
 

 שליח לד"ע כששכרו בממון

 יז(-אל תמנע מהלוך אלי כי כבד אכבדך מאוד וגו' )כב טז
היה מקום לדון מדוע בלעם חשש לקלל את ישראל בשליחותו 
של בלק, הרי שלוחו של אדם כמותו ונמצא שבלעם לא יענש 

שליח לדבר  אלא בלק המשלח, ברם הרי קיי"ל בכל התורה דאין
 עבירה וא"כ בלעם יענש ולכן נמנע מלקללם.

אמנם בשו"ע )חו"מ סי' קפ"ה( הביא שיטות שהיכא שמשלחו 
בשכר אזי אף לד"ע יש שליח ומתחייב המשלח ולא השליח, 

 וא"כ שוב יש להבין מדוע חשש בלעם.
אלא שזהו שאמר בלק לבלעם אל תמנע מהלוך אלי, דהיינו אל 

ליחותי אע"פ שאין שליח לד"ע, משום תסרב מלבוא ולקלל בש
שאני אכבדך וגו' דהיינו שאתן לך כל מה שתרצה ונמצא שתבוא 

 בשליחותי בשכר ובזה יש שליח לד"ע ואני יענש ולא אתה.
 תפארת יהונתן

 מה הטענה בכך שרוצה לעקור דוקא ג' רגלים

ופרש"י רמז לו אתה מבקש לעקור  זה שלש רגלים )כב כח(
ש רגלים, ויש להבין מדוע רמז לו דוקא אומה שחוגגת שלו

שרוצה לעקור מצוה זו של ג' רגלים הרי רצה לעקור את כל 
המצוות שמקימים ישראל, עוד יש להבין מאי מילת זה, שלכאו' 

 מיותרת היא והיה לו לומר כי הכיתני שלוש רגלים.
ונראה לפרש שהנה ידוע שג' האבות וי"ב השבטים הם אלו 

ם שהם מחזיקים את העולם, וידוע עוד שבזכותם העולם קיי
 שהג' רגלים הם כנגד ג' האבות וכדאיתא בטור )הל' ר"ח(.

ולפי"ז יש לבאר שנתכוון לרמז לו שהוא מנסה לעקור אומה 
שהיסודות שלה הם ג' האבות וי"ב השבטים, וכך אמר לו: "זה" 
"שלש" רגלים שתיבת זה הוא י"ב בגימטריא, ורמז לו שמבקש 

החוגגת ג' רגלים כנגד ג' האבות אשר קיימים  לעקור אומה
 בזכותם וכן י"ב שבטים.

ונמצא לפי"ז שלא נתכוון למצוה זו גרידא, אלא כונתו לומר לו 
שרוצה לעקור את ישראל הקיימים בזכות הג' אבות והי"ב 

 שבטים.
 אפריון

 הג' רגלים הם ההיפוך של מדותיו של בלעם

ופרש"י רמז לו אתה  למה הכיתני זה שלוש רגלים )כב כח(
מבקש לעקור ואמה החוגגת שלוש רגלים בשנה, וכן איתא 
בלקוטי האר"י שרצה בלעם לעקור את הג' רגלים מישראל, ויש 

 להבין מדוע דוקא ג' רגלים ולא שאר מצות שבתורה.
ונראה לבאר ע"פ מאי דאיתא במשנה באבות )פ"ה מי"ט( עין 

בלעם הרשע, ונראה רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של 
שג' מעלות אלו הם הם הקנאה התאוה והכבוד שמוציאים את 

 האדם מן העולם, עין רעה היא הקנאה, רוח גבוהה היא הכבוד,

ונפש רחבה היא התאוה, וג' דברים אלו מבאים לידי ג' עבירות 
לשפיכות דמים,  חמורות ע"ז שפ"ד וג"ע, שהקנאה מביאה

התאוה מביאה לידי גילוי עריות, והכבוד מביא לידי ע"ז כדאיתא 
 בגמ' סוטה )ד:( כל אדם שיש בו גסות רוח כאילו עובד ע"ז.

ובספרי המהר"ל ידוע שג' האבות באו לתקן את ג' עבירות אלו, 
והג' רגלים הם כנגד ג' האבות, שהנה פסח הוא כנגד ע"ז שהרי 

נסתם של עם ישראל תחת כנפי השכינה, הפסח היה ראשית הכ
וכמו שכתב ברש"י עה"פ משכו וקחו, משכו ידיכם מע"ז וקחו 
צאן של מצוה )עי' פר' בא(, ובחג שהוא נגד הע"ז נאמר שצריך 
לאכול לחם עוני המרמז לרוח נמוכה שהוא היפוך מרוח גבוהה 
שהיתה לבלעם. חג השבועות הוא כנגד התאוה שהתאוה היא 

תא בר"מ )סוף הל' איסו"ב( שאין מחשבת עריות הג"ע כדאי
מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה, וגדולה מכל זאת אמרו יפנה 
עצמו ומחשבתו לדברי תורה, והנה אין התורה מתקיימת אלא 
במי שדעתו שפלה עליו והיינו רוח נמוכה בהיפוך מרוח גבוהה 

ה, שהיתה לבלעם. סוכות הוא כנגד הקנאה שהקנאה היא העין רע
שהרי חג הסוכות מסמל את הביטחון בקב"ה שנקרא חג האמונה, 
והאמונה וביטחון הם ההיפך מהקנאה בזולתו אלא אדרבא הם עין 

 טובה שזה היפך ממידתו של בלעם.
הרי שג' מועדים הללו הם ההיפך הגמור ממידתו של בלעם 

 הרשע ולכך דוקא אותם רצה בלעם לבטל.
 שם משמואל )תרעב(

ראל לא הולכים בתר רוב גויים הטעם שעם יש
 שעובדים ע"ז

כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו הן עם לבדד 
 י(-ישכון ובגויים לא יתחשב מי מנה עפר יעקב וגו' )כג ט

הנה ידוע שאומות העולם טוענים על ישראל מדוע אינם עובדים 
ע"ז, והרי אומות העולם הם הרוב ואזלינן בתר רובא כדכתיב 

 ם להטות )עי' מדרש רבה ויקרא פרשה מב(.אחרי רבי
ואיתא על כך כמה תירוצים )עי' בספר דבש לפי להחיד"א 
מערכה ר' כמה תירוצים על כך(: א. ע"י הברית ישראל ניכרים, 
ואיתא בשו"ע )יו"ד סי' ק"ט ובש"ך סק"ח( שדבר ניכר אפי' באלף 
לא בטיל, ב. בספר ישמח משה )פר' שמות ד"ה עוד י"ל ואלה 

מות( תי' עוד דארץ ישראל הוא קבוע וכל קבוע כמחצה על ש
מחצה, ג. לישראל יש חזקת אבות מהאבות הקדושים, ואיתא 
בתוס' )כתובות כט ד"ה ועל הכותית( שבבן שהולך אחר אביו לא 
שייך רוב, ד. ע"י בית המקדש הקב"ה קרוב, וברוב וקרוב באופן זה 

 רנ"ט סק"ו(. אזלי' בתר קרוב )הכי הוא בסמ"ע חו"מ סי'
ולפי"ז נבוא להבין היטב את דברי הפסוק שהנה כתב רש"י שדברי 
הפסוק כי מראש צורים אראנו, קאי גבי אבות ואמהות וזהו כנגד 
התי' שמכיון דאיתא חזקת אבות לא שייך ביה רוב, ובבעל 

 התירוץ הטורים נתבאר דמראש צורים קאי על הר המוריה וכנגד
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שא"י הוי קבוע ובא"י הוי מחצה על מחצה, וכן כנגד התי' 
שבא"י שורה שכינה וע"י השכינה הוי קרוב, ולפי הנך ג' 
ביאורים מדוע לא אזלי' בתר רוב שפיר שממילא הן הם לבדד 

דהיינו שישראל שוכן לבדו ואינו  ישכון ובגויים לא יתחשב,
מתחשב בטענת הגויים שהם הרוב מפני ג' תירוצים הללו מדוע 

 לא אזלי' בתר רובא.
וכן גבי מי מנה עפר יעקב איתא בפרקי דר"א )פרק כט וכן עיי' 
בתוס' יבמות עא: ד"ה מ"ט( דקאי על המילה, והיינו כנגד התי' 

ר רובא, וזהו שניכרים ישראל ומשום כך נמי לא אזלי' בת
דכתיב בתר הכי מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע ישראל, 
והיינו שאע"פ שאו"ה רבים מישראל אפ"ה מכיון שע"י המילה 

 ישראל ניכרים לא אזלי' בתר רובא.
 פני יוסף

ההוכחה מעיר הנידחת כרבה ששומר אבידה כש"ח 
 והשייכות למכירת יוסף

ש מי מנה עפר איתא במדר מי מנה עפר יעקב וגו' )כג י(
יעקב, א"א למנות המצות שעושים בעפר, באפר פרה, בעפר 
סוטה, ומכסין בעפר עיר הנידחת, ולכך נתלכלך יעקב בעפר 

 וקונן על שנמכר יוסף למצרים, ע"כ ותמוה.
ונראה לתרץ ובהקדם דאיתא בגמ' ב"ק )נו:( המוצא אבידה 

וי, ואבדה ממנו, רבה אמר ש"ח הוי, ר' יוסף אמר שומר שכר ה
דמאחר דכל העוסק במצוה פטור מן המצוה וממילא באותו 
הזמן היה פטור מליתן פרוטה לעני, הרי שמקבל שכר על 

 שמתעסק באבידה וחייב כשנאבדה.
ונראה להוכיח כשי' רבה שמה שאינו צריך ליתן פרוטה לעני 
אינו נחשב הנאה, דאל"כ כיצד התירו לכסות בעפר עיר הנדחת, 

ה מקיים מצוה וממילא פטור מליתן והרי בשעה שעוסק ב
פרוטה לעני, נמצא שיש לו הנאה ע"י שמתעסק בעיר הנדחת, 
והרי קיי"ל שאסור להנות מעיר הנידחת בכי הוא זה, אלא ע"כ 
כרבה שאי"ז חשוב הנאה, וממילא באבידה חשיב ש"ח ואם 

 נאבדה ממנו פטור.
עולה לפי"ז שמי ששלח את חבירו שיעשה לו שליחות מצוה 

ינם ונאנס השליח, נמצא שהפסיד המשלח וחשיב נסתפחה בח
שדהו, שהרי השליח הוא כש"ח וסובר רבה שכשאבדה ממנו 

 הוא כש"ח ופטור, וה"ה בשליחות בחינם שכשנאנס פטור.
והנה יעקב שלח את יוסף לראות בשלום אחיו בחינם ולא קיבל 
על כך שכר, ובדרך הרי נאנס בכך שנמכר יוסף, נמצא שיעקב 

ך לשלם על כך שנמכר יוסף שהרי יוסף היה שליח בחינם צרי
וממילא יעקב המשלח הוא מי שהפסיד וצריך לשלם על כך 

 שיוסף נמכר.
ברם זה ניחא רק לרבה שמה שפטור מליתן פרוטה לעני לא 
נחשב שכירות, אך לר' יוסף שמה שפטור מליתן פרטה לעני 

הנאה הוא הנאה, הרי שאף כששלחו יעקב בחינם יש ליוסף 
שהרי מקיים בכך מצות כבוד אב ופטור מליתן לעני, ולר"י מה 
שפטור חשוב שכר, נמצא שלא שלחו בחינם וכשנאנס בדרך 
עדיין חייב השליח שחשיב שלחו בשכר ופטור המשלח, נמצא 
שלרבה יעקב חייב ששלחו בחינם שמה שפטור מליתן פרוטה 

פטור  לעני משום שמתעסק בכבוד אב אינו שכר, ולר"י יעקב
 דחשיב ששלחו בשכר שפטור מליתן פרוטה לעני.

 

ולפי"ז יובנו היטב דברי המדרש מי מנה עפר יעקב כו', 
שמכסין בעפר עיר הנדחת וקשה מזה לר' יוסף שא"כ נמצא 
שיש לו הנאה מעיר הנדחת מזה שאי"צ ליתן פרוטה לעני, 
אלא ע"כ מוכח כרבה כמתבאר, וא"כ שמוכח כרבה הרי 

על מה שנאנס יוסף כשהלך לאחיו שהרי שלחו שיעקב חייב 
בחינם, שמה שאי"צ ליתן פרוטה לעני אינו שכר, וזהו שאמר 
המדרש לכך נתלכלך יעקב וקונן על מכירת יוסף, שרק מעפר 

 עיר הנידחת מוכח שהוא חייב על כך ולא יוסף עצמו.
 נפש יהונתן

 מדוע הדגיש פנחס שהוא אחיין של משה מן האב

איתא בגמ' בסנהדרין אמר  ח רמח וגו' )כה ז(וירא פנחס ויק
לו פנחס למשה, אחי אבי אבא לא כך למדתני ברדתך מן ההר 
הבועל ארמית קנאין פוגעין בו עיי"ש, והיינו שדין זה לא 
נכתב בפירוש בתורה אלא רק הלכה למשה מסיני, ופרש"י 
הטעם, שטען לו בת יתרו מי התירה לך ונתעלמה ממנו הלכה 

 ארמית.זו דבועל 
ובמפרשים פירשו שאכן ידע משה הלכה זו, אלא שנסתפק 
שמא דור המדבר היה דינם כגר שנתגייר, והרי גר אין קדושתו 
כקדושת ישראל שהרי גר נושא ממזרת, וא"כ שמא אף בועל 

 ארמית שרי להם.
והנה איתא בגמ' סנהדרין )נח( וביו"ד גר שנתגייר יש לו שאר 

ה נלמד מאברהם שאמר על שרה אם ואין לו שאר אב, ודבר ז
אשתו שהיא בת אביו אך לא בת אמו, ואי נימא כספיקו של 
משה שדינם כגרים הרי שהיו דור המדבר רק שאר אם, ולכך 
אמר לו פנחס אחי אבי אבא לומר לו שיש שאר אב שהרי 
פנחס היה קרובו של משה מן האב, וממילא שיש להם שאר 

 ם קנאין פוגעין בו.אב אין דינם כגרים ושפיר שייך בה
 פרפראות

 מה הפירוש קנאין פוגעים בו

איתא בגמ' סנהדרין )פב.( והובא  וירא פנחס וגו' )כה ז(
ברש"י שאמר פנחס למשה למדתני רבינו הבועל ארמית 
קנאין פוגעין בו, אמר לו משה קריינא דאיגרתא איהו להוי 
פרוונקא, פי', קורא האגרות הוא יהיה השליח לבצע את 

 וב בהם, ויש להבין מדוע השיב לו משה בלשון זו דוקא.הכת
ונראה לפרש שמשה רבינו נמי ידע שקנאין פוגעין בו, אלא 
שרצה משה לפרש שקנאין היינו הצדיקים ומלשון שהם קנינו 
של הקב"ה, ופוגעין היינו תפילה כדכתיב ויפגע במקום ההוא, 

ם וממילא הבין משה דה"פ הבועל ארמית הצדיקים מתפללי
עליו שיעשה תשובה, אבל פנחס פירש כפשוטו פוגעין מלשון 
מיתה כמו שנאמר פגע בו וימת, והיינו שהקנאים הורגים 

 אותו.
ובזה יש לפרש היטב שאמר לו משה לפנחס אתה קראת כך 
את האגרת דהיינו שפירשת כך את המאמר ואתה תהיה 
השליח לעשות זאת, ובזה ארווחנא קו' שאם אכן מצוה היא 

וע לא עשה זאת משה בעצמו, ולהנ"ל שפיר שלא עשה מד
 זאת משה מפני שהוא פי' את המאמר באופן אחר.
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