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

 

 
 א(" )במדבר כד' ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים"

היה בא אלא שהקב"ה ש, וחינעל ידי הלקלל אותם התכוון מנחש ובלעם היה  ותבפעמים הראשונמסביר ש הרמב"ן
כאשר נאמר  ,עתהאבל . הנבואה מעלתלמרות שבלעם לא הגיע ללנבואה ון והתכולא בלעם ר שאכאליו בדרך מקרה, 

ולא הלך כפעם "הנחשים תייאש בלעם מלהטיב להם, הובין להרע בין  "ביעקב ולא קסם בישראל כי לא נחש"לו 
שיחול עליו  ,נפשואת כין להאותם וכדי לראות , חוניםישראל כיון ששם  ,שם אל המדבר פניו אלקראתם, אל "בפעם

כי עתה היתה עליו ", להים-רוח אותהי עליו "אמר נהיה. על כן ך אכן , וכהקודמות פעמים' כפי שקרה בהדבור מאת ה
כט(,  'יא במדבר)" ומי יתן כל עם ה' נביאים כי יתן ה' את רוחו עליהם"אמר ננביאים, כמו שה לאציד ה' כאשר היא 

 נביא. כעת הוא ל", כי -עצמו "שומע אמרי אלא(, ועל כן קרא  ')ישעיה סא "להים עלי-רוח ה' א"ואומר 
 

 כב(-כאבמדבר כד' )" אם יהיה לבער קין עד מה אשור תשבך איתן מושבך ושים בסלע קנך. כי"
היה כיון שבן מות  , בעצם, היהיתרו" הקדוש, בלעם רואה את הקיני שהם צאצאים של יתרו ואומר שאלשיךלפי ה"

שהיו מהם בלשכת במדרש ז"ל חשאמרו עוד עם ישראל. ומה  "מושבך"וחזק  "איתן"פרעה. אך הנה ין היועצים של ב
ישראל או גלות עם י לבבל יחד שבב אתה עתיד ללכתבדושנה של יריחו, אלא שבעתיד, כאשר תשב נצלו. לכן הגזית ו

 'בניו )ירמיה להאת יונדב בן רכב ה ויצפי שבאהלים בסלעים כעבור לגור , "ושים בסלע קנך"עם עשרת השבטים. אך 
. "תשבך אשור עד מה"הודה או ישראל. , הוא קני הוא יתרו, בגלות י"לבער קין"נגזר בגלות  "אם יהיה"כל זה כי ו ז(

 . ישביפול בלא תכך ו "שים בסלע קנך"על כן טוב לך אם כן מה שווה כל הכבוד הזה, 
הוא מגן לך. אך עצתי ו ,תורתועם עם משה וכאשר אתה יושב , "איתן מושבך" הקדוש, "אלשיךהסבר נוסף מספק ה"

, כאשר "בין כתפיו שכן"ז"ל על חבית המקדש שהוא סלע והר, כמו שאמרו כוונה היא ל, ה"ושים בסלע קנך"א יהלך 
מופלג. ארוך ושבי דהיינו , "עד מה"עם עשרת השבטים, שהוא  ישביפול בהיו בלשכת הגזית. שבהיות דירתך שם לא ת

 בלבד.  שבעים שנהגלות קצרה, א יעם יהודה שהאלא תצא לגלות 
 

 ו( 'כהבמדבר )" ל מועדוהתח אפהמה בכים ו"

חרון לאחר בוכים מפני המגפה שהתחילה בהם היו בני ישראל " היא שבוכים והמהשכוונת הכתוב " רבינו בחיימסביר 
 "לי השמעי"אמר לה זמרי לפי חז"ל לאחר שש .ז"ל שהיו בוכים על שנתעלמה הלכה ממשהחאף של מקום. ודרשו ה

לעיניהם ו ם,אני גדול כמות", אמר לה "אני בת מלךשמשום לאלעזר  ואאיני נשמעת לך אלא למשה "אמרה לו היא 
 ,אם תאמר אסורה ?בן עמרם זו אסורה או מותרת: "לו אמרה בבלוריתה והביאה אצל משה אות , תפש"ךאות אני מביא
, "קנאים פוגעים בו הבועל ארמית"ש הלכהה שהנתעלמה ממאלא ש ?"מי התירה לך , דהיינו ציפורה אשתך,בת יתרו

וכי תעלה על דעתך שרפו ידיו של משה  ?למה בוכים ".מועד אהלוהמה בוכים פתח "געו כלם בבכיה, דכתיב ולכן 
כדי כל זה קרה באלא  ?(' כ)שמות לב "ויקח את העגל אשר עשו וישרוף באש"בוא, שנאמר ישעמד כנגד ששים ר

 (' לא)משלי ל" ש ומלך אלקום עמותי רזיר מתנים אוזאת הכתוב "ז"ל חדרשו ל זה וע .שכרואת פנחס ויטול  שיבא
 .הלכההלפי שנתעלמה ממנו כיון  זה משה שלא היתה לו תקומה אלקום" ומלך"זמרי, "זרזיר מתנים או תיש" זהו 
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 )במדבר כב' ג(  ויקץ מואב מפני בני ישראל" מפני העם מאד כי רב הואויגר מואב "
ובלק "ויגר מואב", , פחדהעם "וירא בלק", ראה,  בלקש יםאור הכתובשלפי  ב"נחל קדומים"רבינו החיד"א מעיר 

 . ", "וישלח מלאכיםלבלעםמלאכים לח וש
" אל תצר את מואבה' את משה " הציואת אשר ים ואומר שבלק והעם ידעו דברהפשר  את החיד"ארבינו מסביר לנו 

, מואבבעבר חלק מה תהיו שארצממנו את ולקחו נלחמו עם סיחון בני ישראל ש ההיתמב ואהם רלכן , ו(דברים ב' ט)
, "טהרו בסיחון עמון ומואבשלקחו את הארץ הוא משום ש"הטעם שוהבין  "בלק ראהמהם. "אותה  גזלסיחון שלאחר 

עמון ש"הטעם לפי דעתם , כן פחד העםבל . אפחדהוא לא  ןולכלטובת ישראל, מואב ארץ כלומר סיחון הכשיר את 
נראה ו ,כיון שידוע שסיחון גזל אותה מהם, על מנת להתיר להם לקחת את הארץ מספיקאינו  "טהרו בסיחון ומואב

אמנם הוא מלך בלק יכולים לומר שכיון שווף את ציווי ה'. על מנת לעק ,כדיןאפילו שאינה  ,עילה כלנתלים בשישראל 
הארץ,  המלך הוא השליט עלון שכיוזו עילה מספיקה לכבוש את מואב , אלא אמורימואבי אינו עצמו אבל הוא  ,מואב

המואבים פחדו כי רב  , כלומר"מואב מפני העם מאד כי רב הוא ויגר"שנאמר מה זה . ת ממנו את הארץחקלמותר ו
, כלומר כל "מלך למואב בעת ההיא ובלק בן צפורהקהל..." כיון ש"עתה ילחכו "וזה שנאמר  בלק ואינו מואבי, ,הוא

הוא היה חייב  את העם יראים ונבוכיםבלק לכן כאשר ראה מואבי.  אינומואב מלך בלק ה שסיבהמהיה והפחד  החשש
 אל בלעם. מלאכים לשלוח 

 

  (במדבר כב' ו" )כי ידעתי את אשר תברך מבורך"

שברך  ,שעשה במלחמות סיחון ועוגפי כ ?ממנו שיברך את מואבבקש שיקלל את ישראל ולא מדוע בקש בלק מבלעם 
 "? רך ואת אשר תאור יוארכי ידעתי את אשר תברך מבומו שכתוב "כ ?את סיחון וקילל את מואב

אינו יכול לחזור הוא קיימת ועדיין קללתו , כשנלחם עם סיחון " שהיות ובעבר בלעם קילל את מואבפנים יפות"מתרץ ה
, "בלעם הוא לבן הארמיש"מדרש לפי המובא ב ד. אפשר לבאר עושיקלל את ישראל, לכן בקש ממנו רק ולברך אותם

" את היי לאלפי רבבה וירש זרעך את שער שונאיונו יויברכו את רבקה ויאמרו לה אחותנאמר "שלחו את רבקה  ראשכו
, איך אפשר "וירש זרעך את שער שונאיואת צאצאי רבקה "כיון שכבר בירך שואולי יאמר בלעם  (ס 'בראשית כד)

כמו  ,הברכה שלך אינה מתקיימתש ",כי ידעתי את אשר תברך מברךלו "אמר ן הקדים בלק ולכ? לחזור ולקלל אותם
ברכה כדי שאוכל לכבוש את מבקש ממך  מתקיימת, לכך אין אניכן אבל הקללה שלך  .שראיתי בברכתך את סיחון

 . הארץלכבוש אותם אלא לגרש אותם ממבקש אין אני  ןלכ .קללתך מתקיימת ,כיון שכבר קללת את מואבש, ישראל
 

   (בר כב' ידבמ" )צפר מלך מואב שלח אלי להים בלק בן-הא ויאמר בלעם אל"
 ,קיןהם: השלושה ו ,משלשה אנשים שהשיבו שלא כהוגןשבלעם היה אחד  "דעת זקנים מבעלי התוספות"מובא ב

היה לו להשיב  "?השומר אחי אנכי" ענההוא  "?אי הבל אחיך"הקב"ה  לוכשאמר שלא כהוגן השיב קין  .בלעם וחזקיה
 "?האנשים האלה מי" הקב"ה לוכשאמר שלא כהוגן השיב בלעם  ".והכל גלוי לפניך ,הכל יודעבון העולמים אתה יר"

 הוא ענה  "מאין באו אליך האנשים"ישעיה אותו  כששאלשלא כהוגן השיב חזקיה  ".אתה יודע מי הם"היה לו להשיב 
 ".נביא אתה ואתה יודע"היה לו להשיב  ",באו אלי מבבל וקהרחמארץ "

כשאמר לו הקב"ה לרשימת האנשים שענו שלא כהוגן? הרי אדם הראשון אך נשאלת השאלה, מדוע לא הכניסו את 
 קרא שמותהוא ששית הבשעה שהרי לפי המדרש חכמה אדם שהרי כבר נתנה ב ".אתה יודע"היה לו להשיב  "?איכה"

. לכן חייבים להוציא את חזקיהו מהרשימה ולהכניס את אדם הראשון, עשיריתהשעה טא רק בהוא חו לכל בעלי החיים
 .ואין הנביאים יודעין הכלהנביא  עםשקין בלעם ואדם הראשון ענו שלא כהוגן לקב"ה ואילו חזקיהו היה מדבר כיון 

 

 (כו" )במדבר כב' מלאך ה' עבור ףויוס"
  (רש"י" )סימני אבות הראהו ?מה ראה לעמוד בשלשה מקומות"
לה את בניו של יתחבלקלל בלעם  אבשכאשר  ,"סימני אבות הראהו", מבאר את דברי רש"י מהמדרש "חזקוניה" 

כנגד ישמעאל ובני  ,ולכאן לכאן לבלעםדרך היתה פתוחה וה ,זכותו של אברהם אבינו להםלא עמדה  ,אברהם אבינו
 פתוחהה תהיהדרך ו ,אבינו להם זכותו של יצחק הלא עמד ,כשחזר ובא לקלל ושוב ".ותלך בשדה"היינו  ,קטורה
של  זכותוהועילה להם לישראל  ,וכשחזר ובא לקלל ".אל הקיר ותלחץ"היינו  ,כנגד עשו בן יצחקד, מצד אח לבלעם
 ".ימין ושמאל לנטותאשר אין דרך "היינו  ,שמטתו היתה שלמהאבינו, יעקב 

 

 כג' כא(במדבר " )ביעקב ולא ראה עמל בישראל לא הביט און"
כל בישראל, למרות שהצדיקים מכך שהתפעלות להראות  האב זהפסוק הבת בלעם כוונש הקדוש "אור החיים"ה
שהם  האלא אדרבא, נרא, יעהיג אוקושי ה' הזו בעבודת אינם מרגישים יומם ולילה. הם בתורה ובמצוות, הוא קם וסיע

 ורה ובמצוות.תבודבקותם  רוב חשקםמכאדם המשתעשע בשעשועים, וזאת שמחים בה, ום תודנהנים מעב
 
 
 

 :פ"תבית כנסת "שבת אחים" נווה גן מרכז לתורה ושירה,  מדרשת "ויזרע יצחק"
 19:00-20:00יום ה' לימוד פיוטים ,     19:00-20:00לימוד טעמי המקרא יום ב' ,     20:00-21:00ה'  -"דף יומי" ימים א'שיעור 

 ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"גמ"ח "בית יצחק":                  מבחר תפילין רש"י )ספרדי, אשכנזי, איטר( גמ"ח "יד יצחק": 
 050-6292492, 052-3268315בן חמו יוסף להשאלה: ו לבירור פרטים
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