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 בלק
 

 ב"כ פרק
 

-------------------------------------------------- 

ה ו ה נָּא-ְלכָּה ְוַעתָּ י-ָארָּ ם-ֶאת לִּ עָּ י ַהֶזה הָּ צּום-כִּ י הּוא עָּ ֶמנִּ ֲרֶשנּו ּבו  -ַנֶכה אּוַכל אּוַלי מִּ ן ַוֲאגָּ -מִּ
ָאֶרץ י הָּ י כִּ ֵרְך-ֲאֶשר ֵאת יַָּדְעתִּ ְך ְתבָּ רָּ ר ַוֲאֶשר ְמב  א   :יּוָאר תָּ

-------------------------------------------------- 
 

 מואב אם הקללה שלו את רמז שבלעם עזר את סיחון להכות
 

Uי"רש 
 
 'וגו ידעתי כי
 
 מואב את להכות שעזרתו סיחון מלחמת ידי על

             
-------------------------------------------------- 

אְמרּו ֵכן-ַעל כז ים י  אּו ַהמְשלִּ ן ּב  ֶנה ֶחְשּבו  ּבָּ ֵנן תִּ כו  יר ְותִּ ן עִּ יחו   :סִּ
-------------------------------------------------- 

 
Uי"רש 

 
 
 כן על
 
             במואב סיחון שנלחם מלחמה אותה על
 
 

 המושלים יאמרו
 

              (.ז  ,כג במדבר) משלו וישא בו שנאמר  ,בלעם
 
 

 המושלים
 

             אמרו והם  ,ובעור בלעם
 

 חשבון באו
 



 שם)  'וגו מבורך תברך אשר את ידעתי כי בלק לו שאמר וזהו  ,לקללו בלעם את ושכר והלך  ,לכבשה יכול סיחון היה שלא
              (.ו  ,כב
 

Uבעל הטורים 

 :"מואב את שקללת "בגימטריא  .יואר תאר ואשר 
 

-------------------------------------------------- 

ֵנה יא ם הִּ עָּ ֵצא הָּ ם ַהי  ְצַריִּ מִּ ָאֶרץ ֵעין-ֶאת ַוְיַכס מִּ ה הָּ ה ְלכָּה ַעתָּ בָּ י-קָּ תו   לִּ ֶחם אּוַכל אּוַלי א  לָּ  ּבו   ְלהִּ
יו  :ְוֵגַרְשתִּ

-------------------------------------------------- 
 

 מבלק יותר שונא את ישראל היה רמז שבלעם
 

Uי"רש 
 

 לי קבה
 
 ט   ,כ ר"במ) ומפרש נוקב שהוא  ,לי מארה קשה זו
 

------------------------ 
 

 וגרשתיו
 
   שם ) מבלק יותר שונאם היה ובלעם  ,מעלי להסיעם אלא מבקש איני  ,הארץ מן ואגרשנו אלא אמר לא ובלק  ,העולם מן

           
 
 

Uבעל הטורים 

 אלהים ואידך  .יראני מה ודבר  .(פעמים' ך רק ב"מופיא בכל התנ " יראני "רצונו לומר שהמילה )במסורה   'ב  .ג יראני, כג  .

 יראני אלהים עליהם מתפלל והיה מבלק יותר לקללם חפץ אותם שונא בלעם שהיה מלמד  .(יא  ,נט תהלים) בשוררי יראני

 .בשוררי

 
-------------------------------------------------- 

ם ַוַיַען יח ְלעָּ אֶמר ּבִּ ק ַעְבֵדי-ֶאל ַוי  לָּ ם בָּ ֶתן-אִּ י-יִּ ק לִּ לָּ ב ֶכֶסף ֵביתו   ְמֹלא בָּ הָּ ר אּוַכל ֹלא ְוזָּ -ֶאת ַלֲעב 
י ה פִּ י ְיהו ָּ ת ֱאֹלהָּ ה או   ְקַטנָּה ַלֲעׂשו  לָּ  :ְגדו 

-------------------------------------------------- 
 

 שכרו לו להרבות רמז שבלעם סרב את שרי מדין כדי
 

Uי"רש 
 

 וזהב כסף ביתו מלא



 
 ספק רבות חיילות לשכור צריך שהרי  ,שלו וזהב כסף כל לי ליתן לו ראוי  ,אמר  ,אחרים ממון ומחמד רחבה שנפשו למדנו
             נוצח ודאי ואני  ,נוצח אינו ספק נוצח

 
Uבעל הטורים 

 להלך בלעם מאן  .לתתי  'ה מאן   .(פעמים' ך רק ג"מופיא בכל התנ " מאן "רצונו לומר שהמילה )במסורה  'ג  .מאן  [יג

 בכסף לתתו כדי  ,מאן וזהו  .שכרו לו להרבות שכוונתו מלמד  .(טו  ,כא א"מ) בכסף לך לתת מאן אשר  .(יד פסוק) עמנו

 :שכרו להרבות פדיון

 
-------------------------------------------------- 

אֶמר ל ן ַות  ָאתו  ם-ֶאל הָּ ְלעָּ א ּבִּ י ֲהלו  כִּ ְנָך ָאנ  ַכְבתָּ -ֲאֶשר ֲאת  ַלי רָּ ְדָך עָּ ם-ַעד ֵמעו   ַהַהְסֵכן ַהֶזה ַהיו 
י ְסַכְנתִּ ת הִּ ה ְלָך ַלֲעׂשו  אֶמר כ   :ֹלא ַוי 

-------------------------------------------------- 
 

 רמזים שבלעם רבע את חמורו
 

Uי"רש 
 

 הסכנתי ההסכן
 
 כדאיתא  ,'כו ליה שדאי ברטיבא להון אמר  ,אסוסיא רכבת לא טעמא מאי ליה אמרו  ,בגמרא זה מקרא דרשו ורבותינו  

         (:ד) זרה עבודה במסכת
 
 

Uד דף זרה עבודה: 
 
 ליה שדאי ברטיבא להו אמר אסוסיא רכבתא לא טעמא מאי ליה אמרו אחמריה  רכיב דהוה ליה דחזו בעידנא 
 בעלמא לטעינא לה אמר אתונך אנכי הלא האתון ותאמר מיד 
 בעלמא אקראי לה אמר עלי רכבת אשר ליה אמרה 
 הסכנתי ההסכן הכא כתיב בלילה ואישות ביום רכיבות לך עושה שאני אלא עוד ולא הזה היום ועד מעודך ליה אמרה 

 סוכנת לו ותהי התם וכתיב
      

Uבעל הטורים 

 ":רבעתני "בגימטריא   .עלי רכבת 
 בלעם אותיות עם ותיבת  'שוכב  'כל ת"ס אתונו עם ששכב הקוסם לבלעם רמז   מכשפה  [שמות כב יז 
 

 ג"כ פרק
-------------------------------------------------- 

ר טז קָּ ה ַויִּ ם-ֶאל ְיהו ָּ ְלעָּ ר ַויֶָּׂשם ּבִּ בָּ יו דָּ אֶמר ְּבפִּ ק-ֶאל שּוב ַוי  לָּ ה ּבָּ  :ְתַדֵּבר ְוכ 
-------------------------------------------------- 

 

 בלק אל להחזירו פיו של בלעם ה נתן דבר לתוך"רמז שהקב
 



Uי"רש 
 

 בפיו דבר וישם
 

 מה אמר  ,לקלל נרשה שאינו שומע כשהיה אלא  ,תדבר וכה בלק אל שוב באמרו המקרא חסר ומה  ,הזאת השימה היא ומה
  ,לו אמר  ,ירצה אשר אל להוליכה בחכה בהמה הפוקס כאדם  ,בפיו וחכה רסן ה"הקב לו ונתן  ,לצערו בלק אצל חוזר אני
           בלק אל תשוב כרחך על
   

Uבעל הטורים 

  ".מלאך" בגימטריא  .בפי ה , כג   ]
 :בלק אל להחזירו פיו לתוך זמם נתן שמלאך  ."הזמם" בגימטריא  .בפי 
 

-------------------------------------------------- 

י ט אש-כִּ ים ֵמר  ת ֶאְרֶאנּו ֻצרִּ עו  ְגבָּ ם-ֶהן ֲאשּוֶרנּו ּומִּ ד עָּ דָּ ן ְלבָּ ְשכ  ם יִּ יִּ ב ֹלא ּוַבגו  ְתַחשָּ  :יִּ
-------------------------------------------------- 

 

              ואמהות היינו אבות רמז שצורים ומגבעות
 

Uי"רש 
 
 
 אראנו צרים מראש כי
 

    ואמהות אבות ידי על  ,הללו וגבעות כצורים וחזקים מיוסדים אותם רואה ואני  ,שרשיהם ובתחלת בראשיתם מסתכל אני
         

 
 ישכן לבדד עם הן
 

             כתרגומו  ,בדד לשכון אבותיו לו זכו אשר הוא
 

Uבעל הטורים 

  ."העולם מאבות" בגימטריא קדם מהררי  .
 "האבות מזכות "בגימטריא  .צורים מראש  :
  ."האמהות הן" בגמטריא ומגבעות  .
 
 

 משיח בימירמז שלבדד ישכן היינו בעתיד 

 
Uי"רש 

 
 יתחשב לא ובגוים

 
  ,(.יא  ,ל ירמיה)  'וגו הגוים בכל כלה אעשה כי שנאמר  ,גילולים עובדי האומות שאר עם כלה נעשין יהיו לא  ,כתרגומו

             השאר  עם נמנין אינן
 

Uבעל הטורים 



 :משיח בימי בגימטריא  .ישכן לבדד
 
 
 
 

 ד"כ פרק
 

-------------------------------------------------- 

א ב שָּ ם ַויִּ ְלעָּ ֵאל-ֶאת ַוַיְרא ֵעינָּיו-ֶאת בִּ ְׂשרָּ יו ש ֵכן יִּ טָּ ְשבָּ י לִּ יו ַוְתהִּ לָּ ים רּוחַ  עָּ  :ֱאֹלהִּ
-------------------------------------------------- 

 

     חבירו אהל לתוך יציץ שלא זה כנגד זה מכוונין פתחיהם שאין ראה רמז ש
       

Uי"רש 
 

 לשבטיו שכן
 

      חבירו אהל לתוך יציץ שלא  ,זה כנגד זה מכוונין פתחיהם שאין ראה  ,מעורבין ואינן לעצמו שוכן ושבט שבט כל ראה

     

Uברכת פרץ 

ֵאל ְׂשרָּ יו ש ֵכן יִּ טָּ ְשבָּ   "שפתחי אהליהם אינם מכוונים זה מול זה"התיבות בגימטריא ' בצירוף ג לִּ

-------------------------------------------------- 

א ג שָּ לו   ַויִּ אַמר ְמשָּ ם ְנֻאם ַוי  ְלעָּ ר ְּבנו   ּבִּ ן ְשֻתם ַהֶגֶבר ּוְנֻאם ְבע  יִּ עָּ  :הָּ
-------------------------------------------------- 

 

 ישראל של בלעם שדבר על רביעותיהן של עינו רמז שנסמית
 

Uי"רש 
 

 העין שתם
 

 ורבותינו  .(.סט ז"ע) ויגוב ויסתום שישתום כדי  ,הוא משנה ולשון  ,פתוח נראה שלה וחור  ,לחוץ ומוצאת נקורה עינו
 שנולד טפה תבא מתי  ,ישראל של רביעותיהן ומונה יושב ה"שהקב  ,ישראל רובע את ומספר שאמר לפי  ,(.לא נדה) אמרו
 ויש  .בלעם של עינו נסמית זה דבר ועל  ,הללו בדברים יסתכל קדושים ומשרתיו קדוש שהוא מי  ,בלבו אמר  ,ממנה הצדיק

 שסומא למדנו  ,העינים שתום אמר ולא העין שתום שאמר ועל  .אונקלוס שתרגם כמו  ,העין פתוח  ,העין שתום  ,מפרשים
         היה מעיניו באחת

     
Uבעל הטורים 

 וכלו ואידך  .תראה לא וכלו .(פעמים' ך רק ב"מופיא בכל התנ " וכלו "רצונו לומר שהמילה )  .במסורה  'ב  .וכלו  [יג, כג

 נסמית זה דבר על ישראל רובע ומספר יעקב עפר מנה מי  (א  ,לא) נדה במסכת דאמרינן והיינו  .(טז  ,ה ש"שה) מחמדים



 נגד שדבר בשביל  ,תראה לא וכלו והיינו  .זה בדבר יסתכל קדושים ומשרתיו קדוש שהוא ה"הקב  ,שאמר בלעם של עינו

 :תראה לא וכלו עינו נסמית מחמדים שכלו ה"הקב

 

-------------------------------------------------- 

ְמֵרי ש ֵמעַ  ְנֻאם ד ֵפל ֶיֱחֶזה ַשַדי ַמֲחֵזה ֲאֶשר ֵאל-אִּ ם ּוְגלּוי נ   :ֵעינָּיִּ
-------------------------------------------------- 

 

 ה"הקב לפני מאוסה שהיא הערלה פניו בשביל על רמז שבלעם נופל
 

Uי"רש 
 

 עינים וגלוי נפל
 
 עליו נגלה להיות ומאוס ערל שהיה לפי  ,פניו על ונופל  ,רגליו על לעמוד כח בו היה לא עליו נגלה כשהיה  ,ומדרשו   

           לפניו זקופה בקומה

Uבעל הטורים 

 :מילה ת"ס  .עינים וגלוי נופל יחזה  .ה"הקב לפני מאוסה שהיא הערלה בשביל  .נופל  [ד]
 

-------------------------------------------------- 

בּו-ַמה ה ֶליָך ט  הָּ ב א  ֶתיָך ַיֲעק  ְשְכנ  ֵאל מִּ ְׂשרָּ  :יִּ
-------------------------------------------------- 

 

        זה מול זה מכוונין שאינן פתחיהם היינו שראה" אהליך טבו מה"רמז ש
 

Uי"רש 
 

 אהליך טבו מה
 
        זה מול זה מכוונין שאינן פתחיהם שראה על
 

Uברכת פרץ 

ֶתיָך ְשְכנ          "לזה זה מכוונין אין פתחיהם"בגימטריא  מִּ
      

-------------------------------------------------- 

ֵלק-ֶאת ַוַיְרא כ א ֲעמָּ שָּ לו   ַויִּ אַמר ְמשָּ ית ַוי  ם ֵראשִּ יִּ ֵלק גו  יתו   ֲעמָּ ֵבד ֲעֵדי ְוַאֲחרִּ  :א 
-------------------------------------------------- 

 

 בישראל להלחם כולם את קדם עמלק היינו שהוא גוים רמז שראשית

 
Uי"רש 

 
 עמלק גוים ראשית



 
 ,כה דברים) עמלק זכר את תמחה שנאמר  ,בידם להאבד ואחריתו  ,אונקלוס תרגם וכך  ,בישראל להלחם כולם את קדם הוא

              (.יט 
 

Uבעל הטורים 

 
 :"בישראל שנלחם" בגימטריא גוים ראשית  [כ]
 
 

-------------------------------------------------- 

י-ֶאת ַוַיְרא כא א ַהֵקינִּ שָּ לו   ַויִּ אַמר ְמשָּ ן ַוי  ֶבָך ֵאיתָּ שָּ ים מו  ֶנָך ַּבֶסַלע ְוׂשִּ  :קִּ
-------------------------------------------------- 

 

 לו נתחכמה הבה רמז שבלעם היה בעצת 
 

Uי"רש 
 

 מושבך איתן
 

 של ומעוז באיתן נתישבת ועתה  ,(.י  ,א שמות) לו נתחכמה הבה בעצת היית עמי אתה הלא  ,לכך זכית מהיכן אני תמה
             ישראל

 
Uבעל הטורים 
 

  -יט  'ג שמות פרק 
 
י יט) י ַוֲאנִּ י יַָּדְעתִּ ֵתן-ֹלא כִּ ם ֶמֶלְך ֶאְתֶכם יִּ ְצַריִּ ה ְּביָּד ְוֹלא ַלֲהֹלְך מִּ קָּ  ( :ֲחזָּ
 

 .(יג  ,כב במדבר) עמכם להלך לתתי  'ה מאן כי ואידך  .להלוך מצרים מלך אתכם יתן ולא הכא  .בתורה במסורה  'ב  .להלך
 אני כן ועל בלעם בעצת להלך אתכם יתן לא כי אני יודע ה"הקב אמר  .בלעם איוב יתרו עצה באותה היו שלשה כי מלמד 

 שמאן הוא לפרעה שיעצתי עצתי משבטל העם לקלל עמכם להלך לתתי  'ה מאן בלעם ואמר  .עצתו לבטל ידי להראות צריך
 :העם לקלל להלוך אותי

 

 ה"כ פרק
-------------------------------------------------- 

ֶמד ג צָּ ֵאל ַויִּ ְׂשרָּ ר ְלַבַעל יִּ ַחר ְפעו  ה ַאף-ַויִּ ֵאל ְיהו ָּ ְׂשרָּ  :ְּביִּ
-------------------------------------------------- 

 

 רעי ומוציאין הטבעת פי לפניו שפוערין שם רמז שפעור על

 
Uי"רש 

 
 פעור

 
        עבודתו היא וזו  ,רעי ומוציאין הטבעת פי לפניו שפוערין שם על



 
Uבעל הטורים 

 "צואה" בגימטריא  בעל  .פעור לבעל  [ג] 
 :(ה  ,ב ירמיה) ויהבלו ההבל ובגימטריא 
 

-------------------------------------------------- 

ס ַוַיְרא ז יְנחָּ זָּר-ֶּבן פִּ ן-ֶּבן ֶאְלעָּ ֵהן ַאֲהר  ם ַהכ  קָּ ְך ַויָּ תו  ה מִּ ֵעדָּ ַקח הָּ ַמח ַויִּ  :ְּביָּדו   ר 
א ח ב  יש ַאַחר ַויָּ ֵאל-אִּ ְׂשרָּ ה-ֶאל יִּ ר ַהֻקּבָּ ְדק  יש ֵאת ְשֵניֶהם-ֶאת ַויִּ ֵאל אִּ ְׂשרָּ ה-ְוֶאת יִּ שָּ אִּ ּה-ֶאל הָּ תָּ  ֳקבָּ

ַצר ה ַוֵתעָּ ֵאל ְּבֵני ֵמַעל ַהַמֵגפָּ ְׂשרָּ  :יִּ
-------------------------------------------------- 

 בו פוגעין קנאין ארמית רמז ש הבועל
 

Uי"רש 
 

 פינחס וירא
 

 איהו דאיגרתא קריינא ליה אמר  ,בו פוגעין קנאין ארמית הבועל ממך מקובלני למשה לו אמר  ,הלכה ונזכר מעשה ראה
              'וגו בידו רומח ויקח מיד  ,).פב סנהדרין) פרוונקא ליהוי

 
Uברכת פרץ 

 
יש ֵאת ֵאל אִּ ְׂשרָּ  "בו פוגעין קנאין ארמית כל הבועל" בגימטריא  יִּ



 


