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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 ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
  (ג 'כדבמדבר ) "העין שתום הגבר נאום"

 רעה עין גם יש זה לעומתו, ישראל על טובות להשפיע שרוצה טובה עין ישש "ת לויקדוש"רבי לוי יצחק ב ארבמ
 צאיו, ול הניח לאה "משום שהקב ,מהקליפה תנקושי הרעה נובעי לפעול היהיכול  לא כאן ובלעם. הקליפה מצד

 את ברךבלעם ש מה כי, מהקדושה דהיינו ,יניקה לו התהי לא טובהה עיןהמ גםאך , רעהה עיןהמ יניקה לו התהי לאש
 לאלכן  ,ומדעת היה לאזה ש וכיון, לברך אותו כפהה "קבשרק משום  ודעתו מרצונו שלאו כרחו בעל היה ישראל

 לו התהי לא כי, ובעיני סומא אז שנעשה, "העין שתום"בלעם על עצמו  אמר לכן. טובה עיןצד המגם  יניקה לו התהי
 וגלוי נופל: "הכתוב שאמרמה  זה. רעהה עיןשל ה הקליפה מצד ולא, טובהה עיןשל ה הקדושה מצד לא יניקה
 שלו רעהה עיןה דהיינו, "נופל" מצד הוא רואההוא שומה  שלו יםיעינה גלויו הוא שפירושש, (ד 'כד במדבר)" עינים

 לאה "קבשהמשום , רעהה עיןהת קליפמ קולינ ותאפשר לו התהי שלא, עתכ לכן. "נופל"ת שנקרא הקליפה מצד איה
 .סומא נעשההוא , הניחו

 

 (יד 'כד במדבר) "ועתה הנני הולך לעמי לכה איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים"

 לעמו ישראל יעשו בלק מה ל אומרומדוע בלעם מייעץ לבלק על מה שלא נתבקש , נשאלת השאלהלכאורה 
 "חנוכת התורה"רבי העשיל במתרץ ? א יותרלה רק לגרשם עתה מן הארץ ותהלא כל כוונת בלק הי ?באחרית הימים

 מה בת נוטלת  ,בהנמשלו ישראל לנק 'בנות ירושלים'ב וכת :ברכיה ביאמר ר"ספר יחזקאל במדרש דברי הלפי 
 ולפי שירשו . שהוא עישור של שבעים אומות םיכך תפסו ישראל ארץ שבעה עמ ,רק עישור נכסים מבית אביה

 אבל לעתיד לבוא . 'ל את השירה הזאתאז ישיר משה ובני ישרא'כנקבה לפיכך אמרו שירה כנקבה שנאמר 
 . "'שיר חדש' שירו לה'אומות לפיכך יאמרו שירה בלשון זכר שנאמר השהם יורשים כזכר ירשו כל שבעים 

 לירש אותם ככל העמים שצריך בכלל  םה "ומואב עמון"אז  "בן"של ישראל הם בסוג אשר כשמזה יוצא 
 בכלל העישור נם איומואב ים אז עמון בין הבנים הנוטלת רק עישור נכס "בת"ואם הם בסוג . אומותהשבעים 

 : לו אמרהוא  את ישראל לקללקרא לבלעם לכאשר שלח בלק זו הסיבה ש. רא מישראלליפחד ולכן אין להם ול
 הכל או בסוג את היורש  "בן"של  ואין אני יודע באיזה סוג הם נחשבים אם הם בסוג, "הנה עם יצא ממצרים"

 "בן"של שמא הם בסוג י כ "ו הקהל את כל סביבותינוכחעתה יל"לכן אמר . םהנוטלת רק עישור נכסי "בת"של 
 להרע להם בעצתו כדי אינו יכול להרע לישראל בקללתו התחכם הוא והנה בלעם ראה ש. הכלאת ויורשים 

והיו חייבים  "בן סורר ומורה"א של חטבזוהר הקדוש שמעשה שיטים נחשב לישראל כמובא  יכ. מואב תלהציל או
והציע הרשע ם בלעם כחלפיכך הת. "בת"לא ו "בן סורר ומורה"נידון כ "בן"רק שבגמרא מובא והנה . מיתהעליו 

 ידכזימה אותם בחטא ה צא והכשילכלומר  "איעצךלכה : "ואמר לו לבלק עצה שבא יוכל להציל את עצמו ואת עמו
אם כי  ,ממה נפשך ירע להם ,ואם כן. "בן סורר ומורה"יחשב להם כחטא של זה חטא ושיהיו נכשלים בזנות בשיטים 

ואם ירצו . "בן סורר ומורה"יהיו חייבים מיתה כהרי שהם , מואבגם את  ולירש "בן"כ םלהחזיק את עצמישראל ירצו 
אך  ,והם לא חייבים מיתה "בן סורר ומורה"כנידונת  "בת"אין , מצד אחדהרי ש "בת"כם להחזיק את עצמישראל 

נוטלים רק עישור נכסים ם הרי שה "בת"כ םמפניהם מאחר שהם מחזיקים את עצממה לחשוש אין לך  ,מצד שני
 "בן"דין הוא שוה, "בן"של יהיו בסוג ישראל , אחרית הימיםרק קח בחשבון שב. מואב לא נכללובעישור נכסים 

 . בכללמואב גם יהיה הכל ואז את יורש 
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 (ו' כבבמדבר )" מבורך ידעתי את אשר תברך כי"
 בלעם היה יודעש רבי אברהםהחכם  דעתעל  רבינו בחיימבאר , מוחזק שקללתו חלה על המקולללעם במלמד שהיה 

 וכאשר, היה מקלל אותוהוא , הרעלו גיע תמזלו של אדם שהיה בשפל ועל היה רואה וכאשר חכמת המזלות  את
ולכן הערים לדבר אל שרי בלק , גרמה לושל בלעם גרמה שקללתו חושבות הבריות היו  הרעהאליו היתה מגיעה 

 . רותיוכי אין יכולת בנוצר לשנות מעשי היוצר או גז, "'לא אוכל לעבור את פי ה"אמר ו
 

 (כב-כ' כבבמדבר ) "לקים כי הולך הוא-ויחר אף א.. .קים אל בלעם לילהל-ויבא א"
ומתרץ שהכעס נבע ? "קום לך עמם"הרי אמר לו , "כי הולך הוא"ה על בלעם "מדוע כעס הקב" משך חכמה"שואל ה

, כוזבהפעמים הוא ברוב ש, מסופקת ומלובשת בכח המדמהאינה אמינה היא בלילה באה מכך שידוע שנבואה ה
ספק האין הלוא , "לא תלך"שנאמר לו בלעם העדיף את הנבואה של הלילה שהיא בספק על פני ההוראה שביום ו

 ."לא תאור את העם"ציווי העלים מהשרים את העל אשר בלעם וגם , "כי הולך הוא"חרה אפו לכן , מוציא מידי ודאי
 

 (כב' במדבר כב) "לו לשטןבדרך ' ויתיצב מלאך ה"
' בראשית כו)" גם עליה ויקרא שמה שטנה ויריבו"כמו שהי ה כללפעול ותין השטנה הוא התנגדיענש "ספורנו"מבאר ה

עושה  מלאךוה, ולא ידחוק את השעה כמנהגוינחש בלעם אולי , בלכתו בדרךלבלעם  להתנגדוהנה המלאך יוצא  (כא
ולפיכך לא ראה את , "ושני נעריו עמורוכב על אתונו  והוא"אבל נאמר , לא יחטא ויאבדכדי שזאת לטובת בלעם 

 (ברכות) "נזוקים ואינםשלשה אינם רואים "ל "זו חאמרי כ המלאך
 

 (כג' כבבמדבר )" 'האתון את מלאך הותרא "
הם וכאשר , נתפש במראהשאינם גוף הם כי , ראיהחוש הב תםראוניתן ללא ום השכלים ה' מלאכי הש ן"רמבהמבאר 

למעלת הנבואה או  הגיעשממשכלת הבמראות הנפש ה גשזוהי ה, רוח הקודש כדניאללנביאים או לאנשי  יםראנ
ותרא ": נפרש את הכתובאם כן כיצד ', תראה את מלאך הבהמה בלתי אפשרי הדבר שאבל , למדרגה שתחתיה

יצא "שהמלאך  הוזו ,לעבורהמונע ממנה הרגישה בדבר מפחיד ומתרץ שכנראה הכוונה היא שהבהמה ? "האתון
לא על השכלית ועל ההשגה הכוונה היא ש, (טז 'קהלת א) "ולבי ראה הרבה חכמה ודעת: "מר הכתובפי שאכ, "לשטן

" ההסכן הסכנתי לעשות לך כה"אמרה לבלעם היא , הדבוראת כח  אתוןה בפישם ה "הקבהנס ווכאשר אירע . יההרא
הנה מלאך השם עומד "ולפיכך לא אמרה לו , אונסהיה זה מכי זאת עשתה להסביר מדוע אבל לא ידעה , (ל 'במדבר כב)

 . זה כללאת כי לא עלתה השגתה לדעת " לנגדי וחרבו שלופה בידו
 

  (כא' כגבמדבר )" ולא ראה עמל בישראל"

הוא עושים מצות וכל עסקם הצדיקים ח את הצדיקים ואומר שלמרות שהקדוש שבלעם משב "אור החיים"אומר ה
אלא אדרבה , (טז 'תהלים עג) "עמל הוא בעיני: "כפי שאמר הכתוב, יםעמלמתאמצים והם מרגישים שן הם אי ,בתורה

 .לרוב חשקם בתורהוזה כאדם המרויח וכאדם המשתעשע בשעשועים הם מרגישים הנאה 
 

 (כח' במדבר כג)" אש הפעורויקח בלק את בלעם ר"

הוא ש "סורר ומורה בן"הדין של אך הקשו המפרשים מ, "באשר הוא שם"את האדם לדון היא  שמדת הקב״ה ידוע
, "יפת תואר"שחת מומ בא ממקורהוא שונה משום שהוא  "בן סורר ומורה"של הדין שמתרצים ו, "נדון על שם סופו"

מקום אל  לכוהבלעם ובלק שז״ל חאמרו שמה את  "פני דוד"א ב"החידרבינו מסביר לפי זה  .נדון על שם סופוולכן 
יש  םאהלראות  (א' דבמדבר כ)  "אל המדבר פניו שתוי", אל ראש הפעורולכן הגיעו , בו לחטואם ישראל אשר עתידי
מביאות שלא  הבאיםאת אלו לחטוא בפעור אפשר שידונו  ם הםהיות שעתידיאז ו, וילדי זנונים בקרבם זנות ביניהם

ולכן , מיוחסיםו וחשוביםצנועים שהם  (ב' דבמדבר כ)" ישראל שוכן לשבטיו וירא את"אלא ש, "םעל שם סופ"כהוגן 
ם ישראל עתידימשמעות לכך שבמקום הזה עכשיו אין אם כן , שכינהל היאוהכוונה  "יםקל-ותהי עליו רוח א"

  .ך אותםולכן בר ,"באשר הוא שם"את האדם במיוחס הרי מדתו של הקב״ה לדון  לו יהי שיחטאוכי , לחטוא
 

  (ז 'כהבמדבר ) "וירא פינחס"
את לראות היא כי כוונתו בלימודו , "ראיה"הלומד תורה לשמה נקרא הלימוד הזה בשם ש" נעם אלימלך"מסביר ה

וירא "וזהו  .קרא רביימה שאין כן הלומד שלא לשמה כוונתו כדי לה ,עשותהלכדי א והמצוה הכתובה בלימוד הה
והיה  ,היה נשיא שבט מישראל ,והנה זמרי. "ראיה"נקראת בשם וה לשמה תהכתוב מעיד עליו שתורתו הי, "פינחס

ה שלא לשמה תהיזמרי  מדשלה תורהכל הוא הבין שזמרי שעשה ה עשמהאת וכאשר ראה פינחס  ,גדול בתורה
של זמרי ף ח אברי הגו"את הרמלקח פירוש , "ח בידו"ויקח רמ"ק הגוף של התורה ולכך ונמצא שלא נברא מתורתו ר

 .חיותבתוכם ולהשפיע  םלתקנכדי בידו 
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