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MESSAGE
FROM THE RAV
Dear Chevra
Welcome to our minyan! We hope that you had
a successful week and wish you a relaxing and
rejuvenating Shabbat.
At the Pesach Seder we recite the challenging destiny
of the Jewish People: בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו
 – והקבה מצילנו מידםin every generation they stand up to
destroy us, but  הsaves us! In this week’s parsha, Balak,
we are once again faced with an enemy who wants to
do destroy us and hires the non-Jewish world’s master
sorcerer, בלעם, to curse עם ישראל.
Rabbi Yitzchak Etshalom raises comparisons between
 בלעםand  אברהםbased on the  משנהin 5:19 פרקי אבות:
,כל מי שיש בידו שלשה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו
.ושלשה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע
 ונפש שפלה – מתלמידיו של אברהם, ורוח נמוכה,עין טובה
.אבינו
. ונפש רחבה – מלמידיו של בלעם הרשע, ורוח גבוה,עין רעה
?מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע
,תלמידיו של אברהם אבינו אוכלין בעולם הזה ונוחלין בעולם הבא
. ואוצרותיהם אמלא,שנאמר )משלי ח'( להנחיל אוהבי יש
,אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשין גיהנם ויורדין לבאר שחת
 אנשי,שנאמר )תהלים נ"ה( ואתה אלהים תורידם לבאר שחת
: ואני אבטח בך,דמים ומרמה לא יחצו ימיהם
In summary, a good eye, a lowly spirit and a humble
soul are signs of the students of  אברהםwho will inherit
עולם הבא. The opposite traits identify the students of
 בלעםwho inherit  גיהנםand worse.
Textually, we ﬁnd interesting comparisons and
differences between  אברהםand בלעם. Both seem to
have the power of blessing and cursing. Bilam: ֵאת
שׁר ָתּאֺר יוּאָר
ֶ ַא
ֲ  וָ ְמבֺרֵשׁר ְתּ ָבר
ֶ א,
ֲ Avraham: ַא ָב ֲרכָה ְמ ָב ְרכֶי
ֲו
 אָאֺרְ ְמ ַק ֶלּל. Both rise early in the morning to saddle
their donkeys, head out with two lads and encounter
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an angel.  אברהםnearly slaughters his son, following
the Divine command;  בלעםthreatens to slaughter
his donkey who is the one responding to the Divine
presence (the angel).  אברהםis praised by the angel;
 בלעםis threatened with death by the angel. אברהם
says nothing to the angel, merely following the Divine
command of "staying his hand";  בלעםis cowed by the
presence of the angel and offers to return home.
Most signiﬁcant is the outcome of their sight, – ראיה
an action that could result in seeing – ראה, or fearing
– יראה. At עקדת יצחק, Avraham sees everything: מוריה
– the Mountain of (the fear/sight of) Hashem ()ה יראה.
Whereas  בלעםeven classiﬁes himself as the one who
cannot see: סתום העין. Bilam journeyed for riches and
honour, and ended up sacriﬁcing everything. אברהם
journeyed to sacriﬁce everything, and ended up
becoming enriched and honoured for generations.
What are the  עין טובהand the  עין רעהthat the משנה
refers to? They are nothing but our attitude with which
we choose to see things! Everything that happens and
exists is objectively neutral. The factor that determines
its positivity or negativity is US and our attitude with
which we choose to approach it with. A holy approach
to everything in life leads to living a life full with קדושה
at every moment.
It is interesting that the individual who is eventually
responsible for the death of  בלעםis ( יהושעBamidbar
31:8).  יהושעcomes from the tribe of  – יוסףthe person
who personiﬁed the ability to withstand the temptations
which  בלעםattempted to spread. It is  יהושעwho,
through his strong connection to משה רבינו, managed
to infuse the ensuing years of physical existence in war
and conquest of  ארץ ישראלwith קדושה. So too, it will be
משיח בן יוסף, whose time we currently ﬁnd ourselves in,
who initiates both the physical and spiritual redemption
of our nation in our Holy Land.
בציפיה לישועה שלימה במהרה
שבת שלום
רב שמואל וטליה

Thought of the week
A small act done modestly is a thousand times more acceptable to
Hashem than a great deed done with pride. – Orchos Tzaddikim
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Community
announcements

*************************
We would like to
*welcome
all the new
faces to our minyan.
If you are new in the
area, please feel free
to introduce yourself
to either Rav Shmuel
or Taly after shul. If
you need a place for
lunch, we will do our
best to organise one
for you.

*************************
For comments on
*the
parsha page or
questions for Rav
Bloom please e-mail:
rabbi@lateminyan.com

*************************
If anyone would like
*to
sponsor this weekly

parsha page in memory
of a close one or in
honour of an upcoming simcha,
please contact
Tammy Wilson at:
chair@lateminyan.com

*************************
If anyone would like
*to
sponsor a kiddush
in honour of an upcoming simcha,
please contact
Gali Dorn at:

events@lateminyan.com

LLM

www.lateminyan.com

פרשת בלק  -מדוע נקראת
הפרשה בשמו של בלק?
פרשת בלק  -מדוע נקראת הפרשה בשמו של בלק?
פרשת השבוע נקראת פרשת בלק ,ונשאלת השאלה מדוע נקראת פרשה
בתורה בשמו של גוי רשע ,דבר שאפילו אבות האומה  -אברהם ,יצחק ,יעקב,
משה ואחרים לא זכו לו כלל?
הרב יצחק הכהן הוברמן זצ"ל הידוע כ"צדיק מרעננה" ,מביא בספרו "בן לאשרי
 ברכה משולשת" שתי תשובות לנושא בשם הצדיק הרב מאיר מפרימישלן:תשובה ראשונה  -בפרשת וישלח ,שכשיעקב פגש בעשיו שנע לקראתו עם
ארבע מאות אנשיו כשחזר לארץ ישראל משהותו אצל לבן ,אומר רש"י -
"הלכה היא שבידוע עשיו שונא ליעקב" .בדרך כלל ,בכל הדורות ,בני עשיו גזרו
גזרות שונות ומשונות על בני יעקב ותמיד הם המציאו לגזירות אלו הסברים
כאלו ואחרים .כל זאת בכדי להסוות את הסיבה האמיתית לגזירות אלו שהיא -
השנאה לבני יעקב .כאן נמצא הגוי  -בלק ,שהודיע שנאתו לבני יעקב בפומבי,
ומקיים את ההלכה ,ולכן כבדוהו בקריאת פרשה בשמו.
תשובה שניה  -שבזכות בלק נעשתה טובה גדולה לעם ישראל .בתחילה ,על
פי ברכת יצחק ,יעקב ועשיו חלקו בנחלת שתי העולמות ,כאשר עשיו לקח את
העולם הזה ,ויעקב לקח את העולם הבא .עתה בזכות בלק קבלו ישראל גם
את העולם הזה ,כפי שנתברכו על ידי בלעם ,ולעשיו לא יכולה להיות טענה
על כך כי מנהיגם )בלק( ונביאם )בלעם( ,שניהם ויתרו על כך ,וברכו בכך
את בני ישראל .מכיוון שכך,
אסור להיות כפוי טובה אפילו
לגוי רשע כבלק ,ולכן נקראה
הפרשה בתורה על שמו.
פורסם באתר בית כנסת
"יבנה"  -רעננה ע"ש ברלינר
שבתאי ולוטה )לב( ע"ה
www.yavne.org.il
האיור מאתר "גלים"

*************************

Shabbat
Shalom
from the Late Minyan
we invite you to add
yourself to the shul
mailing list. Visit

www.lateminyan.com.

we are looking for volunteers
for layening-please contact
Rob Arnold on
054-422-8666 rob@jerusalemtype.com

