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

 

 
 (ג' במדבר כב) "הוא ויגר מואב מאוד מפני העם מאוד כי רב"

, (ט' דברים ב" )אל תצר את מואב"ה ציוה את משה "שהקבידעו שהמואבים  "נחל קדומים"א ב"החידמבאר רבינו 
, אם כך. העמונית ונעמה המואביה רות, מהם תאצל עתידשפרידות טובות שתי  שוםמ הואהטעם שנגלה להם גם ו

את אשר עשו ישראל  ראוומתרץ שהמואבים ? "ויגר מואב"נאמר הרי ש, מואב פחדומה מ ,א"שואל רבינו החיד
אם כיון ש, מאדוזה מה שהפחיד אותם  .םו שנמצאשהמואביים  כלאת  שנצחו אותם והרגו, יחון ועוגסמלחמת ב

 נמצאותדע היכן וישמשה כלומר חייבים לומר " כי רב הוא"סימן הוא , משה הורג מואביים" אל תצר"למרות הציווי 
מה וזה . לו שהן לא שם רוכיון שבר שבארץ סיחון ועוג המואבייםאת  הרגהוא כן לשעתידות לצאת מהם והפרידות 

 יודעמשה שאם  "העם מאד כי רב הוא ויגר מואב מפני, כל אשר עשה ישראל לאמורי וירא בלק את"הכתוב מר ושא
מהן עתידות לצאת  ,משפחותה ןאותשומוודא אג ודתוך שהוא הוא יכול להילחם נגד מואב אז , היכן הם הפרידות

, ראה בלקמה שוזה , יחרימואבל את שאר העם הם יהרגו ו, ה ואבטחה שלא יאונה להם רערימיהיו תחת ש ,הפרידות
 . שם כל המואביים הנמצאיםאת הרגו זה לאמורי ואגב ישראל  מה שעשושראה את 

 

  ( ח' במדבר כב) "וישבו שרי מואב עם בלעם"
  (י"רש" )להם הלכו מדין זקני אבל בלעם עם מואב שרי וישבו"

 יעשה בכשפיםבלעם שבתחילה סברו זקני מדין ש "פנים יפות"מבאר ה? אצל בלעםללון ין מדוע לא נשארו זקני מד
 ןלכ, (:סנהדרין סז) "מכחישין פמליא של מעלה"שום שהם מ "כשפים"שנקראו ל "כמו שאמרו חז, לקלל את ישראל

כלומר , "אלי' כאשר ידבר ה... פה הלילה לינו"בלעם אבל כיון שאמר להם , י"רששפירש  לקחו בידם קסמים כפי
 שהוא איש  ,בהיותו אצל יתרו במדין ,שהכירו את משה ,זקני מדין', תלויה ברצונו של השפעולתו בלעם מודה 

  .םמשהלכו הם  ןה לכנגד משכלעמוד ח בבלעם וכדי שאין הבינו הם , להים קדוש וקרוב אליו-א
מואב במלחמות של בלעם לקללתו  מהתקייהשלהם ראה השבלק הסית את מדין במה שלשאלה הוא  ר נוסףהסב

, "'למען דעת צדקת ה"כתוב ל על ה"אמרו חזו שכמ, דת הדיןימאת להגביר הן של בלעם  יושכל פעולות, סיחון
 .בלילה וישראל נידונים ביום םשאומות העולם נידוניבמדרש ל "חזמרו וא, (:ז ד"ע) לא כעס בימים אלוה "הקבש

אין , דת הדין לאומות העולםישהוא מ ,בורו וקבלת נבואתו הוא בלילהישכל דכעת בלעם לזקני מדין וכיון שאמר 
 . שאינם נידונים בלילה לכך הלכו להםכיון שהם הדין על ישראל את מידת להגביר  וזה ראיה שיהיה כח בידב

 

 (כא' כגבמדבר " )ביעקב ולא ראה עמל בישראל לא הביט און"
 ,בתורההוא וכל עסקם ' המצות את עושים הצדיקים למרות שלומר שהקדוש שכוונת הכתוב  "אור החיים"מבאר ה

אלא , (טז 'תהלים עג)" עמל הוא בעיני"הכתוב  מראמעל דרך , או טורח עמלבזה שום אינם מרגישים שיש להם הם 
רוב מכאדם המשתעשע בשעשועים  וא בעסקיו ויחוכאדם המרבלימוד התורה ועשיית המצוות ם חשים האדרבה 

שאומר , (יד 'משלי ח) "אני בינה לי גבורה"הכתוב מאמר על דרך הוא לפסוק הסבר נוסף . תורהלימוד החשקם ב
הלימוד אדרבה אלא , ולא טורח התורהאין להם עמל בעסק כבר בה  םומתמידי ההצדיקים עוסקים בתורשכאשר 

 . גבורה הםלן נותבתורה 
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 (כב 'כבבמדבר ) "הוא הולך כי להים-א אף ויחר"
 אם" בוכתשהרי , כתלל ול הרשהבעצמו  להים-א הלא, בבלעם להים-א אף חרהמדוע  קשההש ן"רמבעל קושיית ה

 מה פי על "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמתרץ  (כ 'כבבמדבר ) "אתם לך קום האנשים באו לך לקרוא
כלומר הרשות שנתן , "אתם לך"אזי  ולטובתך להנאתךהיא ההליכה  שאם "לך לקרוא אם" פסוקה לע י"רש שכתב

 ליכההמה הנאהבלעם ל היהת לאאם  אבל, בהליכה הזו הנאהלבלעם ה ללכת עם שרי מואב היא בתנאי שיש "הקב
 ראוי אדרבה, הזו מהליכה הנאה לו היהת שלא די לא בלעםב תנוגע' ה יראת התהי ואם. רשות ללכת לו איןהזו הרי ש

 הנאה בלעםל היהת לא הסתם שמן התהיה "קבה וכוונת .ישראלאת  לקלל הליכהעצם ה על ערטצהל לוהיה 
 לו שיש הראההוא  בזהכי , הלךבכך ש רשעתו עוצםאת  גילה הרשעאבל בלעם , ילך לאשהוא  ובוודאי הליכההמ

 .ישראל את לקללעל עצם ההנאה בהליכה , בבלעם' ה אף חרהכן ל, ישראל את לקלל הליכהב ושמחה הנאה
 

 (לג' כבבמדבר )" ואותה החייתי הרגתי אתכה גם עתה כי מפני נטתה אולי"
כיון שהיא  ,עצמההאתון אתון מהדרך לא היתה לצורך הת ישמה שאומר המלאך לבלעם הוא שנטי ן"הרמבמבאר 

 ,יה היה המלאך הורג את בלעםיכי לולא הנט .את חייו של בלעםהצילה האתון הנטייה הזו שבעצם אלא , לא חטאה
הכאה ב ,יותר מכךו ,חינם להכאה ששמה שבלעם מכה את האתון הוא יוצא  .ועלי הכולהיא חטא אחריות להכיון ש

ן שלפי הכתוב אין אנו יודעים היכן היו שרי בלק בתקרית זו של "הרמבמוסיף . רעה תחת טובהלאתון  מלוגהוא  וז
שלפי , אלא .האם היו לידו וראו את הכל או שמא היו במרחק ממנו ולא היו מודעים למה שקורה, בלעם עם האתון

שהכה אותה כות מהאת ת האתון ויינטהם ראו את ו, תפרדו ממנונלא לידו והיו שרי בלק שמסתבר לומר , ן"הרמב
, בורהילא שמעו דכיון שהם , נהג הבהמה הרעהה כמגהנששל האתון הקבוע מנהגה אבל הם סברו שזה היה בלעם 

כיון תמהים היו שרי מואב שן את דברי המדרש שאומר "מביא הרמב ,בכל אופן. בלעםלהמלאך  ידברלא את אף ו
לאחר שמיד כלומר , "ברה מתהישכיון שד"במדרש על האתון ל "חזואמרו . ראו נס שלא היה כמותו בעולםהם ש

זו "האומות אמרו עליה שלא י. א :ומביאים במדרש שני טעמים למיתת האתון, שסיימה האתון את דבריה היא מתה
 ומראע שלא ירשה בלעםה על כבודו של "חס הקב. ב. נה עבודה זרהמו אותה ויעשו מדיעבאז ו "ברהישד תוןאה

ן שדברי המדרש הם קבלה מרבותינו כיון שבתורה לא "מדגיש הרמב. "לקה את בלעםישסהאתון זו היא "הבריות 
 . מוזכרת כלל מיתתה של האתון

 

  (יט 'כגבמדבר " )יקימנה ולא ודבר יעשה ולא אמר ההוא ,ויתנחם אדם ובן ויכזב ל-א איש לא"
 אמר ההוא"אומר בלעם שני הוא מצד ו" ל ויכזב-לא איש א"מצד אחד אומר בלעם . לכאורה ישנה סתירה בפסוק

, טובהמדבר על  "ל ויכזב-לא איש א"מה שכתוב שהוא , המדרש לפי רבינו בחיישמביא  ההסבר ?"יעשה ולא
בזה יכול להיות , אומר להביא רעהה "קבהר שאכ ,לעומת זאת. ה מבטיח טובה אין הוא חוזר בו"שכאשר הקב

 השמימה נא הבט"לאברהם ה "הקבאמר שומביא ראיה ממה ". יעשה ולאהוא אמר ה"שנאמר , חוזר בו ה"שהקב
והנכם "משה לבני ישראל  אמרהרי ש, תקייםשהדבר הוראינו , (ה' בראשית טו)" זרעך יהיה כה... הכוכבים וספר

כאשר מדובר  אבל .בטובהכשמדובר , "ל ויכזב-לא איש א"כחה להוהי וז, (י' דברים א) "לרב היום ככוכבי השמים
, "כי אתם לא עמי"לישראל בתחילה ראיה ממה שאמר הנביא  מביאו ."ההוא אמר ולא יעשה"אפשר שיתקיים  ברעה

שברעה ר הוי אומ, (כה' בהושע ) "עמי אתה ,ואמרתי ללא עמי"לישראל ואמר מדבריו בו הנביא חזר לאחר מכן ו
 . "ההוא אמר ולא יעשה"מתקיים 

 

 (א' כדבמדבר )" ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים"

ם מיכמו שעשה בפע ,למקום ממקום ,סיונותינחשים ונ לקראתבלעם לא הלך שבפעם הזאת  "חזקוני"מבאר ה
, ך את ישראללברעל עצמו כבר קיבל ו "לא ראה נחש ביעקב"יועיל לו כי  שלאשבלעם הבין שהדבר  וןכי ,הקודמות
 ". לקים-ותהי עליו רוח א"דכתיב  מוה הסכים ע"הקבומצאנו ש

 

 (א' כהבמדבר ) "אל בנות מואב העם לזנות ויחל"
אך  ,"שתחוו לבעל פעוריו": שנאמר שאמנם בסופו של תהליך עבדו בני ישראל לעבודה זרה" ספורנו"מבאר ה

לא שהתקיים בהם מה א .בלבדבבנות מואב לזנות  היהחפצם  אלא ,כללבודה זרה נם לא היה לעבוד עילת ענייתח
מבנותיו וזנו בנותיו  ולקחתוקרא לך ואכלת מזבחו " אמרשנאומות עם הלהתחתן להם  אסרהר שאכשהעידה התורה 

דרכו היא שכך , "וישתחוו לאלהיהן ,העם ויאכל"וזה מה שנאמר , (טז-טו' שמות לד" )והזנו את בניך אחרי אלהיהן
 . אל רעה מרעהשהוא מוביל את האדם  של יצר הרע
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