
 
 

 

 'בי שנה                     

 
 

 
ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

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

בני ישראל שחשו הקדוש שלמרות שמואב " אלשיך"מסביר ה? "בעת ההיא"מדוע ההדגשה שבלק היה מלך מואב 
חלק כי בהיות חשבון , בעבר נכוו בגחלתוהם בכל זאת לו פונים אל בלעם כיון שהם  טבעדרך הנצחים שלא במ
למרות  ,בלק, לעומת זאת. לקרא לומיהרו לא הם על כן , סיחוןמהם על ידי כבשה היא נבלעם ת קללבגלל מואב מ

זה היה רק  "מלך למואב"הוא " בלק בן צפור"מה שכי  הקודמתבצרה הוא לא היה איתם , גם הוא ממואב והיות
וגם . ולא מואב מי ששולח מלאכים אל בלעם זה בלקלכן , את מואבקלל בלעם שאך לא בעת  "איבעת הה"

 . זקני מדיןאלא הוא מצרף אליהם גם את , בלעם שנאתם אתמשום מואבים בלבד אינם מורכבים מחים יהשל
 

 (ה' במדבר כב) "עם יצא ממצרים הנה"

" היוצא" ,"הנה העם היוצא ממצרים"בלעם אמר אילו עבר ובלשון  "יצא", "עם יצא ממצרים הנה"בלק אומר 
את להזכיר בא בדבריו בלעם את הבדלי הלשון ואומר ש" כלי יקר"מסביר ה. שעכשיו הם יוצאים והולכים ומשמע

נתנה ראש "ברע הם אומרים כשהם כי תמיד כלל לא יצאו ממצרים הם עדיין ש כאלודמה נששל ישראל ואומר ונם וע
במצרים וקשה עליהם  משוטטת ראיה שתמיד מחשבתם וובכל תלונה הם מזכירים את מצרים וז "ונשובה מצרימה

 . הפרידה ממצרים כאילו עכשיו הם יוצאים
 

 (ו' במדבר כב) "כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואת אשר תאור יואר ...אולי אוכל נכה בו"
תברך מבורך ואת  כי ידעתי את אשר"הוא אומר ותכף , בלשון ספק "אולי אוכל נכה בו"מה שאומר בלק , לכאורה

שבלק בא אל בלעם בעורמה  "נחל קדומים"א ב"רבינו החידאומר . הם דבר והיפוכו, ודאי לשוןב "אשר תאור יואר
כן ל ,מנוע את יציאתם עצתך וכל חכמת מכשפי וחרטומי מצרים הועילו כלומר לא  "הנה עם יצא ממצרים"ואומר לו 

 להם תוסיף עתה לקלל יבור ואבהיותך צשלומר  הצור, וי״ותוספת ב ה שאמר ועתהמו, כעת אם תועילהאני מסתפק 
כי "ומה שאמר , מצרים מוסרותמול הצלחתם את אני מסתפק בראותי , כאמור ,כי, "נכה בואוכל "אולי אותם ואז 

כדי כל זה אמר את ו. לגבי ישראל יש לי ספקבל אומות אזה נכון לשאר ה "רואשר תאור יואיבורך  ידעתי אשר תברך
 . קללה נמרצת שודאי תחול עליהם אותם לקלל להעמיס על בלעם שישתדל בכל כחו

 

 (יג' במדבר כב) ״ויקם בלעם בבוקר ויאמר אל שרי בלק לכו אל ארצכם״

א שהכתוב ב ״ הקדושאור החיים"מסביר ה? בקומו בבוקר בלעם שלח את שרי בלק מידמדוע מדגיש הכתוב ש
, ארוחת הבוקרזמן  עיגשיקודם את אורחיו  שמהר לשלחשל בלעם צרות עינו לנו כמה גדולה היתה להודיע 

שעמד ללכת  ,שאמר לחתנו "פלגש בגבעה"הנערה  אבילבו של מנדיבות הגמור היפך והתנהגות זו של בלעם היא ה
בבוקר מוקדם וקם , הצרות עין מקורהרשע הוא  בלעם כי , (ה 'שופטים יט) "סעד לבך פת לחם ואחר תלכו", בבקר

 . סעודתם עליותהיה יתעכבו בעיר ומא הם ש שחשהוא לארצם כי ואמר להם שילכו , לשלחם
 

 (לד' במדבר כב" )אם רע בעיניך ועתה"
, מליץ על ישראלשמלאך האתה כי אולי " אם רע בעיניך"מבאר שבלעם בא לקנטר את המלאך ואומר לו " ספורנו"ה
 .ללכת נתן לי רשותה "למרות שהקבכדי שלא לעשות דבר נגד רצונך , "לי אשובה"
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 (ד' במדבר כב" )ישראל בני מפני מואב ויקץ הוארב  כי מאד ויגר מואב מפני העם"
 או מצד גבורתם כמו שאמר  או מצד ריבוי העם, שישנם שני תנאים לניצחון במלחמה" צרור המור"מסביר ה
 מואב כאן ש בהכתומר וא. "ולו יקהת עמים"אמר נומצד ריבוי העם . מצד הגבורה "גור אריה יהודה"ביהודה 

 . "ויקוצו מפני בני ישראל"ומצד הגבורה . "כי רב הוא"מצד ריבוי העם . אלו יראו ופחדו מצד שני דברים
 והעם לא . כי המלך פחד מאד שראה מה שעשו ישראל לאמורי. לא פחדו ממה שפחד המלךומוסיף שמואב 

 אבל . וכן לא ימשך שמי שינצח פעם אחד שינצח פעמים. בור בראשונהיכי לפעמים נופל הג. פחדו מזה
 . שבתחבולות יעשו המלחמה יפל עף ולפי שידוע שא. הוא מצד ריבויי ומצד הגבורה הפחד האמיתי

 .התשועה האמיתית היא ברוב יועץ
 

 ( יב' במדבר כב) "להים אל בלעם לא תלך עמהם-ויאמר א"
 ה "קבשאמר לו ה השניהבפעם שנתן כמו , עמם כתרשות ללה לבלעם "הקבלא נתן מדוע  ,להביןצריך 

 ראשונה הפעם שההבדל הוא שב" פנים יפות"מבאר ה, "האנשים האלה קום לך אתםלך באו  לקרא אם "
 אבל בפעם , עבור הקללהההליכה חוץ משכר הפעולה עבור שכר בלק לו השלוחים אם יתן לו  לא הזכירו 

 ו כמ, ספק אם יעשה פעולה בקללתולמרות ה, כלומר, "אל נא תמנע מהלוך אלי" בלק שלח לו  השניה
 אמר שוהיינו , הליכהעבור האשלם לך שכר ן כי פל עף א ,שהוא לשון ספק "בו נכה  אולי אוכל"אמר ש
 עמם בתנאי  כתאם אתה רוצה שכר הליכה יכול אתה לל" ה"קבאמר לו הל זה וע , "מאדכי כבד אכבדך "

 כדי שלא יהיה " ךבפי' אין לך רשות לדבר שום דבר כי אם אשר ישים הש ,לך שאמרתי את שתאמר להם מה 
 ברח לך "היה באמת אמר לו בלק כך כן או, שלא עשה בהליכתו כראוי לומר פתחון פה לבלק  ר כךאח

 והשיב , הליכה מפני ששינה בשליחתו לברך את ישראלהשכר את לו   תשלא רצה לת כלומר, "אל מקומך
 אפילו אם ישים , לי שכר הליכהת לתשלך חים ישהתניתי עם השל, "דברתי הלא גם אל מלאכיך "לו בלעם 

 ה "הקבלה שיבתחכבר א אמר לו בלק ולכיחש בבלעם  זאת בכל , נגד רצונךדברים שלהים בפי -א
 מפי עצמו שאין לו רשות לדבר  םהוא אומר כאלו הדברים את אלא אמר , אלוהדברים את האמר לו 

 אמר לו כן ממילא היו מבינים שאין דעתו לקללם  ה "ם מראש שהקבעלבאם היה אומר  ךא, ה"קבאלא מפי ה
 בלעם מפני שאם  "כי הולך הוא' אף ה ויחר "מסביר את הכתוב  הזו, על ההליכהגם היו מסכימים ולא 

 . צריך ללכת אל מואב כלללא היה הוא  ה"קבדברי האת היה אומר להם 
 

 (לא' במדבר כב)" את עיני בלעם' ויגל ה"
את  גלושיך ירהוא היה צנביא בלעם לו היה יאכי , בלעם לא היה נביאשלפנינו לומדים שמהכתוב ש ן"הרמבאומר 

והגר המצרית ( יז 'ב ו"מ)נבואה כנער אלישע דרגת שלא הגיע ללעזרה כזו צריך מי ? עיניו כדי לראות את המלאך
(. כב 'יהושע יג) "בלעם בן בעור הקוסם"מגדיר את בלעם  הכתוב, נביאיםך על אמר כנלא אך , (יט 'בראשית כא)

וכל ". 'דבר ה"ף לכן הוא קרא קסמיועל ידי העתידות  ידיעתהכוונה היא ל, "יאל' כאשר ידבר ה"בלעם ומה שאמר 
, בר עמויים בראיית המלאך ודילוי עיניזכה לגהוא ואחרי כן , ישראל ם שללכבודהיה בלילה ההוא  'בא אליו המה ש

ואחרי ששב לארצו היה . בעבור ישראל ולכבודםהיה והכל , (ד 'כד במדבר) "יחזה מחזה שדי"ובסוף עלה למעלת 
אם הוא ו, (יהושע יג כב)" ואת בלעם בן בעור הקוסם הרגו בחרב"ו הכתוב במיתתו הקרא ךכי כ, בלבד" קוסם"שוב 

 . ישראל לא היו שולחים בו יד' היה נביא ה
 

 (לד' במדבר כב" )חטאתי' בלעם אל מלאך ה ויאמר"

ומה שאמר , "כל החוטא ואומר חטאתי אין רשות למלאך ליגע בו"שכאן שלמדו מל "זח תדרשמביא את  רבינו בחיי
, כאן, "יודע דעת עליון"שהוא ואומר בפני אנשים עצמו את היה משבח הוא ההיפך ממה ש" לא ידעתי כי"בלעם 

 ".לא ידעתי"הודה בלעם שהדבר איננו נכון אלא האמת היא ש, לפני המלאך
 

 (ט 'כגבמדבר ) "אראנו צורים מראש כי"

 אניכלומר  "אראנו צורים מראש כי"של בלעם שאומר את דבריו אלו  "קדושת לוי"ב מפרשב 'רבי לוי יצחק מברדיצ
 צוריםנבראו  עולםה ריאתמה שבבש "אשורנו ומגבעות", עולםה שכלולמ דהיינו, "צורים מראש" אותם רואה

וגם שסיום . ראשית שנקראו ישראל בשביל, "בראשית" ל"זח כמאמר, בלבד ישראל עבור ונברא הנתהווהכל  וגבעות
ה לא חשב בשעת הבריאה "כלומר הקב, "יתחשב לא ובגויים" שמסייםדבריו של בלעם מבוססים על אותו העיקרון 

אז כיצד , משכך הוא הדברו, ישראלעם  עבור רקוכל הבריאה היא , משהו בשבילם לברואעל שום אומה או גוי כדי 
 ? בשבילםבגללם ו הנבראהבריאה  כלש כזה עםאפשר לחשוב אפילו על לקלל 
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