
 מדוע לא נפנה הקב"ה להביט בעוונתיהם של ישראל 

לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ה' אלוקיו 

נראה לפרש כונת הכתוב עפי"ד  עמו ותרועת מלך בו )כג כא(

, שבתהילים אמר דוד המלך ע"ה דברי קדשו של הרה"ק מרוזי'ן

"אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי 

וגו'", ופירש ש"אחת" היינו הנשמה שנקראת יחידה, "שאלתי 

מאת ה'" היינו שהנשמה באה לאדם מה' בתורת שאילה, שהאדם 

שואל מהקב"ה את נשמתו, והנה בשואל הדין הוא שחייב אף 

יוכל האדם להיפטר מן הדין, לכן מבקש באונסין, ונמצא שלא 

דוד המלך ע"ה "אותה אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי", ר"ל 

שרצונו להיות כל הזמן בבית ה' שאז סמוך הוא בכל מאודו 

 לקב"ה וחשיב שאילה בבעלים, וכשבעליו עמו פטור.

והנה הטעם שבבעליו עמו שואל פטור הוא משום שגם מזלו של 

בגמ' ברכות )לא:( איתא שאמר הקב"ה הבעלים גרם, והנה 

לאליהו הנביא שהוא גרם לישראל לחטוא שנאמר ואשר הרעותי, 

ופרש"י אני גרמתי להם כשבראתי יצר הרע, ולפי"ז שפיר 

שכשנמצא האדם עם הקב"ה פטור באונסין מפני שאף הוא גרם 

 לאדם לחטוא באונס.

ראה  ולפי"ז נבוא לפרש זאת במקרא "לא הביט און ביעקב ולא

עמל בישראל", וכמו שפרש"י שהקב"ה לא מביט ורואה את 

עוונותיהם של ישראל, וקשה מדוע, ועל כך משיב קרא שהטעם 

הוא משום ש"ה' אלוקיו עמו" ואז הוי בעליו עמו ופטור, והטעם 

שמשום שבעליו עמו פטור מסיים קרא משום ש"תרועת מלך 

שהודה  בו", שתרועת מלשון רעה דהיינו שהרעת המלך בו,

 הקב"ה שחוטאים על ידו שנתן את היצר הרע ולכן הם פטורים.

 שיחת חולין של ת"ח
 )פתגמי אוירתא פר' ב'
 לפרשת בלק אות כ"ו
 דף סו(

שבזכותם  גדר מזה וגדר מזה קאי על לוחות הברית

 לא הצליח בלעם

ופרש"י סתם גדר של אבנים הוא  גדר מזה וגדר מזה )כב כד(

"י להשמיענו בזה, ואין לומר שבא ע"כ. ותימה מה בא רש

בעלמא להשמיע שסתם גדר של אבנים, שא"כ מדוע מפרש 

רש"י את דבריו על כל הדיבור "גדר מזה וגדר מזה", היה לו לפרש 

זאת רק על מילת "גדר", עו"ק מה אכפת לן כאן אם גדר זו היא 

של אבן או של עץ, עוד יש להקשות מדוע כתב קרא "גדר מזה 

 עם ב' פעמים גדר, ולא כתב רק גדר מזה ומזה.וגדר מזה" 

ונראה לפרש בדרך רמז, שהנה איתא במדרש רבה שהמלאך אמר 

לבלעם אין אתה יכול לשלוט בהם שבידיהם לוחות כתובים משני 

עבריהם מזה ומזה הם כתובים, כלומר ששונה היה הכתב שעל 

הלוחות משאר כתבים, שהיה כתוב משני הצדדים ושוה מבפנים 

 בחוץ.ומ

ונראה שזו כוונת המקרא ורש"י, שבאומרו גדר כונתו ללוחות 

שהיו של אבן, והיו מזה ומזה כלומר משני צידיהם, ולזה הדגיש 

קרא ב' פעמים "גדר מזה וגדר מזה" ר"ל שמזה ומזה היה כתוב 

על הלוחות, ולזה פירש רש"י בדוקא שהגדר היתה של אבנים ר"ל 

שפיר פירש רש"י זאת על כל שגדר זו היא הלוחות אבן, וכן 

הפיסקא "גדר מזה וגדר מזה" ולא רק על תיבת "גדר", שמכך 

שנאמר לשון "גדר מזה וגדר מזה" למד רש"י שמדובר על 

 הלוחות כמאמר המדרש, ולזה פירש שהיינו לוחות של אבן.

וחכם הרזים יראנו בתורתו נפלאות בפרט שרישומו של רש"י 

 מורה על אמיתת דבר זה.

 דברי דוד להט"ז

 לאיזו קללה כיוון בלעם באומרו מה טובו וגו'

איתא  מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל )כד ה(

במדרש תנחומא )פר' יב( שבכל ברכותיו כיוון בלעם לקללה, וצ"ב 

 לאיזה קללה כיון באומרו מה טובו וגו'.

ונראה לפרש ע"פ מאי דאיתא בתנחומא )פר' ויקהל( למה נקרא 

משכן, שנתמשכן בעוונותיהם של ישראל, דהיינו  שמו

שכשמתחייבים ישראל כליה ח"ו הקב"ה שופך חמתו על עצים 

 ואבנים וממשכן אותם תחת בני ישראל.

והנה ב' המקדשות שנחרבו הם כנגד אברהם ויצחק שקראו לבית 

המקדש הר ושדה, ושמות אלו מורים על דבר שאינו קבוע אלא 

ארעי, לכן שניהם נחרבו, משא"כ בית המקדש השלישי הוא כנגד 

 יעקב שקראו בית שהוא אינו ארעי אלא קבוע, ולא יחרב לעולם.
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ו", כלומר מה היה וזו היתה כוונת בלעם לקלל כשאמר "מה טוב

טוב אם "אוהליך יעקב", כלומר אם בית המקדש שנקרא אהל 

שהוא לשון ארעי היה מכוון כנגד יעקב שקראו בית, וממילא לא 

היה יכול להיחרב, וממילא "משכנותיך ישראל" ר"ל ממילא 

כאשר הקב"ה ח"ו יכעס על ישראל ימשכן הוא את גופם, שלא 

אבנים, וממילא מתבאר שיש יוכל להשליך את חמתו על עצים ו

 בתוך ברכתו קללה.

 דברי מהרי"א

 רמז בפסוק לד' כיתות של צדיקים

כנחלים נטיו כגינות עלי נהר כאהלים נטע ה' כארזים עלי 

חז"ל דרשו דרשות רבות בפסוק זה )סנהדרין קה:(,  מים )כד ו(

ואפשר לפרש עוד שהמקרא מכוון על ד' כיתות של צדיקים: א. 

א שהיה מסתובב בארץ ישראל ומלמד את ישראל כשמואל הנבי

תורה ומצוות כמפורש בגמ' )שבת נו.(. ב. כת הצדיקים הקבועים 

במקומם ללמוד וללמד ולהורות משפט את ישראל, ומקומם 

בלשכת הגזית והמבקש בא אליהם. ג. כת הלומדת תורה לשמה 

לעצמה, להשכיל ולהבין אמרי נועם. ד. הכת המחזקת ידי 

בתורה ע"י שעוסקים בפרנסתם ומפרנסים את העוסקים 

 הצדיקים.

ונראה שד' כתות הללו מרומזות כאן, "כנחלים נטיו" היינו כנגד 

כת ראשונה היוצאת ללמד את ישראל, ומשולה לנחל שנוטל 

מימיו ממקום למקום להשקות את הצמא במים חיים, "כגינות 

במקומו עלי נהר" מכוון כנגד כת השניה המשולה לגינות שנטוע 

והרוצה להנות ממנו יבוא ויהנה, "כאהלים נטע ה'" מכוון כנגד 

הכת השלישית שלומדים לעצמם ואין להם כח להשפיע על 

זולתם, שהם כאהלים כמו שמצינו יעקב איש תם יושב אוהלים, 

וכנגד הכת הרביעית נאמר "כארזים עלי מים", שבארזים רמז 

 ם הזה.לעשירים בעלי קומה בעלי כח וגבורה בעול

 אור החיים הקדוש

 מי הוא שמואל שרמז לו בלעם בדבריו

הנה בלשון הפסוק משמו אל  אוי מי יחיה משמו אל )כד כג(

רמוז תיבת משמואל, ובכתבי האר"י ז"ל פירש בזה, שנמצא 

שציער בלעם את עצמו על שראה שלקרח יש תיקון ע"י שמואל 

יחיה משמו אל שיצא מחלציו, ואילו לו אין תיקון, וזה שרמז מי 

 ר"ל שקורח יחיה ע"י שמואל נכדו.

ואחר שפירש האריז"ל שרמוז בכך תיבת שמואל נלך באורחותיו 

אך בדרך שונה, ובהקדם שהרב עשרה מאמרות כתב שהטעם לכך 

שעיקר התשובה היא הוידוי זה משום שמודה בקנס פטור, ברם 

ב'  יש לדון בזה שהרי בזוה"ק )בראשית מג:( איתא שיש לכל אדם

מלאכים המלווים אותו, וכאשר יגיע לבי"ד של מעלה יעידו על 

 מעשיו. 

ואיתא בגמ' ב"ק )עה.( מחלוקת רב ושמואל במודה בקנס ואח"כ 

באו עדים, רב אמר פטור ושמואל אמר חייב, והנה לכאו' מה 

שמועיל וידוי מדין מודה בקנס פטור, והרי מאחר ויש ב' מלאכים 

ם מודה באים אח"כ עדים, וא"כ שעדים למעשיו נמצא שאף א

הניחא לרב אפ"ה פטור דמודה בקנס ואח"כ באו עדים פטור, אך 

לשמואל שמודה בקנס ואח"כ באו עדים חייב תו לא מועיל לאדם 

 וידוי מדין מודה בקנס.

וזהו שאמר בלעם "אוי מי יחיה משמואל", ר"ל שלפי שיטת 

למות שמואל אדם שחטא לא יוכל לעשות תשובה אלא יצטרך 

 בחטאו.

 פניני הרמ"ע מפאנו

 )ח"א פר' בלק(

כיצד מהאבות הקדושים יש להוכיח שישראל לא 

 ילכו אחר רוב אומות העולם

כי מראש צורים אראנו כו' הן עם לבדד ישכון ובגויים לא 

ופרש"י שמראש צורים קאי על האבות, ולפי"ז  יתחשב )כג ט(

 שב.עולה פירוש הפסוק שמשום האבות בגויים לא יתח

ונראה לפרש את זה שהנה ידועה הקושיא מדוע עם ישראל לא 

ינהגו ככל הגויים מדין רוב ויהיו בטלים לשאר אומות העולם, 

וי"ל שישראל במותם קרויים חיים, והטעם משום שעתידים 

לקום לעתיד לבא בתחיית המתים, וא"כ כל ישראל ואף המתים 

שלהם לא מצטרפים והם הרוב, ולא אומות העולם שהמתים 

 קרויים חיים.

אך יש להקשות שסו"ס כעת אינם חיים וכיצד מצטרפים, ברם 

כתב השל"ה ע"פ הדין הנודע דכל העומד להיזרק כזרוק דמי, ה"ה 

 כאן כל העומד לחיות בתחיית המתים כחי דמי.

ברם יל"ע מנין שאומרים את כלל זה שכל העומד להיזרק כזרוק 

אבות הקדושים, דאיתא דמי, ונראה שאת זה יש להוכיח מה

בהשל"ה שהטעם שלא יכל אברהם באמת לעקוד את יצחק, לפי 

שיצחק הציץ בשכינה ונגזר עליו שיתכהה מאור עיניו ויתעוור, 

ומאחר וכך כבר כעת חשוב כעוור שכל העומד להיזרק כזרוק 

 דמי, ועוור פסול לקרבן, לכן לא יכל יצחק להיעקד לקרבן.

ים כלומר האבות מוכח שעם ומעתה אתי שפיר שמראש צור

ישראל בגויים לא יתחשב, שמראש צורים מוכח שכל העומד 

להיזרק כזרוק דמי שלכן היה יצחק פסול לקרבן, וא"כ אף ישראל 

לא יתבטלו ברוב גויים מפני שכל המתים שעתידים לחיות דינם 

 כחיים וע"י זה ישראל הם הרוב.

 חסד לאברהם


