָא  ו ל מוֹּ בַּ֥ ן ג ְ וֹּ ַּ֥י ַאְרנֹ֖ ב כ   ָאָ֔ ו ל מוֹּ ְגבּ֣ או ֙ ב   ן ְולֹּא־ָב֙ וֹּ ר ַאְרנֵ֑ בֶּ ּ֣ ע   ב ְ

פנו אל מלך מואב, אך מההפטרה אנו לומדים שגם אליהם פנו. אלא אל עם ישרבפרשה לא כתוב לנו ש

אנחנו  - 6מלחמה" שבמואב אנו לא יכולים להילחם, נאמר לנו במפורש "אל תצר את מואב ואל תתגר בם

ברור שגם מואב יודע את זה שאנו לא יכולים  לוט. יו שללא יכולים להילחם במואב מפאת שהם מבנ

 להילחם נגדו.

 

  7 :נחזור לתחילת פרשת בלקכעת 

י: ֱאמֹּר   ֹ֖ל ָל  ָרא  ש ְ ַּ֥ה י  ר־ָעש ָ ֶּ ל־ֲאש  ָ ת כ  ר א ָ֛ וֹּ ֵ֑ פ  ן־צ  ק ב ֶּ ָלֹ֖ ְרא ב ָ ַּ֥ י  )ב( ַוי ַ ֹ֖ נ  ְ פ  ב מ  ָאָ֔ ָקץ מוֹּ ּ֣ ו א ַוי ָ י ַרב־הֵ֑ ּ֣ ד כ   ם ְמאֹֹּ֖ י ָהָעָ֛ ַּ֥ נ  ְ פ  ב מ  ָאֵ֜ ָגר מוֹּ )ג( ַוי ָ 

ל: ָרא   ש ְ י י  ַּ֥ נ  ב  ב ְ ָאֵ֜ ר מוֹּ אמֶּ ה ו ָבָלֶ֧ )ד( ַוי ֹּ  ֵ֑ דֶּ ָ ק ַהש   רֶּ ּ֣ ֹ֖ת יֶּ ר א  וֹּ ָ֔ ְך ַהש   ְלחֹּּ֣ ינו  כ   יבֹּת ָ֔ ּ֣ ל־ְסב  ָ ת־כ  ָהל֙ אֶּ ו  ַהק ָ ה ְיַלֲחכֵ֤ ָּ֞ ן ַעת ָ ְדָיַּ֗ י מ  ּ֣ ְקנ  ל־ז  ן־אֶּ ק ב ֶּ

וא: ת ַהה   ַּ֥ ע  ָאֹ֖ב ב ָ ְך ְלמוֹּ ַּ֥לֶּ ר מֶּ וֹּ ָ֛ פ   צ 

קצת יותר  מסוכן, אולי אפילו כל כך נשמעלא זה  דווקא במשל של שור לוחך עשב? מואב למה השתמשו

 מבאר רש"י:  מדי נחמד...

 .כל מה שהשור מלחך אין בו ברכה - כלחוך השור

 השורלעומת זאת  של העשב והוא חוזר לצמוח. שורשאת הכשבהמה אוכלת היא משאירה  ללכבדרך 

ולכן לא נשאר בו ברכה. לכן מואב מתאר כך עם השורש לוקח את הכל אוכל, הוא  משתמש בלשון וכשהוא

 יעקרו מהם את השורש.הם חוששים שישראל  - ישראלאת עם 

, הוא מלחך את הכל חוץ מאת מה שתחת סנטרו -השור בא ללחך ר שאכשמבאר  8'עקידת יצחק'בעל ה

אני  -בכלל לא בשבילי אני בא לכאן בשם האנושות כולה, ' -. בלק בא ואומר לבלעם שאליו הוא לא מגיע

לי אני בא ב. לישראל אסור להילחם במואב, בנות לוט( )שהרי נמצא תחת הסנטר, לי אין כל חשש

 .'אינטרסים

חון זה רק סיפור כיסוי. הוא רוחני, כל ניצחונם מול עוג וסיהשור הזה, עם ישראל, הם לא נמר. כוחם '

 -מתחלפים אומות משמידות אומות ומתחלפות ושמות  בדרך כללהסיפור הוא שהם לא משאירים שורש. 

ל אלה )עם ישראל( לא משאירים שורש הם לוחכים את כל הסביבה. כשהם מסיימים כל אומה חולפת. אב

שיצטרף למהלך שלהם יעלה איתם לארץ  אני היחיד שהולך להישאר פה, אני והם וה'אין עוד מלבדו'. כל מי

, לא יהיה . אבל המשמעות של "אין עוד מלבדו" זה שאתה )בלעם( ואני )בלק( סיימנו את תפקידנושראלי

 .'. את זה צריך לעקורו על מי לשלוטלנ

יותר את המקום של המאבק ן הם אלה שיכולים לקלוט עוד מדין אל בלעם. דווקא מדיבלק שולח את זקני 

 גדל משה אצלםביאו למכירת יוסף, הם אלה שה של אברהם אבינו, מבנות קטורה. צאצאן הוא הזה. מדי

בת ' -תאמר למשה שם היא הל מועד ומול א ן, אלמלכי מדיחמשת ישלחו את בתם, בת אחד מוהם אלה ש

 ?'יתרו מי התירה לך

 

. בפעם שנה ארבעיםאחרי  בפעם הראשונה מה היה בנחלי ארנון? בנחלי ארנון עם ישראל שרזוכרים 

ה ההיא לשירה בין השירומאז,  ן ומרים.אהר ,זה היה עם משה ,אז הקודמת שהם שרו זה היה על ים סוף.

מה ו ?עד עתה, הרי היו ניסים גדולים במשך השנים הללו למה לא שרו שירה נוספת.ה שום תלא הי -הזו 

הכו בנו אחרי ש ן ומרים, אחרי מי מריבה,רי מותם של אהרחאנמצאים אנחנו  קרה עכשיו שעכשיו שרים?

 -על הפסוק   מה היה הדבר המיוחד שגרם לשירה? !עמלק ועוד כמה עמים. עכשיו שרים?

                                                           
 דברים ב', ט'. 6
 במדבר פרק כב 7
 (1494-1420ר' יצחק עראמה, מחכמי ספרד בדור הגירוש ) 8
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 אשר נטה לשבת ער ואשד הנחלים

  :במקום רש"ימבאר 

תרגום של שפך אשד. שפך הנחלים שנשפך שם דם אמוריים שהיו נחבאים שם,  -)טו( ואשד הנחלים  ומה הם הנסים:

רו בהר אדם עומד על ההר מזה ומדבר עם חבלפי שהיו ההרים גבוהים והנחל עמוק וקצר וההרים סמוכים זה לזה, 

אמרו אמוריים כשיכנסו ישראל לתוך הנחל לעבור, נצא מן המערות בהרים שלמעלה  מזה, והדרך עובר תוך הנחל.

מהם ונהרגם בחצים ואבני בליסטראות. והיו אותן הנקעים בהר של צד מואב ובהר של צד אמוריים היו כנגד אותן 

פחה היוצאת נקעים כמין קרנות ושדים בולטין לחוץ, כיון שבאו ישראל לעבור נזדעזע ההר של ארץ ישראל, כש

להקביל פני גבירתה, ונתקרב לצד הר של מואב ונכנסו אותן השדים לתוך אותן נקעים והרגום. וזהו אשר נטה לשבת 

 ער, שההר נטה ממקומו ונתקרב לצד גבול מואב ונדבק בו, וזהו ונשען לגבול מואב:

 לא ידע שהוא התרחש. ממשיך רש"י:מישראל שאף אחד  הייחודיות בנס הזה הייתה

משם בא האשד אל הבאר. כיצד, אמר הקדוש ברוך הוא מי מודיע לבני הנסים הללו. המשל  -)טז( ומשם בארה 

אומר נתת פת לתינוק הודיע לאמו. לאחר שעברו חזרו ההרים למקומם והבאר ירדה לתוך הנחל והעלתה משם דם 

 :וישראל ראו ואמרו שירהההרוגים וזרועות ואיברים ומוליכתן סביב המחנה 

שנאמר ומשם בארה. וכי משם היתה,  ומנין שהבאר הודיעה להם, מתוך הנחל והעלי מה שאת מעלה. -עלי באר )יז( 

השירה הזאת נאמרה וכן אז ישיר ישראל.  אלא שירדה לפרסם את הנסים, והלא מתחלת ארבעים שנה היתה עמהם,

 לא הענין הזה נדרש למעלה הימנו:בסוף ארבעים, והבאר נתנה להם מתחלת ארבעים, ומה ראה ליכתב כאן, א

אז אנחנו שרים. אבל למה לא שרים כל רגע ורגע?  - לנו שרים? כשהיינו במצב קשה וה' עזר מתי אנחנו

בדרך ו מסוים סדרהרבה פעמים שהעולם מתנהל בנדמה ברור שכן, אבל לנו האין הקב"ה עוזר לנו תמיד? 

, אנחנו מרגישים שיש לנו שליטה על העולם ורק במקרים מסוימים אנו זקוקים 'מסתדרים לבד'כלל אנחנו 

ה' ילחם לכם ואתם 'לנו ש ברור היחידות במדבר בהן פעמיםהי השירה פורצת בשתלעזרתו של הקב"ה. 

 .ים שהכל זה מאת ה'ולא חוו אנחנו בני אדם ולפעמים אנחנו נותנים חשיבות לכלים '.תחרישון

לשמש  תפקיד כל כך חשובשאם הקב"ה נותן  במחשבה הפילוסופיתודה זרה התחילה עבש 9הרמב"ם מבאר

זה ו -לשמש, לירח, למשרתים חשיבות עצמית  התחילו לתתאותה. ולאט לאט גם אז אנחנו צריכים לכבד 

 לעבודה זרה. והגיע התגלגל

. לשיר הם יכלואז  - מאוחד בטבע עד שהטבע עצמו לא אומר כלום 'אין עוד מלבדו'כשתפסו עם ישראל ש

שאנחנו לא  מה מפריע לנו לשיר בכל רגע? ."אז ישיר ישראל" - תרחשעם ישראל לא ידע בכלל שהנס ה

 מרגישים כך. גם במלחמת עמלק עם ישראל ידעו "וכי ידיו של משה עושות מלחמה?" אבל הם ראו את ידיו

 לשיר כשזה לא מושלם. פשרא של משה, הם ראו את חרבו של יהושע. שיר אמיתי הוא בלי זיוף, אי

משל למלך שמגלה שאוהבו מביא ן, אפילו בלי הקב"ה. רש"י היא מיוחדת במינה, בלי משה ואהר השירה הזו

אבל זה לא כעונש, אלא במצב כזה לא צריך את שם  לא בא.מחליט שהוא לא הוזמן לסעודה ואז גם הוא 

  ה' כי כל המציאות היא שם ה'. 

בגבול מואב, זה מה שמנסה לעשות בלעם. בטח שיש אלוקים אבל אולי אפשר להגיע כל זה התרחש בדיוק 

בלעם . 'שכנע אותוצליח לאבל אולי עד הבוקר אני א -עשה את רצון ה' אני א' :קוו-סטטוסהסכם על איתו ל

 חשיבות לעוד משהו חוץ מהקב"ה. נותן

זה לא איזה  לעצמנו כמה פעמים ביום.אנחנו אומרים את זה  ככה גם אנחנו חיים!היא שהגדולה הבעיה 

 בעיה שלנו.הזו  -סיפור רחוק של בלעם 

לעומתו האתון כן רואה. לבלעם קשה לראות את מלאך ה' ב על האתון ולא רואה את מלאך ה', בלעם רוכ

 גלל הקונספציה שלו. מלאך ה' בא לשנות לו את הקונספציה, הוא בא לומר ש'אין עוד מלבדו'.ב

בלעם אומר שיש  ה' ויש כאלה שהקב"ה כביכול 'עובד' אצלם. שעובדים את היש כאל ?ה'"מה זה "עבודת 

 הקב"ה אבל יש גם את בלעם.
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 מהי עבודת פעור?

 -הוא היצר הרע שיש בעבודת פעור  להבין מהלנו אבל קשה  בנות מדין הוא מובן,החטא עם יצר הרע של 

לבנות סביב זה  !לם?זה יותר מוש ,מושלמת יותר עושים לפניו את צרכיהם וככל שעושים את זה בצורהש

למה מציינת לנו הפעור ועבודת איך בנות מדין מצליחות להביא אותנו אל  מה, הכיצד?תפיסת עולם של

 התורה שמשה קבור מול בית פעור?

קבור מול בית פעור כי הפעור מבקש להטביע את העולם גם  שמשה 10אגדה התוספות מביא בשם מדרש

 את העולם משה 'מושה' את העולם ומציל אותו מן הפעור. ציףכל זמן שהפעור רוצה להעכשיו, וב

ל המקום יש כאן איזו אקסטזה, פריקת עול. אבל זה לא מספיק בשבי גועל נפש.הוא הפעור הוא מסריח, 

 הזאת. ה'גבוה' שהתורה נתנה לעבודה הזרה

, ומוכנים עצמית ונותנים לה חשיבותבחסידות מובא שהדבר הנורא בבעל פעור הוא שלוקחים פסולת 

שיבות אתה נותן ח'בעצם א ואומר: ב הוא ראי שבא לספר לי על החיים.בעצם  ואה הפעור למות על זה.

כשאתה נותן לפסולת הגשמית חשיבות, אתה יכול להסתובב פגוע ככה אתה חי.  -לפסולת, תכיר את עצמך 

אתם אם זה המראה שלכם, ' -בנות מדין ואמרו להם  באו כי פגעו במה שאתה נותן לו חשיבות.כל חייך 

אתה ' - ן'את יפה וזה מגעיל!'. ענתה בת מדי ן?', אמרו ישראל,איך יתכ'. 'לפעורקודם רוצים אותנו תשתחוו 

ולא מוכן להבין שזה פסולת כי אתה לא מצליח  -ל ורס את החיים שלך והמשפחה שלך והכאתה ה .לא מבין

מה יש? הרבה יותר מגעיל לתת  -אז תיגעל מעצמך, תפער את עצמך . אתה נותן לזה חשיבות להתגבר.

, למה זה לא וכבוד מדומיין חשיבות ליש עוד מלבדו, יותר מגעיל ומטומטם להיכנס לאיזו קריירה מטופשת

  '.!פעור? כי העולם מכבד את זה?נחשב 

 .'אמת או לא? 'אתה נותן חשיבות לפסולת, -צוף א ואומר לך בפראיכסה, הפעור ב -ר זה הדוגרי שבפעו

 שמצליחה לשים לנו את האמת מול הפרצוף! לא יעזרו כמו זונה מדינית אחתואלף שיחות מוסר אלף רבנים 

כאל נפילה אלא לתת לו חשיבות  אליוחטא בעל פעור בעצם מנסה לעשות מהיצר אידיאל, לא להתייחס 

אתם חוטאים איתנו לא רק בשל יצרכם אלא כי ' -ין אומרות לישראל יש עוד מלבדו! בנות מד -בפני עצמו 

   '.אתם נותנים חשיבות עצמית לחומר מלבד הקב"ה. יש הקב"ה, אבל גם קריירה זה דבר חשוב.. מכונית וכו'

צריך שאיר את האין עוד מלבדו בעולם, האי אפשר ל '.אין עוד מלבדו'בלק רצה להשמיד את העם שזעק 

 הודים כדי שאני אוכל לשלוט בעוה"ז. כשלוחמים במי שמייצג "אין עוד מלבדו" זה עד אינסוף.להרוג את הי

ולכן הוא נלחם  רופה שלו ביחדדע שהצואה הזו יותר נצחית מכל אי? הוא י11מה היטלר רצה מהצואה שלנו

 בה, בג'יפה נמצא האין עוד מלבדו, כשלוחמים במי שמייצג את אין עוד מלבדו זה עד הסוף.

לזנות כדי להוכיח שיש חשיבות לדברים תו כזבי חסר חשיבות שמפקיר את בומלך קטן  בלק בן ציפור הוא

אפשר לשיר וכל מי שמבין את אז על גבול מואב מתגלה הנס שאין עוד מלבדו ו נוספים חוץ מהקב"ה, ח"ו.

 משה בעצמו.  יכול להיות הואמבין שזה 

 רות הנפש האמיתית של פנחס, לא עם סברות שכליות.רק עם מסיעם מה אפשר לעמוד מול הפעור? 

ובה ברורה. המלחמה ביש עוד מלבדו מסורה לפנחס, פנחס מוסר את הנפש כי על פי טעם ודעת אין פה תש

פה זו המג -זו לא מגפה של פעם פה. ות נפש עוצרים את המגן הכהן מבין שעם מסירפנחס בן אלעזר בן אהר

 עם מואב. שיש לנו ן משה. זאת המלחמה בין פעור לבי ,של היום בבוקר

פה הזאת, פש עוצרים את המגעם מסירות נ ל יהודי שצריך למות על קידוש השם.שיש לכ 'המסירות נפש' זו

, ודווקא ממואב ייצא משיח בן דוד שקיע אותי, המלחמה על האין או יש.זה מה שמושה אותי מהפעור שמ
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ו, במקום שמתחיל בגילוי עריות של לוט ובנותיד מלבדו'. דווקא מהמקום שהאמירה שלו היא של 'יש עו

התיקון לעולם,  משם יגיעידעו. דווקא מואב, שכולם י - ואחת מהבנות קראה למי שאביו וסבו הוא אחד

  '.דרך כוכב מיעקב'ייצא דוד ו ומשם תצא רות ומשם

לך מואב יישמע את כדי שבלק מ ,זה מה שיוצא מבלעם -נו מסופר לראשונה על משיח בן דוד בפרשה של

 'ה' אחד ושמו אחד'-חרר מהפעור עד שאנו נדע להביא לימות המשיח, שאנו נדע שתשזה, העולם לא י

 זאת המלחמה.  והכול רק אלוקות, ואפשר לשיר.והכול הפיך, 

חס. לסיים את זה עם הסיפור של פנ יםחייב התיקון של הפעור.לסיים את פרשת בלק בלי סיפור  אי אפשר

אז אפשר לסיים את רק  -אחרי שאנחנו יודעים שיש בעולם פנחס, שאנחנו מבינים שהמגפה יכולה להיעצר 

 הפרשה.

תב את הספר של משה כ - 'משה כתב ספרו ופרשת בלעם'? עם מסירות הנפש. איך מתקנים את הפעור

לעם פרשת בדרך רשת בלעם, את פרשת הפעור, כי רק בין את הספר שלו הוא כתב את פמשה וכדי שנ

  אפשר להבין את תורת משה.


