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]תפרסם לפני כמה שניםהשאני שולח מה  ,כיון שזכינו לסיים כל פרשת בל[

  [א]

  מדוע חרה לה' שהלך עם שרי בלק

ִהים ֶאל ִּבְלָעם ַלְיָלה ַוֹּיאֶמר לוֹ ִאם ִלְקֹרא ְל כב-ככב, ( ) ַוָּיֹבא ֱא

ָּבאּו ָהֲאָנִׁשים קּום ֵל ִאָּתם ְוַא ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר ֵאֶלי ֹאתוֹ 

ׁש ֶאת ֲאֹתנוֹ ַוֵּיֶל ִעם ָׂשֵרי מוָֹאב: ַתֲעֶׂשה: ַוָּיָקם ִּבְלָעם ַּבֹּבֶקר ַוַּיֲחבֹ 

ִהים ִּכי הוֵֹל הּוא ַוִּיְתַיֵּצב ַמְלַא ה' ַּבֶּדֶר ְלָׂשָטן לוֹ ְוהּוא  ַוִּיַחר ַאף ֱא

  ֹרֵכב ַעל ֲאֹתנוֹ ּוְׁשֵני ְנָעָריו ִעּמוֹ:

 כי אלקים אף ויחר' כו לילה בלק אל אלקים ויבאכב) -כ(כב, 

 בכח ומלובשת מסופקת בלילה הנבואה אהב 1כי. הוא הולך

, ודאי מידי מוציא ספק ואין, כוזב עתותיו ברוב אשר, המדמה

 מאתם כחד וגם, הוא הולך כי אפו חרה לכן, תלך לא לו אמר והוא

  :2ופשוט. העם את תאור לא של הצוי

                                                 
מדוע חרה אף ה' על כו'  קּום ֵל ִאָּתםבא ליישב, כיון שה' אמר לו [א]  1

בלעם שהולך אתם. ומבאר, שחרה לה' עליו משני סיבות: א. שנבואה 

הנראת בלילה פעמים רבות הינה שקר, ולא היה לו לסמוך עליה, כיון שה' 

 אמר לו לפני כן אל תלך עמם. ב. שלא אמר להם שעם ישראל ברוך הוא.

2   

מקשה, וכי מדוע חשש יתברך שבלעם יקלל, וכי ולהלן מוסיף רבינו ו 3

 קללתו יש לה איזה כח להזיק לעם ישראל, והרי ברוך הוא.
אמרו חז"ל, שעשרה דברים נבראו " :כח), במדבר פרק כב(אבן עזרא וז"ל  4

בערב שבת בין השמשות ולפי דעתי, שהטעם שגזר השם לחדש באותות 

א דברה האתון. ורב שמואל האלה, שהם חוץ לתולדת. ויאמר הגאון, כי ל

בן חפני תפסו. ורבי שמואל הספרדי בעל השירים חשב להציל הנתפס. ודע, 

כי אנשי שקול הדעת הוצרכו להוציא הדברים ממשמעם, כי אמרו שהשם 

לא יחדש אות בעולם לשנות המנהג שברא רק להצדיק נביאו. ולא אמרו 

לא היו נביאים. ויש אמת, כי הנה חנניה מישאל ועזריה נעשה להם אות, ו

מהם אומרים, כי בלעם נביא היה. והאמת, כי נבואתו היתה בעבור כבוד 

ישראל, כי קוסם היה, וכן קראו הכתוב. וי"א, כי היה יודע דעת עליונים 

  

  [ב]

ָעם ַוִּיַחר ַאף כז) ַוֵּתֶרא ָהָאתוֹן ֶאת ַמְלַא ה' ַוִּתְרַּבץ ַּתַחת ִּבלְ כב, ( 

ִּבְלָעם ַוַּי ֶאת ָהָאתוֹן ַּבַּמֵּקל: (כח) ַוִּיְפַּתח ה' ֶאת ִּפי ָהָאתוֹן ַוֹּתאֶמר 

ׁש ְרָגִלים: (כט) ַוֹּיאֶמר  ְלִבְלָעם ֶמה ָעִׂשיִתי ְל ִּכי ִהִּכיַתִני ֶזה ָׁש

: (ל) ִּבְלָעם ָלָאתוֹן ִּכי ִהְתַעַּלְלְּת ִּבי לּו ֶיׁש ֶחֶרב ְּבָיִד  י ִּכי ַעָּתה ֲהַרְגִּתי

ַוֹּתאֶמר ָהָאתוֹן ֶאל ִּבְלָעם ֲהלוֹא ָאֹנִכי ֲאֹתְנ ֲאֶׁשר ָרַכְבָּת ָעַלי ֵמעוְֹד 

א:   ַעד ַהּיוֹם ַהֶּזה ַהַהְסֵּכן ִהְסַּכְנִּתי ַלֲעׂשוֹת ְל ֹּכה ַוֹּיאֶמר 

  פי האתוןאת שפתח  ה' פלא גדול כזה עשהמדוע 

 היה תועליות מה, האתון פי פתיחת נס על ונתפלא הקדמונים

. 4אב"ער ועיין. 3בלק שרי לעיני רק שנראה כזה גדול בנס

 עקימת האם, בלעם יקלל שלא ת"השי שחש מה כי 5והנראה

, יקלל כי לנו מה יברך יתברך הוא אם, 6מעשה הוה שפתיו

לקבל כחם למטה בצורות. וזה טעם ואשר תאור יואר (ו). והנכון בעיני, כי 

ם שהגיע עת רעתו היה היה יודע מזלות, ובעת ראותו במזל של שום אד

מקלל אותו. ובבא הרעה אל המקולל. יחשבו הרואים והשומעים הנמצאים, 

כי בעבור קללתו באה הרעה. והעד, שדבר במרמה עם שרי בלק. וזה טעם 

לא אוכל לעבור את פי ד' אלהי, כי אין יכולת בנוצר לשנות מעשה היוצר 

רת הכל תשנה גזירת כי החלק לא ישנה החלק, רק גזי -או גזרתו. והסוד 

כי האתון דברה.  -החלק. ולא אוכל לגלות זה הסוד כי עמוק הוא. והישר 

 ." עכ"לואם תבין סוד מלאכי אברהם, גם יעקב, אז תבין האמת
כי  תוכן דבריו, שרצה ה' להטיל פחד על העמים שלא ילחמו עם ישראל, 5

כל העמים כל מלחמה סכנה היא, ופחד זה הטיל ה' על ידי נבואת בלעם ל

שיתנבא מה עתידים ישראל לעשות להם. וכדי שלא יאמרו האומות 

שישראל שיחדו את בלעם בממון לומר נבואה כזאת, פתח ה' את פי האתון 

לפני שרי בלק ולפני הרבה אנשים נכבדים, כדי שידעו כי היא נבואה 

אמיתית. ובזה מיושב מדוע חשש ה' שבלעם יקלל, כי אם יקלל, לא יחושו 

ות העולם לנבואתו עליהם, ולא יפחדו מישראל ויצאו נגדם לקרב, אומ

לפיכך מנע ה' יתברך ממנו שיקלל למרות שאין בקללתו כלום. והולך 

  ומבאר באריכות עניין זה במתק לשונו.

עקימת -פירוש, בלשון תמיה. וכי הקב"ה חושש מקללת בלעם, וכי דיבורו  6
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 ב

 ישראל של אימתן להטיל השם רצה כי, לדעתי האמיתי ץוהתירו

 לעורר יבואו לא אשר, הגוים מלכי וכל ישראל ארץ מלכי כל על

 בכל נכבד היה שהוא בבלעם לכן, ישראל אלפי ברבבות קרב

 איש אם, שינו לא עצתו ואחרי פיו שואלים והיו, ומלכותם הגוים

 רוח יקום לא הלא, ישראל של ממעלתן נשגבות יחזה כמוהו

 רכאש כן היה וכאשר, ושאתם מפחדם הגוים כל ויהממו, באיש

 כי' כו עלינו אימתכם נפלה וכי לזה כוונה כי 8ויתכן, 7רחב אמרה

 מפני שהוא, לבבנו וימס ונשמע' כו עשיתם ואשר' כו את שמענו

 תעשו עוד אשר את ,בלעם מפי, עמונש עשיתם אשר את ששמענו

, יתברך בשם דבוקים אז שהיו 9שאף, לבבנו וימס לכן, הגוים לכל

 וכמו', כו מקטרג שהשטן, רבק שיערכו השם רצה לא ל זאתבכ

 מבטחונם הנלחמים יפלו פן ועוד, 11ובעי 10בעמלק שמצאנו

 להפיל יתברך הבורא מחכמת עמוקה עצה היה וזה באמת ויכשלו

 פן השם חשש ולכן, הקוסם בלעם נביאם בדברי הגוים על אימה

 כי, לבלעם רב הון מכספם שחדו ישראל בני כי, העמים יאמרו

 ובאמת, הגוים כל מהם יפחדו למען, כאלה חזיונות עליהם יאמר

 פליאה ת"השי הראה לכן, מפיו יענה והכסף, מלבו זה בדה

                                                 

  מעשה הוא. -שפתיו 

ַוֹּתאֶמר ֶאל ָהֲאָנִׁשים ָיַדְעִּתי ִּכי ָנַתן ה' ָלֶכם ֶאת ): "אי-פרק ב, ט(יהושע  7

ָהָאֶרץ ְוִכי ָנְפָלה ֵאיַמְתֶכם ָעֵלינּו ְוִכי ָנֹמגּו ָּכל ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ ִמְּפֵניֶכם: ִּכי ָׁשַמְענּו 

ר ֲעִׂשיֶתם ֵאת ֲאֶׁשר הֹוִביׁש ה' ֶאת ֵמי ַים סּוף ִמְּפֵניֶכם ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים ַוֲאׁשֶ 

ִלְׁשֵני ַמְלֵכי ָהֱאֹמִרי ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ְלִסיֹחן ּוְלעֹוג ֲאֶׁשר ֶהֱחַרְמֶּתם אֹוָתם: 

ֵהיֶכם הּוא  א ָקָמה עֹוד רּוַח ְּבִאיׁש ִמְּפֵניֶכם ִּכי ה' ֱא ַוִּנְׁשַמע ַוִּיַּמס ְלָבֵבנּו ְו

ִהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶר    ".ץ ִמָּתַחתֱא

כו' ושוב  שמענולפי דרכו מיישב לשון לא ברור בדברי רחב, שאמרה כי  8

וימס לבבנו", ולכאורה הוא לא מובן. שכבר אמרה  ונשמעאמרה "

ששמענו כו', ומדוע חזרה ואמרה ונשמע כו'. ומבאר רבינו, דכונת רחב 

ל הניסים היתה על שני דברים: א. ששמענו מפי העמים על קריעת ים סוף, וכ

שנעשו לכם במדבר. ב. נשמע מפי בלעם מה שתעשו עוד בעתיד לכל 

העמים, ולכן נמס לבבנו. כי לא רק ששמענו מה שעשיתם, אלא שמענו מפי 

  בלעם מה שאתם עתידים לעשות לעמים.

עכשיו בא לבאר מדוע חשש ה' יתברך שיעשו מלחמה, והרי היו דבוקים  9

 יתברך אינם נופלים בחרב. בו יתברך, וכשישראל עושים רצונו
א) ַוִּיְׁשַמע ַהְּכַנֲעִני ֶמֶל ֲעָרד ֹיֵׁשב ַהֶּנֶגב ִּכי ָּבא ִיְׂשָרֵאל : (במדבר פרק כא 10

ֶּדֶר ָהֲאָתִרים ַוִּיָּלֶחם ְּבִיְׂשָרֵאל ַוִּיְׁשְּב ִמֶּמּנּו ֶׁשִבי: (ב) ַוִּיַּדר ִיְׂשָרֵאל ֶנֶדר ַלה' 

ן ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְּבָיִדי ְוַהֲחַרְמִּתי ֶאת ָעֵריֶהם: (ג) ַוִּיְׁשַמע ה' ַוֹּיאַמר ִאם ָנֹתן ִּתּתֵ 

 ענין, מאד ונכבדים רבים בלק שרי כל לפני האתון ענין עצומה

 עם מדבר השם מלאך או השם כי להראות, הטבעי מגבול יוצא

 מזה ויביא, ת"השי בדבר אומר הוא אומר שהוא ומה, פיו

 ואם בסוף שאמרו וזה. והבן. שבארנו כמו, הנרצה התועליות

, לאיש יודע שלא ופחדו שהטמינו זה דבר הוא והיינו' כו 12תגידי

  :13מהם שמתפחדים שרואים, רוחם יחזור שבזה

  

  [ג]

(כח) ַוִּיְפַּתח ה' ֶאת ִּפי ָהָאתוֹן ַוֹּתאֶמר ְלִבְלָעם ֶמה ָעִׂשיִתי ְל ִּכי  

ׁש   ְרָגִלים: ִהִּכיַתִני ֶזה ָׁש

  מדוע אמרה האתון דוקא זכות שלושת רגלים

 אומה לעקור הולך אתה לו רמזה רמז. רגלים שלש זה(כב, כח) 

ְּבקֹול ִיְׂשָרֵאל ַוִּיֵּתן ֶאת ַהְּכַנֲעִני ַוַּיֲחֵרם ֶאְתֶהם ְוֶאת ָעֵריֶהם ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום 

  ָחְרָמה: פ

ָליו ַאל ַיַעל ָּכל ָהָעם (ג) ַוָּיֻׁשבּו ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ַוֹּיאְמרּו אֵ : " יהושע פרק ז 11

ֶׁשת ֲאָלִפים ִאיׁש ַיֲעלּו ְוַיּכּו ֶאת ָהָעי ַאל ְּתַיַּגע ָׁשָּמה ֶאת  ְּכַאְלַּפִים ִאיׁש אֹו ִּכְׁש

ֶׁשת ֲאָלִפים ִאיׁש ַוָּינֻסּו  ָּכל ָהָעם ִּכי ְמַעט ֵהָּמה: (ד) ַוַּיֲעלּו ִמן ָהָעם ָׁשָּמה ִּכְׁש

ִׁשים ְוִׁשָּׁשה ִאיׁש ַוִּיְרְּדפּום ִלְפֵני  ִלְפֵני ַאְנֵׁשי ָהָעי: (ה) ַוַּיּכּו ֵמֶהם ַאְנֵׁשי ָהַעי ִּכְׁש

  ַהַּׁשַער ַעד ַהְּׁשָבִרים ַוַּיּכּום ַּבּמֹוָרד ַוִּיַּמס ְלַבב ָהָעם ַוְיִהי ְלָמִים:

ֻבָעֵת ַהֶּזה (יז) ַוֹּיאְמרּו ֵאֶליָה ָהֲאָנִׁשים ְנִקִּים ֲאַנְחנּו ִמְּׁש :יהושע פרק ב,  12

ֲאֶׁשר ִהְׁשַּבְעָּתנּו: (יח) ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ָבִאים ָּבָאֶרץ ֶאת ִּתְקַות חּוט ַהָּׁשִני ַהֶּזה 

ִּתְקְׁשִרי ַּבַחּלֹון ֲאֶׁשר הֹוַרְדֵּתנּו בֹו ְוֶאת ָאִבי ְוֶאת ִאֵּמ ְוֶאת ַאַחִי ְוֵאת ָּכל ֵּבית 

ָתה: (יט) ְוָהָיה ֹּכל ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמַּדְלֵתי ֵביֵת ַהחּוָצה ָּדמֹו ָאִבי ַּתַאְסִפי ֵאַלִי ַהָּביְ 

ְבֹראׁשֹו ַוֲאַנְחנּו ְנִקִּים ְוֹכל ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ִאָּת ַּבַּבִית ָּדמֹו ְבֹראֵׁשנּו ִאם ָיד ִּתְהֶיה ּבֹו: 

וכונתו   ֲאֶׁשר ִהְׁשַּבְעָּתנּו:(כ) ְוִאם ַּתִּגיִדי ֶאת ְּדָבֵרנּו ֶזה ְוָהִיינּו ְנִקִּים ִמְּׁשֻבָעתֵ 

רבינו לפרש לפי דרכו, מה התכונו המרגלים שלא תגיד (ועיין במפרשים מה 

שפירשו בזה). ורבינו לפי דרכו מפרש שכונתם שלא תספר שבאו לרגל, 

  ושפחדו, כי אז כבר לא יהיה פחד העמים מהם.

13   



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ג

 רואים הזכרים וכל, 16קרינין דיראה, 15פירוש. 14רגלים' ג שחוגגת

 פלא דרך דעל ועוד, רואה אינך המלאך אף ואתה, השכינה פני

  :ק"ודו. 18בתשובותיו ץ"הרשב שהאריך כמו, 17הוא

  

  [ד]

מא) ַוְיִהי ַבֹּבֶקר ַוִּיַּקח ָּבָלק ֶאת ִּבְלָעם ַוַּיֲעֵלהּו ָּבמוֹת ָּבַעל ַוַּיְרא כב, (

ט) ִּכי ֵמֹראׁש ֻצִרים ֶאְרֶאּנּו ּוִמְּגָבעוֹת ֲאׁשּוֶרּנּו כג, ( ִמָּׁשם ְקֵצה ָהָעם:

א ִיְתַחָּׁשב: ( י ָמָנה ֲעַפר ַיֲעֹקב י) ִמ כג, ֶהן ָעם ְלָבָדד ִיְׁשֹּכן ּוַבּגוִֹים 

ּוִמְסָּפר ֶאת ֹרַבע ִיְׂשָרֵאל ָּתֹמת ַנְפִׁשי מוֹת ְיָׁשִרים ּוְתִהי ַאֲחִריִתי 

  :ָּכֹמהּו

                                                 
 . והוא במדרש תנחומא בלק סימן ט.כל זה מלשון רש"י כאן 14
דקשה, מדוע אמרה האתון דוקא מצות שלושה רגלים, ומה המיוחד  15

 במצוה זו שבגללה ראוי שלא לקלל את ישראל יותר משאר מצוות.
כך הוא בנדפס. ואולי טעות סופר וצריך לומר קרינן. אבל גם לשון קרינין  16

תניא יוחנן בן , א) "בגה (יתפרש שאנו קוראים. וכוונתו להא דאיתא בחגי

דהבאי אומר משום רבי יהודה סומא באחת מעיניו פטור מן הראייה שנאמר 

מה לראות בשתי  ,יראה יראה כדרך שבא לראות כך בא ליראות )שמות כ"ג(

כתיב, וקרינן  יראה -יראה יראה ":רש"י . ופעיניו אף ליראות בשתי עיניו

דמשמע שהאדם רואה את השכינה, ֵיָרֶאה, יראה כל זכורך את פני האדון 

יראה כל זכורך את פני האדון משמע שהאדון בא לראותך, הקיש הכתוב 

מה : כך הוא בא ליראות ממך -כדרך שבא לראותך : ראייתך לראייתו

" בשתי עיניו של אדם -כאן ליראות מן האדם  -אף : בשתי עיניו -לראותך 

האתון, אתה, אפילו פני עכ"ל. הנה מבואר שראו פני השכינה, ואמרה לו 

  מלאך אינך רואה.

אבל דברי רבינו צריכים ביאור, שהרי פשטות הכתוב, שבאו לראות פני 

השכינה, אינו ראייה שלא כדרך הטבע, אלא בלשון מושאל שבאים להתענג 

מזיו השכינה בבית המקדש, וראיית המלאך היה ענין מוחשי שהיה צריך 

ות, ומה עניין זה לזה. ונראה בזה, לראות דברים שאינם בגדר הטבע לרא

דכונת רבינו, שכיון שאמרה תורה שישראל באים לראות פני ה', ודאי הכונה 

שבאמת הזכרים היו זוכים לדרגות עילאיות במצות עליה לרגל, והיו כביכול 

לא היתה התורה  -רואים מראה שלא כדרך הטבע את פני השכינה כי אם לא 

ים לראות פני ה', וראייה זו היתה שלא כדרך כותבת לשון זה, שמשמעו שבא

 הטבע, ופלאי, יותר מראיית פני המלאך, וזה כונת האתון.
פירוש, עוד טעם למה הזכירה האתון עליה לרגל, כי במצות עלייה לרגל  17

ראו כל עמי הארץ הנס והפלא שיש לישראל, ועד כמה ה' אוהבם ושומרם 

. ועיין להלן הניסים והפלאות בדרך נס, ופלא, לפיכך אינך יכול לקללם

  ביאור עמוק בכל דברי בלעם

 שהיה בעליה לרגל.
שו"ת תשב"ץ חלק ראינו להעתיק דברי התשב"ץ המופלאים במלואם: ( 18

איך היו מניחין  ,ומה שכתבת בכלל דבריך בענין עליות רגלים) "א סימן ג

אף על פי שהתורה הבטיחתם מן  ,בתיהם ועריהם ובאים כלם לירושלים

וגם  ,ונמנע ,קשה הוא קוםמכל מ ,ש את ארצךהאויב באומרו ולא יחמוד אי

מה יפו 'בעיני יפלא. אבל כבר ידעת מה שדרשו חז"ל במדרש חזית בפסוק 

ואמרו אמר רבי ברכיה כך דרשו שני הרי עולם רבי אליעזר  ',פעמיך בנעלים

שהיו  ,מה היה יופיין לפעמיך ,מה יפו פעמיך בנעלים ,ורבי יהושע אמרו

מעשה באחד ששכח לנעול דלתי ביתו ועלה  ,תנועלים בעד כל החצרו

וכשבא מצא הנחש קשור בטבעות אוצרותיו. שוב מעשה  ,לפעמי רגלים

ובא  ,ועלה לפעמי רגלים ,באחד ששכח ולא הכניס תרנגולתיו לתוך ביתו

שקרועות לפניהם. שוב מעשה באחד ששכח ולא הכניס כרי  תומצא החתולו

לחטים. אמר  תמצא אריות מקיפו וכשבא ,של חטים לתוך ביתו ועלה לרגל

 םוהיו לפניהם שכנים רעי ,רבי פנחס מעשה בשני אחים עשירים באשקלון

 ,אימתי אלין יהודאין סלקין למצלי לירושלם ,והוו אמרין ,העולם תמאומו

זמן להם  ,וסלקון ,מטא זמנא .ואנן עאלין ומקפחין בתיהון ומחריבין להון

היו נכנסין ויוצאין עד דאתיין ו ,הקדוש ברוך הוא מלאכים בדמותם

אימת  ,אמרין להון ,פליגין מן מאי דאייתון עמהון לכל מגיריהון ,מירושלים

אימת אתיתון ביום פלן. אמרין בריך אלההון  ,ביום פלן ,סליקתון לירושלים

ובירושלמי  םדיהודאי דלא שבק יתהון ע"כ. וכן נזכר מזה בפרק א' מפסחי

 ,עם אחיהם בני גד ובני ראובן כל יוצא צבאדפאה. וכבר עמדו י"ד שנים 

ונטל  ,ובימי אגריפס עלו כל ישראל לרגל ,והניחו הנשים והטף ולא נזוקו

אגריפס כוליא מכל פסח כדי לידע מנינם. והיו ס' רבוא זוגות כפלים כיוצאי 

ואין לך פסח שלא היו עליו כמה נמנין וקראוהו פסח מנויים  ,מצרים

 " עכ"ל.והוא פלא ,"ב)בפסחים (ס"ז ע תאכדאי



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

 פסל והוא, 20המחנות לכל מאסף דן שבט. 19העם קצה משם וירא

 מראש כי אמר 24הזל ע, 23עמלק שלט ובו, 22בעגל ונכשל 21מיכה

 מנה מי 26וזה', כו מסייעתו אבותיו זכות, 25פירוש, ואראנ צורים

 וזה, 29עפר עלי וזוחל. 28לחמו ועפר, דרך עלי נחש דן, 27יעקב עפר

 אמר 31הזל ע, כמוהו שנהרג שמשון וראה, 30דגלו שהוא, רובע

 ל"לחז מצאנו וכבר. שמשון של, פירוש, ישרים מות נפשי תמות

. 33יעקב עפר וזה, 32רגליו בשתי שמשון' כו חגר בלעם ד"יו בסוטה

  :34הזל בכ היטב והבן

                                                 
רבינו קיצר בדבריו מאוד, וכל דבריו נכתבו ברמז. ותוכן דבריו שבא  19

לפרש: א. מדוע בלעם בחר לראות את קצה העם בלבד, ולא את כולו ב. מה 

השייכות של הברכות כי מראש צורים כו' ומי מנה עפר יעקב כו'. ג. מה 

  עניין מותו לברכה זו שאומר תמות נפשי כו'.

באר, שבלעם רצה לקלל את העם על ידי שכיוון להסתכל לשבט דן שהיה ומ

בקצה המחנה, כמבואר בפרשת בהעלותך, ושבט דן היה השבט שעשה 

העגל, כי מיכה שהיה משבט דן עשה העגל כמבואר במדרש, ועל ידי חטא 

זה זינב עמלק בשבט דן כמבואר במדרש, לפיכך בכונה התכון לראות רק 

ידיו לקלל את ישראל. אבל מיד כשראה אותם, התחיל את שבט דן, ועל 

לברך, ואמר שלמרות מה שעשו שבט דן יש להם זכות אבות ואמהות "כי 

מראש צורים" שזכות זו עומדת להם, וממשיך ואומר, שמי יכול למנות את 

נצחיותו של שבט דן, שיעקב השוה אותו לעפר, מה העפר אי אפשר למנותו 

ר למנותו, ובכמה מקומות בנביא נמשל שבט זה כך שבט דן לא יהיה אפש

לנחש, וכיון שראה את זכותו של שבט דן, ראה גם את שמשון שהיה משבט 

דן, ובירך את עצמו שימות מות ישרים כשמשון. זה תוכן דבריו. ונבאר את 

 דבריו אחד לאחד בס"ד.
כונתו לומר, שלשון 'קצה העם' הוא לשבט דן, על פי מה שפירש לעיל  20

(א) ַוְיִהי ָהָעם ְּכִמְתֹאְנִנים ַרע ְּבָאְזֵני ה' ַוִּיְׁשַמע ה' ) דכתיב מדבר פרק יא, אב(

ותאכל רבינו " ופירש ַהַּמֲחֶנה: ִּבְקֵצהַוִּיַחר ַאּפֹו ַוִּתְבַער ָּבם ֵאׁש ה' ַוֹּתאַכל 

לפי שיציאת העגל היה על ידי מיכה שהטיל הטס של משה  .בקצה המחנה

ומיכה משבט דן מח, ה) בראשית רבתי פרשת ויחי ( ורשכתוב עליו עלה ש

 ".קאתי
 שופטים יח. 21
 מח, הבראשית רבתי פרשת ויחי  22
הענן היה  ,ורבותינו אמרו" :זכור -פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא יב  23

שכתב בהם לאחרונה יסעו לדגליהם  ,פולט שבטו של דן שהיו עובדי עכו"ם

 .(במדבר ב' ל"א)
רבינו לפי זה המשך הפסוקים, כי מראש כו' שהכונה היא,  עכשיו מפרש 24

  

   [ה] 

ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעֹקב ּוִמְסָּפר ֶאת ֹרַבע ִיְׂשָרֵאל ָּתֹמת ַנְפִׁשי מוֹת ) יכג, (

  ְיָׁשִרים ּוְתִהי ַאֲחִריִתי ָּכֹמהּו:

  יאור נבואת בלעם בדרך פשטב

שאף על פי שעבדו עבודה זרה, ועגל, יש להם זכות אבות ואמהות שמגינות 

 עליהם.
אע"פ שרצה לקללם, כי ראה שעמלק ניצח אותם בגלל שעבדו עבודה  25

שמות רבה (וילנא) פרשת בא זרה, מכל מקום זכות אבות מסיע להם. והוא ב

שנאמר (מיכה ו) שמעו  ,כי מראש צורים אראנו אלו האבות" ):פרשה טו(

  כו'". הרים את ריב ה'

פירוש, לפי זה מבואר הכונה מי מנה עפר כו', דהיינו מי יכול למנות את  26

 שבט דן שנמשל לעפר, שכשם שהעפר לא ימנה כך שבט דן.
פירוש, מי יכול למנות עפר שבירך יעקב את דן שיהיה כעפר, כדכתיב  27

 ".ְיִהי ָדן ָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶר) "בראשית פרק מט, יזבברכת יעקב לדן (
  וכן כתיב על נחש שעפר לחמו (ישעיהו סה, כה). 28

כלומר, מי יכול למנות  ִמְסָּפר ֶאת ֹרַבע ִיְׂשָרֵאלעכשיו בא לפרש המילים  ּ 29

ֹרַבע  ֶאת -מי יכול לספור  -ִמְסָּפר את העפר שהנחש זוחל עליו, וזה פירושו:  ּ

 את העפר שהנחש זוחל, רובע עליו, כי רובע הוא מלשון זחילה. - ִיְׂשָרֵאל
וצבע  [פירוש, צבע הדגל כאבן לשם] דן לשם) "ז ,ב(במדבר רבה ז"ל  30

" עכ"ל. ואולי ומצוייר עליו נחש על שם יהי דן נחש ,מפה שלו דומה לספיר

ובע היינו דגל נתכון לומר, שרובע יש לפרש גם הכונה על פי התרגום שר

 מחנה דן, שהיו ארבעה דגלים ועל דגלו היה נחש.
עכשיו בא לפרש מה הכונה תמות נפשי כו' שראה שמשון שמשבט דן,  31

 ונתקנא במיתתו שמת מיתת ישרים.
ראינו שחז"ל השוו את בלעם לשמשון בתכונות גופותיהם, לכן נתאוה  32

 למיתות.
מיתת שמשון, רמז בדבריו כלומר כיון שסיים בלעם דבריו שמתאוה ל 33

"מי מנה עפר יעקב", רמז למותו, שעפר רומז למות, ואמר מי יכול להחשיב 

חשיבות עפר יעקב, כלומר מיתת בני יעקב, והוא שמשון, והוא עוד רמז 

 בדברי בלעם.
כיון שקיצר רבינו מאוד מאוד בדבריו, ביקש מהמעיין שיעיין היטב בכל  34

  זה.



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ה

הוא לומר  35מי מנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל. לא רחוק

 ן את הרביעי של ישראל, והוא יהודה רביעי לתולדהשכוו

המה  ,. ולכן אמר תמות נפשי מות ישרים(בראשית כט, לה)

שבמיתתו  ,, ותהי אחריתי כמוהו(עיין יומא עג, ב) שבטי ישורון

(בבא קמא,  היו עצמותיו מגולגלין בארון עד שנתפלל עליו משה

תקיימה בזרעו , אבל באחריתו גדל מכולם, שמלכות נצב, א. ועוד)

  , והבן.(בראשית רבה, ויחי צח, ח. ועוד) עד עולם

  

  [ו]

יד) ַוִּיָּקֵחהּו ְׂשֵדה ֹצִפים ֶאל ֹראׁש ַהִּפְסָּגה ַוִּיֶבן ִׁשְבָעה ִמְזְּבֹחת כג, (

  ַוַּיַעל ָּפר ָוַאִיל ַּבִּמְזֵּבַח:

  מדוע בפעם השניה לא אמר לו בלעם להכין מזבחות

(כג, יד) לא הגיד בלעם לבלק הכן לי בזה  36בפעם השני(כג, יד) 

שבעה מזבחות, משום דבלק הבין מדעתו, דכמו שעשה בפעם 

שני. אבל בפעם השלישי שלקחו כן צריך לעשות בפעם  ןהראשו

ראש הפעור (כג, כח), ועבודתו בבזוי, לכן לא ידע אם יזבח 

למבוזין, עד שאמר לו בלעם (שם פסוק כט) בנה וכו'. וכן אמר ר' 

                                                 
 –" ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעֹקבואת בלעם בדרך הבאה: "תוכן דבריו, דמפרש נב 35

הוא שבט יהודה, שהוא  –" ּוִמְסָּפר ֶאת ֹרַבע ִיְׂשָרֵאל" הם כל שבטי ישראל,

רביעי לתולדה, ורבע היינו רביעי. ומגביל לריש דבריו שאמר על כל 

 –" ָּתֹמת ַנְפִׁשי מֹות ְיָׁשִרים" השבטים בנפרד, ועל יהודה בנפרד, חזר וסיים,

מלשון ישורון, שישראל נקראים ישורון (דברים לג, ה), ונקראים שבטי 

דהינו שמיתתו תהיה  ישורון (עיין יומא עג, ב), ולכן אמר לשון רבים.

" לשון יחיד. ּוְתִהי ַאֲחִריִתי ָּכֹמהּוכשבטי ישראל, וכנגד יהודה מסיים "

ו מגולגלים ודקדק לומר אחרית ולא מיתה, כי יהודה במיתתו היו עצמותי

בארון עד שהתפלל עליו משה (בבא קמא צב, א), אבל אחריתו תהיה גדולה 

(בראשית רבה, ויחי צח, ח. מכולם, שמלכותו תתקיים בזרעו עד עולם 

  .ועוד)

  

תוכן דבריו, דבא ליישב מדוע בפעם הראשונה אמר בלעם לבלק שיבנה  36

ָעם ֶאל ָּבָלק ְּבֵנה ִלי ָבֶזה ִׁשְבָעה ַוֹּיאֶמר ִּבלְ "א) , במדבר כגלו מזבח, כדכתיב, (

". ובפעם השניה לא אמר לו ִמְזְּבֹחת ְוָהֵכן ִלי ָּבֶזה ִׁשְבָעה ָפִרים ְוִׁשְבָעה ֵאיִלים

ַוִּיָּקֵחהּו ְׂשֵדה ֹצִפים ֶאל ֹראׁש ַהִּפְסָּגה ַוִּיֶבן ִׁשְבָעה "יד) כג, (כתוב כ ,שיבנה לו

". ובפעם השלישית (פסוק כט) שוב ביקש ל ַּבִּמְזֵּבחַ ַעל ָּפר ָוַאיִ ִמְזְּבֹחת ַוּיַ 

י שם "ליעזר בסנהדרין (סא, א) מנין לזובח למבוזין. יעויין רשא

  דבעי קרא לחייב זובח לפעור ומרקוליס דהוי מבוזין, יעויין שם.

  

  

  

  

 בב' כרכים -משך חכמה עם בינת החכמה 

בסייעתא דשמיא, זכינו להוציא לאור שני כרכים "משך חכמה עם 

במדבר  –בראשית שמות ויקרא. כרך ב  –ביאור בינת החכמה". כרך א 

דברים. והם: כל הגליונות שיצאו לאור, עד סוף שנת תשע"ה, עם 

  תוספות רבות, ומבוא המבאר את כללי ביאור "בינת החכמה". 

  y.b.daskal@gmail.com  ייל:לקבלת הספרים חינם יש לפנות במ

  יש אפשרות להנצחת קרובים בגליונות ובספרים שיצאו לאור בס"ד

  

  שיבנה לו. והוא פלא.

ומבאר, שבאמת בכל הפעמים בלק הכין לו מזבחות, אלא שבפעם 

הראשונה לא ידע בלק שבלעם רוצה לזבוח, עד שאמר לו בלעם שיעשה לו 

מזבחות, אבל בפעם השניה הכין ללא ציוי מבלעם כי כבר ידע מהפעם 

אבל בפעם השלישית לא ידע אם בלעם יזבח, כיון שבלק לקח הראשונה. 

, וכיון שעבודתו של פעור בזויה, לא ידע כח)את בלעם לראש פעור (פסוק 

בלק אם בלעם יזבח לעבודה בזויה, עד שאמר לו בלעם בנה לי בזה (פסוק 

  כט).

ומביא המשך חכמה ראיה שיש להסתפק אם יש לזבוח לעבודה זרה מבוזה, 

אמר רבי אליעזר מניין לזובח בהמה בסנהדרין (סא, א): "דגרסינן 

 -אמר ר' אלעזר מניין לזובח בהמה "רש"י כו'" ופלמרקוליס שהוא חייב 

" עכ"ל. שהיא עבודת כבוד למרקוליס שעבודתה בזיון, והוא הדין לפעור

הנה מבואר שצריך קרא מיוחד לחייב זביחה לעבודה בזויה, ולכן בלק לא 

  בח לפעור, עד שאמר לו בלעם שיכין לו מזבחות.ידע אם בלעם יז

 


