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ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
   )כח' בבמדבר כ(" תאמר לבלעםון ו את פי האת'יפתח הו"

 שתכלית ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמתר� ?  שהאתו� תפתח את פיה ותדבר כב� אנוש משונהה לעשות נס כזה"לש
 מה צרי� היה הקב
פותח ' ה לבלע
 שכש
 שלהודיעדהיינו , "מי ש
 פה לאד
 או מי ישו
 אל
" :לבלע
ולהמחיש להראות הנס היתה 

, שי
 בפיה
 דברי
 לדבר כרצונו כי הכל בידויכול לג
 , פי המדברי
את כל שכ� שיאל
 ברצונו , פי הנאלמי
את 
  .  בה
 את ישראלקללנסה לו שלא יל� אחר נחש וקס
 וי אותלהזהירבזה ו
  

  )כט' במדבר כב("  התעללת ביכי"
שרי שבכל הדו שיח בי� בלע
 לבי� האתו� לא ראינו התייחסות או התבטאות מצד , רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר , פלא גדול הוא

?  על כ�מאומהאתו ולא שאלו ולא דברו זה הגדול ההפלא ה
 את ראו אי� , 
 שהלכו ע
 בלע
נעריהמואב ושני 
שאולי שרי מואב והנערי
 התקדמו לפני בלע
 בדר� פשר לומר א, ראשית,  שני תירוצי
 אפשריי
רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייומתר� 

בהחלט , שנית .הנפלאלא היו במעמד ולא ראו כלל ה
 כ� ש, אירע הנס הזהבעת שאחור מ יחידיכ� שבלע
 השתר� 
, ראה ושמעבלע
 לבדו ו ולא שמעו מאומה ורק לא ראשבכל זאת  ,מעמד עימו באותו היתכ� שאפילו א
 ה
 היו

וראיתי אני דניאל לבדי את המראה " :דניאלמעיד שפי כו,  רוח הקדש
 שה
 בעליאנשי לדבר שהוא שכיח אצ
  )'ידניאל (" והאנשי
 אשר היו עמי לא ראו את המראה

  

  )מא' במדבר כב("  משם קצה העםוירא"
נאמר פי שנזק כהיביותר לה
 מסוגלי
 שהקצוות משו
 " קצה הע
"מסביר שבלק מראה לבלע
 את " יקריקריקריקרכלי כלי כלי כלי "ה


קצה "משמעות אחת , יכול לקבל שתי משמעויות" קצה"כאשר  ) א'במדבר יא( " בקצה הע
ותאכל" :במתאונני
ה
 , מצד המוקצי
 שבעוד ,המוקצי
 שבע
דהיינו  "אחרו�קצה "במשמעות של  או ,ע
הקציני דהיינו  "ראשו�

 בה זו הדר�ו , מצד מעלת
י� הרעלהכניס בה
 עבקלות אפשר  ,מצד הקציני
 החשובי
הרי ש לקללה ממש י
ראוי
ומציי� את הכתוב " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מוסי$ ה. כניס בה
 עי� הרע את ע
 ישראל אזי ינסה להלקללצליח  א
 לא י,בלע
ר בח

אפס קצהו " :נאמרבפע
 שניה  "וירא מש
 קצה הע
" : נאמרתחילהב. שמתייחס בשלושה אופני
 אל ע
 ישראל
וירא " :נאמרפע
 השלישית  וב,י ראיית הקצהל ידכולו עאת ראה כלומר בפע
 הראשונה , "תראה וכולו לא תראה

אבות שה
 תחילה הצי� בלע
 בההבדל נעו� בכ� שב. כול
 ממשאת  משמע שראה "את ישראל שוכ� לשבטיו
 
הו ז ו"כי בביטול השורש יפלו ג
 הענפי
"תחול הקללה ג
 לענפי
 בגינו  עו� אשר 
ימצא בולי  ישראל אשלשרש

אחר שבקש ולא מצא חזר להצי� בענפי
 א
 ימצא עו� " ,הבני
את  כי האבות כוללי
 ,כול
ראיית הקצה הכולל את 
לא באבות ולא בתולדות  הביט או� שלא ואחר , וזהו הקצה שכולו לא יראה כי אי� האבות בכלל הבני
,בתולדות

  ". אכניס בה
 עי� הרע השולט ביותר בדבר השל
 שאי� בו פסולת כלל
 כ�אמר מעתה כול
 בתכלית השלמות א
  

  )ה' במדבר כה(" הנצמדים לבעל פעורויאמר משה אל שופטי ישראל הרגו איש אנשיו "
בבעל פעורואילו . ) כז'שמות לב(" איש את אחיו" שבט לוי שיהרגו תעגל צוה משה אחטא הבמעיר ש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה


מש� מש� מש� מש� "לפי ה, וההסבר לכ� הוא, שיהרגו את הנצמדי
 לבעל פעור, ולא את בני לוי, מצווה משה את השופטי
ואילו בחטא בבעל פעור היה אחרי שהוקדשו , שחטא העגל היה לפני שהוקדשו הלוי
 לעבודת המשכ�, "חכמהחכמהחכמהחכמה

, עבור עצמ
ה
 עושי
 זאת שעליה
 יאמרו , בעובדי הבעלהלוי
  יקנאוכעת וא
 . משכ� בעבודהלוי
 לשרת ול
שאז היו , עגלחטא הבכפי שהיה ' קידוש הצא מקנאה זו ולא י, ני
כהל ו
ויג
 עבודה ללא
 אי� מקדש אי� הרי ש

 
: פי שמשבח אות
 משהוכ, לש
 שמי
שהלוי
 עשו זאת אמרו הבינו ו 
לווכ, שאר הע
מו כמד מעאותו הבהלוי
  . ) ט'דברי
 לג( "לא הכיר ואת בניו לא ידע כי שמרו אמרת�... ר לאביו ולאמוהאומ"
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  )ו' במדבר כב(" ועתה לכה נא ארה לי את העם הזה"
 שא$ אחד לא �כ, קש ממנו שיבר� את מואביקלל את ישראל ולא בלבלע
 מ מדוע בלק מבקש "פניני קד
פניני קד
פניני קד
פניני קד
"שואל ה

כי ידעתי את ": ה שאומר בלק לבלע
 על ידי השליחי
 ששלח אליו ומתר� לפי מ?לשלוט בה
לנצח אות
 ויוכל 
מואב נגד סיחו� אלא מובא במדרש שכאשר נלחמו ?  בלקמהיכ� ידע זאתוכי " אשר תבר� מבר� ואשר תאר יואר

מואב כבר יוצא איפה שבני ,  הצליח סיחו� לכבוש את מואבבזכות זהשיקלל את מואב וכדי סיחו� לבלע
 קרא 
אולי אוכל נכה בו ואגרשנו "שיקלל ג
 את ישראל ואז מבלע
 בקש בלק  מ לכ�,לבר� אות
 עוד אפשר ימקוללי
 וא

  .  את בני ישראלצליח לגרשכי כאשר שני הצדדי
 יהיו מקוללי
 יש סיכוי שנ, "מ� האר�
  

  )ט' במדבר כב(" לקים אל בלעם-ויבא א"
ה בכבודו "על מה ולמה זכה בלע
 בכבוד הגדול הזה שהקב, בזוהר הקדושבזוהר הקדושבזוהר הקדושבזוהר הקדושנשאלה שאלה , על הפסוק שלפנינו

ויקרא אל "נאמר עליו שרבינו ממשה זהו כבוד גדול יותר ש, "לקי
 אל בלע
%ויבא א ":אמרובעצמו בא אל בלע
 שנ
כאשר הודיעו למל� ו,  המל�ו שלהיכלליכנס הלבא ומעוניי� דומה למצורע ששהדבר " צרור המורצרור המורצרור המורצרור המור"מתר� ה? "משה

ר שאכלעומת זאת . בני המל�את ויטמא כנס כדי שלא יוכל זאת , בעצמוהמל� לקראתו יוצא , פתחבמד עושהמצורע 
ה בא אליו "שהקב ,בלע
כ� היה ע
  .כנס אליושולח וקורא לו שיהמל� ,  לפתח הארמו�אהובו של המל�מגיע 

 
  .מצורעכמו הטמא שפתי
 ערל והיה בעצמו משו
 שבלע
  

  )כב' במדבר כב(" הוא כי הולך לוקים- א אף ויחר"
זאת ו, בלע
ב' שחרה א$ הואומר שזוהי בעצ
 הסיבה , "הוא"ממה שאומר הכתוב ק יידהקדוש מ" אור החיי
אור החיי
אור החיי
אור החיי
"ה

השכי
 בלע
  אלא, נת� לו רשות ללכת' הזה שהוא הול� אית
 זה רק משו
 שלשרי בלק שמשו
 שבלע
 לא אמר 
אי� והחופשי מרצונו היא שהליכתו בטבעיות כאילו , )כא' כבבמדבר (" מואבויל� ע
 שרי את אתונו ויחבוש "בבוקר 

א רשיו� לל, רצונומהוא הול� ש ופירושש, "הואכי הול� : " הכתובאומרזה מה ש ו.ה"הוא צרי� רשות מהקב
  .בבלע
' $ החרה אכ� ל, ה"מהקב

  

  )חכ' כבבמדבר ( "שלוש רגלים ויפתח ה את פי האתון ותאמר לבלעם מה עשיתי כי היכתני זה"
            ))))רש&ירש&ירש&ירש&י((((ת שלוש רגלי
 בשנה& ת שלוש רגלי
 בשנה& ת שלוש רגלי
 בשנה& ת שלוש רגלי
 בשנה& גגגגוגוגוגוגחחחח אומה ה אומה ה אומה ה אומה הרררר&רמז לו אתה מבקש לעקו&רמז לו אתה מבקש לעקו&רמז לו אתה מבקש לעקו&רמז לו אתה מבקש לעקו

שלוש הרגלי
 מקיימי
 מצות  וכי רק את ?ת שלוש הרגלי
דווקא על מצו  לוהלמה רמז על דברי האתו� אאאא""""הגרהגרהגרהגרתמה 
 את ע
 ישראל מי יקיי
 את ,חלילה, תעקור א
: בלע
שואל את מובא במדרש שהקב&ה  ומתר� לפי ה?ישראלבני 

אני אקיי
 : בלע
לו השיב ? ישראלרק ע
 אלא ,  את התורהולא רצו לקבל הלא חזרתי על כל אומה ולשו� ?התורה
.  מקיימי
 ישראלהשאות ,שלוש הרגלי
של מצות ברמז , על טענתו זולבלע
 שיבה האתו� מ, בדבריהו. את התורה

 אינ� יכול העליה לרגל מצותורה שהרי את כל הת יכול לקיי
 את אינ�, בלע
, אתה: אומרת לבלע
, בעצ
, האתו�

&שלוש פעמי
 : שנאמר  ממצוות הראיהי
פטורידוע שחיגר וסומא ו, יגר וסומא באחת מעיני�ח שהרי אתה לקיי

 ,�כ
 א, פטור ממצות הראיה, צא שסומאוי" הֵאַרְי"כמו " הֵאְרִי"ל "ולמדו חז, יראה ל� כל זכור� את פני האדו� ה'&
   . כפי שהתחייבתהתורה  יי
 את כלאתה יכול לקי� א

  

   )ל' בבמדבר כ(" ההסכן הסכנתי "
                ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" ( אמר להו� ברטיבא שדאי ליה אמר להו� ברטיבא שדאי ליה אמר להו� ברטיבא שדאי ליה אמר להו� ברטיבא שדאי ליה????אסוסיאאסוסיאאסוסיאאסוסיא מאי טעמא לא רכבת  מאי טעמא לא רכבת  מאי טעמא לא רכבת  מאי טעמא לא רכבת :::: ליה ליה ליה ליהאמרואמרואמרואמרו""""    

הסוסי
 רועי
 ש: ותשובתו היא? כב על סוסורינ� ששאלו את בלע
 מדוע א )ז"ע(ל בגמרא "חזדברי את  מביא י"רש
מבואר , אלא? השדה�  מי
 להביא את הסוסות אפשר�וכי אי, ה התירו� העלוב הזהמ: נשאלת השאלהו . בשדה

מעבדי פרעה הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבית ' הירא את דבר ה"ברד הבמכת הכתוב  על פי "לקוט האורי
לקוט האורי
לקוט האורי
לקוט האורי
יייי"ב
הירא את דברי " :תרגו
 יונת�מובא בו, )כ' שמות ט(" ויעזוב את עבדיו ואת מקנהו בשדה' ואשר לא ש
 לבו אל דבר ה


 מתו  שבלע
 השאיר את מקנהו בשדה והמכא� לומדי
. זהו בלע
 " 'ואשר לא ש
 ליבו אל דבר ה",  זהו איוב"'ה
זמ� השארתי את הסוסי
 בשדה באני לא רוכב על סוס כיו� ש: י הכוונה בתשובתו של בלע
הווז  .ברדכול
 במכת ה

  . סוסי
רשותי ב אי� כעת משו
 כ�ו, וה
 מתו כול
, מכת הברד
  

  )ה' דבמדבר כ(ב משכנותיך ישראל״ ק״מה טובו אוהליך יע
זכות הנשי
 לעול
 הבא בבדבר השכר הגדול לו זוכות חז&ל  שפסוק זה מרמז על מה שהפליגו אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידאומר 

ות מלא   כשותפותשכר ונוטלות ה� , ללכת לשיעורי תורהזה שה� מעודדות וממריצות את בעליה� ללמוד תורה ו
 
שהכוונה , &כה תאמר לבית יעקב&: ל על הפסוק" חזשדרשועל פי הידוע מה ? וכיצד זה רמוז. של בעליה�בתורת

, אוהלביושבות ההנשי
  הוא חלק� שלטוב ואדיר מה , &מה טובו אוהלי� יעקב&: א
 כ� מה שנאמר  .נשי
היא ל
  . שיעורי תורהל' למשכנות ה, ישראל  בני, בזכות זה שה� שולחות את בעליה�, &משכנותי� ישראל&בזכות 
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