
  
  

  

 'ז שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )יג' במדבר כב( "אל שרי בלקויקם בלעם בבקר ויאמר "

וילכו זקני מואב וזקני : "הכתובהלוא אמר ? לא� נעלמו שרי מדיי� שהיו עמ
? מדוע מדבר בלע
 אל שרי בלק בלבד
, אמרו אי� בו תקוה הניחוהו והלכו לה
'לינו פה הלילה' לה
 כשאמר" מתר� שיייי""""רשרשרשרשאמנ
 . )ז' במדבר כב(" מדי�

י ומסביר " חולק על פירושו זה של רש����""""הרמבהרמבהרמבהרמבא� ," אבל זקני מדי� הלכו לה
'בלע
וישבו שרי מואב ע
 'שנאמר 
ע� ילהתימל� מואב על מנת מארצ
 אל בלק , לפי בקשתו של בלק,  הגיעוי�יזקני מדאת העניי� באופ� טכני ואומר ש

כאשר , לכ�ו.  בבקשה לקלל את ישראללבלע
שליחי
 לשלוח בלו ביחד את ההחלטה וק, בעני� ישראלמה לעשות 
ו שלאל עיר �דרכנה בשדיי� כי מ ,יצאו שליחיו של בלק אל בלע
 ליוו אות
 זקני מדיי� בדר� עד שהגיעו למדיי�


וילכו זקני מואב וזקני : "י כוונת הכתובהווז. ל בלע
לבד
 אהלכו  ושרי בלק  וש
 נשארו זקני מדיי� בארצ
,בלע
, לזקני מואבהכוונה היא , "ויבאו אל בלע
: "ומה שנאמר, �יעד מדייחד הלכו מלפני בלק כול
 לומר כ, "מדי�
  . )ה' במדבר כב( "וישלח מלאכי
"אמר נ עליה
ש

  

  )כ' במדבר כב("  לקרוא לך באו האנשים קום לך אתםאם"
וכי אפשר , "לא תל� עמה
: "לווהלא כבר אמר ה לבלע
 ללכת ע
 שרי מואב "כיצד מתיר הקב רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיישואל 

שבתחילה אומר הוא את , ה"ומתר� שזוהי אחת מדרכי הנהגתו של הקב? ה שהוא משנה את דעתו"לומר על הקב
ה פותח לו את הדר� "הרי שהקב, וא
 הוא לא מקבל, מוטב, א
 האד
 שומע ומקבל, כ� המלצהדעתו ורצונו ויש ב

"שלח ל�"למשה ה "הקבומר א, )ב' במדבר יג(" שלח ל� אנשי
: "כעי� זה ראינו בעניי� המרגלי
 ש
 נאמר. שיפול בה
שמות ("  אל אר� טובה ורחבהאעלה אתכ
 מעני מצרי
" :לפי שכבר אמרתי לה
 במצרי
,  ל�מצוהאני איני , לדעת�

ה ליל� אחר "רצה הקב, )כב' דברי
 א(" נשלחה אנשי
 לפנינו ויחפרו לנו את האר�" אמרו אאלוה
 לא האמינו , )'ג

   . דעת
 ואמר למשה שלח ל� אנשי

  

  )כב' במדבר כב("  נעריו עמוושני אתנו  רכב עלוהוא"
ומתר� על פי ? 
 שליוו אותושני נערי
 בלע
 שהיו עלנו הכתוב ודיע לאיזה צור� מ, הקדוש" אור החיי
אור החיי
אור החיי
אור החיי
"שואל ה

:)ברכות מג("  לשלשה אינו נראה כל עיקר, לשני
 נראה ואינו מזיק,ומזיק נראה לאחד: "ל על המזיק"מה שאמרו חז

ות יש רש, כאשר נמצאי
 שני אנשי
 יחד, יש רשות למזיק להראות אליו ולהזיק לו, לומר כאשר נמצא האד
 יחידיכ

להיראות מזיק רשות לאי� , אנשי
 ביחדשלשה וכאשר נמצאי
 , למזיק להראות אליה
 א� אי� לו רשות להזיק לה


הכתוב לנו מודיע , לבלע
המלא� להזיק שיצא מאחר  , וכא�. לה
זיקהוא יכול לה י� שארואי� צרי� לומ, בפניה
 אנשי
 משו
 שלשהשיש כא�  הרי "ושני נעריו עמו"בלע
 שהיה וזה מפני , לא נגלה אליולו ואפילו לא הזיק מדוע 

  . כ� לא נראה אליו המלא� ולא הזיקו
  

  )כח' במדבר כב("  את פי האתון' הויפתח"
הוא דומה בלע
 שלולרמז להראות שנועד צור� שעה שהנס הגדול של פתיחת פי האתו� היה " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מסביר ה
והחל  את פיו ' פתח ה,לבדבלכבוד� של ישראל , רק כעתבר ומטבעו לדזה אי� בדר� כלל זה מה החמור ה. לחמור
לכבוד� של ישראל ושלא יאמרו וזהו ג
 כ�  את פיו בנבואה ' שעה פתח הלפירק ש ,בלע
כמו כ� צרי� להבי�  ,לדבר

  ". למוטבג
 אנחנו היינו חוזרי
 אילו היה לנו נביאי
 "העול
 אומות 
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   )יב' במדבר כב(" לא תאור את העם"
בלע
  שא
, "לא תאור את הע
: "שאי� כוונת הכתוב  שלמה אסתרוק שלמה אסתרוק שלמה אסתרוק שלמה אסתרוקיייירברברברבבש
 " קדומי
קדומי
קדומי
קדומי
 נחלנחלנחלנחל" מביא באאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד

 הכתוב לומר כוונתלא שא, "ייש� שומר ישראל  ינו
 ולאהנה לא"כי , נזקגר
 לה
 בעקבות זאת 
 י את העיקלל

 גרמההיא ששקללת בלע
  יאמרוה
 יתלו זאת בקללתו של בלע
 ומצד שיחטאו לעתיד ו ישראל יענש, חלילה, שא

עמה
  לא תל�: "לפי זה נית� לבאר את הכתוב. ולא יחזרו בתשובהגור
 לה
 הוא ה חטא
עלו בדעת
 שולא י, לה

, קללת�מש וששאני חחשוב לא תשו,  תאור את הע
ואל,  לטובת�,
עמה ל תל�א, "ע
 כי ברו� הואלא תאור את ה
   .תהיה לבושת ולחרפהסופ� שו, הקללה עליה
  ולא תחול"כי ברו� הוא"
  

  )כ' במדבר כב("  לך אתםקום  לקרא לך באו האנשיםאם"
באו שרי מואב א
 , ה לבלע
"אומר הקב, כלומר"  לקרא ל� באו האנשי
א
: "מבאר את הפסוק כ�" ספורנוספורנוספורנוספורנו"ה
 ל� ו
ק", א
 כ�, )טו' שמואל א כח(" ואקראה ל� להודיעני מה אעשה: "פי שנאמר אצל שאולע� עמ� בלבד כווילה


  . הזהיר
 שלא יחטאוקו
 ו, "את
  

  )כב כבבמדבר ( "ה׳ כי הולך הואף  אחרוי"
חז&ל   הלא אמרו, 
 ה% בבלע$רה אחשכיצד אומר הכתוב , צביצביצביצבי    חכ
חכ
חכ
חכ
הההה ,
 אביושבשואל  ,����""""היעבהיעבהיעבהיעב ,רבי יעקב עמדי�רבי יעקב עמדי�רבי יעקב עמדי�רבי יעקב עמדי�

דעו כמה צדקות עשיתי עמכ
 שלא כעסתי בימי בלע
  אמר לה
 הקדוש ברו� הוא לישראל: &אמר רבי אליעזר
ל ומה 'מה אקוב לא קבה א": לבלק וזהו מה שאמר בלע
. כעסתי לא נשתייר מישראל שריד ופליט שאלמלי, הרשע

' רה אפו של החשכיצד מובא בפסוק בפירוש , א
 כ� .)ות זברכ(" ' ההימי
 לא זע
 מלמד שכל אות�, אזע
 לא זע
 ה&

, רגעהבאותו כעס אכ� ' ה, כלומר, &כי הול� הוא&: ומתר� שהתשובה נמצאת בגו$ הפסוק שנאמר? באות
 הימי

משו
 , ולקלל את ישראלאת ההזדמנות לא יכול היה לנצל הרי שהוא " הול�"� כיוו� שבזמ� הזה היה בלע
 א
, יירד, יע זמ� התפילהגהחמור וה היה רוכב על": הליתפל בנוגע ל"חזכמו שאמרו ,  היטב�ול לכוואינו יכ מהל�הש

, כוונה עצומהעל מנת לקלל את ישראל נדרשה מבלע
 ו, )ח צד"ע או"שו( "יעמוד, יע זמ� התפילהגהיה מהל� בדר� וה
לא יכול " הול�"שהיה משו
 א� , .) זברכות(" שעה חו� ממנו   אותה� יכולה לכווהשאי� כל ברי: "ל"חזשאמרו כפי 

  . הכעס כדי לקלל את ישראלהזה של רגע ההיה בלע
 לנצל את 
  

  )ט' כגבמדבר (רים אראנו״ צ״כי מראש 
וכמו . אותו בזרע של קיימא  ופקדסברוב רחמיו עשה עמו נ' העד ש,  ולא הוליד בני
אברה
 אבינו היה עקרדוע יכ

היו צריכי
 ומדוע באמת  . וילדוריפא אות�' עקרות עד שה היו בתחילת�רחל ולאה , רבקה, כ� ג
 האמהות שרה
מת נית� לומר שמבחינה מסויי, כאשר אד
 מביא ב� לעול
ש " חי חי חי חיפניני הב� אישפניני הב� אישפניני הב� אישפניני הב� איש"ב ר�ותמ? עקרי
להיות  אבותה

&כח ההולדה&  כי הוא זה שהוריש לבנו את, ניניו ואת כל צאצאיו עד סו$ כל הדורות, את נכדיו ג
בזה הוא מוליד 
רצה הקב&ה שאלא  .קשר וחלק בכל יוצאי חלציו נמצא שלכל אד
 ואד
 יש. המאפשרת את המש� שרשרת הדורות

 כדי שלא יהיה לה
 חלק ונחלה בע
 �לבו בתואל ,תרח: ולנתק את קשר היחוס שבי� בני ישראל לאבות אבותי
 אלא, כח ההולדה& מהוריה
 "הסיבות שאבותינו הקדושי
 יהיו עקרי
 ולא יקבלו את סיבב מסובב כל, ולכ�. הנבחר

על פי זה יש לפרש את  .הישראלית אבות האומה בלבד  יהיו ה
הז יל ידכח ההולדה שלה
 יהיה חדש ועצמי וע
אי� ל� אפשרות לקלל את זרע אברה
 , הע
 כי ברו� הוא& לא תאור את"מר לבלע
 שהקב&ה או, הכתוב בפרשה


שה
  לב� ובתואל, לקלל את זרעו של תרח" עלה על דעתו של בלע
 &להתחכ
שלא א. 
ה יצחק ויעקב כי ברוכי
הות היו מכיו� שהאבות והאמ, אול
 .ובדר� זו תחול הקללה ג
 על כל ע
 ישראל, אינ
 בכלל ברכתו של הקב&ה


 .וממילא לא יכלה הקללה לחול, יצחק ויעקב ולא לקודמי
 לה
 לא מתייחסי
 כלל ישראל אלא לאברה
, עקרי
אי� , של ע
 ישראל מהיכ� ה
 נובעי
 &כי מראש צורי
 אראנו& כאשר מסתכלי
 על יחוסו: מתפרש הכתובוכ� 

&
&ומגבעות& , א� תרח אינו מתייחס כאב לבני ישראל, 
אבינו עליו השלו  הוא אברה
רואי
 אלא את &ראש הצורי
א$ , אומר בלע
, �כ
 וא .י
 לא יתחשב&וונמצא &ה� ע
 לבדד ישכ� ובג. ולא הדור הקוד
&אשורנו& , האמהות אלו

   .יתקללו ישראל עמ
 כי אינ
 נחשבי
 לצאצאיה
 לא, א
 אקלל את זרעו של תרח או את זרע לב� ובתואל
  

  )י' כגבמדבר ( "מי מנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל"
פיכ� ל,  יהודהדהיינו, שראלהיא לב� הרביעי של י" רובע יעקב"מפרש שהכוונה באמירתו של בלע
  "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה

, הכוונה ליהודה" ותהי אחריתי כמוהו", שבטי ישורו�שהכוונה ל, "תמות נפשי מות ישרי
", ש�יוב� מה שנאמר בהמ
, תפלל עליו משהה בארו� עד ש
מיתתו היו עצמותיו מגולגלישלפי המדרש יהודה הצטער צער גדול היות שאחרי 

   .תקיימה בזרעו עד עול
המלכות הש,  השבטי
 מכלהלוגדשל יהודה אבל אחריתו 
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 ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע
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  : לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .נעם אברהם בן רויטל, ישראל בן נחמה, אליהו בן אסתר, א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה


