
  
  

  

 'ח שנה                          
 

  
ְזרַ֤  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ " ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )הּו ה' " (בראשית כו' יבים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  (במדבר כב' כח)" את פי האתון 'ה ויפתח"

ה תהישתועלת המה ולא הבינו פתיחת פי האתון, הזה של נס העל מאוד תפלאו ההקדמונים מציין ש "משך חכמהמשך חכמהמשך חכמהמשך חכמהה"
הגויים, אימתם של ישראל על כל מלכי את רצה להטיל מבאר שהקב"ה ו ?כזה שנראה רק לעיני שרי בלקשבנס גדול 

הלכו פיו, ואת ם, והיו שואלים יהכל הגויים ומלכאצל שהיה נכבד  ,בלעם ,שלא יבואו לעורר קרב בישראל. לכן
רוח עוד מעלתם של ישראל, לא יקום המראים על  יםנשגבמחזות , אם איש כמוהו יחזה ישינושום לא לאחרי עצתו 

וכי נפלה כשאמרה: "ה תכוונשזו היתה . ויתכן שאמרה רחבפי כן כאכן היה , ולקום נגד עם ישראל איששום ב
"ששמענו את אשר כוונה היא ש, שהט) '(יהושע בונשמע וימס לבבנו" ... ואשר עשיתם... כי שמענו... אימתכם עלינו

על לכן "וימס לבבנו". שאף  ,לכל הגויים תעשואתם עתידים למפי בלעם את אשר שמענו "ונשמע"  בעבר, עשיתם",
השטן מקטרג "שמשום קרב, צאו לשיהקב"ה , בכל זאת לא רצה קב"הדבוקים בבאותו הזמן היו פי שבני ישראל 

עצה עמוקה מחכמת הבורא להפיל אימה על הגויים בדברי נביאם בלעם זו ה ת. והיירושלמי שבת ב)(" בשעת סכנה
ר עליהם יאמשבלעם את בני ישראל שיחדו מכספם שיאמרו העמים שמא חשש זאת משום שהקב"ה הקוסם. ו

. לכן הראה שקבלהכסף בגלל מלבו אותם בדה הוא באמת אלא שחזיונות כאלה למען יפחדו מהם כל הגויים, 
מדבר עם  'או מלאך השה' להראות כדי ם, הין האתון לפני כל שרי בלק ונכבדייענהעצום הזה ב פלאקב"ה את הה

  . ינורצשתועלת נגיע ל, ובזה 'הציווי אומר הוא אומר בבלעם פיו, ומה ש
  

  ד)במדבר כג' ( "ים אל בלעםקל-ויקר א"
והיה דרך מקרה נקט הכתוב בלשון "ויקר" כלומר בלכן שבלעם התנבא ללא שהגיע למעלת הנבואה  הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןמבאר 

 נביאיה אצל אמרנלא שלשון שזהו , כ) 'כב במדבר(" ים אל בלעםקל-ויבא א: "אמרן נישראל, ולכ ם שללכבודזה 
או: , ג) '(בראשית כ "ים אל אבימלךקל-ויבא את הנבואה כגון: "מדרגהגיע למי שלא אצל רק אלא נאמרה , ישראל

מה שנאמר . ושברור לכל שגילוי הנבואה אצלם לא היה עקב מדרגתם כד) 'לא בראשית( "ים אל לבןקל-ויבא א"
 האונבבלעם למדרגה של עלה  ,ישראל ם שללכבוד, עתשכ הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןמבאר  טז)במדבר כג' (" ויקר ה' אל בלעםבהמשך: "

" יםקל-ויבא א" או "יםקל-ויקר א" אצל בלעם: שם הגדול שנגלה למשה, כי עד עתה נאמראותו הב, רחמיםהדת יבמ
חלילה,  ,אותבזי א שזוהי מידת הדין, דבר שגרם לבלעם לחשוב שאם ימצא לישראל איזשהו קטרוג ויזכיר את עוונם

מקטרגת. אך כעת, שנגלה אליו ה' במידת הרחמים,  דת הדיןימם שמשולא ינצלו ממנה ורעה מאת ה'  שראלי על
סוככת עליהם, וזה ההסבר לכתוב: רחמים הדת ימון שבשום ענין, כיבלעם שכבר לא יוכל לקלל את ישראל  הבין

  . א) 'כד במדבר( "וירא בלעם כי טוב בעיני ה' לברך את ישראל"
  

  ז) (במדבר כג'ישראל"  זעמה ולכה ארה לי יעקב לכה"
" הקדוש שהכתוב מתייחס לשתי הדרגות שיש בעם ישראל, דרגת הצדיקים ודרגת הבינוניים. אור החייםאור החייםאור החייםאור החייםמפרש ה"

אלו  "זועמה ישראלומה שאמר: ", ארירהלשון אליהם אמר ם, יהם הבינוניאלו , "ארה לי יעקב"מה שאמר כאן וזה 
וכבר בשליחות של בלק ראינו את , , , , מהארירהמהארירהמהארירהמהארירהבמשמעות נמוכה יותר היא  והזעימהוהזעימהוהזעימהוהזעימהישראל,  קרוייםהם הצדיקים ה

, "נכה בואמר "ים יכנגד הבינונש (במדבר כב' ו)" הארץ מן ואגרשנו בו נכה אוכל אולי"הבדלי ההתייחסות במה שאמר 
לכן אמר רק  ח הטומאהושלוט בהם כימעלת הצדיקים שלא את גודל ידע בלק , כי "ואגרשנו"וכנגד הצדיקים אמר 

  אך כנגד הבינוניים, שמעלתם נמוכה יותר, העז בלק לחשוב שיוכל להכות אותם. , "אגרשנו"
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   ב) 'כבבמדבר (לאמרי"  ישראל כל אשר עשה את בן צפורוירא בלק "
חז"ל:  אמרוכמו ש ,רוציםהם דיבור שלהם כל מה שכח הלפעול ב םישראל יכולישבלק הבין  "נעם אלימלךנעם אלימלךנעם אלימלךנעם אלימלךלפי ה"

את כל אשר עשה "הבין בלק לשון הבנה ש" שהוא מויראמה שנאמר: "וזהו ) :(מו"ק טז "הצדיק גוזר והקב"ה מקיים"
ויגר . ""אלה אלא בפיהם שלאין כחן "אמרו מה ש וזה ,דיבורמלשון  "אמוריה", כלומר בשביל "ישראל הוא לאמורי

על פי מה שאמר נראה, הזה?  רמז כפל הלשוןמה ", מויקץנאמר ", ואצל בני ישראל "ויגר", אצל העם נאמר "מואב
ידע שהם צדיקים גמורים ואינם יודעים לנקום ינאי , כי ):(סוטה כב "מן הפרושים יאל תתייראלאשתו: "ינאי המלך 

כי היו  םבני ישראל מהם לא היו מתייראי יםוגם כאן אותם הצדיקים הנקרא ,נקם, רק שהיה מתיירא משאר העם
הכתוב קדק וד ".ויגר מואב מפני העםמה שנאמר ". וזהו םמפשוטי העם היו מתייראי ךאשלא יזיקו להם בטוחים 

 מדרגת בני ישראל אלא קצובמן הצדיקים אשר הם  ם, לומר שלא היו מתייראי"ויקץ"לומר אצל בני ישראל 
  .אחרים תהצדיקים השמחים בטובמו לא כש ,מעשיהםאת במעשיהם הטובים כדרך הרשעים שאינם יכולים לסבול 

  

  (במדבר כב' כב)" הולך הוא כילקים - א "ויחר אף
על השאלה המפורסמת של כל הפרשנים מדוע כעס הקב"ה על בלעם שהולך אל עם שליחיו של בלק אחרי שאמר לו 

משמעותו היא ששכעסו של הקב"ה נבע מהנאמר "כי הולך הוא"  "ספורנוספורנוספורנוספורנו? מתרץ ה"כ) (במדבר כב'"קום לך אתם" 
ים אותו וליכ' ולא כמי שמרצון הנראה שהוא מתאמץ לעשות בניגוד לושבלעם הלך אל בלק כאילו הוא בעל הדבר 

   ל) ד' ב (מלכים" ויקם וילך אחריהמו "כאחרים 
  

  כח)' כבבמדבר ( "וןתאת פי הא ויפתח ה'"
יתגאה בזה שזכה שלא בלעם את  הוכיחשמטרתו של הקב"ה, בזה שפתח את פי האתון, היא ל "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקראומר ה"

היה ן שומכיווזאת ולדבר, בכל זאת זכתה לזה,  שבוודאי אינה ראויה לראות פני מלאךן, אתוגם הנבואה, שכן דרגת ל
זו  נבואהמשום שיש ב שהוא ראוי לכך אלא מדרשת נבואה משוםלא זכה ל , בלעם,ישראל, כך גם הואעם זה לטובת 

   ישראל, ואילו הוא עצמו אינו ראוי למדרגה זו יותר מהאתון.עם תועלת ל
  

  )כט 'כבבמדבר ( "לו יש חרב בידי כי עתה הרגתיך"
רבינו רבינו רבינו רבינו "? מתרץ הרגתיך לו יש חרב בידיכתוב: "ה לי הידמיותרות בפסוק, וכי לא תיבות ״כי עתה״ נראה שהלכאורה 

להרוג אומה  הוא הולךשבלעם אמר זאת כדי שלא ילעגו עליו הבריות ויאמרו שמצד אחד,  ,,,,החיד"א ב"ראש דוד"החיד"א ב"ראש דוד"החיד"א ב"ראש דוד"החיד"א ב"ראש דוד"
ר שאכוהערמומי, רשע בלעם ה כןוא .צריך חרבהוא אתון מצד שני, כדי להמית את הו ,שלימה בדיבורו וברוח שפתיו

 מה שאני צריך חרב"כי עתה" כלומר ואמר לעגם של הבריות ולכן הוסיף ש לש, ח"בידי לו יש חרב"התחיל לומר 
תמותי, אבל  אקללך ואחר הקללהאז שעה הראויה לקלל ול צריך להמתיןוא משום שתמותי האותך ש ני מקללנואי

הסביר ו ",לו יש חרב בידיהכתוב: " ו כוונת, וזת לכן אני צריך חרבכע חמתי ולהורגךאת אני רוצה לשכך היות ש
  ", אני מעוניין לעשות זאת כעת ולא להמתין לשעה הראויה. עתה הרגתיךמשום ש"מה שאני צריך חרב היינו ש

  

   (במדבר כג' כא)בו"  מלך ... ותרועתהביט און ביעקב לא"
", משום שהתוכנית המקורית היתה מלךאת המילה "הוצרך להזכיר בברכתו מביא פירוש שאומר שבלעם  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

נתן ו ,בפיו יםדבראת השם ש ההוא ז ,הקב"האת המילה "כלם", אלא ש להמתין לרגע הכעס של הקב"ה ואז לומר
" ויהפוך ה' לך את הקללה לברכהמה שאמר הכתוב: "וזהו  ".מלך"ואמר  "כלם" להיהמאת אותיות ך ובלבו להפ

  דהיינו הפך את הקללה "כלם" לברכה "מלך". )'(דברים כג
  

   ה) כד' (במדבר" מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל"
נה פעם ו. גם בית המקדש מכ"ישראל"בשם קורא להם ופעם  "יעקב"בשם הכתוב פעם מכנה אותם צריך להבין, 

בזמן שישראל שבגמרא על פי המובא  רבי העשיל ב"חנוכת התורה"רבי העשיל ב"חנוכת התורה"רבי העשיל ב"חנוכת התורה"רבי העשיל ב"חנוכת התורה"באר מ "?משכן"ופעם בשם  "אוהל"בשם 
במדרש עוד מובא עושים רצונו של מקום אז הם נקראים ישראל וכשאין עושים רצונו של מקום נקראים בשם יעקב. 

כל שבמדרש . עוד מובא ןומשכמלשון  "משכן"נקרא הוא וכשחרב  "אוהל"נקרא הוא בזמן שבית המקדש קיים ש
: הפסוקאת ן יבאפשר להצדיקים. לפי זה הדור שו הדור רשעים ובזמן שנחרב נע וזמן שבית המקדש היה קיים הי

הם נגד זה כדהיינו בזמן שהוא בנוי ואז הוא טוב אבל  "אוהלנקרא "המקדש ר שאלומר ככ "מה טובו אוהליך יעקב"
אז שלומר כשחרב המקדש כ "משכנותיך", "משכנותיך ישראל"נקראים רשעים. מה שאין כן כלומר  "יעקב"נקראים 

עושים שהם צדיקים היו אז שלומר כ "ישראלנאמר "אבל כנגד זה  ,תמשכן בעוונותםהעל שם ש "משכןהוא נקרא "
  ". ישראל"נקראים בשם ורצונו של מקום 
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