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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 
  )ד' כבבמדבר ( "ובלק בן צפור מלך למואב בעת ההיא"

ת תחליה לציי� זאת בהראוי המ�  "בלק ב� צפור מל� למואב בעת ההיא"מדוע רק כעת מציי� הכתוב את העובדה ש
 שבא הכתוב לומר ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמתר� ? "וירא בלק ב� צפור מל� מואב את כל אשר עשה ישראל לאמורי: "הפרשה ולומר

שהיה למואב בעת ההיא מל� תקי� למרות ו, נודע מאד במעשה תקפו וגבורתווהוא גבור חיל כהיה ידוע בלק ש
 � למל� בני אמר יפתחזה מסביר את מה שו, "מאד מפני בני ישראל"צו וק� פחדו הבכל זאת ואמי� לבו בגבורי

. במל� נורא מאד אלא שהרי אי� מפחידי� מל�, ) כה'שופטי� יא(" הטוב טוב אתה מבלק ב� צפור מל� מואב" :עמו�
ולאחר , דהיינו בתחילה עדיי� לא היה בלק מל� מואב,  מבאר שיתכ� ג� שהכתוב מביא את הדברי� כסדר�����""""הרמבהרמבהרמבהרמב

מלאכי� אל שלחו בעקבות זאת ה� , "ויגר מואב", שראו בני מואב את בני ישראל מתקרבי� אליה� ה� פחדו מאד
  ". בעת ההיא: "לכ� נאמר, מינו את בלק למל� עליה�בעצת� ה� ו, "עתה ילחכו הקהל"זקני מדי� לאמר 

  

  )ה' במדבר כב("  עם יצא ממצריםהנה"
הנה הע� היוצא "אמר התבטא בלשו� עתיד ובלע� ואילו , "יצא", בפסוק שלפנינו בלק מתבטא בלשו� עבר

�את להזכיר  ורצה לקטרג על ע� ישראלבלע� ש" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה ,שעכשיו ה� יוצאי� והולכי�דהיינו  "ממצרי
מזכירי� את מצרי� ה� כאשר לא טוב לה�  כי תמיד ,עדיי� לא יצאו ממצרי�בני ישראל  כאלודמה נש, ונ�וע

 � ראיה שתמיד יהו וז,ה� מזכירי� את מצרי�וטענה במדבר  ובכל תלונה ,"נתנה ראש ונשובה מצרימה"ואומרי
 �  .  מש�שיו ה� יוצאי�כאילו עכו במצרי� וקשה עליה� הפרידה ממצרי� משוטטתמחשבת

  

   )ה' במדבר כב(" הנה כסה את עין הארץ"
, הקדוש שבדבריו אלו של בלק אל בלע� התכוו� הוא להראות לו שהעצות שיע� לפרעה" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מבאר ה

�לא רק שלא התקיימה , הבני� את זכוריה� ולשחתאת להרוג ותוכניתו , שמטרת� היתה לענות אות� ולמעט אות
,  עד למאדותרבה� האלא אדרבא , ו במספר�תמעטהא רק שבני ישראל לשלא , זה דווקא ההיפ�אלא מה שקרה 

  ".  את עי� האר�כסההנה " :אמרכמו שנ
  

  )יט' במדבר כב(" זהבועתה שבו נא "
 שאומר שיש הבדל בהתייחסות של בלע� אל רבינו אפרי�רבינו אפרי�רבינו אפרי�רבינו אפרי�את דברי " נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�" מביא בספרו אאאא""""החידהחידהחידהחידרבינו 

בעוד שאת אנשי המשלחת הראשונה מזמי� בלע� .  של בלק לבי� ההתייחסות למשלחת השניההמשלחת הראשונה
הרי , "בלע� ע�ע�ע�ע� שרי מואב וישבו: "ואכ� נאמר בהמש�, " הלילהפהפהפהפהלינו : "ללו� אצלו ועל חשבונו שנאמר

מוע את כלומר לכו חפשו לכ� בעיר איפה לישו� ושובו בבוקר לש, "שבו נא בזה: "שלמשלחת השניה הוא אומר
, ללכת לקלל את ישראל'  שבפע� הראשונה היה בלע� בטוח שיקבל את רשות הרבינו אפרי�רבינו אפרי�רבינו אפרי�רבינו אפרי�ומסביר . 'תשובת ה

א� לאחר הסרוב , לכ� היה נדיב והזמי� את המשלחת ללו� אצלו ועל חשבונו, ובזכות זה יכבד אותו בלק בכס� וזהב
, וא� כ�, ה לתת לו ללכת ע� אנשי בלק" הקבחשש בלע� שג� הפע� יסרב, ה לתת לבלע� ללכת"הראשו� של הקב

�לכ� בקש מה� שיחפשו לה� מקו� , הרי שההוצאות שהוא מוציא על אירוח המשלחת יהיו לשוא והוא יפסיד אות
  . להעביר את הלילה ובבוקר ישובו אליו
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  )כג' במדבר כב("  האתון מן הדרך ותלך בשדהותט"
עד שלא ראה את כל הסימני� המראי� שהוא , קלל את ישראלבלע� לצו של חפ שכל כ� היה עז רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר 

וכל שכ� , שאי� ל� אד� בעול� שיראה בדר� הסימני� שראה הוא שלא יחזור: "וזו לשונו, הול� בדר� לא נכונה
תחלה נטתה האתו� מ� בה: ומפרט רבינו בחיי את הסימני�, " וקוס� כמוהו שכל אומנותו היתה לקראת נחשי�מנחש
בכ� , " ותלח� את רגל בלע�הקירותלח� אל : "נאמרשניה פע� , "ותט האתו�" :אמרנשדה שפנתה ל וה הישרהדר�

ותרב� : "נאמרשלישית ובפע� ה, ה"הקבנו של רצוכוונתו בהליכה זו לבטול פסיעותיו ועכוב הליכתו כי על רמזה לו 
�ובפע� ', הבה רוצה הדר� אי� זו בלע� שרמזי� להיו וכל אלה ,  ללכתרצתה שרבצה תחתיו ולא "תחת בלע

 רעהבעניי� הדיבור היא כוונתו נרמז לבלע� שכא� , האתו�פתיחת פי הנס הגדול שנעשה ב, הגדולה מכול�, רביעיתה
מו בפי הבהמה ועל כ� אי� יהדבור ולשאת  יכול למנוע ממנו 'הכלומר  , " ש� פה לאד� או מי ישו� אל�מי: "שנאמר

, "הנה אנכי יצאתי לשט�"ואמר לו בפירוש ' נגלה אליו מלא� ה הוא כאשר חמישיסימ� הה, לו להתגאות בכח הדבור
והוא , "קו� ל� את�: "אמרנה אמר לו שיל� בדר� על מנת שלא לקלל ש"הקבכי , רעהכיוו� שכוונת הליכתו היתה ל

  . על מנת לקלל�הדר� והל� את ות ועי
  

  )ט' במדבר כג(" עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב ןה" 
זוג : כיצד, 'נ'  האותיות הללוהחו� משני יש ב� זוג כל האותיות   שלבמדרשבמדרשבמדרשבמדרשמבואר ? "ה�" כוונת בלע� באומרו מה

רק  'וו' דו 'זו' גל הזוגות " כנ.משלימי� ביחד לסכו� 'וח' זוג האותיות ב, 10משלימי� ביחד לסכו�  'טו' אהאותיות 
 .100משלימי� ביחד לסכו� ' פו' כזוג האותיות . 100ימי� ביחד לסכו� משל' וצ' זוג האותיות י. אי� ב� זוג' לאות ה

 ותששני אותיות הללו אינ� יכול� כש: אמר הקדוש ברו� הוא . אי� ב� זוג' רק לאות נ. 'סו' מו 'עו' לל הזוגות "כנ
ה� פרושי�  אלא� הקדמוני� "כל העכו�  להזדווג ע�כ� ישראל אינ� יכולי, כל האותיות אלא לעצמ�� להזדווג ע

 נ�ואי� ה� נהרגי, �"בטל את המילה או לעבוד עכוללחלל השבת ו� שונא גוזר עליהא� ה שאפילו ,�לעצמ
כל שונא וכל אויב שיגזור ? ומה אני עושה . "לא יתחשב� לבדד ישכו� ובגויי� ה� ע" שנאמר ,י� הגוי�ב� מתערבי
  ".וד� חללי� ישתהיתנשא לא ישכב עד יאכל טר� וכארי � כלביא יקו� ה� ע"אני הורגו שנאמר , גזירה� עליה

  

  )כב' במדבר כג("  ראם לוכתועפות"
אלא ארי מו הכאת אויביו ע� ישראל אינו טור� ואוכל  טוע� שהשוואה זו של ע� ישראל לרא� באה לומר שהספורנוהספורנוהספורנוהספורנו
 את ישראל הכניסולהאומות את לגרש ה היתה "הראשונית של הקבנה ו כי הכו,בקרניו כמו הרא�הוא אות�  דוחה

 שושלשל "זחואמרו . )ט' תהלי� פ("  גוי� ותטעהתגרש: "רוהאומות כאממלחמות ובלי להרוג א� אחת מלאר� בלי 
עמי  אבל . הרוצה לעשות מלחמה יעשה, ישלי�להשלי� הרוצה ,הרוצה לפנות יפנה, לעמי האר�אגרות שלח יהושע 

, לא השתמשו בה�, א� כאמור, אות�הוצרכו להחרי� ראל מול ישראל עד שישלהלח� ובחרו  ערפ�את הקשו אר� ה
  . כלולא אאבל  הרא� שהוא דוחה או כובש שעושה עשו בה� כמו א אל,כמו שמשתמש האריה בטרפו

  

  ) ה'כדבמדבר ("מה טבו אהליך" ) כא'כגבמדבר ("לא הביט און ביעקב" ) ט'כדבמדבר ("אראנו כי מראש צרים"
הוא ראשי התיבות שלה�  , של בלע�רכותבה שלוש של ה� התחלתשלו הלפסוקי�  השלושמפרשי� שראיתי 

"�ולומר , ה"שעת זעמו של הקב אתלכוו� היתה בלע� ל תוכניתו של "לפי חזשהרי , ]כלה אות�של במשמעות [".כל
של קללותיו את ולא עוד אלא שהפ� ,  לא זע� כלל באות� הימי�,בחסדיו הרבי�, ה"הקבשאלא ". כל�"זה הברגע 
 �, "לא הביט או�", "כי מראש צרי�": כות ארוכותשלש בר" כל�"עשה מעד ש� מאד  אותלברכות והרחיבבלע

  ."מה טבו אהלי�"ו
  

  )ה' כהבמדבר (" הנצמדים לבעל פעורויאמר משה אל שופטי ישראל הרגו איש אנשיו "
" איש את רעהו ואיש את קרובואיש את אחיו ו"גו העגל צוה משה לשבט לוי שיהרמעיר שבחטא " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה
ונשאלת , ולא את בני לוי' משה מצוה את שופטי ישראל לנקו� את נקמת ה,  בבעל פעור,�אכואילו . ) כז'שמות לב(

�שבחטא העגל עדיי� " מש� חכמה"ומתר� ה? השאלה מדוע לא מצוה משה ג� כא� את בני לוי להעניש את החוטאי
�יהיו ה� וא� ,  לעבודת המשכ�ווי�להכבר הוקדשו , בבעל פעור,  לעבודות המשכ� ואילו כא�לא הוקדשו הלווי

מקדש היה י אלשא� , עושי� כ�ה� יאמרו שעבור עצמ� כול� ש,  בדברכנוגעי�ה� יראו , בעובדי הבעלאלה שיקנאו 
הלווי� שאז היו , גלעחטא הכ� במה שאי� . לא יהיה קידוש הש�ובקנאת� זו , ני�כהב ו�לוי יהיה צור� באל

� לא האומר לאביו ולאמו ":כפי שהעיד משה. בלבדלש� שמי� הבינו שהלווי� כוונו  �וכל, במעלת� כשאר הע
  . ) ט'דברי� לג( "ברית� ינצורולא הכיר ואת בניו לא ידע כי שמרו אמרת� וראיתיו ואת אחיו 
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