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לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא האדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז 

ות הורי והורי ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמהילולא "לב שמחה", 
 בן חיים אריה ויהודית זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמ, לרעיתי

  יהודית

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; ךמא֥רי=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  אטפח֖  מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- קףז;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאעקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק שעור, מחיצה,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

- ומחברים כעוצריםלפי תפקידם התחבירי שבתנ"ך (חוץ מספרי איוב, משלי, תהלים), הטעמים יוצגו מידי פעם חלק מא שונהבנת ה לטובת

  , ולפי ההשערותמשרתים

יע  ַבע ִיְׂשָרֵא�ל -ֶאת במדבר בלק כג,י: . מקורות:ענין של ארבע ין היתרהרביע מציין ב –רב� ְדִעם ֲחָדא ִמן  תרגום אונקלוס, יונתן תרגום –ֹר�
חַ  שמות תרומה כז,א: , אחד מארבע מחנות של מחנה ישראל.ַאְרַּבְעֵּתי ַמִׁשיְרָיָתא ְדִיְׂשָרֵאל ְהֶיה� ַהִּמְזֵּב� ּוַע ִיֽ �ּוַע  בבלי זבחים סב,ב ָרב �ָרב

 מרובע ורבוץ. –הנאמר בגמרא רבוע בעל שתי משמעויות אחת כפשוטו ואחת יוצאת מפשוטו של מקרא 

 

  ק כב,בבמדבר בל 1.1

  
 :במדבר בלק כב,ב

" ְרא ס ׃ ֹור-ֶּבן ָּבָל&ק ַוַּי ה-ֲאֶׁשר-ָּכל ֵא+ת ִצּפ� ל ָעָׂש" י׃ ִיְׂשָרֵא&  ָלֱאֹמִרֽ
ל -ֲאֶׁשר-ָּכלתביר, ממעט מהתוכן  – ֵא+תאפשר כי תבנית הטעמים  ה ִיְׂשָרֵא&  מתוק מדבשע"פ הזוהר כי משמע מ מרכא טפחא, – ָעָׂש"

יים, אלא (א) ראייה רוחנית באמצעות חכמה חיצונית מקצה חכמת הכוכבים, איצטגננות שראיתו וידיעתו של בלק לא היו עצמיים טבע
וידוע שזאת ראייה משובשת וכפי השגת האדם העוסק בה. (ב) ראייה באמצעות צפור כשפים עשויה כסף וזהב שהיתה מעבירה ידיעות 

תפרשו לכאן ולכאן. (ג) פעם ראה שכנפי הצפור נשרפו מוגבלות ממלאך שנפל משמים לארץ, ומכוח הכוכבים רמזים בצפצופים רבים שה
 באש של כוח קדושה שמבטלת את כוח הפריחה והכשפים והבין שאין שום כוח מועיל נגד ישראל.

ל -ֲאֶׁשר-ָּכלתביר, ממעט במובן של החלשה של כל המיוצגים בתוכן  – ֵא+תכן תבנית הטעמים -כמו ה ִיְׂשָרֵא& יתור  מרכא טפחא, – ָעָׂש"
את השרים וכוחות הטומאה העליונים והשרים וכוחות הטומאה התחתונים  פרי צדיק –ר' צדוק הכהן מלובלין להחלשה ע"פ  לרבות

  המיוצגים במיוחד ע"י סיחון שכוחו היה נגד קדושת התורה. 

ל -ישראל כבשו מהאמורי החיות והניצוצות קדושות שהיה להם מהשורש מלעילא, וזה ירומז ב א גם בתפקיד פותח טפח טעם טפחִיְׂשָרֵא&

ילהתאפיין מהכתוב אחריו    לקבל חיות ושפע שהיה עד עתה שבוי לאמורי.  ָלֱאֹמִרֽ

 

י , מגביל את ידיעת בלק לעבר בלבד מה שנעשה כבר לאמרי, אבל ידיעת העתיד מה שיעשה למדין שבלק היה אחד מחמשת סלוק – ָלֱאֹמִרֽ

ן יעצו לשכור את בלעם כנגד משה, וכיון שראו שבלעם לא יכול לקללם, לקחו עצת  מדי זוהר בלק דף קצנסיכיו לא התגלה לו. ע"פ 
בלעם לבלק להכשיל ישראל בזנות, והפקירו נשותיהם ובנותיהם יותר מבנות מואב, וכל המיכשול ממדין היה, כאשר לעם ישראל לא היה 

חרמה הגדולה שישראל החרימו את מדין, מה שבלק כמלך כל תביעה ממדין. כאשר ישראל נקמו נקמתם מהמדינים בלק נהרג ולא ראה בה
 מואב יגר שיעשו ישראל למואב.

  

י ַרב :במדבר בלק כב,ג ד ִּכ� "י ָהָע+ם ְמֹא& ב ִמְּפֵנ ָגר מֹוָא4 ּוא-ַוָּי֨   ה�
ל׃  "י ִיְׂשָרֵאֽ &י ְּבֵנ ב ִמְּפֵנ � ָקץ מֹוָא�   ַוָּי

ב  ָגר מֹוָא4   קדמא ואזלא, ענין מרכזי, המלמד, שממנו נמשך השאר  - ַוָּי֨

ב כתיב  במדבר רבה (וילנא) פרשה כ ג ָגר מֹוָא4 מהו ויגר כשהיו ישראל נראין לעמונים נראין עטופים לשלום ולמואבים נראים ַוָּי֨
(כי אמא כל מין צרה, אל תצר להם ואל תתגר בם כל מין גירור  וקרבת מול בני עמון אל תצורםוקרבת מול בני עמון אל תצורםוקרבת מול בני עמון אל תצורםוקרבת מול בני עמון אל תצורם) דברים במזויינין למלחמה שכך כתיב (

מלחמה אי אתה עושה אבל מה שאתה יכול לחטוף  אל תצר ואל תתגר בם מלחמהאל תצר ואל תתגר בם מלחמהאל תצר ואל תתגר בם מלחמהאל תצר ואל תתגר בם מלחמהולמואב אמר  עמי)-אה לבנה בןשלהם היתה צנועה וקר
והן נאגרין לעריהם שאין ויגר אלא לשון  (כי אמא שלהם קראה שם בנה מואב, פרסמה כי בנה מאביה )מהן חטוף ולכך נראין מזויינין למואב 

 אסיפה
  

רש"י , אע"פ ששנאו זה את זה כפי' מואב צריכים לעצת מדין ולזה נכנעו להם והמליכו נסיכם יםאור החי ומפני יראתן את ישראל ע"פ

על  מדיןמדיןמדיןמדיןשבאו  - ) בר' לו,להוהלא מעולם היו שונאים זה את זה, שנאמר: "המכה את מדין בשדה מואב" ( - אל זקני מדיןאל זקני מדיןאל זקני מדיןאל זקני מדין (כב,ד)- ב
 למלחמה? אלא מיראתן של ישראל עשו שלום ביניהם.  מואבמואבמואבמואב

  

ב ֶאל :ר בלק כב,דבמדב אֶמר מֹוָא4 ֹ֨ � ֶאת-ַוּי ּו ַהָּקָהל �ה ְיַלֲחכ ן ַעָּת; �י ִמְדָי� � ֶרק ַהָּׂשֶד�ה-ָּכל-ִזְקֵנ ת ֶי ֹור ֵא& ? ַהּׁש� ינּו ִּכְלֹח� יֹבֵת�   ְסִב�
וא׃-ּוָבָל@ק ֶּבן  ב ָּבֵע"ת ַהִהֽ ֶל? ְלמֹוָא& ֹור ֶמ"   ִצּפ+

ב אֶמר מֹוָא4 ֹ֨ � קדמא ואזלא ...  – ַוּי ּו ַהָּקָהל �ה ְיַלֲחכ יים מהפך פשטא, לפי השיטה המציעה נקודות קשר בין טעמי המקרא גרש – ַעָּת;
ֹ֨ לתורה שבע"פ, מוצע לומר כי תבנית הטעמים הזאת היא כתבנית הטעמים של  ר...  'ה֜  אֶמרַוּי ת ִּתָּסגֵ֞ במעשה  ), ידיב ' בהע'במ( יִָמים֙  ִׁשְבַע֤

מן הדין (היינו הלמד נדוי מה') להיות כנדון (היינו המלמד נדוי דיבור מרים ואהרן במשה. ועונשה של מרים נדרש בקל וחומר דיו לבא 
  מאביה). 

 ד"א ויגר לשון יראה שהיו מתיראין שראו כל האומות ביד ישראל שבא סיחון ונטל [במדבר רבה (וילנא) פרשה כ סי' ב']- נאמר ב

כי רק עוג (דברים ג)  נטל כל ארץ בני עמון שנא' והוא נלחם במלך מואב הראשון ועוג(ויצר חיץ בין מואב ועמון)  ארץ מואב(חלק מ) 
מלך הבשן וגו' באו ישראל ונטלוהו משניהם שאין בו עוולה והיו אלו רואין את ארצם ביד ישראל והיו אומרים לא אמר להם הקב"ה 

וש חלק מארץ עמון בידי (כיבוש חלק מארץ מואב בידי סיחון וכיב כי לא אתן לך מארצו ירושה הרי ארצנו לפניהם לכך היו מתיראין,
     עוג הסיר את האיסור של כיבוש חלקי ארץ אלו ע"י בני ישראל וכיבוש זה לא היה עוולה למואב ועמון כי לא מהם נכבש)

י דיו לבא מן הדין אלו המואבים להיות כנדון אלו סיחון ועוג. מה סיחון ועוג שהיו חזקים ממואב ועמון וכבשו ממואב ומעמון, נפלו לפני בנ
  שגם מואב ועמון החלשים מהם יפלו לפני בני ישראל. קל וחומרישראל, 

  

מה שור כוחו בפיו, אף אלו כוחן בפיהן, מה שור כל מה שמלחך : [במדבר רבה פר' כ' סי' ד']- מובאת ב בקל וחומרועוד דרך ללימוד 
  וגו'  קרניו, אף אלו מנגחין בתפלתןאין בו סימן ברכה, אף אלו כל אומה שנוגעים אין בהם סימן ברכה. מה שור מנגח ב

  .כל אומה שנוגעת בהם להרוס כוחם של ישראל בפיהם ותפילתןהנמשל , כך כל מה שמלחך הורס בפיושהשור הוא המשל המלמד 

צריכים כנגדם  מואבשגם  קל וחומר ,כוחם של ישראל בא ממנהיגם שכוחו בפיו ,בכעין קל וחומר המסקנה השגויה של מואבוכאן באה 
מנהיגן של אלו במדין נתגדל, נשאל מהם מה מדתו, אמרו לו אין כחו אלא בפיו אמרו אף אנו נבוא  [רש''י]כפי'  אדם בעל כוח בפיו

  .עליהם באדם שכוחו בפיו

  דיו לבא מן הדין אלו מואב שיהיה כוחם בפה, להיות כנידון אלו בני ישראל שכוחן בפיהן כמו משל השור שכוחו בפיו.
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לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא האדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז 

ות הורי והורי ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמהילולא "לב שמחה", 
 בן חיים אריה ויהודית זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמ, לרעיתי

  יהודית

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; ךמא֥רי=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  אטפח֖  מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- קףז;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאעקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק שעור, מחיצה,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  

� מבעלי התוספות דעת זקנים  ּו ַהָּקָהל �ה ְיַלֲחכ ינּו-ָּכל-ֶאתלא היו יראים אלא שלא יהיו שוללים ובוזזים  - ַעָּת; יֹבֵת� ולהכי נקט  ְסִב�
  לשון לכיחה. אבל לא היו יראים שכבר הזהיר הקב''ה אל תצר את מואב.

 � ּו ַהָּקָהל �ה ְיַלֲחכ   דזמבה"ת לא יראו לחייהם אלא לרכושם בלבד.גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר, כפי'  -ַעָּת;

ינּו-ָּכל-ֶאת יֹבֵת� לא יראים אלא שלא יהיו שוללים ובוזזים מונח אתנח במלים מוקפות, כעין ריבה וריבה את הכל, כפי' דזמבה"ת  -  ְסִב�
  סביבותינו כלאת 

  

ֹור-ָּכל-ֶאת ? ַהּׁש� ינּו ִּכְלֹח� יֹבֵת� במדבר  - ן בנין אב או כעין דבר החוזר וקורה, וזה כנאמר בקטן בין שני קיסרים, כעי- פעמיים זקף – ְסִב�

  (ובסוף רוקנו אותה)..., ואחזו אותה  (באופן זמני)ירדו למצרים לגור  (המואבים שבני ישראל)אמרו (א)  רבה (וילנא) פרשה כ

  , את סיחון את עוגהמואבים חששו שבני ישראל ירוקנו גם את רכושם כמו שרוקנו את מצרים, החרימו את ערד ועמלק בערד

  
  :במדבר בלק כב,ה

ים ֶאל ח ַמְלָאִכ4 �ם ֶּבן-ַוִּיְׁשַל֨ תֹוָרה ֲאֶׁש@ר ַעל-ִּבְלָע Aר ְּפ ֶרץ ְּבֵנֽי-ְּבֹע� ֹו ִלְקרֹא-ַהָּנָה+ר ֶא" ֹו-ַעּמ&   ל�
�ה ִכָּסה� ֶאת  �ם ָיָצ�א ִמִּמְצַר�ִים� ִהֵּנ ֵּנה ַע Aר ִה י׃-ֵלאֹמ� ב ִמֻּמִלֽ ּוא ֹיֵׁש& ֶרץ ְוה" �ין ָהָא�   ֵע

תֹוָרהלעם הוא לבן, ובמקורות אחרים הוא בן בעור בן לבן ואפשר אף צאצא יותר רחוק. ב -  ע''פ תיב"ע Aגדולה בתפקיד - תלישא – ְּפ
הרב  ספר הפרשיותמרבקה אשת יצחק) ומבנות לבן נשות יעקב. ע''פ  - מקור. פתור נמצאת בפדן ארם על הפרת, מקור בני ישראל (טט 

 היינו למקורו של בלק. – לארץ בני עמו רש''י בלק מקורו במשפחת נחור וזה פירוש - כיטוב 

ר  רביע, אפשר ששלחו לבלעם ארבעה טיעונים מדוע עליו לבוא – ֵלאֹמ�

ֵּנה(א)   Aא ִמִּמְצַר�ִים� גדולה, בתפקיד מחיצה - תלישא– ִה��ם ָיָצ   מונח מהפך פשטא - ַע

צרים, ובלק מטיל אחריות על בלעם שכשפיו במצרים גדולה תרמז למחיצה שהעמיד לבל יצא עם ישראל ממ-לפי כשפי בלעם תלישא –טט 
 בטל כח הכשפים שאמור היה לפעול לעולם, ולכן עליו לבוא ולעזור למואב מפני בני ישראל.  - תלש  - גדולה בתפקיד - לא הועילו, תלישא
  נתהפכו שני ענינים,  -מונח מהפך פשטא 

  , וערב רב שהצטרף לבני ישראל והנה יצאו עבדים רבים -  לבל יוכל עבד לברוח ממצרים א'א'  •

  והנה ישראל יצאו והיה מובטח כי לעולם לא יצא עם ישראל ממצריםא'ב'  •

�ה ִכָּסה� ֶאת(ב)   ֶרץ -ִהֵּנ �ין ָהָא� מה שיעץ עליהם במועצותיו הרעים  נגד נתכוון גם כןהחיים -אור כפי'קטן, - מהפך פשטא מונח זקף - ֵע
שלא מלבד שלא נתמעט אלא אדרבא  הפך הדבריםרוג זכוריהם ולשחת הבנים הנה הוא גם לה (ב'ב') למען ענותו למעטם  (ב'א')

�ה ִכָּסה� ֶאתנתרבה עד מאד הוא אומרו  ֶרץ- ִהֵּנ �ין ָהָא�  .ֵע

 
  :במדבר בלק כב,ז

ים ְּבָיָד�ם ן ּוְקָסִמ& �י ִמְדָי� �י מֹוָאב� ְוִזְקֵנ ּו ִזְקֵנ ְלכ4   ַוֵּי֨
ּו ֵאָל&י- ַוָּיֹב�אּו� ֶאל  ם ַוְיַדְּבר" ק׃ִּבְלָע� י ָבָלֽ   ו ִּדְבֵר"

ּו ְלכ4 ןקדמא ואזלא במלה אחת,מואב ומדין באמצעות  -  ַוֵּי֨ �י ִמְדָי� �י מֹוָאב� ְוִזְקֵנ   ביניהם, השלימו ביניהם השתוו בתפקיד ִזְקֵנ

   ... אלא מיראתן של ישראל עשו שלום ביניהם וגו' - זקני מדיןזקני מדיןזקני מדיןזקני מדין- - - - ויאמר מואב אלויאמר מואב אלויאמר מואב אלויאמר מואב אל כב,ד רש"י

ְלכ4  דעת זקנים מבעלי התוספות �י מֹוָאב� ַוֵּי֨ תנא מואב ומדין לא היה שלום ביניהם לעולם, משל  בפרק חלק, בבלי סנהדרין. ּו ִזְקֵנ
לשני כלבים שהיו בעדר והיו שונאין זה לזה ובא הזאב על אחד מהם אמר אם אין אני עוזרו למחר יבא עלי, הלכו להם שניהם והרגו 

(עשו סעודה מחלב  עבדו הלולא מתרבא דביש גדא. (פי' חתול וחולדה) הזאב. אמר רב משרשיא היינו דאמרי אינשי שונרא וכרכושתא

  של גדי שאיתרעה מזלו, היינו השלימו ביניהם במצאם טרף שלא עמד בפניהם)

  

ּו ְלכ4 ן  קדמא ואזלא במלה אחת -  ַוֵּי֨ �י ִמְדָי� �י מֹוָאב� ְוִזְקֵנ מדין, כי ע''פ  קטן. זקני מואב לא היו חכמים כמו זקני- מהפך פשטא מונח זקף - ִזְקֵנ
אין בו תועלת. לפיכך כאשר אמר להם לינו פה הלילה אמרו אין בו תקוה, הניחוהו  (בלעם משמע כי) זקני מדין אמרו אם ידחנורש''י 

לזקני מואב. אבל זקני מדין החכמים הכינו מבחן  השתוובשעה שהלכו אל בלעם, זקני מדין  והלכו להם וישבו שרי מואב עם בלעם.
  שר ראו שדחם כפי מבחנם ידעו שאין בו תועלת. אבל זקני מואב שלא היו חכמים כמו זקני מדין לא הבחינו בכך.לבלעם וכא

  

ר ֶאתבמדבר בלק כג,י:  ב ּוִמְסָּפ& י ָמָנה� ֲעַפ�ר ַיֲעֹק� �ַבע ִיְׂשָרֵא�ל -ִמ  ֹר�
הּו׃  י ָּכֹמֽ י ַאֲחִריִת& ים ּוְתִה" ֹות ְיָׁשִר� ת ַנְפִׁשי� מ� �  ָּתֹמ

ָאַמר ַמאן ֵייכֹול ַוֲהָוה ֵּכיַון ְדָחָמא ִּבְלָעם ַחָייָבא ְדֵבית ִיְׂשָרֵאל ֲהוֹון ָגְזִרין עּוְרַלְתהֹון ְוַטְמִרין ְּבַעְפָרא ְדַמְדְּבָרא   )יבלק כג, במ'( ]יונתן[תרגום 
ַמִׁשיְרָיָתא ְדִיְׂשָרֵאל ָאַמר ִּבְלָעם ַרִׁשיָעא ִאין ַקְטִלין ָיִתי ֵּבית  ְלִמְמֵני ַזְכָווָתא ַחִסיְנָייא ָהִאיֵלין ּוְסכּום עּוְבַדָיא ַטְבָיא ְדִעם ֲחָדא ִמן ַאְרַּבְעֵּתי

  אי ְדֵתיֵהי סֹוִפי ִּכְזֵעיָרא ִדְבהֹון:ִיְׂשָרֵאל ְּבַסְייָפא ְּכַבר ְמַבְׂשָרָנא ְדֵלית ִלי חּוַלק ְלַעְלָמא ְדָאֵתי ְּבַרם ִאין ַמִייְתָנא מֹוָתא ְדַקִׁשיִטין ְלוַ 
מן יכול לממני דעדקיא דבית יעקב דאמיר עליהון יסגון כעפרא דארעא או חדא מארבע משריתא דישראל   )יבמ' בלק כג,( ]אונקלוס[

  תמות נפשי מותא דקשיטוהי ויהי סופי כותהון:
ַבע ִיְׂשָרֵא�ל -ֶאת   ות של מחנה ישראל.  , אחד מארבע מחנְדִעם ֲחָדא ִמן ַאְרַּבְעֵּתי ַמִׁשיְרָיָתא ְדִיְׂשָרֵאל ]יונתן תרגום[ –ֹר�

ַבע ִיְׂשָרֵא�ל -ֶאת   , אחד מארבע מחנות של מחנה ישראל. או חדא מארבע משריתא דישראל ]תרגום אונקלוס[ –ֹר�

ַבעאם כן מלת  בעלת קשר למספר ארבע, במובן של אחד מארבע (רביעית). לכן אפשר כי גם המילה רביע בעלת שורש בלשון הקודש  ֹר�
  לשון ארמית בה משמעה רובץ, רבוץ. ומשמעה ארבע, ולא רק ב
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לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא האדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז 

ות הורי והורי ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמהילולא "לב שמחה", 
 בן חיים אריה ויהודית זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמ, לרעיתי

  יהודית

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; ךמא֥רי=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  אטפח֖  מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- קףז;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאעקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק שעור, מחיצה,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  יהם לפי ההשערות.לפי תפקידשבתנ"ך (חוץ מספרי איוב, משלי, תהלים), הטעמים יוצגו מידי פעם חלק מא שונהבנת ה לטובת
 

  במדבר בלק כב,ב 1.2

 
  כב,י:  בלקבמדבר 

ֹ"אֶמר ִּבְלָע&ם ֶאל ים ָּבָל@ק ֶּבן-ַוּי ב ָׁשַל"ח ֵאלָֽ -ָהֱאGִה� ֶל? מֹוָא& ר ֶמ"   י׃ִצֹּפ+
ֹ"אֶמר ִּבְלָע&ם ֶאל ים ָּבָל@ק-ַוּי   ר"ת ובאה"ב = בבוא"ה, אפשר מרמז לאופן הנבואה לבלעם. – ָהֱאGִה�

ֹ"אֶמר ִּבְלָע&ם   , צירוף מלים זה הוא הראשון מתוך שמונה פעמים בפרשה, חמש פעמים בהקשר עם בלק. ַוּי

  לחמש גבורות. אפשר כי מספר שמונה מרמז לענין שמעבר לטבע, אפשר כי מספר חמש מרמז

ֹ"אֶמר ִּבְלָע&ם   מרכא טפחא, יתור לרבות (א) הרבה להתחכם, (ב) הרבה להתגאות. – ַוּי

בלעם שגה ...  .ד' שגו ברואה אלו הן. אדם. וקין. בלעם. וחזקיהו מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק מה(א)  
א )ט,יכב, בלק 'במ( ברואה שנאמר "ֹ ים ַוָּיב �ם-ֶאל ֱאGִה& אֶמר ִּבְלָע Hֹ י ַוּי ים ִמ+ ֶּלה ָהֲאָנִׁש" ?׃ ָהֵא& ֹ"אֶמר ִּבְלָע&ם ֶאל ִעָּמֽ ים -ַוּי  וגו'ָהֱאGִה�

 הרבה(ארבעה טעו בחשבם שפניית ה' אליהם מראה שכביכול אינו יודע הכל, ובאמת פתח להם פתח לחרטה ולחזור בתשובה, אבל בלעם 

  להתחכם).

ואמר אף על  מתגאהד"א מי האנשים האלה עמך ויאמר בלעם בלק בן צפור התחיל .. . במדבר רבה (וילנא) פרשת בלק פרשה כ(ב) 
  וגו' פי שאין אתה מכבדני ואין אתה מוציא לי שם בעולם המלכים מבקשים אותי,

  

השוחי, מיתיבי: שבעה נביאים נתנבאו לאומות העולם, ואלו הן: בלעם ואביו, ואיוב, אליפז התימני, ובלדד ...  ב,בבלי בבא בתרא טו
וצופר הנעמתי, ואליהוא בן ברכאל הבוזי! (א"ל) וליטעמיך, אליהוא בן ברכאל לאו מישראל הוה? והא כתי' ממשפחת רם! אלא 

אינבוי אינבי לאומות העולם, ה"נ איוב אינבוי אינבי [לאומות העולם]. אטו כולהו נביאי מי לא אינבוי לאומות העולם? התם עיקר 
  .עיקר נביאותייהו לאומות העולם נביאותייהו לישראל, הכא

  כדאמר במגילה (דף טו.) כל ששמו ושם אביו בנביאות בידוע שהוא נביא בן נביא. - בלעם ואביובלעם ואביובלעם ואביובלעם ואביוב ,תוספות מסכת בבא בתרא טו
כמ"ד בסוגיא כאן דבעור הוא לבן הארמי, וכפי הנודע היה לו ללבן חזון בנבואה כמבואר במקומו בפ' ...  )תורה תמימה הערה ג

יצא שהתראה ה' אליו ודבר אתו, אך צ"ע בזה במש"כ בדרשה הקודמת דחשבון זה הדורות תמוה יעו"ש, אכן אין משיבין על ו
  מביא בשם ספר הישר כי בעור הוא בן לבן הארמי תורה שלמה בר' וישלח- ... וב הדרוש. 

ים   לם במדריגת נבואה גבוהה, גי' הוי' אדנ"י והוא רחמים בדין, שהקב"ה נתן נביא לאומות העו – ָהֱאGִה�

ים   אתנח, מגביל שאומות העולם קבלו נביא להביאם לקיום שבע מצוות בני נח וליתן להם רחמים בדין, והוא קלקל.  – ָהֱאGִה�

  

ב-ָּבָל@ק ֶּבן ֶל? מֹוָא& ר ֶמ" רום דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים מצטרפים, כאן בלק שהיה מדיני הצטרף אל מואב לג – ִצֹּפ+

ב ֶאלכב,ד:  בלקבמדבר עולה לישראל. וכן הוא  אֶמר מֹוָא4 ֹ֨ � ֶאת-ַוּי ּו ַהָּקָהל �ה ְיַלֲחכ ן ַעָּת; �י ִמְדָי� ת -ָּכל-ִזְקֵנ ֹור ֵא& ? ַהּׁש� ינּו ִּכְלֹח� יֹבֵת� ְסִב�
� ֶרק ַהָּׂשֶד�ה  ּוָבָל@ק ֶּבן וא׃-ֶי ב ָּבֵע"ת ַהִהֽ ֶל? ְלמֹוָא& ֹור ֶמ"   ִצּפ+

ב -ּוָבָל@ק ֶּבן ֶל? ְלמֹוָא& ֹור ֶמ" ואִצּפ+ דרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים מצטרפים, כאן בלק שהיה מדיני הצטרף אל  – ָּבֵע"ת ַהִהֽ
  מואב לגרום עולה לישראל. 

  במדבר רבה (וילנא) פרשת בלק פרשה כ 

וא-ּוָבָל@ק ֶּבן ב ָּבֵע"ת ַהִהֽ ֶל? ְלמֹוָא& ֹור ֶמ" רמז תשסה לקוט שמעוני י(והלא מתחלה נסיך היה שנא' (במדבר לא) את אוי ואת רקם  ִצּפ+

  .אלא משנהרג סיחון המליכוהו תחתיו בעת ההיא שגרמה לו שעה) ואת צור ואת חור ואת רבע נסיכי מדין
  מדרש אגדה (בובר) במדבר פרשת בלק פרק כב 

וא-ּוָבָל@ק ֶּבן ב ָּבֵע"ת ַהִהֽ ֶל? ְלמֹוָא& ֹור ֶמ"   הם:. שלא היה ראוי למלכות, אלא לפי העת המליכוהו מואבים עליִצּפ+
  

  במדבר בלק כב,יא:

ִים ַוְיַכ&ס ֶאת �ה ָהָעם� ַהֹּיֵצ�א ִמִּמְצַר� �ין ָהָא�ֶרץ-ִהֵּנ   ֵע
ָבה  ה ְלָכ�ה ָקֽ יו׃-ַעָּת� ֹו ְוֵגַרְׁשִּתֽ ֹו אּוַל"י אּוַכ+ל ְלִהָּל"ֶחם ּב&   ִּלי� ֹאת�

�ההמלה  �ה משמשת בין היתר ללמד על חידוש וגילוי דבר נסתר, אבל טעם המלה  – ִהֵּנ ומסתיר מהגלוי מהפך מדרך מהפך, מהפך  –ִהֵּנ
  מסתיר כוונתו אור החייםרגילותו או הפשט, דבר המתואם עם 

  מהפך פשטא בתפקיד יצא מרגילותו
  במדבר בלק כב,כג:

J ֶאת ָאתֹון� ִמן-ַוֵּת�ֶרא ָהָאתֹון ֹו ַוֵּת�ט ָהֽ ֹו ְׁשלּוָפה� ְּבָיד� �ֶר? ְוַחְרּב ' ִנָּצ�ב ַּבֶּד� ? ה4 ֶל? ַּבָּׂשֶד�ה-ַמְלַא֨ ֶר? ַוֵּת&   ַהֶּד�
� ? ִּבְלָעם� ֶאת  ֶר?׃-ַוַּי ּה ַהָּדֽ ֹון ְלַהֹּטָת&   ָה�ָאת�

ֹו  �  בלעם תפס אומנות ישראל בפה המלאך תפס אומנות עשו בחרב רש"יְׁשלּוָפה� (מהפך) ְוַחְרּב

ָאתֹון�  (מהפך)ַוֵּת�ט    רגילותה להיות מונהגת וכאן נטתה מעצמה מלבי"םָהֽ
 ? �   מרגילותו שאף פעם לא היכה אותה מן המפרשים מובן ששינה טטוד"לִּבְלָעם�  (מהפך)ַוַּי

  

ָאתֹון� ֶאת :כז,בלק כב במדבר ֶרא ָהֽ ��ם-ַוֵּת ץ ַּת�ַחת ִּבְלָע ' ַוִּתְרַּב&   ַמְלַא�? ה�
ַחר  " ? ֶאת-ַוִּיֽ ם ַוַּי ל׃-ַא�ף ִּבְלָע� ֹון ַּבַּמֵּקֽ   ָהָאת&

ָאתֹון�  ֶרא ָהֽ �  ם בלבד .לאתון לראות מלאך שהוא השגה שכלית של האד -שלא שייך לבהמה , מהפך פשטא –ַוֵּת

כב כג מלאכי ה' השכליים הנבדלים לא יראו לחוש עיניים כי אינם גוף נתפש במראה וכאשר יראו לנביאים ישיגו אותם  - רמב''ן 
במראות הנפש המשכלת כאשר תגיע למעלת הנבואה או למדרגה שתחתיה אבל שיושגו לעיני בהמה אי אפשר על כן תוכל לפרש 

יד אותה כאילו באים לשחוט אותה... ובנס הדבור אמרה ההסכן הסכנתי וכו' ולא הזכירה ותרא האתון כי הרגישה בדבר מפח
  מלאך כי לא ראתה וכו'

  ישעיה ו פעל ראה באלקות היינו השגה שכלית ולא ראיה ממש. מלבי''ם
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לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא האדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז 

ות הורי והורי ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמהילולא "לב שמחה", 
 בן חיים אריה ויהודית זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמ, לרעיתי

  יהודית

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; ךמא֥רי=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  אטפח֖  מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- קףז;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאעקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק שעור, מחיצה,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  
  : כח,בלק כב במדבר

' ֶאת ח ה& ֹון-ַוִּיְפַּת" י ָהָאת�   ִּפ�
אֶמר ְלִבְלָעם� ֶמה  �ֹ י ְל�Q -ַוּת ים׃ָעִׂש�יִתֽ ׁש ְרָגִלֽ "Gה ָׁש& ִני ֶז י ִהִּכיַת�   ִּכ�

ֹון-ֶאת י ָהָאת� והא תניא: עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, אלו הן: באר, והמן, וקשת, כתב,  א,בבלי פסחים נד ִּפ�
  ., ופתיחת פי הארץ לבלוע את הרשעיםפתיחת פי האתוןומכתב, והלוחות, וקברו של משה, ומערה שעמד בו משה ואליהו, 

' ֶאת... במדבר רבה (וילנא) פרשת בלק פרשה כ  ח ה& ֹון-ַוִּיְפַּת" י ָהָאת� להודיעו שהפה והלשון ברשותו שאם בקש לקלל פיו  ִּפ�
  ,ברשותו

  ופתיחת פי האתון שקיללה את הרשע... מדרש תנאים לדברים פרק לג 
  

ֹון-ֶאת י ָהָאת� שנבראו בערב של האתון שהתרבה בין עשרה הדברים  מרכא אתנח, רבוי והגבלה, אפשר שפי האתון, היינו הדיבור – ִּפ�
  , התרבה לצורך מוגבל אל המקרה שאם בלעם יקלל אזי האתון תקללו.שבת בין השמשות

אֶמר ְלִבְלָעם�  �ֹ   מהפך הפשט שאין רגילות לבהמה לדבר, - מהפך פשטא  –ַוּת

  
  :כט,בלק כב במדבר

י ִהְתַעַּל&ְלְּת ִּב�  ֹון ִּכ" �אֶמר ִּבְלָעם� ָלָאת�ֹ   יַוּי
ּו ֶיׁש  �י?׃-ל ה ֲהַרְגִּתֽ י ַעָּת& י ִּכ"   ֶח�ֶרב� ְּבָיִד�

�אֶמר ִּבְלָעם� ֹ   מהפך הפשט שאין רגילות לאדם לענות לבהמה, וגם לא צדקו דבריו כי לא התעללה בו אלא להצילו - מהפך פשטא  –ַוּי

ּו ֶיׁש �  נו ולבהמה הוא צריך חרב.מהפך הפשט שאין רגילות לבלעם לצאת בחרב, והוא משתבח בלשו - מהפך פשטא  – ֶח�ֶרב� -ל

  

ק ִהְתַיֵּצבR ַעל: במדבר בלק כג,ג ם ְלָבָל� אֶמר ִּבְלָע4 ֹ֨   ֹעָלֶתSQ -ַוּי
ר ַמה  י ּוְדַב" ה ה�' ִלְקָראִת� �י ִיָּקֵר ה אּוַל; � ְדִּתי ָל�?-ְוֵאְלָכ� ִני ְוִהַּג ִפי׃  ַּיְרֵא& &ֶל? ֶׁשֽ   ַוֵּי

י (זרקא סגול)  ֹעָלֶתSQ -ִהְתַיֵּצבR ַעל ה ִיּקָ  (גרשיים)אּוַל; �י  (מהפך)ֵר שרגילותו לדבר עמו בלילה, שאינו רגיל לדבר  רש"יה�' ִלְקָראִת�
  עמו ביום, וה' לחביבות וחשיבות ישראל דבר עמו ביום.

  
  :ל,במדבר בלק כב

ֹון ֶאל אֶמר ָהָאת4 ֹ֨ י ֲאֹתְנ4Q ֲאֶׁשר-ַוּת ם ֲהלֹואJ ָאֹנִכ֨ י ֵמֽעֹוְד�Q ַעד-ִּבְלָע� �ְבָּת ָעַל� הַ -ָרַכ ה ַהֽ הַהּי�ֹום ַהֶּז� ֹות ְלQ& ֹּכ� ְנִּתי ַלֲעׂש" �ן ִהְסַּכ�   ְסֵּכ
א׃  ֹֽ ֹ&אֶמר ל   ַוּי

ְנִּתי-ֵמֽעֹוְד�Q ַעד �ן ִהְסַּכ� ַהְסֵּכ ה ַהֽ הרבה שאלות ותשובות ובפסוק  קטן בין שני קיסרים, כעין דבר החוזר וקורה,-פעמיים זקף – ַהּי�ֹום ַהֶּז�
מכיל תוכחות ושאלות האתון ותשובות השלילה של בלעם , תןפי' יונ- וב ב"עתי- וכן ב, ,בע''ז דבבלי - רק שאלה ותשובה אחת כנלמד ב

  לכל שאלה. 

ֹ&אֶמר  אטפחא  - ַוּי ֹֽ ֹ&אֶמר סלוק, מרבה תשובות שלילה של בלעם לאתון, אף שכתוב אומרו פעם אחת. ועוד הטפחא מנתק  -  ל א- מַוּי ֹֽ סלוק  ל

א  מלתפרט לשנסתתמו טענותיו (חכמתו) כי לא אמר לאתון דבר אחר  בתפקיד הגבלה, היינו ֹֽ   .ל

ם ֲהלֹואJ -ֶאל קטנה, אפשר שמרמז לארבעה תפקידי תלישא, כגון שנות חייו, התימרות בלעם לדעת רגע זעם, - תלישא רביע –ִּבְלָע�
  התימרות בלעם לעקור אומה שלמה בלשונו (תנחומא ט) (תורה שלמה קסב) מתפאר להשמיד עמים בפיו, 

 Jתורה שלמה [קסד]ון אורך חיי בלעם, , בתפקיד שיעור, כגקטנה-תלישא -  ֲהלֹוא  �Qה -ַעד ֵמֽעֹוְד הא למדת שלא היה זקן , ַהּי�ֹום ַהֶּז�
  ) תנחומא ט(שהאתון גדולה ממנו. 

   ב,בבלי סנהדרין קו
אנשי  )תהלים נ"ה(אמר ליה ההוא מינא לרבי חנינא: מי שמיע לך, בלעם בר כמה הוה? אמר ליה: מיכתב לא כתיב, אלא מדכתיב, 

. אמר ליה: שפיר קאמרת, לדידי חזי לי פנקסיה דבלעם, והוה בר תלתין ותלת שנין או בר תלתין וארבע - ה לא יחצו ימיהם דמים ומרמ
  כתיב ביה: בר תלתין ותלת שנין בלעם חגירא כד קטיל יתיה פנחס ליסטאה.

   א,בבלי עבודה זרה ד
וא ושלשת אלפים ושמונה מאות וארבעים ושמנה בשעה זו אחת מחמש ריבוכמה זעמו? רגע. וכמה רגע?  -ת"ר: אל זועם בכל יום 

ויודע דעת עליון. אפשר, דעת  ),טזכדבמד' בלק () ב,ד( , ואין כל בריה יכולה לכוין אותה רגע חוץ מבלעם הרשע, דכתיב ביה:היא רגע
  (יש עוד גירסאות לאורך זמן הזעם) בהמתו לא הוה ידע, דעת עליון מי הוה ידע?

  

ם הֲ -ֶאל י ֲאֹתְנ4Q ֲאֶׁשרִּבְלָע� י ֵמֽעֹוְד�Q ַעד-לֹואJ ָאֹנִכ֨ �ְבָּת ָעַל� ְנִּתי-ָרַכ �ן ִהְסַּכ� ַהְסֵּכ ה ַהֽ קטן - תבנית כללית רביע ... רביע זקף – ַהּי�ֹום ַהֶּז�
התחילו תמהין שרי  מדרש תנחומא (ורשא) סימן ט-קטן, כעין עצם הפלא של אמירת האתון, ועצמת תוכחתה לבלעם כדאיתא ב- זקף

וכן  שזה הטפשות שבבהמות וזה חכם שבחכמים כיון שדברה לא היה יכול לעמוד בה....  ו נס שלא היה כמותו בעולם,מואב שרא
  ר"ל שלא היה יכול לנצחה בדברים, כדמפרש: הערה י תורה תמימה

  

' ֶאת: לא,בלק כב במדבר Rל ה� �י ִבְלָעםS -ַוְיַג   ֵעיֵנ
ְרא ֶאת  ֶר? -ַוַּי; ֹוַמְלַא�? ה�' ִנָּצ�ב ַּבֶּד� ה ְּבָיד� ֹו ְׁשֻלָפ& יו׃  ְוַחְרּב" חּו ְלַאָּפֽ ד ַוִּיְׁשַּת&   ַוִּיֹּק"

' ֶאת Rל ה� �י ִבְלָעםS -ַוְיַג שלא היה נביא וה'  -  ראב''ע ורמב''ן , תוספת במאור עיניים לגלוי דבר נסתר כפי'מונח זרקא מונח סגול -  ֵעיֵנ
  ד ישראלהיינו השגה שכלית לנבואה בין אומות העולם לכבו הוסיף לו גלוי עיניים,

ְרא ֶאת  ''הנה אנכי יצאתי לשטן''''הנה אנכי יצאתי לשטן''''הנה אנכי יצאתי לשטן''''הנה אנכי יצאתי לשטן'' לב,בעל הטורים בכבע''פ  - , להקל להקל ולא להחמירצא פשטא, י מהפךגרשיים  –ַמְלַא�? ה�' -ַוַּי;
  להצילו שלא יטעה שה' לא יודע מחשבותיו ושאפשר לקלל. יצאתי ממדתי ממדת רחמים שמלאך רחמים היה. 

  מרגילותו שהיה לו לדונו לחובה.צא פשטא, י מהפך - ַמְלַא�? ה�' -ֶאת



  
  

  

  

  בלק- במדבר-40-טטודל/©Jul-22                  26/5                ZZFisher-4 תשפ"בה–תמוז–'ה        

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 
לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא האדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז 

ות הורי והורי ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמהילולא "לב שמחה", 
 בן חיים אריה ויהודית זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמ, לרעיתי

  יהודית

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; ךמא֥רי=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  אטפח֖  מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- קףז;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאעקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק שעור, מחיצה,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  יהם לפי ההשערות.לפי תפקידשבתנ"ך (חוץ מספרי איוב, משלי, תהלים), הטעמים יוצגו מידי פעם חלק מא שונהבנת ה לטובת
 

  במדבר בלק כב,ב 1.3

�אֶמר ֱאGִהים� ֶאל במדבר בלק כב,יב:ֹ א ָתֹאר� ֶאת-ַוּי �ֹ א ֵתֵל&? ִעָּמֶה�ם ל "ֹ ם ל י -ִּבְלָע� ם ִּכ" ּו? ֽהּוא׃ָהָע�   ָבר&
�אֶמר ֱאGִהים� ֶאלֹ ם -ַוּי א ֵתֵל&? ִעָּמֶה�ם קטן, הקב"ה הציע לפני בלעם בחירה באחד משני לימודים א' כפשוטו - מהפך פשטא זקף - ִּבְלָע� "ֹ ל

א ָתֹאר� ֶאת �ֹ ּו? ֽהּוא-ל י ָבר& ם ִּכ"   ָהָע�

א ֵתֵל&? ב' שלא כפשוטו  "ֹ ספיק להזמין וללוות את בלעם. וזה מה שבלעם העדיף השרים האלה לא מכובדים מִעָּמֶה�ם עם הדגש על ל
  )הרב סבטו הי"ו(להבין. 

  

  בהגעת השרים השניים קטן- מהפך פשטא זקףועוד באותו ענין אותה תבנית טעמים 

ים ׀ ֶאל במדבר בלק כב,כ:  א ֱאGִה" ֹ֨   ִּבְלָעםR ַלְיָלהS -ַוָּיב
ֹו ִאם ֹ�אֶמר ל� ּו-ַוּי ים ק& א ְל�Q ָּב�אּו ָהֲאָנִׁש� �ֹ   ם ֵל�? ִאָּת�ם ִלְקר

? ֶאת ה׃-ַהָּדָב+ר ֲאֶׁשר-ְוַא� ֹו ַתֲעֶׂשֽ ר ֵאֶל&יQ ֹאת"   ֲאַדֵּב"
  מורה שלפחות אחד מהלימודים יוצא מפשוטו של הכתוב. מהפך פשטאמורה על שני לימודים,  קטן- זקף

? ֶאתיוצא מפשוטו המגביל את בלעם הלימוד אחד  • ֹו ַתעֲ -ַהָּדָב+ר ֲאֶׁשר-ְוַא� ר ֵאֶל&יQ ֹאת" ה׃ֲאַדֵּב" ואעפ"כ ועל זה מסיים רש"י ... ֶׂשֽ
  וילך בלעם, אמר, שמא אפתנו ויתרצה.

• ? ר ֵאֶל&יQ -ֲאֶׁשרגבילה את בלעם שיאמר רק ממשמעות המלה  ְוַא� ואח"כ התברר שברך שלש פעמים בלי  מה שה' שם בפיוֲאַדֵּב"
ר ֵאֶל&יQ -ֲאֶׁשרלשלוט על פיו, וטעמי הכתוב  רבוייה  אשר גם מלתבות, כמו פרטים העשויה להתר כעין קבוצתמרכא טפחא,  - ֲאַדֵּב"

? במלת רביע ושלש ברכות שה' שם בפיו בעל כרחו, משתלבות עם טעם  ,)בבלי סוטה מו(היא לפי רבי יונתן  ברכה רמז ללְוַא�
 לבסוף מעצמו. שברך בלעםרביעית 

  

ֹ�אֶמר� ֶאל ,יח:בלק כב במדבר ם ַוּי �ַען ִּבְלָע� ק ִאם-ַוַּי �ֶסף ְוָזָה�ב-ִיֶּתן-ַעְבֵד�י ָבָל� ֹו ֶּכ א ֵבית& "ֹ י ָבָל+ק ְמל   ִל"
ֲעֹבר� ֶאת  ל ַלֽ א אּוַכ� �ֹ ה׃-ל ֹו ְגדֹוָלֽ ֹות ְקַטָּנ&ה א" י ַלֲעׂש" ' ֱאGָה�   ִּפי� ה�

ֹ�אֶמר� ֶאל מאור ושמש ם ַוּי �ַען ִּבְלָע� ק ִאם-ַוַּי �ֶסף ְוָזָה�ב-ִיֶּתן-ַעְבֵד�י ָבָל� ֹו ֶּכ א ֵבית& "ֹ י ָבָל+ק ְמל וא בית מלא זהב לשון בית מה מדה ה – ִל"
וכי דרך בתים למדוד כסף וזהב, הוה ליה למימר כלים מלאים כסף וזהב או כיסים מלאים  וגו'... רוצה לומר המילוי של ב''ית הוא 

לא אוכל לעבור את פי ה' אלקי לעשות קטנה או גדולה, ר''ל  )כשפים –טט ( ת''י והוא בגי' ''כישף וזהו מלא ביתו דייקא ביתו של בלק
ות השם הוי' קטנה להרידו חלילה או גדולה ר''ל להגדיל שם אלקים שהוא מקור הדינים והגבורות ... כי לא יוכל עבור כלל לפי לעש

שהוא לבוש הנשמה ומסתיר (שמוכרח היה מאת השי''ת ויהיה שם הוי' שלם שהוא שם רחמים ושם אלקים יהיה בקטנות היינו אלקי 
  כל ישראל. ורחמים עלינו ועל )אותה ממקטרגים

  
ם �ַען ִּבְלָע� להקטין שם הוי'ה של ארבע אותיות המסמל חסד ורחמים לכך שבלעם ניסה  מאור ושמשע"פ , אפשר מרמז מונח רביע -  ַוַּי

י ָבָל+ק -ִיֶּתן-ִאם ,ולהגדיל שם אלקים (חמש אותיות) שהוא מקור הדינים והגבורות ֹו  מרכא תביר - ִל" א ֵבית& "ֹ , כעין מרכא טפחא - ְמל

   צת פרטים הקשורים לנושא ושדיניהם שונים, היינו עוונות מסוגים שוניםקבו
ֹו  - טט  א ֵבית& "ֹ �ֶסף ְוָזָה�ב, יתור לרבות בבית בלק כשפים וקסמים, ודינים המאופינים ע"י העוונות של מרכא טפחא - ְמל  , מרבהונחמ – ֶּכ

גבורות אתנח, להגביל רחמים ולהגביר  – ְוָזָה�בב של עגל הזהב. נקודות הכסף (שיר השירים) וזה –ביזת הים  מגביל. מרבה כגון – אתנח
  )כסף(על האהבה והחסד  )זהב(

  אך הקב''ה באהבתו את ישראל מנע זאת ממנו

  רב דב גרינצייג נ''י ע''פ

�ֶסף    כיסופין לשון אהבה וחסד, לבן טהור, ימין לשון חסד -ֶּכ

  אדום דין צד צפון ''מצפון זהב יאתה'' -  ָזָה�בוְ 

  עילאה היא הבינהוס קידוש כסף להמתיק הדינים של היין האדום שכך יהיה התכללות הדין באהבה ''והתנתקות'' משורשה באמא כ

ל ,יחבלק כב במדבר א אּוַכ� �ֹ ֲעֹבר� ֶאתמונח רביע  – ל יפשטא פשטא  – ִּפי� -ַלֽ ' ֱאGָה�   קטן- מונח זקף – ה�

ֲעֹבר� ֶאת  כביכול תמיד עושה ע"פ ה'פשטא פשטא, בתפקיד רגילות,  – ִּפי� -ַלֽ

ֲעֹבר� ֶאת ל ַלֽ א אּוַכ� �ֹ ֹות  ִּפי� -ל י ַלֲעׂש" ' ֱאGָה�   , כגון לא אלך בהכעסת הבוראר"ת ל"א לאפ"י א"ל –ה�

  

ים ׀ ֶאל :כ,בלק כב במדבר א ֱאGִה" ֹ֨   ִּבְלָעםR ַלְיָלהS -ַוָּיב
ֹו ִאם  ֹ�אֶמר ל� ּום ֵל�? ִאָּת�ם-ַוּי ים ק& א ְל�Q ָּב�אּו ָהֲאָנִׁש� �ֹ   ִלְקר
? ֶאתוְ   ה׃-ַהָּדָב+ר ֲאֶׁשר-ַא� ֹו ַתֲעֶׂשֽ ר ֵאֶל&יQ ֹאת"   ֲאַדֵּב"

ים ׀ ֶאל א ֱאGִה" ֹ֨   , כעין לכתחילה ובפועל, זרקא סגול קדמא מרכא - ? או גרסת כתר קדמא מונח -  ִּבְלָעםR ַלְיָלהS -ַוָּיב

  ... נביאי אומות העולם,אין רוח הקודש שורה עליו אלא בלילה, וכן לכל ...  )במ' בלק כב,ח( לכתחילה )א(ע"פ רש"י 
  אצל בלק, לכבודן של ישראל דבר עמו ביום? בפועל

א ְל�Q -ִאם )כב,כ( לכתחילה )ב(ע"פ רש"י  �ֹ ּום ֵל�? ִאָּת�םאם הקריאה שלך וסבור אתה ליטול עליה שכר,  –ִלְקר   :ק&

 ? ה-ַהָּדָב+ר ֲאֶׁשר-ֶאתעל כרחך  -ְוַא� ֹו ַתֲעֶׂשֽ ר ֵאֶל&יQ ֹאת"    ואעפ"כ וילך בלעם, אמר שמא אפתנו ויתרצה:  ך משנאתוהל ובפועל ,ֲאַדֵּב"
  עשה עצמו כאילו הולך עבור תשלום. בפועלרצה ללכת משנאה ולא רק מתאוות בצע וכבוד  שלכתחילהאו יש לפרש 

  

ודעתיך כי והנה השם אמר לו, כבר ה. .. ,מנעו השם שלא יקלל את העם כי ברוך הוא מתחלהוהנכון בעיני בענין הזה, כי ...  רמב"ן
א ְל�Q -ִאם-העם ברוך הוא ולא תוכל לקללם, ועתה חזרו לפניך, ו �ֹ כלומר שיתרצו בלכתך עמהם על מנת שלא תקלל ָּב�אּו בלבד ִלְקר

ּום ֵל�? ִאָּת�ם מתחלהת העם כאשר הודעתיך א ? ֶאת, ק& ה-ַהָּדָב+ר ֲאֶׁשר-ְוַא� ֹו ַתֲעֶׂשֽ ר ֵאֶל&יQ ֹאת" רך אותך לב, שאפילו אם אצוה ֲאַדֵּב"
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לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא האדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז 

ות הורי והורי ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמהילולא "לב שמחה", 
 בן חיים אריה ויהודית זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמ, לרעיתי

  יהודית

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; ךמא֥רי=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  אטפח֖  מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- קףז;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאעקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק שעור, מחיצה,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

א-ִאםולא תירא מבלק, וזה טעם  שתברכם �ֹ , אחרי הודיעו אותם שלא יקללם וכן היה החפץ לשם הנכבד מתחלה שילך עמהם. ִלְקר
  ושיתנהג בענינם כאשר יצוה, כי הרצון לפניו יתברך שיברך את ישראל מפי נביא לגוים:

ת קרוא לכם בלבד, אבל על מנת שלא לקלל את העם ועל והנה היה על בלעם להגיד כן לשרי בלק ולאמר, הנה הרשה השם אותי להיו
ולכה נא  )פסוק יז(מנת שאם יצוה אותי לברך שאברכם, ואם לא יתרצו בכך יהיו מניחים אותו, כי גם בפעם הזאת השנית אמר בלק 

עם מרוב חפצו ללכת לא והנה בל )בפועל( קבה לי את העם הזה, לא יחפוץ בו להודיעו עתידות ולא לדבר אחר זולתי לקוב את העם. 
הודיעם זה ולא אמר להם כלום, ויקם בבקר ויחבוש את אתונו וילך עמהם כרוצה להשלים חפצם, על כן חרה אף ה' כי הולך הוא 

שאלו הודיעם לא היה הולך. ועוד שהיה בזה חלול ה', כי בלכתו עמהם סתם והוא ברשות השם חשבו שנתן לו רשות לקלל להם את 
בו ממה שאמר תחלה "לא תאור את העם כי ברוך הוא" כפי מה שהגיד להם, וכאשר יראו עוד שלא יקללם, יאמרו כי  העם, והנה חזר

  אחרי כן נמלך עוד או יהתל בהם כהתל באנוש, חלילה לה' מעשות כדבר הזה כי נצח ישראל לא ינחם:
  

ותם שלא יקללם ושיתנהג בענינם כאשר יצוה, כי , אחרי הודיעו אהיה החפץ לשם הנכבד מתחלה שילך עמהם לכתחילהע"פ רמב"ן 
  שיברך את ישראל מפי נביא לגויםהרצון לפניו יתברך 

  בלעם הלך בלי להודיע לשרי בלק שלא יקלל את ישראל, והיה חילול ה' בדבר כי חשבו שה' נתן לו רשות לקלל )בפועל(

  

ים ׀  א ֱאGִה" ֹ֨   להפסיק בין האחדות והמחיה ובין המפריד והמאבדהטמא,  להפסיק בין הטהור ובין - פסק  מרכאקדמא  - ַוָּיב

  ,שהיה לו גלוי בגלל כבוד ישראל בלילה, בלילהמוסיף לבלעם נבואה  –זרקא סגול  -  ִּבְלָעםR ַלְיָלהS -ֶאל

  

ֹ�אֶמר� ֶאל,יח: בלק כב במדבר ם ַוּי �ַען ִּבְלָע� ק ִאם-ַוַּי ֹו ֶּכ�סֶ -ִיֶּתן-ַעְבֵד�י ָבָל� א ֵבית& "ֹ י ָבָל+ק ְמל   ף ְוָזָה�בִל"
ֲעֹבר� ֶאת  ל ַלֽ א אּוַכ� �ֹ ה׃-ל ֹו ְגדֹוָלֽ ֹות ְקַטָּנ&ה א" י ַלֲעׂש" ' ֱאGָה�   ִּפי� ה�

ם מאור ושמש  �ַען ִּבְלָע�  ה' הוא האלקיםה' הוא האלקיםה' הוא האלקיםה' הוא האלקיםומיחדים הכל כי  םםםם''אלקיאלקיאלקיאלקישהיא בגי'  עעעע""""הטבהטבהטבהטבוהצדיקים ממשיכים את ההויות לתוך ...  ַוַּי
שהוא גי'  עעעע""""הטבהטבהטבהטב- מ הוי'הוי'הוי'הוי'שהולכים אחר הטבע לבד ומפרידים השם  והרשעים מפרידין ומאבדין את העולם לפי (יחוד ואחדות)

אלקים ומקטנים השם אלקים לעשותו אלקי ... שהוא לבוש הנשמה ומסתיר \ה\מיחדים השמות ה' הוא  )הצדיקים( ... אלקי''םאלקי''םאלקי''םאלקי''ם
הוי' חלילה ... לעשות אותה ממקטרגים. ... והנה בלעם הרשע ימ''ש כל רצונו היה להפוך למשוך אחר הטבע ולעשות פירוד בשם 

  כביכול השם של רחמים קטן ולהגדיל  שם אלקים שיהי חלילה התגברות הדינין ר''ל.
ים ׀  א ֱאGִה" ֹ֨  עעעע""""הטבהטבהטבהטבאת ההויות לתוך  (רמוז במרכא)הצדיקים ממשיכים  (רמוז בקדמא)לכתחילה  –פסק  מרכאקדמא  -  ִּבְלָעםR ַלְיָלהS -ֶאלַוָּיב

הרשעים ושאר חיבור מעבר לטבע לתוך הטבע. בלעם  לקות)-(יחוד ואחדות הטבע בא ה' הוא האלקיםה' הוא האלקיםה' הוא האלקיםה' הוא האלקיםכי  ומיחדים הכל םםםם''אלקיאלקיאלקיאלקישהיא בגי' 
  אלקי''םאלקי''םאלקי''םאלקי''םשהוא גי'  עעעע""""הטבהטבהטבהטב- מ הוי'הוי'הוי'הוי'השם  (רמוז בפסק)מפרידין ומאבדין את העולם לפי שהולכים אחר הטבע לבד ומפרידים 

ים ׀  א ֱאGִה" ֹ֨  מאור ושמשין גורע מהענין, ומוסיף מהענין על הענין אפשר שזה תומך בפי' זרקא סגול מרמז כע – ִּבְלָעםR ַלְיָלהS -ֶאלַוָּיב

ם,יח: בלק כב במדבר �ַען ִּבְלָע� וגו'.  אלקים ומקטנים השם אלקים לעשותו אלקי\ה\מיחדים השמות ה' הוא  )הצדיקים(...  ַוַּי
     אלקים לעשותו אלקי (גורע מהענין) ומקטנים השם

נו היה להפוך למשוך אחר הטבע ולעשות פירוד בשם הוי' חלילה ... לעשות כביכול השם של והנה בלעם הרשע ימ''ש כל רצו
  שם אלקים שיהי חלילה התגברות הדינין ר''ל. (מוסיף מהענין של בלעם על הענין) ולהגדיל  (גורע מהענין) רחמים קטן

מתוך  הלילה, משל לחשך  -בלעם - לילה אל - . קרא למפרע כבוד ישראלל בלילה, מוסיף לבלעם נבואה זרקא סגול – ִּבְלָעםR ַלְיָלהS -ֶאל
  .המסתיר אור כך הטבע מסתיר אלקות ומתוכו יוצא מאמר ה' להודיעו

ֹו ֹ�אֶמר ל�   .יש כאן לפחות ארבעה ענינים ברשות ללכת. - מונח רביע  -  ַוּי

ים -ִאם א ְל�Q ָּב�אּו ָהֲאָנִׁש� �ֹ   עניניםשנים או שלושה  -קטן - הפך פשטא מונח זקףמ –ִלְקר

ּום , רבוי אתנח ונחמ – ֵל�? ִאָּת�ם - , כעין רבוי לא מוגבל העשוי להשפיע אלפניו, אפשר כי גם בתפקיד פותח טפח להתאפיין מטפחא – ק&

  לא עם אחרים.הגביל הליכתו דווקא עם אלו ו, לך אתם לוהגבלה

אם להועץ עמך, לך עמם להזהירם שלא  -רנו ספו (ב)שאם הקריאה שלך  וסבור עתה ליטול עליה שכר קום ל אתם .  רש''י) א(
  יחטאו.

  
  :ל,במדבר בלק כב

ֹון ֶאל אֶמר ָהָאת4 ֹ֨ י ֲאֹתְנ4Q ֲאֶׁשר-ַוּת ם ֲהלֹואJ ָאֹנִכ֨ י ֵמֽעֹוְד�Q ַעד-ִּבְלָע� �ְבָּת ָעַל� ה-ָרַכ ֹות ְלQ& ֹּכ� ְנִּתי ַלֲעׂש" �ן ִהְסַּכ� ַהְסֵּכ ה ַהֽ   ַהּי�ֹום ַהֶּז�
א׃  ֹֽ ֹ&אֶמר ל   ַוּי

י ֲאֹתְנ4Q  )ל( רבי יוסף בכור שור י ...  ֲהלֹואJ ָאֹנִכ֨ �ְבָּת ָעַל� י עלהדבר, כי 'רביע' היה  הפֵסקהרבה פעמים. ושם  - ָרַכ - ֵמֽעֹוְד�Q ַעד -ו ....ָעַל�
ְנִּתי    אהסכן קאי ַהּי�ֹום , שלא להביןרגילה בכך, היה לך  שאיני? וכך אמרה לו: מאחר כן:  המעולם עשיתי לך שאומרכאדם  ....ִהְסַּכ�

  .  עושהבחנם הייתי 
ֹ&אֶמר  אטפחא  - ַוּי ֹֽ ֹ&אֶמר סלוק, מרבה תשובות שלילה של בלעם לאתון, אף שכתוב אומרו פעם אחת. ועוד הטפחא מנתק  -  ל א- מַוּי ֹֽ סלוק  ל

א  מלתכי לא אמר לאתון דבר אחר פרט ל )חכמתו(שנסתתמו טענותיו  בתפקיד הגבלה, היינו ֹֽ   .ל

ֹ&אֶמר  אטפחא  - ַוּי ֹֽ   י (כב,לג) יוסבר ע"פ פי' רש סלוק, -  ל

ְגִּתי-ַּגםכמו 'לולא'; פעמים ש'אולי' משמש בלשון 'לולא'.  -  אּוַלי� ָנְטָת�ה(לג)  רש"י     גםגםגםגםכמו  ואהרי זה מקרא מסורס, וה -  ֹאְתָכ"ה ָהַר&
ּה ֶהֱחֵיֽיִתיכלומר: לא העכבה בלבד קראתך על ידי, כי גם ההריגה.  הרגתי אותך;הרגתי אותך;הרגתי אותך;הרגתי אותך; כלת ועתה, מפני שדברה והוכיחתך ולא י -  ְואֹוָת"

ֹ&אֶמרלעמוד בתוכחתה, כמו שכתוב:  א ַוּי ֹֽ שסלקה את בלעם בתוכחתה ולא יכול  א(לעיל,ל), על כן הרגתיה; שלא יאמרו: זו הי ל
  להשיב; שחס המקום על כבוד הבריות. וכן "והרגת את האשה ואת הבהמה" (וי' כ,טז); וכן "ואת הבהמה תהרוגו" (שם טו). 

  

א ֹֽ ֹ&אֶמר(כב,לג) - המה כפי' רש"י במגביל חייה של הב סלוק, - ל א ַוּי ֹֽ שסלקה את בלעם  א(לעיל,ל), על כן הרגתיה; שלא יאמרו: זו הי ל
  בתוכחתה ולא יכול להשיב; שחס המקום על כבוד הבריות.

ֹ&אֶמר  ֹ&אֶמר, פסקא טעמא וגורמת שנוי משמעות במלת טפחא –ַוּי לא שעה, מסתם אמירה להכנעה מפני האתון, כי לתוכחה של המקום  ַוּי
  .(והסכים עמה)והוכיחתך ולא יכלת לעמוד בתוכחתה,   (האתון) מפני שדברהאבל 
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לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא האדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז 

ות הורי והורי ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמהילולא "לב שמחה", 
 בן חיים אריה ויהודית זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמ, לרעיתי

  יהודית

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; ךמא֥רי=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  אטפח֖  מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- קףז;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאעקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק שעור, מחיצה,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  במדבר בלק כב,ב 1.4

ָרה-ְוַעָּתהJ ְלָכה :ו,כבבמדבר בלק  א ָאֽ י ֶאת-ָּנ֨ י-ִּל4 ה ִּכֽ �ם ַהֶּז� � ַנֶּכה-ָהָע ִּני אּוַל�י אּוַכל ּום הּוא� ִמֶּמ� ּנּו ִמן-ָעצ" ֹו ַוֲאָגֲרֶׁש&   ָהָא�ֶרץ-ּב�
  �ְעִּתי ֵא י ָיַד� ר׃-ת ֲאֶׁשרִּכ� ר יּוָאֽ ר ָּתֹא& ? ַוֲאֶׁש"   ְּתָבֵר?� ְמֹבָר�

ָרה-ְוַעָּתהJ ְלָכה א ָאֽ י ֶאת-ָּנ֨ ה-ִּל4 �ם ַהֶּז�   תבנית כללית של כעין פרט קדמאה, כלל, פרט בתראה. –וגו'  ָהָע

  הפסוק יוסבר בדרך אגדתא ובדרך הלכתית.

ָרה-ָּתהJ ְלָכהְועַ  במדבר רבה (וילנא) פרשת בלק פרשה כ: בדרך אגדתא: בדרך אגדתא א ָאֽ י -ָּנ֨ ָרהמהו ִּל4 י-ָאֽ אוכל אני לשלוט בהם  ִּל4
, כי עצום הוא ממני לא שהן גבורים וחיילותיהם מרובין (תאנים מלקטים שוב ושוב לפי הבשלתם) קימעה כאדם שהוא אורה את התאנים

� ַנֶּכהאלא שמנצחין בפיהם מה שאני יכול לעשות  ֹו-אּוַל�י אּוַכל לא כך אמר להם הקדוש ברוך הוא שלא  ?ותמה ראה זה להתגר ּב�
יהיו נוטלים מארצם אלא שהיו בעלי קסמים ונחשים יותר מבלעם שנא' וירא בלק אלא שלא היה מכוין הדברים לאמיתן וכן הוא אומר 

ידו לפיכך היה רואה בהובריו שישראל נופלין ב .(ישעיה מז) נלאית ברוב עצתך יעמדו נא ויושיעוך הוברי שמים החוזים בכוכבים
� ַנֶּכההפקיר את בתו ונפלו בה כ"ד אלף לכך נתגרה בהם ולא היה יודע היאך לכך  כמי שמנכה אחד מעשרים וארבעה  אּוַל�י אּוַכל

  כך מן כל כ"ד אלף מישראל חסר אלף אלף,  (כ"ד לוג לסאה)לסאה 
מתים.  25000ימיתו אלף בסיכום יהיו  24000מכל  אז המובן הפשוט של הנאמר במדרש הוא שאם 24000פעם  25יש  600000-היות וב –(טט 

יצטבר  24000פעם  24חיים ימית את האלף הבא, וכך אחרי  24000מתים. לכן יש להסביר כע הכוונה שאחרי ספירת  24000ולא ככתוב שהיו 
  מתים)  24000חיים ועוד  576000=  24000*  24אז  , 25=  600000/  24000מתים. בחשבון זה כך: אם נחלק  24000

ּנּו ִמן -  ְעִּתי ֵא�ת ֲאֶׁשרלא היה מבקש אלא לגרשם שלא יכנסו לארץ,  ָהָא�ֶרץ-ַוֲאָגֲרֶׁש& י ָיַד� ? -ִּכ� מנא היה יודע שבשעה ְּתָבֵר?� ְמֹבָר�
שבקש סיחון להלחם במואב היה מתיירא שהיו גבורים שכר את בלעם ואביו לקלל את מואב שנאמר על כן יאמרו המושלים וכתיב כי 

ְעִּתי ֵא�ת ֲאֶׁשראש יצאה מחשבון וכתיב אוי לך מואב לכך אמר  י ָיַד� ?-ִּכ�   .ְּתָבֵר?� ְמֹבָר�

  

 Jפרט קדמאה המרמז לשיעור ההכאה שבלק מבקש כדי לגרש את ישראל מעליו המתברר בפרט בתראה.קטנה- תלישא - ְוַעָּתה ,  

ָרה-ְלָכה א ָאֽ י-ָּנ֨ ִּני ת גם הקש או בנין אב (רמז אחד תלישא קדמא ואזלא, רמז שני , כעין כלל מלמד העשוי להיואזלאוקדמא  -  ִּל4 ... ִמֶּמ�

ֹו    פעמיים זקף בין שני קיסרים). ּב�

ה-ֶאת �ם ַהֶּז� מונח רביע, הצעה בלי מקור: (א) בלק מספר לבלעם שעם ישראל שוכן בארבע מחנות ובמרכזו מחנה לויה ושכינה. (ב)  – ָהָע
  עוד היו עמם ערב רב.כהנים, לוים, ישראלים, גרים, אולי 

� ַנֶּכה ֹו -אּוַל�י אּוַכל ב כתיב  במדבר רבה (וילנא) פרשה כ ג )כב,ג(דרש על נ, מוציא מפשט האמת. קטן- מהפך פשטא זקף - ּב� ָגר מֹוָא4 ַוָּי֨
 ְּבֵנ֣י ֚מּול ְבָּת֗ ְוָקרַ  ),יטב 'דב(מהו ויגר כשהיו ישראל נראין לעמונים נראין עטופים לשלום ולמואבים נראים מזויינין למלחמה שכך כתיב 

ם-ַאל ַעּ֔מֹון ם ִּתְתָּג֣ר-ְוַאלכל מין צרה, אל תצר להם  ְּתֻצֵר֖ דב' (ולמואב אמר  עמי)-(כי אמא שלהם היתה צנועה וקראה לבנה בןכל מין גירור  ָּב֑

ַצר֙ -ַאל )ב,ט ב-ֶאת ָּת֙ ם ִּתְתָּג֥ר-ְוַאל מֹוָא֔ ה ָּב֖ חטוף ולכך נראין מזויינין  מלחמה אי אתה עושה אבל מה שאתה יכול לחטוף מהן ִמְלָחָמ֑
  .  (כי אמא שלהם קראה שם בנה מואב, פרסמה כי בנה מאביה )למואב 

  מהמדרש מובן כי המואבים היו מובטחים בחייהם ולא היתה סיבה להילחם בישראל וזה ההיפך של דברי בלק לבלעם 

" ְרא )בכב,( � ַנֶּכהאּוַל�י לכן אמר  אלא שלא היה מכוין הדברים לאמיתן ָּבָל&ק ַוַּי ֹו-אּוַכל קטן, שתי דרשות (א) -מהפך פשטא זקף -  ּב�
בשעה שבקש סיחון להלחם במואב היה כפשוטו ע"י מעשה, במלחמה או בהפקרות, במלחמה שהיו מואב גבורים כמו שהיה המצב 

ישראל נופלין בידו היה רואה בהובריו ש -או בהפקרות ש, ובכל זאת נתירא מתיירא שהיו גבורים שכר את בלעם ואביו לקלל את מואב
  לפיכך הפקיר את בתו ונפלו בה כ"ד אלף

  (ב) שלא כפשוטו ע"י קללת בלעם כנגד נצחון ישראל בפיהם.

ֹו-ַנֶּכה (ו) רש"י   . לחסר מהם מעט (תנח' בלק ד) -בהם. דבר אחר: לשון משנה היא (ב"מ ט,ו): מנכה לו מן הדמים  ַנֶּכה אני ועמי -  ּב�

ֹו-ַנֶּכה   נכה (נפחית) מישראל באופן מלא (כלי יקר) (ב) נכה (נפחית) מישראל באופן מעט כרב מצב (א)-מקף -  ּב�

  ? 24000מלגיו, היינו שאחרי שיטלו אלף ישארו  24אחד חלקי -היכן רמוז בפסוק שלהחסיר מעט הכוונה ל

 J25- ) חלק אחד מ600000(= 24000כ"ה פעם -נ'חסיר, מ –נ'כה  ַנֶּכהתרסא בתפקיד שיעור, שעשוי להילמד ע"י דרשת מלת  – ְוַעָּתה 

  שמואב הצליחו לפגוע בם שהלכו אחר פעור בפתוי בנות מואב ובהפקרות בנות מדין ונשאר עם ישראל נקי. 24000מלגיו שהוא 

  

י-ֶאתועוד יש לומר כי תבנית הטעמים  ה ִּכֽ �ם ַהֶּז� � ַנֶּכה-ָהָע ִּני אּוַל�י אּוַכל ּום הּוא� ִמֶּמ� ֹו-ָעצ" כעין  –קטן - .. זקףקטן .- ... רביע ... זקף -  ּב�
  ובכך לגרש את ישראל שלא יכנסו לארץ מואב. (ראה במדבר רבה להלן) ענין בעל עצמה רבה. כאן מאמץ להכות רק כ"ד אלף מישראל

הכלל המלמד הוא שאויבי ישראל מחפשים דרכים לפגוע בישראל בין מעט בין רב, בלי סיבה שישראל מאיימים עליהם. וגורמים : בסיכום
  להסבר בדרך הלכתית ראה להלן. אל לחטוא וכך פוגעים בהם.למי מישר

  

ֹו-ַנֶּכה (ו) רש"ינחזור ונשתמש בפ'. פתיחה לדרשה בדרך הילכתית לשיעורי חז"ל דבר אחר: לשון משנה היא (ב"מ ט,ו): מנכה לו  .... - ּב�
  נשאל מהו השעור לחסר מהם מעט?. לחסר מהם מעט (תנח' בלק ד) - מן הדמים 

המלמד על שעור הכאה שבקש בלק להשיג, ממדרש זה לומדים על שעור חז"ל של  ר רבה (וילנא) פרשת בלק פרשה כבמדב-נתחיל ב
  רובע הקב (=לוג) מסאה. וממנו נלמד כלל מלמד בכעין בנין אב.

ָרה-ְוַעָּתהJ ְלָכה )וכב,(נתבונן שוב בפסוק  א ָאֽ י ֶאת-ָּנ֨ ה-ִּל4 �ם ַהֶּז�   רט קדמאה, כלל, פרט בתראה.תבנית כללית של כעין פ –וגו'  ָהָע

 Jפרט קדמאה המרמז לשיעור ההכאה שבלק מבקש כדי לגרש את ישראל מעליו המתברר בפרט בתראה.קטנה- תלישא - ְוַעָּתה ,  

ָרה-ְלָכה א ָאֽ י-ָּנ֨ ִּני , כעין כלל מלמד העשוי להיות גם הקש או בנין אב (רמז אחד תלישא קדמא ואזלא, רמז שני אזלאוקדמא  -  ִּל4 ... ִמֶּמ�

ֹו    פעמיים זקף בין שני קיסרים). ּב�

מביעה ספק. זאת אומרת יש כאן רמז ששיעורי חז"ל פעמים מלבר פעמים מלגיו. ובהקש מרובע הקב המרומז  אּוַל�י: המלה בדרך הלכתית

ה-ֶאתבמונח רביע של  �ם ַהֶּז�   לסאה, לומדים לשיעורי חז"ל אחרים. ָהָע

  ? 24000מלגיו, היינו שאחרי שיטלו אלף ישארו  24אחד חלקי -היכן רמוז בפסוק שלהחסיר מעט הכוונה ל

 J25- ) חלק אחד מ600000(= 24000כ"ה פעם -נ'חסיר, מ –נ'כה  ַנֶּכהתרסא בתפקיד שיעור, שעשוי להילמד ע"י דרשת מלת  – ְוַעָּתה 

  דין ונשאר עם ישראל נקי.שמואב הצליחו לפגוע בם שהלכו אחר פעור בפתוי בנות מואב ובהפקרות בנות מ 24000מלגיו שהוא 
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לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא האדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז 

ות הורי והורי ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמהילולא "לב שמחה", 
 בן חיים אריה ויהודית זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמ, לרעיתי

  יהודית

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; ךמא֥רי=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  אטפח֖  מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- קףז;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאעקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק שעור, מחיצה,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  . לגיומו לחישוב מלבר דוגמאות

היא עשירית מלבר, שהיא לדעת שמאי והלל, עשירית האיפה שנאמר בעומר ...  אנציקלופדיה תלמודית כרך טו, [חלה] טור רסח
  , ולכן עשירית מאיפה, שיש בה שמונה עשר קבים, היא שני קבים, תשיעית מלגו

המוכר חטים לחבירו מקבל עליו רובע א "ח הי"מכירה פי 'רמב"ם הלוכן  ב,צג "בב בבלידמונים) ר' יצחק קרקושא (בשיטת הק
ינפה את הכל ויתן לו פירות מנופין  )ב(מהן יתר על השיעורים האלו כל שהוא  (פסולת)נמצא  ...,  )24אחד חלקי  -(טט  קטנית לכל סאה

נותן פירות ואם אמר: פירות יפות, ולא אמר: אלו, ...  עות סימן רכט סעיף אאונאה ומקח ט 'הל "מחו "עשו .וברורין שאין בהן כלום
  בדרך אגדתא דברי רמב"ם ושו"ע הם כעין משל לעם ישראל, שכולו פירות יפות, ומי שפקרו הם מלבר –טט  .שכולן יפות (טור בשם הרמ"ה)

ואחד המוכר וגו' מי שהוטל עליו ידו על העליונה כיצד מכר  הורה ר' טרפון וגו' עד אחד הלוקח זט"ה,ג"תוספתא בבא מציעא (ליברמן) פ
רצה או' לו תן לי סלעי רצה או' לו הילך חלקך ותן לי  ))20%(אונאת לוקח בשתות מלבר ( לו חלוק שוה חמש בשש ידו של לוקח על העליונה

רצה אומ' לו תן לי סלעי רצה אומ'  ))16.66%(אונאת מוכר בשתות מלגיו (מעותיי אבל אם מכר לו שוה שש בחמש יד מוכר על העליונה 
הילך מעותיך ותן לי חלוקי ור' אומ' לעולם יד המוכר על העליונה וכשם שהמוכר יכול לחזור בו כך הלוקח יכול לחזור בו ר' שמעון אומ' 

  המוכר יכול לחזור בו הלוקח אין יכול לחזור בו שכבר קבל הלה את מעותיו 

  

ֹ�אמֶ  :חכב, בלקבמדבר  ם רַוּי ינּו ֲאֵליֶה� �ְיָלה ֹפה�  ִל י ַהַּל� �ר ֶאְתֶכם�  ַוֲהִׁשֹבִת ר ַּכֲאֶׁש+ר ָּדָב� י 'ה&  ְיַדֵּב" ּו ָׂשֵרֽ �י ַוֵּיְׁשב" ב ִעם-ֵאָל ם׃-מֹוָא&   ִּבְלָעֽ
ינּו �ְיָלה ֹפה�  ִל י ַהַּל� �ר ֶאְתֶכם�  ַוֲהִׁשֹבִת יקש, בנין אב. תבנית של כעין ה –קטן בין שני קיסרים (כאן סלוק אתנח) - קטן ... זקף- ... זקף-  ָּדָב�

ינּו רש"י (ח)כפ'  �ְיָלה ֹפה�  ִל אין רוח הקודש שורה עליו אלא בלילה, וכן לכל נביאי אומות העולם; וכן לבן בחלום הלילה,  -  ַהַּל�
  .שנאמר: "ויבא אלהים אל לבן הארמי בחלום הלילה" (בר' לא,כד). כאדם ההולך אצל פלגשו בהחבא (ראה ויק"ר א,יג)

  (זוהר הסולם סימן רפו)א  'פרשת בלק דף ר ע זוהר כרך ג (במדבר)

ֹ�אֶמר ם ַוּי ינּו ֲאֵליֶה� �ְיָלה ֹפה�  ִל י ַהַּל� �יו )כב,ז(אינון כתיב  ַוֲהִׁשֹבִת ֹ�אֶמר, ואיהו כתיב  (לשון קשה כי היה פגום האזן) ַויְַדְּב֥רּו ֵאָל֖ ם  ַוּי ֲאֵליֶה�
ינּו, (לשון רכה) �ְיָלה ֹפה�  ִל  (נמצאים) בשעתא דמשתכחי (המכשפים)דסטרא אחרא הוי לחרשיא  זמן)(, בגין דליליא איהו שעתא ַהַּל�

ר ַּכֲאֶׁש+רומתפשטן בעלמא, (צדדים רעים) סטרי בישין (ושולטים) ושלטי  �י 'ה&  ְיַדֵּב" (שבח עצמו , שבוחי קא משבח גרמיה בשמא דיי'ֵאָל

י, בשם ה') ּו ָׂשֵרֽ ב-ַוֵּיְׁשב" תמן וסבי מואב אשתארו דכתיב וישבו שרי מואב בלחודייהו , ושרי מדין אתפרשו מנייהו ולא בעו למיתב מֹוָא&
מדין דאתפרשו מכל וכל מנייהו ואלמלא לא הוו מחאן בסופא דהוו בעיטא דבלעם לשלחא נשיהון לישראל בשטים  ,יאות עבדי

מי לון ביש מ"ט אלין אבל ישיבה דיתיבו אינון דמואב גרמא לון טב בגין דאשתארו תמן ומאן דאזלו אינון דמדין גר ...למטעי לון 
  חששו ליקרא דמלה דקודשא בריך הוא ויתיבו ואלין לא חששו לה כלום ואזלו לארחייהו, 

ֹ�אֶמר ם ַוּי ינּו ֲאֵליֶה� �ְיָלה ֹפה�  ִל י ַהַּל� �ר ֶאְתֶכם�  ַוֲהִׁשֹבִת תבנית  –קטן בין שני קיסרים (כאן סלוק אתנח)- קטן ... זקף- ...רביע ... זקף -  ָּדָב�
- לקות שמורה לו ההיפך כנדרש ב- לקות לקלל, ומשיג גלוי א- אד. בלעם פונה לכוחות הרעים כדי להמשיך עליו רוח מאשל דבר עצמתי מ

 –, טט מעשי להטים(הסולם: ההוא ליליא ההוא רשע לחיש לחישין ועביד בלטין (זוהר הסולם סימן רפו) ... זהר במדבר בלק דף ר ע' א 

 )אלו מעשה כשפים -, בלהטיהם אלו מעשה שדים -בלטיהם ייבו בר נגרי אמר רבי חייא בר אבא: אמר רבי א...  ב,בבלי סנהדרין סזע"פ 
א )כב,ט( מיד) והמשיך עליו רוח מלמעלההסולם: (ואמשיך עליה רוחא מלעילא  ֹ֥ ים ַוּיָב אל בלעם אלהים סתם דרגא דיליה מסטרא  ֱאNִה֖

  :)מאל, ויש שלא גורסין מדרגא דיליה עד דשמאלאשהוא המדרגה שלו, שבסטרא אחרא שבשהסולם:( אחרא דשמאלא

ֹ�אֶמר ם ַוּי מונח רביע, ע"פ זהר הסולם סי' רפו) יש לו לפחות ארבע ידיעות איך לבצע בקשת בלק וזה יקרה בלילה, לכן עליהם  – ֲאֵליֶה�
ה נמצאים צדדים רעים (כנראה להתעכב. (א) לילה זמן שריית הסטרא אחרא (ב) אז יש למכשפים אפשרות לפעול בכשפים (ג) בשעת ליל

כוחות טומאה בנוסף לס"א) והם בכח להזיק (ד) בשעת לילה שולטים צדדים רעים (כנראה כוחות טומאה בנוסף לס"א) הפוגעים (ה) 
בשעת לילה מתפשטים הצדדים רעים (כוחות טומאה בנוסף לס"א) בעולם (כנראה ממקום הגעתם לעולם כמו מקומו של בלעם ומשם 

  לעולם וכך עלולים לגרום נזק)פושטים 

ינּו �ְיָלה ֹפה�  ִל ּו קטן, שתי דרשות, (א) הפשט כפ' רש"י - מהפך פשטא זקף – ַהַּל� אין רוח הקודש  רש"י (ח)כי כפ'  .לשון עכבה -ַוֵּיְׁשב"
ר ַּכֲאֶׁש+רויודעים שמדובר ברוח הקודש כי מסיים בהזכרת שם ה'  שורה עליו אלא בלילה, �י  'ה&  ְיַדֵּב" היוצא מן הפשט ע"פ דרשת (ב) ֵאָל

הזהר (דף ר ע' א) בלעם מתכוין להפך שע"י המשכת קדושה מצד שמאל (ראה הסבר להלן) יתן חיות לכוחות הסטרא אחרא וכוחות 
הטומאה שזמן התגברותם בלילה וכך יקלל כביכול ברשות ה'. לכן הוא גם אומר להם אל תפעילו או אל תציעו קסמים שהבאתם כי (א) 

ב) הכבוד לא יהיה של בלעם בלבד. מונח כאן יסוד השקפה, בלעם מודה שלפחות בענין ישראל צריך לפנות לה' ולהזכיר עוונות תפריעו (
תורה כדי שתחול קללה. זקני מדין המכשפים מכחישים שצריך לפנות לבורא עולם כי כבר נתנה רשות כללית לפגוע ע"י כשוף. ראה 

  .  ערה קעט)ה מכשפה ,יז כבמשפטים  תמימה שמות

ר ַּכֲאֶׁש+ר נראה דסמיך אסיפא דקרא ו)ה הער (ח) תורה תמימה �י 'ה&  ְיַדֵּב"  -(טט  , ור"ל מתחלה סברו שיעשה מעשיו ע"י כשפיםֵאָל

מבלי שישאל רשות הקדוש ברוך הוא, אבל מכיון ששמעו מפיו כי מחכה הוא למוצא  )(בבלי סנה' סז,ב) נוטריקון מכ'חיש' פ'מליא של מ'עלה
] וישראל הם בערך בנים להקב"ה וא"כ בודאי לא ירשה לו סנהדרין ק"ה א'[ ה' נואשו מתקותם באמרם כלום יש אב ששונא את בנו דבר

  לקללם, ולכן הניחו אותו והלכו להם:

י �ר ֶאְתֶכם�  ַוֲהִׁשֹבִת אֶמרקטן, שתי דרשות, (א) הפשט בלעם בטוח שיענה כמו משה (במ' בהע' ט,ח) - מהפך פשטא זקף – ָּדָב� ֹ֥ ם ַוּי ה ֲאֵלֶה֖  מֶֹׁש֑

ה ִעְמ֣דּו   רמ"י (רמא"י) אשיב גם אם לא נאמר לי. –(ב) היוצא מן הפשט כגון היוצא מס"ת י' מ' ר'  ֖ה' ָלֶכֽם׃ פ יְַצֶּו֥ה-ַמה ְוֶאְׁשְמָע֔

ר ַּכֲאֶׁש+ר �י 'ה&  ְיַדֵּב" א, יתור לרבות על עצמו שבח מרכא טפח – 'ה&  ְיַדֵּב"ר ,(שבח עצמו בשם ה'), שבוחי קא משבח גרמיה בשמא דיי'ֵאָל
אם ימליכני ללכת עם בני אדם כמותכם, אלך עמכם; שמא אין כבודו לתתי להלוך  רש"ישה' מדבר אליו בגלוי רב, ומפני כך ע"פ פ' 

�יתביר בתפקיד לא ממש, ללמד שאינו מתחייב להשיב ממש מה שנאמר לו, וטעם  – ַּכֲאֶׁש+ראבל טעם  .עם שרים גדולים אלא תנח, א – ֵאָל
וכ"כ גברו ועצמו הצמצומים והסתר פנים העליונים עד שיוכלו להתהוות ולהבראות  תניא פכ"ב-ובמגביל שהגלוי לבלעם היה בדרך מדרגה מצד שמאל, 

דקדושה כאדם הנותן  ויניקתם וחיותם אינה מבחינת פנים אלא מבחינת אחוריים...  גם דברים טמאים וקליפות וס"א ולקבל חיותם וקיומם מדבר ה' ורוח פיו ית'
ומחשיבים עצמם ליש ודבר בפני ...  שאינה בטילה כלל לגבי קדושת הקב"ה(גורמת לה)  יונקת לתוכה(הס"א)מעט מזער אור וחיות ש...  דבר לשונאו שלא ברצונו

  ... עצמו

ר ַּכֲאֶׁש+ר זקני מדין בשמעם את בלעם אומר זוהר הסולם סימן רפו) �י 'ה&  ְיַדֵּב" וד דבר ה' והלכו להם, לכן לבסוף הפקירו נשותיהם להזנות זלזלו בכב ֵאָל
יאת ישראל וכל מדין נענשו במלחמת מדין. ואילו על שרי מואב נאמר  ּו ָׂשֵרֽ ב ִעם-ַוֵּיְׁשב" ם-מֹוָא& הם חשבו שבלעם באמת מתכוין לדבר ה' באומרו  ִּבְלָעֽ

ר ַּכֲאֶׁש+ר �י 'ה&  ְיַדֵּב"   ם.התעכבו לכבד את דבר ה' והצילו את אומת ֵאָל

לקים מצד שמאל וכך כביכול לקלל ברשות ה', אבל המשיך עליו חסימת חיות מהקליפות וחסימת כל -בלעם רצה לתת חיות לקליפות בהמשכת רוח א
  כוונה רעה של בלעם ופיו שלא ברצונו מברך טובה.
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לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא האדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז 

ות הורי והורי ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמהילולא "לב שמחה", 
 בן חיים אריה ויהודית זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמ, לרעיתי

  יהודית

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; ךמא֥רי=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  אטפח֖  מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- קףז;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאעקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק שעור, מחיצה,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  (התשע"ה) במדבר בלק כב,ב 1.5

ק ְּבֵנה־ִל"  ]א[כג  בלק במדבר �אֶמר ִּבְלָעם� ֶאל־ָּבָל�ֹ ים:ַוּי ים ְוִׁשְבָע"ה ֵאיִלֽ ה ִׁשְבָע"ה ָפִר& ת ְוָהֵכ"ן ִלי� ָּבֶז� �ה ִמְזְּבֹח� &ה ִׁשְבָע   י ָבֶז
ַח: ]ב[ ִיל ַּבִּמְזֵּבֽ ר ָוַא& ַעל ָּבָל@ק ּוִבְלָע+ם ָּפ" �ם ַוַּי֨ ר ִּדֶּב�ר ִּבְלָע ק ַּכֲאֶׁש& �ַעׂש ָּבָל�   ַוַּי

ים  ,יד:כג בלקבמדבר  ה צִֹפ֔ הּ֙ו ְׂשֵד֣ יִל ַּבִּמזְֵּבַֽח:ַוּיִָּקֵח֙ ת ַוַּיַ֛על ָּפ֥ר ָוַא֖ ֹ֔ ה ִמזְְּבח ֶב֙ן ִׁשְבָע֣ אׁש ַהִּפְסָּג֑ה ַוּיִ֙ ֹ֖   ֶאל־ר

ֹֽה: ,טו:כג בלקבמדבר  ֶרה ּכ י ִאָּק֥ X ְוָאנִֹכ֖ ה ַעל־עָֹלֶת֑ ֹ֖ ב ּכ ק ִהְתיֵַּצ֥ ֹ֙אֶמ֙ר ֶאל־ָּבָל֔   ַוּי

ק ְּבנֵה־ ,כט:כגבלק במדבר  אֶמר ִּבְלָע֙ם ֶאל־ָּבָל֔ ֹ֤ ה ֵאיִלֽם:ַוּי ים ְוִׁשְבָע֥ ה ָפִר֖ ה ִׁשְבָע֥ ן ִל֙י ָּבזֶ֔ ת ְוָהֵכ֥ ֹ֑ ה ִמזְְּבח   ִל֥י ָבֶז֖ה ִׁשְבָע֣

יִל ַּבִּמזְֵּבַֽח: :ל,כג בלקבמדבר  ם ַוַּיַ֛על ָּפ֥ר ָוַא֖ ר ִּבְלָע֑ ר ָאַמ֣ ק ַּכֲאֶׁש֖   ַוַּיַ֣עׂש ָּבָל֔

  פעיל. עםג,ב דומה לכג,ל שבו רק בלפסוק כג,א זהה לפסוק כג,כט באותיות, בניקוד, בטעמים. פסוק כ
   ,הט"זרמב"ם מעשה הקרבנות פי"ט

להקריב עולות לשם בכל מקום, והוא שיקריבו בבמה  מותרין והנכריםהשוחט קדשי נכרים בחוץ חייב, וכן המעלה אותן בחוץ, 
מדם היאך יקריבו לשם האל ברוך שיבנו, ואסור לסייען ולעשות שליחותן שהרי נאסר עלינו להקריב בחוץ, ומותר להורות להם ולל

  .הוא. סליקו להו הלכות מעשה הקרבנות בס"ד

ַח: )במ' בלק כג,ב(ד"ה  87ע' מד  בלק במדבר ילקוט ראובני ִיל ַּבִּמְזֵּבֽ ר ָוַא& ַעל ָּבָל@ק ּוִבְלָע+ם ָּפ" �ם ַוַּי֨ ר ִּדֶּב�ר ִּבְלָע ק ַּכֲאֶׁש& �ַעׂש ָּבָל� רצה  ַוַּי
שיהיה בלעם שוחט למדת הרחמים ובלק זורק למדת הדין. אבל אח"כ נטה מדרך אמונה וכווין לרוח שיסייעו בלק כדי  (בלעם)

֥  )במ' בלק כד,א(הטומאה השורה במדבר  ר ֶׁשתַוָּי יִל  )במ' בלק כג,ל( . ולכן הזכיר אח"כראה הסבר להלן) –(טט :ָּפָנֽיו ֶאל־ַהִּמְדָּב֖ ַוַּיַ֛על ָּפ֥ר ָוַא֖
  (הפניית ר' צדוק משה) כיר בלק כי לא רצה בסיועו כדי שלא יפגל במחשבתו (בחיי כד,א)ולא הז ַּבִּמזְֵּבַֽח:

י בלעם מנבואתו ידע להורות היאך להקריב עולות לשם  ק ְּבֵנה־ִל" �אֶמר ִּבְלָעם� ֶאל־ָּבָל�ֹ �  ...ַוּי . אם בלעם כנכרי אז מותר לו לסייע לנכרי ְוָהֵכ"ן ִלי

  ניסה להיות כאחד מעם ישראל הריהו מורה לנכרי היאך יקריב, אבל אז אסור הוא לסייע לנכרי. אחר בהקרבת הקרבן לשם. אם בלעם 

ק )במ' בלק כג,ב( �ַעׂש ָּבָל� טפחא כמשנה משמעות אפשר  – ַּכֲאֶׁש&רקטן, בתפקיד שתי פעולות, בניית המזבחות, הבאת הקרבנות -זקף – ַוַּי

�םִּדֶּב� - שמרמז לשנוי במעשי ומחשבות בלק ממה ש , שבלק מעשיו יהיו למדת הדין וכנראה שהרגיש שאינם ככונתו וזה יפגל  ר ִּבְלָע

  הקרבנות בין עם הוקרבו לשם ה' ובין אם הוקרבו לע"ז.

  

ַעל ִיל קדמא, סדר בפעולות הבאות – ַוַּי֨ ר ָוַא&  תאדרגא תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא העל – ָּבָל@ק ּוִבְלָע+ם ָּפ"
חַ עולות  ....  שיהיה בלעם שוחט, כאשר על הפרטים חלה אותה הלכה או הם מצטרפים ביחד. כאן בתפקיד הצטרפות לרצף פעולות ַּבִּמְזֵּבֽ

ִילתבנית של - .... אבל התת ובלק זורק ר ָוַא& תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא העלאת עולות  – ּוִבְלָע+ם ָּפ"

חַ  , כאשר על חלק מהפרטים לא חלה הלכה מסוימת או ענין מסוים. כאן בלעם שוחט למדת הרחמים ובלק ממועט מפעולה למדת ַּבִּמְזֵּבֽ

  הרחמים זורק למדת הדין.    

  

יִל ַּבִּמזְֵּבַֽח: )במ' בלק כג,ל(-ואילו ב ם ַוַּיַ֛על ָּפ֥ר ָוַא֖ ר ִּבְלָע֑ ר ָאַמ֣ ק ַּכֲאֶׁש֖    ַוַּיַ֣עׂש ָּבָל֔

ק ַוַּיַ֣עׂש   קטן, בתפקיד שתי פעולות, בניית המזבחות, הבאת הקרבנות - זקף – ָּבָל֔

ר   טפחא כמשנה משמעות שלא בלק העלה העולות אלא בלעם לבדו, כדי שלא יפגל בלק במחשבתו לשיטת בלעם.  – ַּכֲאֶׁש֖

יִל חַ ת תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא העלאת עולו – ַוַּיַ֛על ָּפ֥ר ָוַא֖ , כאשר על חלק מהפרטים לא חלה הלכה ַּבִּמְזֵּבֽ

  מסוימת או ענין מסוים. כאן בלעם שוחט וזורק למדת הרחמים ובלק ממועט מפעולה כלשהי כדי שלא יפגל הקרבן לשיטת בלעם.

  

ל ְוNא־הָ  ד,א:כ בלקבמדבר  Z ֶאת־יְִׂשָרֵא֔ י ֞טֹוב ְּבֵעיֵנ֤י ֙ה' ְלָבֵר֣ ם ִּכ֣ ר ָּפָנֽיו:ַוַּיְ֣רא ִּבְלָע֗ ים ַוָּיֶׁ֥שת ֶאל־ַהִּמְדָּב֖ את נְָחִׁש֑ ַעם ִלְקַר֣    ַלZ֥ ְּכַפַֽעם־ְּבַפ֖

ַוָּיֶׁ֥שת  )במ' בלק כד,א(אבל אח"כ נטה מדרך אמונה וכווין לרוח הטומאה השורה במדבר  נעיין שוב בקטע הבא מילקוט ראובני: ...
ר ָּפָנֽיו ר ָּפָנֽיו )במ' בלק כד,א(יפא של הפסוק רבינו בחיי פירש כי הס  – ֶאל־ַהִּמְדָּב֖ מלמד על כיוון לרוח טומאה, ואילו פשט הרישא של  ַוָּיֶׁ֥שת ֶאל־ַהִּמְדָּב֖

יש להבין שבלעם רצה ע"י מחשבה כביכול טובה שיחול עליו הדבור מאת השם  רבינו בחיי-מ הפסוק לכאורה משמעו שמכוון לרוח טהורה.
  י. - העגל במדבר כדי לקללם כביכול עם כוח אלקיתברך ואז יכוון על מקום מעשה 

ק )במ' בלק כג,א( �אֶמר ִּבְלָעם� ֶאל־ָּבָל�ֹ מה לך באותן (לבלק)  היה לו לומרקטן, שתי דרשות, אחת מהן שבלעם - מהפך פשטא זקף – ַוּי
ג כשבעה צדיקים, שקרבנם אלא אמר לו לנהו לא עשה כן,(בלעם)  שתמצא בהן מכות גדולות ותלך ותאבד מן העולם, והוא הדברים

 )מיכה ו,ז(- התקבל, אלא שלא בלעם ולא בלק היו צדיקים וכוונת בלעם ברוב זבחים היתה שה' יפנה לדורונו נגד עם ישראל, ולא הבין ש

י ִבְטנִ֖  י ְּפִר֥ ן ְּבכֹוִר֙י ִּפְׁשִע֔ ֶמן ַהֶאֵּת֤ ְב֖בֹות ַנֲֽחֵלי־ָׁש֑ ים ְּבִרֽ י ֵאיִל֔ ה ֙ה' ְּבַאְלֵפ֣ י:ֲהיְִרֶצ֤ את נְַפִׁשֽ מעט הקרבנות הם כפרה (פסיקתא זוטרתא (לקח  י ַחַּט֥
טוב) שמות תצוה ל,י ד"ה וכפר אהרן על קרנותיו אחת בשנה) ולא להטיית ה' למטרה מסוימת, וגם אם ישראל חוטאים הם בני הקב"ה ולא 

  יטשם בשום אופן.
  מדרש תנחומא (בובר) פרשת בלק סימן טז 

�  )במ' בלק כג,א(ֹ תַוּי �ה ִמְזְּבֹח� &ה ִׁשְבָע י ָבֶז ק ְּבֵנה־ִל" למה שבע מזבחות, כנגד שבעה צדיקים שבנו שבע וגו'.  אֶמר ִּבְלָעם� ֶאל־ָּבָל�
מזבחות, מאדם עד משה ונתקבלו, אדם הבל נח ואברהם ויצחק ויעקב ומשה, ואמר למה קבלת את אלו, לא בשביל עבודה שעבדו 

ּה  )א,משלי יז( משבעים אומות, ולא מאומה אחת, השיבו רוח הקודש לפניך קבלתם, לא נאה לך שתהא נעבד ֵרָבה ְוַׁשְלָוה־ָב֑ ת ֲח֭ ֤טֹוב ַּפ֣
יב: יִת ָמֵל֥א זְִבֵחי־ִרֽ ַּב֗ יב, טובה מנחה בלולה בשמן וחריבה, ִמ֝ יִת ָמֵל֥א זְִבֵחי־ִרֽ ַּב֗   .שאתה רוצה להכניס מריבה ביני ובין בני ישראל, ִמ֝

שתמצא בהן מכות גדולות ותלך  מה לך באותן הדברים(לבלק)  היה לו לומר כיון שבא בלעם אצל בלק, ...  תורה שלמה בלק כג [א]
&ה לא עשה כן, אלא אמר לו(בלעם)  ותאבד מן העולם, והוא י ָבֶז אומר לך מה עשה אביהם של אלו עמד ...,  ְוָהֵכ"ן ִלי� ָּבֶז�ה...  ְּבֵנה־ִל"

ה ִׁשְבָע"ה  בכל שנה ושנה כ"א שור כ"א איל, אומר לך ובנה מזבח ומקריב עליו ג' פעמים ת ְוָהֵכ"ן ִלי� ָּבֶז� �ה ִמְזְּבֹח� &ה ִׁשְבָע י ָבֶז ְּבֵנה־ִל"
ים ים ְוִׁשְבָע"ה ֵאיִלֽ י )מיכה ו,ז( באותה שעה היה הקב"ה יושב ושוחק עליו, שנאמר.  ָפִר& ן ְּבכֹוִר֙י ִּפְׁשִע֔ י זְכָ  )מיכה ו,ה(וגו'  ַהֶאֵּת֤ ר־נָ֙א ַעִּמ֗

ץ בלעם אתא לאתערא קטטו ... בישראל ומא דלא יכיל בגין ההוא רחימא עלאה דלהון, שארי לתקנא : ... זהר ח"ג רי,א- וגו'. וב ַמה־ּיַָע֗
(במ' בלק כג,ד)  קמיה דורון, אמר הקב"ה, רשע ומה אית לך גבאי, את בעי לאזדווגא בבני הרי דורונך זמין לכלבי, תא חזי מה כתיב

  .בלעם, ואר"ש לשון קרי וטומאה דורונך לאלין אתמסר ולא ייעול קמאיהים אל ויקר אל

ם ֶּבן־ְּב֑עֹור ִמן־ַהִּׁשִּטי֙ם ַעד־הַ מיכה ו  ב ּוֶמה־ָעָנ֥ה אֹ֖תֹו ִּבְלָע֣ ֶלZ מֹוָא֔ ץ ָּבָל֙ק ֶמ֣ י זְָכר־נָ֙א ַמה־ּיַָע֗ ַעת ִצְד֥קֹות ֽה':(ה) ַעִּמ֗ ַען ַּד֖ ל ְלַמ֕   ִּגְלָּג֔

ים ְּבֵנ֥י ָׁשָנֽה:(ו) ַּבּמָ  ּנּו ְבעֹו֔לֹות ַּבֲעגִָל֖ י ָמ֑רֹום ַהֲאַקְּדֶמ֣ ף ֵלאNֵה֣ ם ֔ה' ִאַּכ֖   ֙ה ֲאַקֵּד֣

י ַחּטַ֥  י ִבְטִנ֖ י ְּפִר֥ ן ְּבכֹוִר֙י ִּפְׁשִע֔ ֶמן ַהֶאֵּת֤ ְב֖בֹות ַנֲֽחֵלי־ָׁש֑ ים ְּבִרֽ י ֵאיִל֔ ה ֙ה' ְּבַאְלֵפ֣ י:(ז) ֲהיְִרֶצ֤   את נְַפִׁשֽ
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לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא האדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז 

ות הורי והורי ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמהילולא "לב שמחה", 
 בן חיים אריה ויהודית זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמ, לרעיתי

  יהודית

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; ךמא֥רי=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  אטפח֖  מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- קףז;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאעקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק שעור, מחיצה,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

(שניהם היו אלו בלעם ובלק דתרווייהו הוו בעיטא חדא  :יִָּקֽח זְֵקִנ֣ים ַעםְוטַ֖  )איוב יב,כ(...  בר) פרשת בלק דף ר עמוד אזוהר כרך ג (במד
ַח: )במ' בלק כג,ב(דכתיב  בעצה אחת) ִיל ַּבִּמְזֵּבֽ ר ָוַא& ַעל ָּבָל@ק ּוִבְלָע+ם ָּפ"  (פי' ת"ח ההוא רשע דבלעם כל עובדוי לביש ברום לבא ַוַּי֨

ַעל ָּבָל@ק ּוִבְלָע+ם )במ' בלק כג,ב(דכתיב  (שניהם העלו קרבנות) , תרווייהו הוו סלקין קרבנאהסולם: כל מעשיו לרע בגבהות הלב) , וכל ַוַּי֨
) במ' בלק כג,ב( ואמר(עצמו בלבד) הוה משבח גרמיה ) (בלעם)(ואותו רשע הוה מסדר, ואיהו רשע  ללא בלעם) -(טט בלק (מזבחות) מדבחין 

ַח׃-ֶאת ִיל ַּבִּמְזֵּבֽ ר ָוַא& ְכִּתי ָוַא+ַעל ָּפ" ִּמְזְּבֹחת� ָעַר� אמר קודשא בריך הוא רשע כלא ידענא (עמו) ואלו לבלק לא שתף בהדיה  ִׁשְבַע�ת ַהֽ
ּוב ֶאל־ָּבָל&ק אלא (הכל ידעתי)  ר) במ' בלק כג,ה(אלא (לדבר מעצמך) ואת לא צריך למללא ׁש" ה ְתַדֵּבֽ ראת כ"ה היא (דהיינו השכינה הנק ְוֹכ"

  ,:יִָּקֽח זְֵקִנ֣ים ַעםְוטַ֖  )איוב יב,כ(הדא הוא דכתיב  תדבר)

  

ק) במ' בלק כג,א( �אֶמר ִּבְלָעם� ֶאל־ָּבָל�ֹ קטן, שתי דרשות שאחת מהן מלמדת שבלעם מצוה לבלק בערמה, כעין - מהפך פשטא זקף – ַוּי
רח בהבאת הקרבנות, שבלק ישלם, שבלק יזרוק הדם למדת הדין אונאת דברים (ע"פ מהפך פשטא) שבלק יטרח בבנית המזבחות, שבלק יט

ואם יהיה חיוב בגלל זה אז בלק יתחייב כי הוא עושה עבודת הנחה מסיימת (ראה במ' קרח יח,ז) אבל בלעם מציג את כל העשייה בשמו 
  ולשם מדת הרחמים.

  

שע געלא דכלא הוה דלא תשכח בכל פרשתא דא ויאמר אמר ר' שמעון ת"ח האי ר...  זוהר כרך ג (במדבר) פרשת בלק דף רי עמוד ב
במ' בלק ( כמאן דשוי חסמא בפום חמרא דלא יסטי הכא או הכא כךוישם יי' דבר בפי בלעם וגו'  יי' אל בלעם או וידבר יי' ח"ו מה כתיב

�ם) כג,ה י ִבְלָע ר ְּבִפ� ' ָּדָב& @ֶׂשם ה+ ך יהא ויתקיים ברכה בבני או אפכא, לא צריכין א"ל קודשא בריך הוא, רשע את חשיב דעל ידוגו',  ַוָּי
ּוב ֶאל־ָּבָל&ק אלא את  כו' (לא מעוקצך ולא מדובשך)אינון לך כמה דאמרין לצרעה  וכד תפתח פומך לא יהא ברשותך, ולא בפומך ׁש"

ר) במ' בלק כג,ה( תלייא מלולא אלא ה ְתַדֵּבֽ ה הרי כ"ה דזמינא לברכא לון, ְוֹכ" כד תפתח פומך היא תמלל מלין תמלל ברכה דבני ד ֹכ"
  ,לא אותיר לך מלין משלך בין לברך ובין לקלל)  –(טט   לאתקיימא על בני דלא אשבוק מלין לך

ר: ,ה:כגבלק במדבר  ה ְתַדֵּבֽ ּוב ֶאל־ָּבָל&ק ְוֹכ" ֹ+אֶמר ׁש" �ם ַוּי י ִבְלָע ר ְּבִפ� ' ָּדָב& @ֶׂשם ה+   ַוָּי
ר ' ָּדָב& @ֶׂשם ה+ ענין. אלו הדברים המונעים - כעין קבוצת פרטים קשורים לענין, שעל כל אחד חלה אותה הלכה או תת דרגא תביר טפחא, – ַוָּי

�ם) במ' בלק כג,ה(בבלי סנהדרין קה, ב - מבלעם לקלל (מלאך, מסמר) כנדרש ב י ִבְלָע ר ְּבִפ� ' ָּדָב& @ֶׂשם ה+ רבי אלעזר אומר: מלאך, רבי  -  ַוָּי
ר ) במ' בלק כג,ה( בר אחרד 198פרשת וירא בלק עמוד פתרון תורה  .(מסמר) יונתן אמר: חכה ' ָּדָב& @ֶׂשם ה+ ', ר' יוחנן אמ' מלאך ווגַוָּי

ישב לו בגרונו רצה לברך מניחו רצה לקלל אינו מניחו ואין דבר האמור כן אילא מלאך, שנ' ישלח דברו וירפאם וג'. ור' יונת' אמ' 
  ,לקלל אינו מניחו מסמר של ברזל קבע לו בגרונו רצה לברך מניחו רצה

בתחילה בלעם היה בעצת פרעה לפגוע בישראל. כיון שראה איך שהוא בנבואתו שמתקרב זמן גאולתן בלעם רצה שיציאת מצרים ומתן 
, 198פתרון תורה, בלק, ע' תורה יהיה על ידו. משראה כי נעשו ע"י משה הכין סדרות של קללות לקלל את ישראל מאז צאתם ממצרים (

�םה' דבר"). ד"ה "וישם  י ִבְלָע י מרכא אתנח, כעין רבוי הגבלות, שעל כל הקללות חלה ההגבלה המרומזת בטעם אתנח במלת  – ְּבִפ� ְּבִפ�
�ם   שע"י מלאך או חכה (מסמר) נמנע ממנו להשמיען. ִבְלָע

ּוב ֶאל־ָּבָל&ק ֹ+אֶמר ׁש" ענין בתוך הענין. לפי -ההלכה או תתתביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים הקשורים לענין שעל חלקם לא חלה  – ַוּי
  דרשת (זהר, בלק) "ואתה לא צריך לדבר" מנע מבלעם כל דבור משלו. 

רטפחא, בתפקיד מפסיק ומשנה משמעות של הכתוב אחריה  – ֶאל־ָּבָל&ק ה ְתַדֵּבֽ הללמד שאינו צווי לבלעם לעשות אלא מגלה כי  ְוֹכ"  ְוֹכ"

הל, והרבוי נרמז בטעם מרכא של מלת השכינה הנקראת כ"ה, תרבה ברכות לישרא –   בתפקיד רבוי. ְוֹכ"

רוטעם סלוק של מלת    בתפקיד הגבלה ללמד שבעת הזאת היא היחידה שתברך. ְתַדֵּבֽ

לפי דרשת (זהר, בלק) "ואתה לא צריך לדבר" מנע מבלעם כל דבור משלו. אבל לפי בבלי סנה' קה,ב וההסבר בפתרון תורה מנע מבלעם 
  מנע מלברך.ל אבל לא לרק לק

  

ק ִהְתַיֵּצבR ַעל :ג,כגבמדבר בלק  ם ְלָבָל� אֶמר ִּבְלָע4 ֹ֨   ֹעָלֶתSQ -ַוּי
ר ַמה  י ּוְדַב" ה ה�' ִלְקָראִת� �י ִיָּקֵר ה אּוַל; � ְדִּתי ָל�?-ְוֵאְלָכ� ִני ְוִהַּג ִפי׃  ַּיְרֵא& &ֶל? ֶׁשֽ   ַוֵּי

   ד"ה 87ע' מד  בלק במדבר ובניילקוט רא(להלן תל') אות בית ענף בלעם,  מדרש תלפיותהפניית הרב צדוק משה: 

ישראל שהקריב קרבן ונפסל קרבנו בין במחשבה בין במעשה דמו (של הקרבן) נדרש ... כן אירע לבלעם כמה דאתמר : ילקוט ראובני
  .ונהרג הוא וכל הנלוים אליו

ם ולא נתרצו חלבם ודמם הפרים והאילים שנזבחו ונשרפו ע"י בלע ט שכחת לקט אומות העולם ומלכיהם ונביאיהם(בשו"ת בשם) 
ולא לחיצונים, לא לרוחניים ולא לגשמיים, תבעו עלבונם. גם האתון תבעה עלבונה, שהכה אותה על שנטתה  (תל' פנים) לא לפנימים

(תל' יחייו) במלחמת מדין, והם יהיו  (ומאותם שהתיעצו עמו)  מן הדרך. עד שהקב"ה אמר לממונים שלהם שיקחו נקמתם מבלעם
ויוקח מכס מהם לכהנים ולוים, לכך נתנו יותר מכס מן החמורים מן שאר בהמות  (תל' דקדושה) סטרון) [בסטרא] דטהרהויכנסו (ב

  טמאות (גליא רזיא [ל ע"ג]. עיין בערך בית המקדש סימן (י') [ה']):
ה שלימה שכל האומות אם הקב"ה תבע עלבון בהמה טמאה לא יתבע עלבון אומ (אמר המחבר של מדרש תלפיות אליהו הכהן?)א"ה 

מכין והורגים בכל יום דכתיב כי עליך הורגנו כל היום אלא שאריכות הגלות להרבות בשכר ישראל כצדיק גמור ורע לו שהוא להרבות 
  .שכרו כדחז"ל ולהכביד בעונשים של אומות

  ד"ה  87ע' מד  קבל במדבר ילקוט ראובני(להלן תל') אות בית ענף בלעם,  מדרש תלפיותהפניית הרב צדוק משה: 

וג"כ האתון לקח נקמה מבלעם שהכה אותה ובזכותה שנטתה מן הדרך אשר הכין לה בלעם זכו כל סטרין דיליה דוכרין ונוקבין ...  
  :ונפקי מתחות שלטונא דסטרא אחרא מסאבא ונכנסו תחת ממשלת טהרה וקדושה (גלי רזיא)

ם אֶמר ִּבְלָע\ ֹ֨ י ִיּקָ קדמא ואזלא ...  – ַוּי ה יְ אּוַל; �� ֵר   גרשיים מהפך פשטא, תבנית טעמים המרמזת על אפשרות ללמוד בקל וחומר עם דיו. – ָי

  בסיפור בלעם והאתון הקב"ה נוקם עלבון האתון המוכה סתם, קל וחומר שנוקם נקמת אומה שלימה שכל האומות מכים והורגין(א) 

לכן בקל וחומר לגוי שעשה כן לעבודה זרה (של הקרבן) נדרש  ישראל שהקריב קרבן ונפסל קרבנו בין במחשבה בין במעשה דמו(ב) 
  או לעורר כוחות טומאה, כמו שאירע לבלעם.

(ג) העולות של בלעם תבעו עלבונם לפני הקב"ה שחלבם ודמם לא נתרצו והקב"ה נוקם עלבונם לכן בק"ו שנוקם עלבון אומה שלימה שכל 
  .האומות מכים והורגין
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לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא האדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז 

ות הורי והורי ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמהילולא "לב שמחה", 
 בן חיים אריה ויהודית זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמ, לרעיתי

  יהודית

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; ךמא֥רי=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  אטפח֖  מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- קףז;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאעקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק שעור, מחיצה,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  )ו(התשע" במדבר בלק כב,ב 1.6

א: טכב, בלקבמדבר  "ֹ ים ַוָּיב �ם-ֶאל ֱאGִה& אֶמר ִּבְלָע Hֹ י ַוּי ים ִמ+ ֶּלה ָהֲאָנִׁש" ?׃ ָהֵא&   ִעָּמֽ
אֶמר )ט,כבבלק  'במ(  Hֹ גדול בתפקיד שלוש. מוצגים מקורות שונים שמהם לומדים שהקב"ה העמיד אנשים בנסיון דברים, ודרך - זקף – ַוּי

  תשובה בשלושה שלבים.

א "ֹ ים ַוָּיב א] זוהר כרך ג (במדבר) פרשת בלק [המתחיל בדף קפד עמוד ב][פ ע" – ֱאGִה& "ֹ ים ַוָּיב �ם-ֶאל ֱאGִה& אלהים סתם דרגא דיליה  ִּבְלָע
אאפשר כי  :(כנוי לכח חול מקריות וטומאה) מסטרא אחרא דשמאלא "ֹ ים ַוָּיב מרכא טפחא מרבה פעולות לחשים ולהטים להמשיך  – ֱאGִה&

 ג, הרב קפניס שמואל, ע' תתקו אוצר החכמה] –.[מדרשי הזהר, לקט שמואל אה (כאן נקרא) בחינת שמאל(להביא) על בלעם רוח מצד הטומ

  טט: ע"י בחינת שמאל שנקראת דרך אחוריים, הקב"ה ניסה את בלעם ונתן לו אפשרות להרהר תשובה.

�ם-ֶאל   להרהר תשובה מצב של בלעם, (א) רשע גמור (ב) מציג עצמו כתם (ג) בעל יכולת- מקף כרב – ִּבְלָע

אֶמר )ט,כבבלק  'במ( Hֹ לקים בדברים, אם יהרהרו אחרי הקב"ה ש(כביכול) אינו יודע מה - גדול בתפקיד שלושה אנשים נוסו ע"י א-זקף – ַוּי
  נעשה בעולם הזה וממה שענו משמע שהרהרו, כי לא ענו כיאות.

א] פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) במדבר פרשת בלק [המתחיל בדף קכו עמוד א][ "ֹ ים ַוָּיב �ם-ֶאל ֱאGִה& אֶמר ִּבְלָע Hֹ י ַוּי ים ִמ+ ֶּלה ָהֲאָנִׁש"  ָהֵא&
?׃ אמר רבי אבא בר כהנא זה אחד מג' בני אדם שבדקן הקדוש ברוך הוא ומצאן עציץ של מימי רגלים קין וחזקיה ובלעם. קין  ִעָּמֽ
ֹ֙אמֶ ) ,טד 'בר( דכתיב יX ַוּי ֶבל ָאִח֑ י ֶה֣ יִן ֵא֖ אֶמר ֙ה' ֶאל־ַק֔ ֹ֤ י ָאנִֹֽכי:ַוּי ר ָאִח֖ ְעִּתי ֲהׁשֵֹמ֥ היה לו לומר רבונו של עולם הכל גלוי לפניך הנסתרות  ֙ר N֣א יַָד֔

  )ד,י 'בר( והנעלמות ואתה שואלני מה תשובה באת לו (שם)

י ִמן־ָהֲֽאָדָמֽה: ים ֵאַל֖ יX צֲֹעִק֥ י ָאִח֔ יָת ֚קֹול ְּדֵמ֣ ה ָעִׂש֑ אֶמר ֶמ֣ ֹ֖ יו  )מל"ב כ,יד(חזקיהו דכתיב  ַוּי אֶמר ֵאָל֜ ֹ֨ ֶלZ ִחזְִקָּי֑הּו ַוּי יא ֶאל־ַהֶּמ֖ ְעָי֣הּו ַהּנִָב֔ ה ָאְמ֣רּו׀ ַוּיָבֹ֙א יְַׁשֽ ָמ֥
ֶּלה  ים ָהֵא֗ יXָהֲאנִָׁש֣ אּו ֵאֶל֔ ֹ֣ יִ֙ן יָב והיה לו לומר אתה נביאו של הקדוש ברוך הוא והוא גלי עמיקתא ומסתרתא ואתה שואלני אלא התחיל  ּוֵמַא֙

הּו (שם)  להתהלל בעצמו ואמר ֹ֙אֶמ֙ר ִחזְִקּיָ֔ אּו ִמָּבֶבֽל:ַוּי ה ָּב֖ ֶרץ ְרחֹוָק֛ ר  )ישעיהו לט,ו( ומה תשובה באת לו ֵמֶא֧ א׀ ָּכל־ֲאֶׁש֣ ים ָּבִאי֒ם ְונִָּׂש֣ ִהּנֵ֘ה יִָמ֣
 X ר ֽה':ְּבֵביֶת֗ ר ָאַמ֥ ר ָּדָב֖ ל Nֽא־יִָּוֵת֥ יX ַעד־ַהּ֥יֹום ַהֶּז֖ה ָּבֶב֑ ר ָאְצ֧רּו ֲאבֶֹת֛ ֶלZ  )ישעיהו לט,ו( ַוֲאֶׁש֨ ל ֶמ֥ ים ְּבֵהיַכ֖ חּו ְוָהיּ֙ו ָסִריִס֔ יד יִָּק֑ ר ּתֹוִל֖ ר יְֵצ֧אּו ִמְּמX֛ ֲאֶׁש֥ יX ֲאֶׁש֨ ּוִמָּבנֶ֜

לא  א"ל הקדוש ברוך הואבלק בן צפור מלך מואב שלח אלי  וכן בלעם הרשע היה לו לומר אין כל דבר נעלם ממך. אלא אמר  ָּבֶבֽל:
ים ),ידז ' עקבדב(שנאמר ת העם כי ברוך הוא. תלך עמהם לא תאור א ה ּוִבְבֶהְמֶּתXֽ: ָּב֥רּוZ ִּתְֽהֶי֖ה ִמָּכל־ָהַעִּמ֑ ר ַוֲֽעָקָר֖ וכבר קדמה . Nא־יְִהֶי֥ה ְבX֛ ָעָק֥

  :ברכתו עליהם. ואין כלי של ברכה מחזיק קללה

אֶמר )ט,כבבלק  'במ(  Hֹ לקים, יחזקאל ענה -ואחד באופן אחר. שלושה אנשים נוסו ע"י א גדול בתפקיד שלוש שהם שניים באופן אחד- זקף – ַוּי

א] זוהר כרך ג (במדבר) פרשת בלק [המתחיל בדף קפד עמוד ב][כיאות, חזקיהו ובלעם לא ענו כיאות.  "ֹ ים ַוָּיב �ם-ֶאל ֱאGִה& אלהים סתם  ִּבְלָע
  : (שם חול לכח טומאה) דרגא דיליה מסטרא אחרא דשמאלא

�ם אֶמר ִּבְלָע Hֹ י ַוּי ים ִמ+ ֶּלה ָהֲאָנִׁש" ?׃ ָהֵא& (לכן דקא אצטריך למשאל  (שם חול לכח טומאה)הוה  דרגא דיליה מסטרא אחרא דשמאלא ִעָּמֽ

ואף על גב  (אותו כח) לא ידע והיה צריך לשאול)(טט: אפשר להסביר שהקב"ה פעל בדרך אחוריים והרחקה לנסות את בלעם, ואז מגיעים להסבר הבא)
(עבד ביה) נסיונא עבד  (כנוי לשם קודש)ואינון אמרי דקודשא בריך הוא (וחברים הסבירו הסבר אחר) גוונא אחרא דחברייא אתערו בדא ב

תלתא הוו , שהקב"ה בא לנסותו  בדבריו אם יהרהר אחרי הקב"ה ש(כביכול) אינו יודע מה נעשה בעולם הזה) [לקט שמואל, לעיל]( ליה במלוי
  וחד קאים ומנו יחזקאל (ראה לעיל) ל, וחד בלעם, תרין לא קיימו כדקא יאותחד חזקיה, וחד יחזקא (בנסיון כזה)

י )ט,כבבלק  'במ( רש"י ים ִמ+ ֶּלה ָהֲאָנִׁש" ? ָהֵא& בא. אמר פעמים שאין הכל גלוי לפניו, אין דעתו שוה עליו, אף אני אראה  תלהטעותו -  ִעָּמֽ
י )ט,כבבלק  'במ( וכן בבלעםרש"י פירש  )בר' ג,ט(-וב :עת שאוכל לקלל ולא יבין ים ִמ+ ֶּלה ָהֲאָנִׁש" ? ָהֵא& מבדברים, ו, ליכנס עמִעָּמֽ

   

אֶמר )ט,כבבלק  'במ(-גדול ב-(טט: הסבר ע"פ טעם זקף )בר' ג,ט( מח "שפת Hֹ   ר"ל דהקב"ה חפץ ממנו שיאמר בתפקיד שלושה שלבים בתשובה) ַוּי
י(טט: וקבלה על העתיד בעזיבת החטא ולכן שאלו צה בתשובתן , דהקב"ה רו(טט: על העבר) חטאתי ויהרהר תשובה בלבו (טט: ודוי) ים ִמ+  ָהֲאָנִׁש"

ֶּלה ? ָהֵא& י )ט,כבבלק  'במ(ואינו חפץ במיתתן, וא"ת דכאן וכן בבלעם  שבאו לפתותך לשוב ולחטוא) ִעָּמֽ ים ִמ+ ֶּלה ָהֲאָנִׁש" ? ָהֵא& , פירש כדי ִעָּמֽ
ותו, י"ל שהתם נמי הוא כדי להכנס עמו בדברים, אלא ששם נתן טעם על להכנס עמו בדברים, ובפרשת בלק פירש (שם) כדי להטע

  :דהא עדיין לא התחיל בעבירהההכנסה שהוא להטעותו, ששם אי אפשר לפרש שלא יהיה נבהל, 

אֶמר )ט,כבבלק  'במ(ראה גם  ),טכו ' תבואדב(- גם ב )י,יב ' עקבדב(- הדיון הבא הובא ב Hֹ י(אלקים)  ַוּי ים ִמ+ ?׃ ֶּלהָהֵא&  ָהֲאָנִׁש" (רמז לבלעם  ִעָּמֽ

  בן איש חי-כמוסבר ב שלושה שלבי תשובה)

 'בר(-, מהות תשובה, ארבעה שלבים: (ה"ב) עזיבת החטא, חרטה, (ה"ד) ודוי , קבלה לעתיד. מתאים קצת לרמב"ם הל' תשובה פ"ב

ה׀ ֶּפן־יְִׁשַל֣ח יָ֗דֹו ),כבג ה )שמ' יתרו יט(-מתאים מאד ל ,ְוַעָּת֣ ה )יהושע ב,יב( , (ה) ְוַעָּת֗ ה )' שלח יד,יזבמ(- , צ"ע ב ְוַעָּת֗  ),יבי ' עקבדב(- צ"ע ב, ְוַעָּת֕

ע ),אד ' וא'דב(- , צ"ע בְוַעָּתה�  ל ְׁשַמ֤ ה יְִׂשָרֵא֗   ,  ְוַעָּת֣

מתאים מאד  ,החטא בעזיבת וחרטה בודוישבזה מקבלם בתשובה כאשר אמר דסגי להו  בן איש חי שנה ראשונה פרשת כי תבוא
ה )לח יד,יז' שבמ(- ל   ְוַעָּת֕

כיצד מתודין אומר אנא השם חטאתי עויתי פשעתי לפניך  הרמב"ם בריש הל' תשובה ונראה בזה דהנה עוד צ"ע דבמצות תשובה כתבמשאת המלך סימן עז 

ינים, א. וידוי פה. ב. חרטה. ג. קבלה ג' ענונתבארו כאן ועשיתי כך וכך והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה, וזהו עיקרו של וידוי עכ"ל. 
והקדים החרטה לקבלה שלא לחטוא, ואילו בדבריו שהבאנו הקדים הקבלה שלא לחטוא לחרטה, שהרי כתב ומה היא התשובה הוא שיעזוב החוטא . לעתיד לא לחטוא

 )משלי כח,יג(בפי'  הגר"אמיהו  בכאן רק ג' ענינים אלו שזכרנו, חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבבו שלא יעשהו עוד כו' וכן יתנחם על שעבר כו'. ומ"מ נתבאר

. ונתבאר דד' ד' דברים והן עזיבת החטא. וידוי. חרטה. וקבלה שלא לעשות עודכתב, כי בעל תשובה צריך  :יְֻרָחֽם ְועֵֹז֣ב הּומֹודֶ֖ 
ה החטא, חלקינהו הגר"א לב' ענינים עזיבת החטא לחוד וקבלה לחוד היינו שלא יחזור ויעשענינים הם, ואף על פי דלכאורה קבלה ועזיבת החטא חד הוא, 

  .ומנאם בתרתי, אולם יש להבין דלכאורה הרי"ז כמו שכתבנו דעזיבת החטא והקבלה היינו הך

י ים ִמ+ ֶּלה ָהֲאָנִׁש"   .תביר מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים השייכים לנושא ואשר תכונה מסוימת ממעטת חלק מהם מן הנושא – ָהֵא&

  (כגון קבוצה שההלכה חלה רק על חלק מפרטיה). כאן שלוחי בלק שאינם מכבודו של בלעם שילך עמהם.

לקים (שרי - לקים (שרי מואב) זכה להביא מעמו את רות המואבית. מי שהלך כי לא רצה לשמוע את דבר א-מי שנשאר לשמוע דבר א
  מדין) הביאו על מדין הפקרות, מלחמה וכליה.

? ושם פירש כדי  ))ג,ט((טט: עיין לעיל בפרשת בראשית  )ט,כבבלק  'במ( ח ת"שפת, מגביל שעמך לא ילכו, ובא להטעות את בלעם. סלוק – ִעָּמֽ
ליכנס עמו בדברים וכאן פירש כדי להטעותו. והרא"ם פירש להטעותו כו' כלומר ליכנס עמו בדברים שלא יהא נבהל ולמה כדי להטעותו וכאן 

  :ו בדברים ושם לא פירש הטעםפירש הטעם למה נכנס עמ

  

ל: ג:כ,בלק כג במדבר ַעל ֵאֽ ל ַמה־ָּפ& ת ֵיָאֵמ�ר ְלַיֲעֹקב� ּוְלִיְׂשָרֵא� ֶסם ְּבִיְׂשָרֵא�ל ָּכֵע� ב ְולֹא־ֶק& �ַחׁש� ְּבַיֲעֹק� י לֹא־ַנ �  ִּכ
  ,ה"ט] ו"תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שבת פ[
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לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא האדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז 

ות הורי והורי ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמהילולא "לב שמחה", 
 בן חיים אריה ויהודית זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמ, לרעיתי

  יהודית

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; ךמא֥רי=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  אטפח֖  מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- קףז;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאעקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק שעור, מחיצה,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

ב ),כגכג ק' בלבמ( אמר לו כל המנחש סופו לבוא עליו. ומה טעמא �ַחׁש� ְּבַיֲעֹק� י לֹא־ַנ �אמר ר' אחא בר זעירא כל מי שאינו . כי לו נחש. ִּכ
ל: ),כגכג ' בלקבמ( מנחש מחיצתו לפנים כמלאכי השרת. ומה טעמא ַעל ֵאֽ ל ַמה־ָּפ& ת ֵיָאֵמ�ר ְלַיֲעֹקב� ּוְלִיְׂשָרֵא�    ָּכֵע�

�ַחׁש�  אז אין  כי לו נחש(ב)  מחיצתו לפנים כמלאכי השרת. ל מי שאינו מנחשכאמר ר' אחא בר זעירא מצב, (א) - מקף כרב – לֹא־ַנ
  .מחיצתו לפנים כמלאכי השרת

ל ),כגכג ' בלקבמ( אמר ר' חנינא בריה דר' אבהו כבחצי ימיו של עולם היה אותו רשע עומד מ"ט ת ֵיָאֵמ�ר ְלַיֲעֹקב� ּוְלִיְׂשָרֵא�  ָּכֵע�

ל: ַעל ֵאֽ ידה בת קול להיות מפוצצת באהלי צדיקים ואומרת כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו. א"ר ירמיה בן אלעזר עת ַמה־ָּפ&
ומלאכי  מחיצתן של צדיקים לפנים ממחיצתן של מלאכי השרתרבי ברכיה בשם רבי אבא בר כהנא עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות 

ל:השרת שואלין אותן ואומרין להן  ַעל ֵאֽ הוא. אמר רבי לוי בר חיותא ולא כבר עשה כן בעולם  מה הורה לכם הקדוש ברוך  ַמה־ָּפ&
ד נְ֑גֹו ),יגדניאל ג((טט: אחרי שהטילו לאש את הזה  Z ַוֲעֵב֣ Z ֵמיַׁש֖ ל ַוֲעזְַרָיֽה )א,ודניאל ( הלוא הם ַׁשְדַר֥ ה ִמֽיָׁשֵא֖ ָעֵנ֣ה  )דניאל ג,כה( הה"ד )ֲחנַנְיָ֔

ין  נבוכדנצר ה ֻּגְבִר֣ ה ָחזֵ֜ ר ָהֽא־ֲאנָ֨ ה ָּדמֵ֖ ְוָאַמ֗ ִביָעָא֔ י רביעיא ְרֽ י ְּב֑הֹון ְוֵרֵוּ֙ה ִּד֣ ל ָלא־ִאיַת֣ א ַוֲחָב֖ ין ְּבגֹֽוא־ נּוָר֔ יִ֙ן ַמְהְלִכ֣ ה ְׁשַר֙  ה ְלַבר־ֱאָלִהֽין: סַאְרְּבָע֗
י ְּב֑הֹוןומה ת"ל  ל ָלא־ִאיַת֣ (רש"י: ותוארו של  וריויה . אלא מלמד שהיו סריסים ונתרפאו. וריויה די קדמיתא אין כתיב כאן אלאַוֲחָב֖

(ע"פ רש"י דומה למלאך שראה נבוכדנצר בהיותו עם סנחרב  די רביעאה. הן היו מכבשין לפניו את האור. דמי לבר אלהין רביעי)

  .כשנשרפו אוכלוסיו) 

ב  ),כגכג ' בלקבמ( רש"י �ַחׁש� ְּבַיֲעֹק� י לֹא־ַנ �  כי ראוים הם לברכה שאין בהם מנחשים וקוסמים: - ִּכ
ת יֵ  ת עוד עתיד להיות עת  -וגו' ָאֵמ�ר ְלַיֲעֹקב� ָּכֵע� אשר תגלה חבתן  (כ"ף הדמיון מורה שהוא מדמה עת אחרת לעת הזאת) שהזאתָּכֵע�

כל שהן יושבין לפניו ולמדים תורה מפיו ומחיצתן (מפני שלעיל כתיב ותרועת מלך בו שהוא חבה ... עתיד שתהא עת אחרת כזאת ...)  תלעין
ל, והם ישאלו להם לפנים ממלאכי השרת ַעל ֵאֽ יX: )ישעיהו ל,כ(, וזהו שנאמר ַמה־ָּפ& דבר אחר יאמר ליעקב אינו  ְוָה֥יּו ֵעיֶנ֖יX רֹ֥אֹות ֶאת־מֹוֶרֽ

 לשון עתיד, אלא לשון הוה, אינן צריכין למנחש וקוסם כי בכל עת שצריך להאמר ליעקב ולישראל מה פעל הקדוש ברוך הוא ומה גזרותיו במרום,
  :אלא נאמר להם על פי נביאיהם מה היא גזרת המקום, או אורים ותומים מגידים להם, ואונקלוס לא תרגם כן אנחשים וקוסמיםאינן מ

יX )ישעיהו ל,כ( יX ְוָה֥יּו ֵעיֶנ֖יX רֹ֥אֹות ֶאת־מֹוֶרֽ ַחץ ְוNֽא־יִָּכֵנ֥ף עֹו֙ד מֹוֶר֔ יִם ָל֑ ר ּוַמ֣ ם ֲאדָֹנ֛י ֶלֶ֥חם ָצ֖ ן ָלֶכ֧   :ְונַָת֨

  
 , ]),כגכג ' בלקבמ( רש"י[ ממלאכי השרת(ממחיצת) ומחיצתן לפנים  ]266מלכות, בלק התשע"ו, אדמו"ר ממ"ש, ליקוטי שיחות יח ע'  [דבר

רש"י פרש לעיל (ויקרא א,א) שמלאכי השרת משתמשים בלשון "ויקרא", ואילו בנביאי האומות נאמר לשון "ויקר", לשון ארעי 
ממלאכי השרת. מובן איפוא, שמבחינתו ישנה חשיבות מיוחדת בכך שישראל הם למעלה  וטומאה. דהיינו, שבלעם היה למטה

  .ממלאכי השרת

  ] 266[דבר מלכות, בלק התשע"ו, אדמו"ר ממ"ש ליקוטי שיחות יח ע' - , ו[רש"י], פ' ,ה"ט]ו"תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שבת פ[שילוב בין 

תמביא את התוצאה הבאה:  מחיצתן של צדיקים לפנים ממחיצתן -ו ַיֲעֹקב� לְ (טט: א) לצדיקים וזה מיוצג במלת מלמד רביע, הקב"ה  – ָּכֵע�
לּולְ וזה מיוצג במלת מלמד לישראל  (טט: ב) של מלאכי השרת (טט: יושבין לפניו ולמדים תורה מפיו ומחיצתן לפנים מה ִיְׂשָרֵא�

לשהם שואלים לצדיקים ולישראל  מלאכי השרתג) ַעל ֵאֽ , שהם למטה ממלאכי השרתנביאי האומות וביניהם בלעם  : ד)(טט ַמה־ָּפ&

  מנחשים ולכן אין מחיצתן לפנים ממלאכי השרת.

  אפשר שעל יסוד זה הותקנה ברכת .... ברוך אתה ה' המלמד תורה לעמו ישראל (ובסדר רב עמרם מסיים במלת "ברחמים") .

לברך) [לברך]; דאמר רב חייא בר אשי: זימנין סגיאין הוה קאימנא קמיה ורבא אמר: אף לתלמוד צריך (לחזור ו...  ]בבלי ברכות יא,ב[
דרב לתנויי פרקין בספרא דבי רב, הוה מקדים וקא משי ידיה ובריך, ומתני לן פרקין. מאי מברך? אמר רב יהודה אמר שמואל: אשר 

הינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית קדשנו במצותיו וצונו לעסוק בדברי תורה. ורבי יוחנן מסיים בה הכי: הערב נא ה' אל
. ורב המלמד תורה לעמו ישראלישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כלנו יודעי שמך ועוסקי תורתך, ברוך אתה ה' 

מעולה שבברכות.  המנונא אמר: אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה ה' נותן התורה. אמר רב המנונא: זו היא
  הלכך לימרינהו לכולהו.

המשכים ט לקרוא בתורה קודם שיקרא קריאת שמע בין קרא בתורה י שבכתב בין קרא בתורה ] רמב"ם תפילה ונשיאת כפים פ"ז,ה"י[
נא יי'  שבעל פה נוטל ידיו תחלה ומברך שלש ברכות ואח"כ קורא כ ואלו הן: אשר קדשנו במצותיו וצונו על דברי תורה, ל והערב

אלהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך כל בית ישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך יודעי שמך ועוסקי תורתך ברוך אתה 
, ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה יי' מ נותן המלמד תורה לעמו ישראליי' 

   התורה.
ב') צריך לברך ב'] בין למקרא בין למשנה בין לגמרא. הגה: (ג) בין למדרש ] או"ח הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סי' מז, ס"בשו"ע [

  (ע"פ עטרת צבי: מפני שבכולם לומדים מפסוקים בדרך כלשהי)  .(טור)

  

' ַעל: לב,בלק כב במדבר �אֶמר ֵאָליו� ַמְלַא�? ה�ֹ ה ִהִּכ�יָת� ֶאת-ַוּי נְ -ָמ� ֹוׁש ְרָגִל�יםֲאֹת� &ה ָׁשל�   �Q ֶז
י  ן ִּכֽ �ה ָאֹנִכי� ָיָצ�אִתי ְלָׂשָט� י׃-ִהֵּנ ֶר? ְלֶנְגִּדֽ ט ַהֶּד&   ָיַר"

 ' �אֶמר ֵאָליו� ַמְלַא�? ה�ֹ קטן שני לימודים, שלפחות אחד מהם יוצא מפשוטו. עד כאן האמירה - זקף –קטן - מהפך פשטא מונח זקף –ַוּי
' כאן לכבוד ישראל אמירה עם שם הוי', יים. לבלעם באה עם השם אלהים, דרך שמאל ואחור   .לבלעםרגילותו של  –שיוצא מפשוטו גלוי ַמְלַא�? ה�

' ֹו ) כב,כב( רש"י, בתפקיד שתיים, (א) כפי' קטן- מונח זקף –ַמְלַא�? ה�  (ב) מלחטוא עומלאך של רחמים היה, והיה רוצה למנ - ְלָׂשָט�ן ל�

  פני שהמקום חס על כבוד הבריות לא הרגו. במדרש רבה ועוד, לא הרגו כי אמר "חטאתי"שעמד להרוג את בלעם ומ )כב,לג( רש"יכפי' 

' �אֶמר ֵאָליו� ַמְלַא�? ה�ֹ   קטן- לימוד (ב) משולב בתבנית טעמים רביע ... זקף – ַוּי

ה ִהִּכ�יָת� ֶאת-ַעל ְנ�Q -ָמ� מדרש אגדה [- המלאך כמובא ב קטן, כעין כתוב סתום שלא בא לסתום אלא לפרש על מה בא- רביע ... זקף – ֲאֹת�

' ַעל )כב,לב(] (בובר) במדבר בלק �אֶמר ֵאָליו� ַמְלַא�? ה�ֹ ה ִהִּכ�יָת� -ַוּי  מר לו המלאך תדע מפני מה באתי לא באתי לתבוע ריב האתון. אָמ�
דה לראות פני שכינה לתבוע ריב אומה שלימה, שאתה הולך לקלל, והיא עתי (לפרש היינו), אלא (טט: זה הענין הסתום שלא בא לסתום)
ֹוׁש ְרָגִל�ים שלשה פעמים בשנה, לכך [נאמר]   : ולא אמר שלשה פעמים, ָׁשל�

  הכאת האתון ששרתה את בלעם בנאמנות היא רמז לטבעו הרע שיוצא לפגוע באומה שלא עשתה לו כל רע.
' ַעל �אֶמר ֵאָליו� ַמְלַא�? ה�ֹ �יָת� ֶאת- ַוּי ה ִהִּכ ְנ�Q -ָמ�   קטן, תבנית טעמים העשויה לבטא ענין עצמתי מאד. -יע ... זקףקטן רב-... זקף – ֲאֹת�

' ֶאת) כב,לא( ]מדרש אגדה (בובר) במדבר פרשת בלק[ Rל ה� �י ִבְלָעםS - ַוְיַג מכאן שאין רשות לעיני אדם לראות כמו שנותן לבהמות לראות, שבאתון .  ֵעיֵנ
'נאמר ותרא, ובבלעם נאמר  Rל ה�   רשות כדי לראות המלאכים המהלכים בדרך, מיד היה נבעת ויוצא מדעתו: ולמה כן, שאילו היה לאדם ַוְיַג



  
  

  

  

  בלק- במדבר-40-טטודל/©Jul-22                  26/13                ZZFisher-4 תשפ"בה–תמוז–'ה        

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 
לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא האדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז 

ות הורי והורי ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמהילולא "לב שמחה", 
 בן חיים אריה ויהודית זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמ, לרעיתי

  יהודית

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; ךמא֥רי=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  אטפח֖  מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- קףז;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאעקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק שעור, מחיצה,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  

  (התשע"ז) במדבר בלק כב,ב 1.7
  

' ַעל: לב,בלק כב במדבר �אֶמר ֵאָליו� ַמְלַא�? ה�ֹ ה ִהִּכ�יָת� ֶאת-ַוּי ֹוׁש ְרָגִל�ים-ָמ� &ה ָׁשל� ְנ�Q ֶז   ֲאֹת�
י  ן ִּכֽ �ה ָאֹנִכי� ָיָצ�אִתי ְלָׂשָט� ֶר? ְלנֶ -ִהֵּנ ט ַהֶּד& י׃ָיַר"   ְגִּדֽ
י ד"א מהתשע"ו) ])כב,לב( מדרש אגדה (בובר)[המשך ( ט-ִּכֽ ֶטט׀ ֶהֱחִז֑יָקה) ירמיהו מט,כד( לשון פחד, כמה דתימר. ָיַר" שבזמן שהמלאך הולך , ְוֶר֣

י ָדנִ  )דניאל י,ז( ועומד בדרך אעפ"י שאין האדם רואה אותו מזלו רואה אותו והמזל חרד, הדא הוא דכתיב ה ְוָרִאיִת֩י ֲאנִ֨ ֵּי֤אל ְלַבִּד֙י ֶאת־ַהַּמְרָא֔
י  ר ָה֣יּו ִעִּמ֔ ם ַוּֽיְִבְר֖חּו ְּבֵהָחֵבֽא: (מלבי"ם: פי' חז"ל הנביאים חגי זכריה מלאכי)ְוָהֲאנִָׁשי֙ם ֲאֶׁש֣ ה גְדָֹל֙ה נְָפָל֣ה ֲעֵליֶה֔ ל ֲחָרָד֤ ה ֲאָב֗    N֥א ָר֖אּו ֶאת־ַהַּמְרָא֑

פי' חז"ל שהיו חגי זכריה ומלאכי, שלכן הרגישו בדבר ונפל עליהם חרדה כי היו נביאים, ובכ"ז  )י,ז דניאל( מלבי"ם ְוָהֲאנִָׁשים֙ , ְוָרִאיִתי֩ 
  :לא ראו את המראה שלענין ראיית המלאך פנים אל פנים היה מדרגת דניאל יותר מהם, כמ"ש הוא עדיף מינייהו וכו'

ֶרא וְ  )הדניאל י,(- טט: דניאל מספר ב א ֶאת־ֵעינַ֙י ָוֵא֔ ים ְּבֶכֶ֥תם אּוָפֽז:ָוֶאָּׂש֤ ים ּוָמְתָנ֥יו ֲחגִֻר֖ ד ָל֣בּוׁש ַּבִּד֑ מראה נבואי של המלאך   ִהֵּנ֥ה ִאיׁש־ֶאָח֖
זוהר כרך א (בראשית) פרשת (ראה הסבר בחלומות יוסף  גבריאל, זוהי דרגת הנבואה שהיא ששית החל בדרגת הנבואה של משה רבנו

ם )בר' וישב מ,ה(, הרב יא"מ אייכנשטיין) (זה"ב) (בסוגריים פי' זהר בהירוישב דף קצא עמוד ב    .)ַוַּיַֽחְלמּ֩ו ֲח֨לֹום ְׁשנֵיֶה֝

�אֶמר ֵאָליו� ַמְלַא�? ענין זה מרומז בתבנית הטעמים הבאה ֹ ' ַעלַוּי ה-ה� קטן בתפקיד שתיים, רביע בתפקיד ארבע, -זקףקטן רביע, - ... זקף – ָמ�
אֶמר  )יב ' בהע'במ(- ית ממדרגת נבואת משה מראה, חלום, חידות כנאמר בגלוי נבואי ממדרגה שששתיים ועוד ארבע שווה שש.  ֹ֖ (ו) ַוּי

ע ַּבֲח֖לֹום ֲאַדֶּבר־ּֽבֹו: יו ֶאְתַוָּד֔ ם ֗ה' ַּבַּמְרָא֙ה ֵאָל֣ יֲאֶכ֔ י ִאם־ִיְֽהיֶ֙ה נְִב֣ ן ֽהּוא: ִׁשְמעּו־ָנ֣א ְדָבָר֑ י נֱֶאָמ֥ ה ְּבָכל־ֵּביִת֖ י מֶֹׁש֑ ן ַעְבִּד֣    (ז) Nא־ֵכ֖

יט (ח) ת ּוְתֻמַנ֥ת ֖ה' יִַּב֑ ֹ֔ ה ֲאַדֶּבר־ּ֗בֹו ּוַמְרֶא֙ה ְוN֣א ְבִחיד ה ֶאל־ֶּפ֞   ... רוצה ללמד שרק לבלעם היה גלוי זה ומלוויו לא ידעו מכך כלל. ֶּפ֣

'במדבר בהעלתך יב,ו: ראה גם  ם ה� יֲאֶכ�   )6=  4+  2קטן רביע (- (זקף ְנִב�

ן �ה ָאֹנִכי� ָיָצ�אִתי ְלָׂשָט� היוצא (טט: א) קטן שני לימודים, שלפחות אחד מהם יוצא מפשוטו. - זקף –קטן - פשטא מונח זקףמהפך  – ִהֵּנ
אומנות מלאך של רחמים היה ולו נעשה שטן, וכך אמר [אל] בלעם גרמת לי לשמש ...   יא] מדרש תנחומא (בובר) פרשת בלק{מפשוטו 

ן , שנאמרשאינה שלי �ה ָאֹנִכי� ָיָצ�אִתי ְלָׂשָט�   ִהֵּנ

י...  ]רא"ם[ היוצא מפשוטו) (טט: ב ֶר? ְלֶנְגִּדֽ   :הפך רצוניהולך בו הוא לנגדי, כלומר  (בלעם) , שפירושו בשביל שהדרך הזה שאתהַהֶּד&

  .שחרד ומהר הדרך, שהוא לכעסי ולהמראתי (בלעם)ולפי משמעו: כי חרד הדרך לנגדי. לשון רטט, כי ראיתי בעל הדרך 

י ט- ִּכֽ   ראת"ה נטת"ה, (יראת"ה) ירא"ה  ]טו,כ (וילנא) בלק רמ"ב[נוטריקון  (טט: א) מלת ירט מצב משמעות - מקף כרב – ָיַר"

טד"א (טט: ב)  ֶר?  (טט: ד) ,לשון פחד (טט: ג) בא"ת ב"ש מגן, ָיַר" ט ַהֶּד& [שפת"ח כב,לב, לשון רצון  (טט: ה)בעל הדרך (פי' רא"ם), ָיַר"

   אות ז]

י ֶר?- ִּכֽ ט ַהֶּד&   כיתור לרבות התלהבות בלעם ללכת בדרך זאת,   ]רא"ם[מרכא טפחא, ע"פ  – ָיַר"

י    ])דכב,ל( בלק כ,טו(וילנא) [במ"ר סלוק מגביל עונשו המיידי ויאבד בעתיד כמו האנשים ההולכים עמו  – ְלֶנְגִּדֽ

  

' ַּד ,יט: כב בלק במדבר ף ה& ה ַמה־ֹּיֵס" �ְיָלה ְוֵא�ְדָע� ם ַהָּל +ה ַּגם־ַאֶּת& ה ְׁש֨בּו ָנ"א ָבֶז י:ְוַעָּת� ר ִעִּמֽ   ֵּב"
ה( )במ' בלק כב,יט( ]אלשיך[פירש  המהראוי היה יאמר ואראה, ולא )  ְוֵא�ְדָע� כו', כי אין בזה צודקת  ַמה־ֹּיֵס"ף. או יאמר ואגיד ְוֵא�ְדָע�

Z עִ  )במ' בלק כב,יב(באומרו  נסתפקתי בתשובתו יתברך (בשרים הראשונים) ידיעה. אך אמר, הנה כאשר דבר לי םN֥א ֵתֵל֖ (טט: ומה . ָּמֶה֑

אם היה מחליט הדבר שלא אלך בשליחות זה כלל, או אם חש על כבודי שלא אלך עמהם רק עם נכבדים מהם. ולא נודע  ההסתפקות?)
יאלי ביאור הדבר. אך עתה  ר ִעִּמֽ ' ַּדֵּב" ף ה& ה ַמה־ֹּיֵס" רוש . ואם הפי(טט: מהראשונים) , כי אדע כוונתו כי הרי אתם נכבדים מהםֵא�ְדָע�

  :הוא לעקור השליחות, יפרש ולא יניחני לטעות פעם שנית

ה (ובלשון  מדבר שנאמר במקצת ונוהג בכל, קטן במלה אחת, כעין מידה (יח) מל"ב מידות לר' אלעזר בריה"ג-מונח זקף – ְוֵא�ְדָע�
האם אלך עם כבוד מתאים  הירושלמי ריבה וריבה את הכל). בלעם עוטה איצטלת ירא ה'. תשובת ה' הפעם תברר גם על הקודמת

  למעמדי או לא אלך כלל.

' ף ה&   (א) להוסיף (ב) לחדול. במצב (א) שתי אפשרויות לרעת ישראל, לטובת ישראל.  ַמה־ֹּיֵס"ףמצב משמע מלת - מקף כרב – ַמה־ֹּיֵס"

' ף ה& גור [בנבואה לרעת ישראל. פירש  מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב. בלעם מצפה למצב (א) לתמיכה מה' – ַמה־ֹּיֵס"

וכתב הרא"ם דכל זה על דרך 'ניבא ולא ידע מה ניבא' (ר' רש"י בראשית מה, יח). וכוונתו, שאם ידע מה ...  )במ' בלק כב,יט( ]אריה
כי לנבואה  לא היה שואל עוד מאת הקדוש ברוך הוא לקללם. ואין צריך לדבריו, (טט: היה נוקט במשמעות מלת  "יוסף" כלחדול) ניבא,

  :וגו'כזאת שלא דיבר אליו הקדוש ברוך הוא, רק שהוא נתנבא, אפשר להתבטל, 

' מלמדנו  ]במדבר רבה (וילנא) פרשת בלק פרשה כ סימן י[אבל  ף ה& ה ַמה־ֹּיֵס" שמתנבא שעתיד הקדוש ברוך הוא להוסיף להם ְוֵא�ְדָע�
  וזה ניבא ולא ידע מה ניבא. .ברכות על ידו

  

ר ִעִּמֽ  וזה גסות רוחו  לקב"ה (רבוי קרבה) בהתקרבות יתירהבלעם סבור שהוא  [העמק דבר]מרכא (רבוי) סלוק (הגבלה), ע"פ  – יַּדֵּב"
  . , אלא הגיד לו אם לקרוא לך וגו'(היינו הגבלה ומיעוט קרבה לבלעם)של בלעם, אבל הקב"ה לא דבר עמו כלל 

  

  הסבר הלכתי בתוכן הפסוק:

+ה )לק כב,יטבמ' ב( ]מדרש אגדה (בובר)[ ה ְׁש֨בּו ָנ"א ָבֶז י אמר להם בלעם. ְוַעָּת� ר ִעִּמֽ ' ַּדֵּב" ף ה& ה ַמה־ֹּיֵס" אם ירצה שאלך עמכם , ְוֵא�ְדָע�
ואם לאו יחשוב אצלו בלק שאם יכבדני כאשר אמר אלי לאמר שאני מניח ציווי ה' אלהי, לא שאיני יכול לקללם כי אוכל, אבל איני 

  :רוצה לעבור את מאמרו

בלעם מתפאר ביכולתו להזיק. תחילת פרשת בלק מספרת על פעילות בלעם בלילות כדי להשרות על עצמו  ]מדרש אגדה (בובר)[י לפ
  כוחות היזק. הלילה הוא זמן ההיזק. פרשת בלק מגלה יסודות בהכנה לשינה בלילה שעל ידם בני ישראל מגינים על עצמם מהיזק הלילה.

  

ם הבאים מפורש ע"י רש"י כמקור לקריאת שמע על המיטה, הפסוק השני בעל תוכן דומה על הגנת ה' על הפסוק הראשון מבין שני הפסוקי
  עמו.

ה:ג,כד: כ בלק במדבר ים ִיְׁשֶּתֽ ֶרף ְוַדם־ֲחָלִל& ֹ�אַכל ֶט� א ִיְׁשַּכב� ַעד־י �ֹ י ִיְתַנָּׂש�א ל ּום ְוַכֲאִר& יא ָיק�   ֶהן־ָעם� ְּכָלִב�

ל מֹוִצי֣אֹו :ח,כד בלקבמדבר  יו יְִמָחֽץ: ֵא֚ ם ְוִחָּצ֥ ם יְגֵָר֖ יו ְוַעְצמֵֹתיֶה֛ ל ּגֹוִי֣ם ָצָר֗ ם ֑לֹו יֹאַכ֞ ת ְרֵא֖ ֹ֥ יִם ְּכתֹוֲעפ   ִמִּמְצַר֔
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לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא האדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז 

ות הורי והורי ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמהילולא "לב שמחה", 
 בן חיים אריה ויהודית זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמ, לרעיתי

  יהודית

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; ךמא֥רי=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  אטפח֖  מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- קףז;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאעקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק שעור, מחיצה,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

ֶרף ),כדכגבלק  'במ(מוצאים מקור לקריאת שמע על המיטה  בברכות בלעם אַכל ֶט֔ ֹ֣ בלילה על מטתו  -  N֤א יְִׁשַּכב֙ (שם)  ]רש"י[ N֤א יְִׁשַּכ֙ב ַעד־י
ומחבל כל מזיק הבא לטרפו. כיצד, קורא את שמע על מטתו ומפקיד רוחו ביד המקום, בא  (שפת"ח ב לשון חבלה) בוא אוכלעד שה

  .)יְִׁשֶּתֽה יםְוַדם־ֲחָללִ֖  ),כדכגבלק  'במ((שפת"ח ג היינו  חללים גמחנה וגייס להזיקם, הקדוש ברוך הוא שומרם ונלחם מלחמותם ומפילם

ל ) תה' צא(" מלמד מדוע נכללו בקריאת שמע שעל המיטה מזמור בל כל מזיק הבא לטרפוומח" ]רש"י[אפשר שמאמר  ֶתר ֶעְל֑יֹון ְּבֵצ֥ ֵׁשב ְּבֵס֣ ֹ֭ י
י יְִתלֹוָנֽן: ַּד֗ ָבְר֗חֹו ִמְּפֵנ֤י׀ ַאְבָׁש֬לֹום ְּבנֹֽו: הפותח) תה' ג(ומזמור   ַׁש֝ ד ְּב֝  יראחד מהם נקרא ש ששניהם נקראים שיר של פגועין, ולפחות  ִמזְ֥מֹור ְלָדִו֑

  של נגעים שלא בהקשר לקריאת שמע שעל המיטה.

ֶתר ֶעְל֑יֹון ) תה' צא,א( המזמור ֵׁשב ְּבֵס֣ ֹ֭ . מאן דאמר דנגעים, דכתיב: נגעיםשיר של באחד משני השמות  [בבלי שבועות טו,ב]- נקרא בי
ב ְּבָאֳהֶלXֽ: )תה' צא,י( גַע Nא־יְִקַר֥ נֶ֗ ֶלף )תה' צא,ז( :, דכתיבפגעיםומאן דאמר , ְו֝ ל ִמִּצְּדX֨׀ ֶא֗ ֹ֤ ל ) תה' צא,א( ואומר. יִּפ ֶתר ֶעְל֑יֹון ְּבֵצ֥ ֵׁשב ְּבֵס֣ ֹ֭ י

י יְִתלֹוָנֽן: ַּד֗ ְמָּת ְמעֹוֶנXֽ:) תה' צא,א( עד ַׁש֝ ְל֗יֹון ַׂש֣ י ֶע֝ ה ֣ה' ַמְחִס֑ ָבְר֗חֹו ִמְּפֵנ֤י) תה' ג,א(, וחוזר ואומר ִּכֽי־ַאָּת֣ ד ְּב֝ עד  ׀ ַאְבָׁש֬לֹום ְּבנֹֽו:ִמזְ֥מֹור ְלָדִו֑
  .סופו

ים ָעָלֽי:) תה' ג,ב( פגועיןואי זהו שיר שני מזמורים מהווים שיר פגועין.  [ירושלמי שבת פ"ו,ה"ב]- ול ים ָקִמ֥ ִּב֗ י ַר֝ וכל  ֭ה' ָמֽה־ַרּ֣בּו ָצָר֑
ָבְר֗חֹו ִמְּפֵנ֤י׀ ) תה' ג,א(א בפסוק (טט:  בסידורים נוסח ספרד בקריאת שמע על המיטה מתחילים בפסוק ב כמו שכתוב כאן ול המזמור ד ְּב֝ ִמזְ֥מֹור ְלָדִו֑

ֶתר ֶעְל֑יֹון ) תה' צא,א( (טט: וגם) .)ַאְבָׁש֬לֹום ְּבנֹֽו: ֵׁשב ְּבֵס֣ ֹ֭ ְמָּת ְמעֹוֶנXֽ:) תה' צא,א( עדי ְל֗יֹון ַׂש֣ י ֶע֝ ה ֣ה' ַמְחִס֑ (בסידורים שלנו אומרים כל  ִּכֽי־ַאָּת֣

  )מיטהשעל ה המזמור בקריאת שמע

  

  מרמז בתבניות טעמיו לחלק מההתכוננות לשינה.) ב,יטכבלק  'במ(אפשר כי פסוק 

ה) ב,יטכבלק  'במ(   המלה היא רמז לתשובה (רב אבא שאול בן ציון) – ְוַעָּת�

ה ו הספרים כתב ...  ]משנה ברורה סימן רלט ס"ק ט[בתפקיד קודם לשינה.  ְׁש֨בּורביע, ארבעה שלבים, טעם קדמא במלת  – ְוַעָּת�
ואם ימצא שעשה עבירה  ((טט: ב) ווידוי)נכון לאדם שיפשפש במעשיו שעשה כל היום ((טט: א) בדיקת מעשיו) שבלילה קודם השינה 

ויקבל ע"ע שלא לעשותה עוד ובפרט בעונות המצויים כגון חניפות שקרים ליצנות לשה"ר וכן עון ((טט: ג) קבלת תיקון) יתודה עליה 
[מגילה  גם ראוי למחול לכל מי שחטא כנגדו וציערו ובזכות זה האדם מאריך ימים ((טט: ד) מחילה)בדיקה ביותר.  בטול תורה צריכים

  .כ"ח]
? אמר להם: מימי לא במה הארכת ימיםשאלו תלמידיו את רבי נחוניא בן הקנה:  ]בבלי מגילה כח, א[-((טט: ד) מחילה) בלבד מקורו ב

  מטתי קללת חברי, וותרן בממוני הייתי.  נתכבדתי בקלון חברי, ולא עלתה על
, אתא (שנשא את חפירה על כתפו)  כי הא דרב הונא דרי מרא אכתפיה -לא נתכבדתי בקלון חברי  - ממשיכה הגמרא במאמר שלא שייך לענינו

(אם בעירך  דרי –ית במאתיך : אי רגילת דדר(רב הונא לרב חנא) . אמר ליה(רצה לקחת את האת ולכבדו)  רב חנא בר חנילאי וקא דרי מיניה
   .(לא נוח לי בכך) , לא ניחא לי(אני אתכבד בבזיונך) אתייקורי אנא בזילותא דידך -, ואי לא אז תשא) –אתה רגיל בנשיאת את 

ליה  (מוחל)כי הא דמר זוטרא, כי הוה סליק לפורייה אמר: שרי  - ולא עלתה על מטתי קללת חברי שיכה הגמרא במאמר ששייך לענינו) מ(מ
  .לכל מאן דצערן

') ב,יטכבלק  'במ( ף ה& [מ"ב -וה [מגילה כח,א]מרכא טפחא, בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב וזה רמז למאמר  – ַמה־ֹּיֵס"

  ובזכות זה האדם מאריך ימים רלט סק"ט]

ם) ב,יטכבלק  'במב  +ה ַּגם־ַאֶּת& ם הקשורים לנושא ווידוי על המיטה והשונים מרכא תביר טפחא, בתפקיד כעין קבוצת פרטי – ָנ"א ָבֶז
  בהלכותיהם לגבי ענין מסוים בקשר לנושא. 

ם) ב,יטכבלק  'במ( מצב סוגיית אמירת וודוי לפני שינה (א) עדות המזרח נוהגים לומר וודוי פרט ליום שאין אומרים בו - מקף כרב – ַּגם־ַאֶּת&
מוזכר כי גם השל"ה (שהיה  אוצר החכמה] 95מועדים ע'  –רי"ג מצוות השלם [ת, אבל בספר [סידור אור השנים]תחנון ובמוצאי שבת 

אשכנזי מזכיר זאת[[חולין דרך חיים תוכחת מוסר אות קע, אליה רבה או"ח סי' רלט ס"ק ג, ראה זוהר פ' צו [דף כט ב] ] (ב) מנהג אשכנז 
שלא לומר אם אמות תהא  (ס,א) ינו נכון דאיתא בברכותונראה לומר שא נוהגין לומר וידוי שכיב מרע קודם השינה [באר היטב]כתב 

עליו ויקבל  מיתתי כפרה דלא ליפתח פיו לשטן לכן אין לאומרו רק יפשפש במעשיו שעשה כל היום אם ימצא שעשה עבירה יתודה
  (וההמשך כמו מ"ב) שלא לעשותו ובפרט בעבירות

רצון מלפניך ה' אלהי שתצילני מזה וכיוצא בו, ואל יארע בי דבר תנו רבנן, הנכנס לבית המרחץ אומר: יהי  ]בבלי ברכות ס, א[
תהא מיתתי כפרה לכל עונותי. אמר אביי: לא לימא אינש הכי, דלא לפתח פומיה לשטן;  - קלקלה ועון, ואם יארע בי דבר קלקלה ועון 

  .דאמר ריש לקיש וכן תנא משמיה דרבי יוסי: לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן

  

י ִיְתַנָּׂש�א-ֶהן: כד,בלק כג במדבר ּום ְוַכֲאִר& יא ָיק� א ִיְׁשַּכב� ַעד       ָעם� ְּכָלִב� �ֹ ֶרף ְוַדם-ל ֹ�אַכל ֶט� ה׃-י ים ִיְׁשֶּתֽ   ֲחָלִל&
ּום -ֶהן )במ' בלק כג,כד(] רש"י[ יא ָיק� כשהן עומדים משנתם שחרית, הן מתגברין כלביא וכארי לחטוף את המצות,  -וגו' ָעם� ְּכָלִב�

  ת שמע ולהניח תפילין: ללבוש טלית לקרוא א
<א> א'] א') יתגבר [א] כארי לעמוד בבוקר (א) לעבודת בוראו, * א <ב> ] סעיף א[ ]שו"ע או"ח הלכות הנהגת אדם בבקר סי' א[

  ) [ב] השחר. הגה: ב'] ועכ"פ לא יאחר זמן התפלה (ג) שהצבור מתפללין(טט: מ"ב להלן) שיהא א) הוא מעורר (ב
יא ָיק� -ֶהן קטן מלמד על שני דברים, פשטא מלמד על כפשט הכתוב, אפשר שקימה בזריזות -קטן, זקף- פשטא מונח זקף – ּוםָעם� ְּכָלִב�

יטול מים על ידיו ג' פעמים כראוי  [משנה ברורה סי' א ס"ק (ב)]ודבר שני יקדים קימתו. מצד קיום מצוות אפשר ששני הדברים הם ע"פ 
באין מים כשיעור יטול מעט או ינקה ידיו בכל מידי דמנקי ויברך (ואם השכים בלילה ואינו להעביר רוח הטומאה (עדיף ליד מקום שנתו) ו

ממשיך לישון) ילמוד כדין התלמוד והפוסקים. אפשר שטעם מונח מוסיף מצב ביניים כאשר אין מים ליד משכבו ילך אל מקום המים דעה 
  לך במרוצה שלא להשהות רוח רעה על ידיו.(א) פחות מד' אמות כל פעם דעה (ב) כתב בשערי תשובה דעדיף שי

  או נאמר ששתי המצוות הן: ס"ק (ב) נטילת ידיים, ס"ק (ג) מצווה להתפלל עם הציבור אעפ"י שלא יעבור זמן תפלה.

אפשר שזה  וזהו סוד שויתי ה' לנגדי תמיד וזה תועלת גדול לענין היראה....  שיצייר בנפשו תמיד איך שהוא עומד לפני הש"יובס"ק (ד) ... 
  ש'ויתי י'ה... א'חד נ'גדי ת'מיד ִיְתַנָּׂש�אמרומז במלת 

כתב שיאמר עוד קודם לנטילת ידיו: "מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרתי בי נשמתי רבה אמונתך". אפשר שזה  [בקיצור שו"ע]- ו
ּום-ֶהןמרומז במלים  יא ָיק� י ִיְתַנָּׂש�א ָעם� ְּכָלִב� י (אני), ממלת  –נ, ממלת כלביא  –א, ס"ת הן  –ה), ס"ת כלביא מ (מוד –ס"ת יקום  ְוַכֲאִר&

ר (רבה), מהמלים "יקום וכארי  –כל (מלך), מלת יקום = וקים, ממלת כארי  –מ, תחילת מלת כלביא  –ל (לפניך), ס"ת עם  –כלביא 
  מונתך.יתנשא" לחלץ מלת (אמונתך).. מורכב חלק מהמשפט: מודה אני לפניך מלך ... וקים ... רבה א
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לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא האדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז 

ות הורי והורי ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמהילולא "לב שמחה", 
 בן חיים אריה ויהודית זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמ, לרעיתי

  יהודית

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; ךמא֥רי=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  אטפח֖  מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- קףז;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאעקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק שעור, מחיצה,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  (התשע"ח) (בהשתתפות נחלת יעקב) במדבר בלק כב,ב 1.8

  

ִים ַוְיַכ&ס ֶאתבמדבר בלק כב,יא:  �ה ָהָעם� ַהֹּיֵצ�א ִמִּמְצַר� �ין ָהָא�ֶרץ-ִהֵּנ   ֵע
ָבה  ה ְלָכ�ה ָקֽ יו׃-ַעָּת� ֹו ְוֵגַרְׁשִּתֽ ֹו אּוַל"י אּוַכ+ל ְלִהָּל"ֶחם ּב&   ִּלי� ֹאת�

ה   דים מצירוף פי' רש"י ומלבי"ם.טעם רביע עשוי לרמז לארבעה דברים הנלמ– ַעָּת�

  :מפרט שני דברים [תנחומא ה]ע"פ  )כב,יא ' בלקבמ( ]רש"י[

ָבה )כב,יא((א)  תנ"י ח, במדב"ר פ"כ,ט,  [תורה שלמה צ] :)הקללה יותר [שפת"ח ג]( ומפרש גשהוא נוקב ,בזו קשה מארה לי -  ִּלי� -ָקֽ
קורות הנ"ל. ובחי' רד"ל לתרגום (וי' כד,יא) ויקב, שיזכיר בפירוש ילקו"ש ורש"י ומדא"ג. ומ"ש שנוקב השם ומפרש אינו בכל המ

ָבהשפי'  [אור החיים], שם ישראל   ., שיפרש שאינו מאררו אלא בערך מלחמת מואב שיהיו ישראל מוכנעים לפני מואביםִּלי� -ָקֽ

יו(ב)  הארץ, איני מבקש אלא להסיעם מעלי, ובלעם  ובלק לא אמר אלא ואגרשנו מן דמן העולם. -  (טט: ללא פירוט לכן משמעו) ְוֵגַרְׁשִּתֽ
  היה שונאם יותר מבלק:

ֹו (כב,יא)לדברי בלעם ויוסר הפחד מלבם ועי"ז  )כב,יא( ]מלבי"ם[ , שעי"כ יצאו גבורי מואב למלחמה, והגם אּוַל"י אּוַכ+ל ְלִהָּל"ֶחם ּב&
ולא יקרב אל ארצי בראותו מלחמה. והנה מה שלא נכה בו עד שאגרשנו מן הארץ בכ"ז ע"י שיצאו למלחמה נגדו וגרשתיו מגבולי 

ָבה ששינה בלעם ואמר שבלק אמר הגם שבלק אמר לכה ארה, זאת הבין מדברי בלק, שאם בלק אינו רוצה רק שיארר אותם , ְלָכ�ה ָקֽ
המארה  לבד למה שולח שיבוא אצלו הלא המארה תחול על המאורר גם מרחוק, ולמה יטריח אותו בחנם שיבא אליו, וע"כ שחוץ מן

צריך הוא גם אל הקבוי שהוא פרישת הקללה ופרסומה כדי לחזק ידי אנשי המלחמה שנפל עליהם אימתה ופחד וע"ז צריך שיבא 
לארץ מואב דוקא ויפרש הקללה במעמד כלם שבזה יוסר מהם הפחד שנפל עליהם ויצאו להלחם, ואחר שהבין שה' לא יסכים שיאור 

  :"פ יסכים על הקבוי שבזה לא יחליש כח ישראל רק יחזק לב אנשי מואב להסיר המורך מלבםאת העם כי ברוך הוא לה', חשב שעכ

משמע שבדברי בלעם יש ארבעה פרטים. (א) ארה, שיכולה לחול מרחוק; (ב) קבה, פרסום  [מלבי"ם]פי'  םע [רש"י]ע"י צירוף פ'
לפי  [אור החיים]ומר ש"קבה" קל מ"ארה" ופי' , ומשמע מהמלבי"ם שבלעם מנסה לכדי לחזק ידי אנשי המלחמההקללה במקום 

 וגרשתיו מגבולי ולא יקרב אל ארצי בראותו מלחמה.בלעם קבה הוא רק לענין התחזקות מואב נגד ישראל ולא קללה רחבה יותר;  (ג) 

  תוספת של בלעם לגרשם מן העולם. [תנחומא ה]ע"פ  ]רש"י[(ד) ע"פ פ'

  

  בלת רק בין מואב וישראל, אבל כוונת עצמו היא ההפך לפגיעה גדולה בבני ישראל.: בלעם מציג שמדובר בפעולה מוגככותרת

ָבה ֹו-ְלָכ�ה ָקֽ   קטן שני לימודים, שלפחות אחד מהם ע"פ תבנית מהפך פשטא יוצא מפשט הכתוב,- קטן, זקף- מהפך פשטא זקף -  ִּלי� ֹאת�

אם כוונתו האמיתית ש"קבה" חזק מ"ארה" אז להפך מתכוין  אם "קבה" חלש מ"ארה" אז בלעם מתכוין רק לעזור למואב נגד ישראל. אבל
  להזיקם לתמיד.

ָבה וכאן רוצה ללמוד לפעם  כט)-וי' מצ' טו,יד וע"פ (לי" (א) לפעם זאת (ב) לפעם אחרת - מצב למשמעות הצרוף "קבה- מקף כרב – ִּלי� -ָקֽ
  הזאת.

ָבה י (כב,ו)- עצמי", (א) משמע לבלק כאמר במצב למילת "לי" שימוש במילת "לי" במשמע ל"- מקף כרב – ִּלי� -ָקֽ א ָאָֽרה־ִּל֜  ְוַעָּת֩ה ְלָכה־ּנָ֨

ָבה(כב,יא) (לעצמו של בלק ולאו דווקא למואב) (ב) וכאן בלעם כביכול חוזר על מאמר בלק ובאומרו  ֹו-ְלָכ�ה ָקֽ היות ושינה  ִּלי� ֹאת�
תוספת של בלעם לגרשם מן  [תנחומא ה]ע"פ  ]רש"י[ירוף פ'"בלעם", ועם צ- , אז "לי" משתנה מ"בלק" ל[רש"י]מ"ארה" ל"קבה" לפי פ'

  העולם. כנראה שכאן התורה מלמדת שזה מצב (ב) ל"עצמו" של בלעם ולא של בלק.

  

יו (כב,יא) ֹו ְוֵגַרְׁשִּתֽ   אּוַל"י אּוַכ+ל ְלִהָּל"ֶחם ּב&

ֶרץ (כב,ו) - בלק בקש  ּנּו ִמן־ָהָא֑ י אּוַכל֙ נֶַּכה־ּ֔בֹו ַוֲאגְָרֶׁש֖ קטן מלמד על שני דברים, (א) חיזוק אנשי - זקף – נֶַּכה־ּ֔בֹו [מלבי"ם]שע"פ  , אפשר אּוַל֤
י אּוַכל֙  (כב,ו)המלחמה של מואב לצאת למלחמת מגן (שזה מוציא מפשט הכתוב ומרומז בתבנית  מהפך פשטא; (ב) הפשט הכאה  – אּוַל֤

ֹו (כב,יא) כמרומז בתבנית הטעמים של שתגרש את בני ישראל מגבולות מואב. אבל בלעם מפרש הקריאה כמלחמה מרובה   -  ְלִהָּל"ֶחם ּב&

  מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב. 

ֹו (כב,יא) [תולדות מרכא תביר מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא באופן שונה ביניהם, ע"פ  -  אּוַל"י אּוַכ+ל ְלִהָּל"ֶחם ּב&

בישראל מלחמת קללה ומחשבה. ובשעת הקללה בלק ילחם בישראל מלחמת חרב,  קבוצת הפרטים הם בלק ובלעם. בלעם ילחם יצחק]
  והרואים יחשבו שבלק בגבורתו נצחם.

ֹו (כב,יא) תביר מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים הקשורים לנושא שלא חל עליהם משהו הקשור לנושא. שמהשמועה  -  אּוַכ+ל ְלִהָּל"ֶחם ּב&
שהיה אפשר שכוונת בלק לא היה שיקלל לישראל, אלא שישמעו ישראל שבלק שולח  ... [תולדות יצחק]לבדה תמנע המלחמה. ע"פ 

. טט: אפשר שמואב ידעו שכאשר מלך אדום סירב לתת מעבר לישראל דרך ארצו לבלעם שיבוא לקללם, וכשישמעו ישראל יברחו משם

ואב לא ידעו שישראל נסובו מפני שנצטוו לא כא). מ –ויצא נגדם בעם כבד ובחרב, ישראל סבבו ממנו ופנו לדרך אחרת (במ' חקת יח 
 'דב(לפי שנאסרו ישראל להלחם בבני עשו שנ' ...  ]מדרש תנחומא (ורשא) פרשת חקת סימן יח[ - להלחם באדום בני עשו. כנדרש ב

ם ּוַאל־ִּתְתָּג֣ר  )ב,ה י ָב֔ ן ִּכ֠ ם ָלֶכם֙  Nֽא־ֶאֵּת֤   (טט: ארץ עשו) ֵמַֽאְרָצ֔

יו (כב,יא)   תוספת בלעם לגרשם מן העולם.  [תנחומא ה]ע"פ  ]רש"י[גירוש מוגבל. אבל לפי פ' בלק בקשסלוק בתפקיד הגבלה.  – ְוֵגַרְׁשִּתֽ

  

�אֶמר ֱאGִהים� ֶאלבמדבר בלק כב,יב: ֹ א ָתֹאר� ֶאת-ַוּי �ֹ א ֵתֵל&? ִעָּמֶה�ם ל "ֹ ם ל ּו? ֽהּוא׃-ִּבְלָע� י ָבר& ם ִּכ"   ָהָע�
שלח לי לשון ארור שהיא קללה קטנה מקבה, הקדוש ברוך הוא ישיב לא (בלק)שי"ת שואם אומר ל... בלעם אמר ...  [תולדות יצחק]

שלח לי קבה, והשי"ת ישיב לא תקוב וישאר לי מקום (בלק)תאור ולא ישאר לי מקום כלל ועיקר שאקללם, ולכן אומר להקב"ה ש
א ָתֹאר� ֶאת (כב,יב) י אומר לךלקללם בלשון ארור, והקב"ה שידע מחשבתו הרעה אמר ליה הבנתי מחשבתך הרעה, לכן אנ �ֹ ם-ל  ָהָע�

  .אפילו בלשון ארור

א ָתֹאר� ֶאת (כב,יב) �ֹ ם-ל מורה שלפחות אחד מהלימודים  מהפך פשטאבתפקיד שני לימודים, קטן - קטן, זקף- מהפך פשטא זקף – ָהָע�

א ָתֹאר�  (כב,יב)כאן  [תולדות יצחק]יוצא מפשוטו של הכתוב. ע"פ  �ֹ   כל סוג של קללה.הוא הגבלה המונעת  ל

ּו? י ָבר& סלוק מגביל הברכה  – ֽהּואמרכא טפחא, כעין קבוצה העשויה להתרחב, הוא ברוך מבורכים אבותיו, מבורכים בניו  –ִּכ"
  הנשגבה רק לעם ישראל.
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לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא האדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז 

ות הורי והורי ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמהילולא "לב שמחה", 
 בן חיים אריה ויהודית זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמ, לרעיתי

  יהודית

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; ךמא֥רי=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  אטפח֖  מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- קףז;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאעקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק שעור, מחיצה,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

ל־ַאְרְצֶכ�ם ,יג: כבבלק במדבר  ּו ֶאֽ ק ְלכ& ֹ�אֶמר� ֶאל־ָׂשֵר�י ָבָל� ֶקר ַוּי � ָקם ִּבְלָעם� ַּבֹּב� ם:        ַוָּי ? ִעָּמֶכֽ "Gי ַלֲה ' ְלִתִּת& [י ֵמֵא�ן ה�   ִּכ
ֶקר  (כב,יג)מתחיל כמו ה (כב,כא)בפסוק  ]אדמו"ר ממ"שלקוטי שיחות חכ"ח, [נתחיל הסבר פסוק זה מהסבר  � ָקם ִּבְלָעם� ַּבֹּב� ו תוכן, (אותַוָּי

להזכיר לפני הקב"ה "קלקולי שורה" של בני ישראל  בלעם משנה ממנהגו הקבוע ועושה "קלקולי שורה" כדי אותו ניקוד, אותם טעמים).
  במדבר כדי שחס וחלילה יסיר אהבתו מהם ובכך יתאפשר לבלעם לקטרג.

ֶקר (כב,יג) � ָקם ִּבְלָעם� ַּבֹּב� שינויים ממנהג הקבוע. ביחד  ם, ומהפך פשטא בתפקידבתפקיד שניקטן - קטן, זקף- מהפך פשטא זקף – ַוָּי
  שורה". שני שינויים, שני "קלקולי

ׁש ֶאת־ֲאֹתנ�^  כא)כב,( ]רש"י[נעיין בפ' (קלקול א)   ַּיֲחֹב&  ל] ח"שפת[וכהסבר שחבש הוא בעצמו.  ,למכאן שהשנאה מקלקלת את השורה - ַוֽ

ֶקר  (כב,יג)פסוק (כב,כא) מתחיל כמו היות ווגו'. כיון שקם בבוקר קודם שקמו נעריו כדי למהר ולילך  � ָקם ִּבְלָעם� ַּבֹּב� אותו תוכן, אותו (ַוָּי
שיצא מהנהגתו הקבועה, שלא כהרגל אנשים ". השנאה מקלקלת את השורה(כב,יג) "- ניקוד, אותם טעמים), מוצע לומר כי אפשר שגם ב

  . תוכן דבריו מרומז בהמשך הפסוק.שרי מואבעם בעצמו לדבר מיהר וחשובים שיש להם משרתים, 

[י ֵמֵא�ן ה� סיפא שמה(קלקול ב) מוצע לומר  ם:ִּכ ? ִעָּמֶכֽ "Gי ַלֲה אומר מפורשות לשרי בלק שהוא יוצא מרגילותו  מתגלה שבלעם ' ְלִתִּת&
  עם אנשים לא חשובים.  דברלדבר רק עם אנשים חשובים מאד ובגלל הנושא הוא מואיל (מתרצה) ל

ק (כב,יג) ֹ�אֶמר� ֶאל־ָׂשֵר�י ָבָל�  מהפך פשטאא תוכן ולתבנית הטעמים הקודמת. לללסיבות  תיבתפקיד שקטן - קטן, זקף- זקףמונח פשטא  – ַוּי

ּורמז להם (א) ששונא לישראל ומזדהה עם בקשת בלק לקלל את ישראל; (ב)  טפחא בתפקיד שנוי, אמנם איני הולך עמכם, אבל  – ְלכ&

ל־ַאְרְצֶכ�םמהרו  ב) כל ארץ מואב. מצב (א) שארית ארץ מואב ששלחה אתכם (אחרי כיבוש חלק ארצם בידי סיחון) (-מקף כרב – ֶאֽ
   מואב.- אפשר שמרמז שכביכול יעזור להחזיר כל ארץ

  אם אינו הולך מה יש למהר? 

' (כב,יג) [י ֵמֵא�ן ה� קטן מלמד על שני לימודים, טעם יתיב בא במקום טעם פשטא במילה בת הברה אחת או שתי - קטן, זקף- יתיב מונח זקף – ִּכ
ילקוט שמעוני בלק [ע"פ  .מגלה אחדמסתיר אחד ולמניעת הליכתו. בלעם  נימוקיםכך. שני הברות והיא מלעלית. תפקידו כאן כעין דווקא 

-לקים ב- את מה שהוא העדיף להבין מדבר א ומגלהלקים לא ללכת לקלל, - סיבת מניעת הליכתו כי כך ציווהו א מסתירבלעם  ]רמז תשסה

םעם הדגש על  N֥א ֵתֵלZ֖ )ב(כב,י  )ג(כב,יאפשר שזה גם מרומז במקף של ל בלעם שימתין לשרים נכבדים מאלה, לקים חס לכבודו ש- שא ,ִעָּמֶה֑

וגם לתאוות ממונו. בלק הבין זאת כפי  בכך גילה את רוחו הגבוהה לכבודמצב השרים (א) אלה שלפניו, (ב) נכבדים מהם. - כרב ֶאל־ָׂשֵר�י
ד  (כב,יז)- שמתגלה ב ֹ֔ ד ֲאַכֶּבְדX֙ ְמא ב- יִֶּתן- ִאם (כב,יח)- לה בעצמו ב, וכפי שבלעם מגִּכֽי־ַכֵּב֤ ֶסף ְוזָָה֑   .ִל֥י ָבָל֛ק ְמN֥א ֵבי֖תֹו ֶּכ֣

  אחת מהמידות הרעות של בלעם "רוח גבוהה" היינו תאוות כבוד. לפחות מתגלה   )ג(כב,י- בפסוק 

ק (כב,יג) ֹ�אֶמר� ֶאל־ָׂשֵר�י ָבָל� ֶקר ַוּי � ָקם ִּבְלָעם� ַּבֹּב� קיסרים (כאן בין סלוק לאתנח) כעין הקש, דבר החוזר קן בין שני - קטן ... זקף- זקף – ַוָּי
וקורה. ההקש נלמד מהשוואת מידות טובות של אברהם אבינו לעומת מידות רעות של בלעם, והשלכות ההקש אל תלמידיהם ואל כל 

  בהם לעבודת ה'.  שם טוב מלמד שהמידות הנקראות רעות זה כאשר לא משתמשים- הדורות. יש דעות שונות לגבי משמעות המידות. הבעל

  

ל־ַאְרְצֶכ�ם  (כב,יג)] ילקוט שמעוני תורה פרשת בלק רמז תשסה[ ּו ֶאֽ ק ְלכ& ֹ�אֶמר� ֶאל־ָׂשֵר�י ָבָל� ֶקר ַוּי � ָקם ִּבְלָעם� ַּבֹּב� לא אמר  וגו',ַוָּי
ם:להם לא נתן לו הקדוש ברוך הוא רשות לילך ולא לקלל, אלא  ? ִעָּמֶכֽ "Gי ַלֲה ' ְלִתִּת& לילך עם אלו אלא  כבודךאמר לי אינו  ֵמֵא�ן ה�

ם ֲהZN֥ ִעָּמֽנּו ,יד)בלק כב' במ( (טט: השרים לבלק) עם גדולים מהם שהוא חפץ בכבודי, לכך אמרו ן ִּבְלָע֖ ֶסף ֖עֹוד  ,טו)בלק כב' במ( , לפיכךֵמֵא֥ ֹ֥ ַוּי
ים ֵמֵאֶּֽלה: ים ְונְִכָּבִד֖ ים ַרִּב֥ ק ְׁשNַ֣ח ָׂשִר֔ ה ָאַמ֙ר ָּבָל֣ק ֶּבן־ִצּ֔פֹור ַאל־ָנ֥א ִתָּמַנ֖ע ֵמֲהZN֥ ֵאָלֽי: ז),טבלק כב' במ( ָּבָל֑ ֹ֤ אְמרּו ֗לֹו ּכ ֹ֣ ד  ,יז)בלק כב' במ( ַוּי ִּכֽי־ַכֵּב֤

ד ֹ֔ ֹ֙  ,יח)בלק כב' במ(יותר ממה שהיית מתכבד לשעבר אני נותן לך וכל מה שאתה חפץ ומה שאתה גוזר אעשה,  ֲאַכֶּבְדX֙ ְמא ם ַוּי אֶמ֙ר ַוַּיַ֣ען ִּבְלָע֗
ק ִאם- ֶאל י ָבָל֔ ב-יִֶּתן- ַעְבֵד֣ ֶסף ְוזָָה֑ ' במ(, עין רעה שנאמר ונפש רחבה עין רעה רוח גבוההוגו' מכאן אתה למד שהיה בו  ִל֥י ָבָל֛ק ְמN֥א ֵבי֖תֹו ֶּכ֣

ם אַוּיִָּׂש֨  בלק כד,ב) יו ִבְלָע֜ ל ַוּיְַרא֙  ֶאת־ֵעינָ֗ ן ֶאת־יְִׂשָרֵא֔ יו ׁשֵֹכ֖ ם:מֵ , רוח גבוהה ִלְׁשָבָט֑ ? ִעָּמֶכֽ "Gי ַלֲה ' ְלִתִּת& - ִאם ,יח)בלק כב' במ(ונפש רחבה  ֵא�ן ה�

ל ַלֲֽעבֹ֙ר וכו', ִל֥י ָבָל֛ק - יִֶּתן   ,מתנבא שאינו יכול לבטל את הברכות שנתברכו האבות מפי השכינהN֣א אּוַכ֗

שלשה דברים אחרים מתלמידיו של כל מי שיש בידו שלשה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו ו[*]  ,מי"ט]משנה אבות פ"ה[
בלעם הרשע עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו עין רעה ורוח גבוה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם 

הרשע מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע תלמידיו של אברהם אבינו אוכלין בעולם הזה ונוחלין בעולם 
מר (משלי ח') להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשין גיהנם ויורדין לבאר שחת שנאמר הבא שנא

  :(תהלים נ"ה) ואתה אלהים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך

,הי"ז] ה"פירוש המשנה לרמב"ם מסכת אבות פ[ני. מסביר שלוש המידות הטובות והרעות באופן שונה במקצת מילקוט שמעו הרמב"ם
הענוה המופלגת, כמו שהתבאר בפרק אשר  - הזהירות. ורוח נמוכה  - ההסתפקות. ונפש שפלה  - כבר בארנו כמה פעמים שעין טובה 

ואלה  וח גבוה.רדיפת הממון, והיא עין רעה, ורוב התאוה, והיא נפש רחבה, והגאוה, והיא רלפני זה. והשלוש אשר כנגדן הרי הן 
תלמידו, לפי שסיגל לעצמו מידתו, וכן מי  - השלוש מעלות התפרסמו לאברהם אבינו, ולפיכך ייקרא כל מי שיימצאו בו אלו המעלות 
  .שיימצאו בו אלה הפחיתויות השלוש הרי הוא תלמיד בלעם, הואיל וסיגל לעצמו מידותיו

ובזה יובן כי הרשע יש לו מדות הנ"ל בשימוש הצדיק ובשימוש האחר)  ' רעות(מסביר ג' טובות וג] בעל שם טוב בראשית פרשת לך לך[
בגשמי בטובת עולם הזה, עין רעה, שכל טובה שיש לו אינו מספיק לו ואינו שבע ומתאוה עוד, וכמו שאמרו חז"ל (קהלת רבה א', 

שאין עינו שבע בכל מעשים טובים שעושה, כמו  נה)ל"ב) אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, מה שאין כן הצדיק יש לו עין רעה ברוחני
שיש לרשע עין רעה בגשמי, וכן רוח גבוהה, כי הרשע יש לו מדה רעה זו בגשמי והצדיק יש לו מדה זו ברוחני נגד היצר הרע המפתה 

ש רחבה שמתאוה אותו מה אנוש שילך בגדולות הללו לעבוד ה' יתברך עיקרא ושורשא דכל עלמין, ונגד זה יש לו רוח גבוה, גם נפ
הצדיק בכל מיני תאוה שאפשר בעבודת ה' יתברך, והרשע יש לו מדה זו בגשמי, תאוות המותרות בעולם הזה, וכן עין טובה יש לו 
לצדיק בגשמי, מה שאין כן לרשע רק ברוחני שיש לו עין טובה שמסתפק בשלושה עמודים בעמוד התורה מסתפק במיעוט לימוד 

ים רק להתפאר, ובמיעוט עבודה די לו בהליכה לבית הכנסת בשחרית וגם זו מצות אנשים מלומדה התורה, גם שאינו לשם שמ
ובחפזון וכו', ובמיעוט צדקה, ומימיו לא נתן מעות אתרוג ומגילה, ודי לו בערב יום כיפור שנותן עבור נרות כדי לשתות וכו', ורוח 

ליכנס בגדר החסידות, בזה יש לו רוח נמוכה מה שאין כן בתאוות  נו)שובנמוכה הצדיק בגשמי, והרשע ברוחני שאומר מה אני ספון וח
עולם הזה אומר שאין ראוי לשום אדם עושר וכבוד חוץ ממנו, ונפש שפלה גם כן כנ"ל, וזהו ששאלו מה בין תלמידיו של אברהם 

מתאוות ותענוג שיש לו  נז)ין בעולם הזהאבינו לתלמידיו וכו', מאחר שהצדיק צריך גם כן למדות של תלמידי בלעם וכו' ומשני אוכל
בעבודת ה' יתברך, ישקני מנשיקות פיהו, וכמו חלב ודשן תשבע נפשו אם שפתי רננות יהלל בפיו ונוחלין לעולם הבא, מה שאין כן 

צו דף ז'  תלמידיו של בלעם וכו' שנאמר אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך, ודברי פי חכם חן: (כתונת פסים פרשת
  ע"ב)
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לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא האדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז 

ות הורי והורי ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמהילולא "לב שמחה", 
 בן חיים אריה ויהודית זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמ, לרעיתי

  יהודית

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; ךמא֥רי=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  אטפח֖  מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- קףז;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאעקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק שעור, מחיצה,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  (התשע"ט) (בהשתתפות נחלת יעקב) במדבר בלק כב,ב 1.9

  

נּו: ,יד:כבבלק במדבר  ? ִעָּמֽ "Gן ִּבְלָע&ם ֲה ּו ֵמֵא" ֹ�אְמר� אּו ֶאל־ָּבָל�ק ַוּי ב ַוָּיֹב&   ַוָּיק�ּומּו� ָׂשֵר�י מ^ָא�

ים ֵמאֵֽ  ים ְוִנְכָּבִד& ים ַרִּב" ַח ָׂשִר� �Gד ָּבָל�ק ְׁש^   ֶּלה:(טו) ַוֹּי"ֶסף ע&

י: ? ֵאָלֽ "Gר ַאל־ָנ"א ִתָּמַנ&ע ֵמֲה^ ה ָאַמר� ָּבָל�ק ֶּבן־ִצּפ� �^ ֹּכ ֹ�אְמרּו ל� �ם ַוּי אּו ֶאל־ִּבְלָע   (טז) ַוָּיֹב&

ת ָהָע"ם ַהּזֶֽ  י ֵא& ָבה־ִּל� ֱעֶׂש�ה ּוְלָכה־ָּנא� ָקֽ ר ֵאַל&י ֶאֽ ל ֲאֶׁשר־ּתֹאַמ" ד ְוֹכ+ י־ַכֵּב�ד ֲאַכֶּבְד�Q ְמֹא�   ה:(יז) ִּכֽ

  

נּו: ,יד:כבבלק במדבר  ? ִעָּמֽ "Gן ִּבְלָע&ם ֲה ּו ֵמֵא" ֹ�אְמר� אּו ֶאל־ָּבָל�ק ַוּי ב ַוָּיֹב&   ַוָּיק�ּומּו� ָׂשֵר�י מ^ָא�

יָה֙ ִּכנְעּורֶ֔  :כב,יגאמר ויקרא  ית ָאִב֙ ה ֶאל־ֵּב֤ ין ָלּ֒ה ְוָׁשָב֞ ה ְוזֶַר֘ע ֵא֣ ה ַאְלָמָנ֣ה ּוגְרּוָׁש֗ י ִתְהיֶ֜ אַכל ּֽבֹו: סּוַבת־ּכֵֹה֩ן ִּכ֨ ֹ֥ ל ְוָכל־ָז֖ר Nא־י יָה ּתֹאֵכ֑   יָה ִמֶּלֶ֥חם ָאִב֖

ים ְוָאְֽמָר֙ה ֵמאֵ֨  :כה,זתצא דברים  ְעָרה ֶאל־ַהּזְֵקנִ֗ ַחת ֶאת־יְִבְמּ֑תֹו ְוָעְלָת֩ה יְִבְמּ֨תֹו ַהַּׁש֜ יׁש ָלַק֖ לְוִאם־N֤א יְַחּפֹ֙ץ ָהִא֔ יו ֵׁש֙ם ְּביְִׂשָרֵא֔ ים ְלָאִח֥ י ְלָהִק֨  ן יְָבִמ֜

ה יְַּבִמֽי:   N֥א ָאָב֖

  

ין ָלּ֒ה  )כב,יגאמר  'וי(דתניא: ] בבלי קידושין ד,א[ ין ָלּה֒  )כב,יגאמר  'וי(אין לי אלא זרעה, זרע זרעה מנין? ת"ל:  - ְוזֶַר֘ע ֵא֣  , עיין להְוזֶַר֘ע ֵא֣
ין ָלּה֒  )כב,יגאמר  'וי(; ואין לי אלא זרע כשר, זרע פסול מנין? ת"ל: (אל"ף הופכת לעי"ן ולמד לחפש לה זרע) . (לימוד כקודם) , עיין להְוזֶַר֘ע ֵא֣

! זרע זרעה לא איצטריך קרא, דבני בנים הרי הן כבנים, כי (תמיהה הרי השתמשת בלימוד זה קודם לבני בנים) והא אפיקתיה לזרע זרעה
ן ִּבְלָע&םמֵ ,יד) כבבלק  'במ(לזרע פסול. ותנא גופיה מנליה דדריש הכי? אמרי, כתיב  - איצטריך קרא  י - ו )כה,זתצא  'דב(, ֵא" ן יְָבִמ֜ , דלא ֵמֵא֨

  .לדרשא הוא דאתא מע מינהכתיב בהו יו"ד, והכא כתיב ביה יו"ד, ש

  

ּו ,יד)כבבלק  'במ( ֹ�אְמר� קטן במלה אחת בתפקיד של המידה (י"ח מל"ב מידות של ר'אלעזר בן ר' יוסי הגלילי) נאמר -מונח זקף – ַוּי

? ,יד) כב(לשון הירושלמי ריבה וריבה את הכל. שכל שרי מואב שנשלחו, חזרו בדעה אחת במקצת ונוהג בכל וב "Gן ִּבְלָע&ם ֲה ֵמֵא"
נּו: ן,יד) כבבלק  'במ(מלת  ]בבלי קידושין ד,א[- ואין מקום לעיון בדבר. מסקנה זאת לפי הלימוד ב ִעָּמֽ ללא יו"ד משמעה שאין מקום  ֵמֵא"

יןלעיין בדבר לעומת מלת  ין ָלּה֒  )כב,יגאמר  'וי(- ם יו"ד בע ֵא֣   שנדרשת שיש מקום לעיין בנושא.  ְוזֶַר֘ע ֵא֣

ין ָלּה֒  )כב,יגאמר  'וי( זרקא מונח סגול בתפקיד של הוספה מעין הענין על הענין, עיון האם ילדיה מבעלה הכהן, שנפטרו, הביאו  – ְוזֶַר֘ע ֵא֣
  ילדים לעולם, וכן דורות נוספים, וכן זרע פסול. 

  

ל־ַאְרְצֶכ�ם ,יג: כבבלק מדבר ב ּו ֶאֽ ק ְלכ& ֹ�אֶמר� ֶאל־ָׂשֵר�י ָבָל� ֶקר ַוּי � ָקם ִּבְלָעם� ַּבֹּב� ם:        ַוָּי ? ִעָּמֶכֽ "Gי ַלֲה ' ְלִתִּת& [י ֵמֵא�ן ה�   ִּכ
ן ִּבְלָע&  ,יד:כבבלק במדבר  ּו ֵמֵא" ֹ�אְמר� אּו ֶאל־ָּבָל�ק ַוּי ב ַוָּיֹב& נּו:ַוָּיק�ּומּו� ָׂשֵר�י מ^ָא� ? ִעָּמֽ "Gם ֲה  

ב ,יד)כבבלק  'במ( אּו ֶאל־ָּבָל�קקטן והוא פעולה ואחריו -(סלוק) פשטא מונח זקף – ַוָּיק�ּומּו� ָׂשֵר�י מ^ָא� פעולה. אפשרות ללימוד  – ַוָּיֹב&
של "ענין שנעשה כאחד" לאחריו ואלפניו. לימוד לאחריו קמו כאחד ועזבו כאחד את בלעם ... באו כאחד לבלק עם אותה דעה . הרעיון 

ם ,יג)כב(בלימוד אל הנאמר אלפניו  ? ִעָּמֶכֽ "Gהשרים האלו הבינו מדבריו שאינו  ]בבלי קידושין ד,א[- כאחד. בשילוב עם המסקנה מ ַלֲה
  רוצה לבוא כלל ואין מקום לעיין בדבר. 

  

שונים שנשלחו כי אינם לפי כבודו של בלעם. המשמעות הייתה שאין מקום לעיון להלך עם שרי מואב הרא [מדרש תנחומא]אבל לפי 
  ,מאן בדעתו לילך עמנו [הרא"ם (דב' תצא כה,ה)]

ל־ַאְרְצֶכ�ם  (כב,יג) ](בובר) פרשת בלק סימן ט[מדרש תנחומא  ּו ֶאֽ ק ְלכ& ֹ�אֶמר� ֶאל־ָׂשֵר�י ָבָל� ֶקר ַוּי � ָקם ִּבְלָעם� ַּבֹּב� לא אמר להם וגו'. ַוָּי
ם: (כב,יג) רשות לילך ולא לקלל, אלאלא נתן לי הקדוש ברוך הוא  ? ִעָּמֶכֽ "Gי ַלֲה ' ְלִתִּת& אמר לי אינו כבודך לילך עם אילו, , ֵמֵא�ן ה�

נּו: (כב,יד) אלא עם גדולים מהם, שהוא חפץ בכבודי, ? ִעָּמֽ "Gן ִּבְלָע&ם ֲה ּו ֵמֵא" ֹ�אְמר� אּו ֶאל־ָּבָל�ק ַוּי ב ַוָּיֹב& לפיכך , ַוָּיק�ּומּו� ָׂשֵר�י מ^ָא�

ֶּלה: (כב,טו) ים ֵמֵאֽ ים ְוִנְכָּבִד& ים ַרִּב" ַח ָׂשִר� �Gד ָּבָל�ק ְׁש^ ם: (כב,יג), ורוח גבוהה...  ַוֹּי"ֶסף ע& ? ִעָּמֶכֽ "Gי ַלֲה ' ְלִתִּת&     ֵמֵא�ן ה�

  

ן ִּבְלָע&ם (כב,יד) בו והוא ריבה רוח גבוהה  מרכא טפחא, כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב. אפשר ששרי מואב הרבו להפציר – ֵמֵא"
  פירש מאן מגאותו. [אלשיך]- לסרב כי כולם אינם מכובדים לפי כבודו של בלעם, ו –לכבוד עצמו והרבה למאן 

  

  מקף בורר, אתנח מגביל על בסיס המדרשים הבאים – ֶאל־ָּבָל�ק,יד) כב( 

שלא יהיו נוטלים מארצם אלא שהיו בעלי קסמים אב) (למואמר להם הקדוש ברוך הוא ...  ,ז]במדבר רבה (וילנא) פרשת בלק פרשה כ[
֥  ),בכבבלק  'במ(ונחשים יותר מבלעם שנא'    אלא שלא היה מכוין הדברים לאמיתן ָּבָל֖ק ְראַוַּי

ם ,ז)כבבלק  'במ( ]מדרש אגדה (בובר)[ ים ְּביָָד֑ ן ּוְקָסִמ֖ ְלכּ֜ו זְִקֵנ֤י מֹוָא֙ב ְוזְִקֵנ֣י ִמְדיָ֔ לקחו בידם קסמים: ד"א למה אמר לו  זקני מואב גם הם. ַוּיֵ֨
בתחלה לא תלך, ובסוף אמר לו קום לך, אלא בתחלה שאל בלק לקוסמים אמר להם מה תאמרו יפה יבוא בלעם או  לקים לבלעם)-(א

ם ֵתֵלZ֖ אN֥ ,יב) כבבלק  'במ(לאו, קסמו קסמים ואמרו יבוא, לכך הפר הקדוש ברוך הוא קסמיהם ואמר לו  ניה קסמו ואמרו , ובפעם שִעָּמֶה֑
ם ֵלZ֣ ּוםק֖ ,כ) כבבלק  'במ(לא יבוא, אמר לו הקדוש ברוך הוא  ל כה),(ישעי' מד)-(כנאמר ב ִאָּת֑ ים יְהֹוֵל֑ ים ְוקְֹסִמ֖   :ֵמֵפ֙ר אֹ֣תֹות ַּבִּד֔

אֶמר ֲאֵליהֶ֗  בלעם השיבם... והרב רבי משה בר נחמן כתב מביא פרשנות רמב"ן ...  ]אברבנאל במדבר כב[ ֹ֣ יְָלה (ח) ַוּי ינּו פֹ֙ה ַהַּל֔ ם ִל֤
י  ר ֖ה' ֵאָל֑ ר יְַדֵּב֥ ר ַּכֲאֶׁש֛ י ֶאְתֶכ֙ם ָּדָב֔ כמו שהיה עד עתה כי הנה נתחדש עניני  כבר תלוי בקסם ובאצטגנינותרוצה לומר שאין הדבר ַוֲהִׁשבִֹת֤

   .ביתר זאת ומעלה ואני נביא לי"י

  הדברים לאמיתן (בקסמים) שלא היה מכויןבקסמים ובין בלק שמוכיחים לו  מקף בורר בין בלק הקוסם והאמנתו – ֶאל־ָּבָל�ק,יד) כב(

אתנח כמגביל את בלק כאשר מדובר בעם ישראל. שרי מואב מחדשים לבלק שכאשר מדובר בעם ישראל הם  – ֶאל־ָּבָל�ק,יד) כב(
  וד בצד של הקסמים והכישופים.ובלעם כביכול נביא לה' לכן אינו ע כבר תלוי בקסם ובאצטגנינותאין הדבר לקים - בהשגחת א

נּו ,יד)כב( ? ִעָּמֽ "Gמונח מרבה סלוק מגביל, ביחד כרבוי הגבלות (א) שכנביא לה' מוגבל מצד צווי ה' (ב) הליווי שלהם אינו מכובד  – ֲה
  .[אור החיים]ע"פ  ](כב,טו)[באר מים חיים לנביא ה'. וכך פירש 

  [רש"ר הירש (כב,יז)]ת בלק במואב מסרוב בלעם לבוא, לפי אתנח כמגביל את שליט – ֶאל־ָּבָל�ק,יד) כב(
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לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא האדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז 

ות הורי והורי ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמהילולא "לב שמחה", 
 בן חיים אריה ויהודית זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמ, לרעיתי

  יהודית

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; ךמא֥רי=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  אטפח֖  מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- קףז;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאעקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק שעור, מחיצה,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

ֶּלה: ,טו:כבבלק במדבר  ים ֵמֵאֽ ים ְוִנְכָּבִד& ים ַרִּב" ַח ָׂשִר� �Gד ָּבָל�ק ְׁש^   ַוֹּי"ֶסף ע&

^ד,טו) כב( (כאן  מדבר שחבירו (כ"ב מל"ב מידות של ר' אלעזר בריה"ג)(סלוק) מרכא טפחא בתפקיד מידת סמוכים כעין מידה  – ַוֹּי"ֶסף ע&

בלק מתעלם מבשורת שרי מואב שבלעם כביכול נביא לה' ולא יועילו קסמים ואיצטגנינות נגד ישראל, ומפרש  מוכיח עליו, הכתוב לפניו)
נּו ,יד)כב(את  ? ִעָּמֽ "Gאלא של השרים הראשונים שאינו רוצה לבוא כלל ואין מקום לעיין בדבר.  ]בבלי קידושין ד,א[- לא כמסקנה מ ֲה

  שיש לכבדו כרוחו הגבוהה. [מדרש תנחומא בלק ט]-כנלמד ב

^ד ָּבָל�ק ,טו) כב( ]רש"ר הירש[דרך הסבר זאת מתאימה עם פירוש  בלק הכיר את האיש, והסירוב הראשון לא הניא אותו . ַוֹּי"ֶסף ע&
^ד ָּבָל�ק ,טו) כב( מניסיון נוסף.   , ָּבָל�ק ,טו)כב(  בתיבת ולפיכך יש אתנחתא, הוא משפט עצמאי ַוֹּי"ֶסף ע&

  

^ד,טו) כב( ֶּלה:מרכא טפחא בתפקיד כעין יתור לרבות משהו נוסף על  – ַוֹּי"ֶסף ע& ים ֵמֵאֽ ים ְוִנְכָּבִד& ים ַרִּב" ַח ָׂשִר� �Gואכן זה אשר השרים  ְׁש
ר  ,יז)כב ' בלקבמ(אומרים לבלעם  ל ֲאֶׁשר־ּתֹאַמ֥ ֹ֛ ד ְוכ ֹ֔ ד ֲאַכֶּבְדX֙ ְמא הִּכֽי־ַכֵּב֤ י ֶאֱֽעֶׂש֑   ֵאַל֖

  

ים,טו) כב( ַח ָׂשִר� �Gרבים מהם  (לימוד א)הפעם שלח שרים של ממש,  ,טו) כב( ]רש"ר הירש[קטן, שני לימודים. לפי -מונח זקף – ְׁש
   .וגבוהים מהם בדרגתם (לימוד ב)במספרם 

ים ,טו)כב( ]מהדורא תניינא – אדרת אליהו[ ַח ָׂשִר� �Gד ָּבָל�ק ְׁש^ ֶּלה: ַוֹּי"ֶסף ע& ים ֵמֵאֽ ים ְוִנְכָּבִד& פירוש על דרך שאמרו בגמרא . ַרִּב"
ופריך ומאי כבוד איכא  (לכבדם הפחות והסגנים והגזברים) הנכנסים היו יוצאים (מביאי הביכורים) לפי כבוד [ביכורים פ"ג,ה"ג] ירושלמי

ים,טו) כב(ו שאמר וזה (לקראתם) לפי ריבוי הנכנסים היו יוצאים (ומלמד)בנכנסים ויוצאים ומשני  ים ְוִנְכָּבִד& שהיה כאן שניהם ולפי  ַרִּב"
   :וגם רבים שהיו רבים במנין וגם נכבדים ושניהם כבוד הוא (לימוד א)נכבדים  (לימוד ב)שלח  (של בלעם) כבודו

יםמיעוט  יםשניים ומיעוט  ַרִּב" ים ְוִנכְ ,טו) כב(שניים, אפשר כי תבנית הטעמים של  ְוִנְכָּבִד& יםַרִּב" מרכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת  – ָּבִד&
  פרטים העשויה להתרחב, כאן לרבות במספר האנשים ובנכבדותם מעבר לשניים בכל מלה. 

ֶּלה,טו) כב( פירש שהשרים הראשונים  (כב,יג)[של"ה תורה אור] סלוק, מגביל, היינו השרים הראשונים שמספרם וכבודם היה מוגבל.  – ֵמֵאֽ
בשררה, אבל לא מלומדים (= היינו מוגבלים) בנושאי אמונה. והשרים השניים היו מלומדים בעיניני אמונה כמו גלחים, היו יותר חשובים 

  והבינו מענין דבקות ישראל בה', וכוונת בלק היה לעשות פירוד ע"י ארה לי קבה לי של בלעם.

  

�ם  ,טז:כבבמדבר בלק  אּו ֶאל־ִּבְלָע ^       ַוָּיֹב& ֹ�אְמרּו ל� י: ַוּי ? ֵאָלֽ "Gר ַאל־ָנ"א ִתָּמַנ&ע ֵמֲה^ ה ָאַמר� ָּבָל�ק ֶּבן־ִצּפ� �    ֹּכ

�ם,טז) כב( אּו ֶאל־ִּבְלָע ניצוצי קדושה טפחא אתנח כטעמי "שמע ישראל" האומות יכולות לקבל עול מלכות שמים, ואז זוכים ל – ַוָּיֹב&
  .]וישב שנה תרנ 'שפת אמת בר[לו כל אלה ההארות ליעקב ובניו. נתגלגואם אינן מיטיבים  המוכנים לעמים אם היו מטיבים מעשיהם

�ם,טז) כב( מקף כבורר בין התמדת בלעם כנביא אמת של ה', שהתמנה בלי תיקון מידותיו ומהמנוי יתקנם. ובין בלעם הרשע.  – ֶאל־ִּבְלָע

אּו  -את אומות העולם לקבלת עול מלכות שמים, ומרומז ב בלעם שהתמנה לנביא לה' יכל לשנות ](כב,ח)[רמב"ן טפחא כשנוי, ע"פ  – ַוָּיֹב&

�ם,טז) כב( אתנח שכנביא לה' יגביל ויבטל את הע"ז, אבל אם נשאר רשע מגביל האומות מלזכות בניצוצי הקדושה שנועדו להן.  – ֶאל־ִּבְלָע

�ם,טז) כב( [במדבר יגת נבואה למטה משאר הנביאים (אבל שנבואתו מוגבלת למדר ]ב)-(במ' בלק כד,א[רמב"ן אתנח כמגביל ע"פ  – ֶאל־ִּבְלָע

כאן ע"פ ב"ר מלמדים על יתרונות מסוימים של נבואת בלעם על נבואת משה. ואפשר שזה כדי שלא יתריס לפני  [רמב"ן]להלן וגם  רבה]
יא ֛עֹוד ְּביְִׂשרָ  ),יד' וזה"ב ל(דבתני ...  ,כ]במדבר רבה (וילנא) נשא פרשה יד[ה').  ם נִָב֥ הְוNֽא־ָק֨ ל ְּכמֶֹׁש֑ בישראל לא קם אבל באומות העולם  ֵא֖

קם כדי שלא יהא פתחון פה לאומות העולם לומר אלו היה לנו נביא כמשה היינו עובדים להקב"ה ואיזה נביא היה להם כמשה זה 
  ...(בהמשך עוסק בהבדלים בין נבואת משה ובין נבואת בלעם). בלעם בן בעור

  

י־ַכֵּב�   ,יז:כבבמדבר בלק  ֱעֶׂש�ה ִּכֽ ר ֵאַל&י ֶאֽ ל ֲאֶׁשר־ּתֹאַמ" ד ְוֹכ+ ת ָהָע"ם ַהֶּזֽה:       ד ֲאַכֶּבְד�Q ְמֹא� י ֵא& ָבה־ִּל�   ּוְלָכה־ָּנא� ָקֽ

אוהב ממון הרבה, ובלי ספק גם בלק הבין זה,  הבעל נפש רחבה שהי הרש"י מכאן נלמד שבלעם הי תבוכ ,יז)כב( [שיר מעון]-פירש ב
י־ַכֵּב�דוזה שאמר  ד " ֲאַכֶּבְד�Q  ִּכֽ ופירושו בכל ממונך כדאי' סוף מס' ברכות  ּוְבָכל־ְמאֶֹדXֽ: ,ה)ו ' וא'דב(, ככתוב עושר" שהוא פירושו ְמֹא�

  .(ס"א ע"ב), ואמר לו זה ברמז, כי איננו לו לכבוד אם יאמר לו בפירוש שרוצה ליתן לו ממון, כי אין כבוד לעשות ענינו בעד ממון

י־ַכֵּב�ד ֲאַכֶּבְד�Q ד בממון ולא בפירוש מרומזת בתבנית הטעמים של אפשר כי הרמיזה לכבו ד ִּכֽ קטן. זקף -מקף מהפך פשטא זקף – ְמֹא�
  קטן מרמז לשני לימודים, 

י־ַכֵּב�ד ֲאַכֶּבְד�Q ,יז) כב( ב מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מן הלימודים יוצא מפשט הכתוב העוסק בכבוד שאיננו בממון, וטעם הכתו – ִּכֽ

י־ַכֵּב�ד,יז) כב( מקף בורר בין כיבוד שאינו של ממון, כמו תפקיד חשוב, הרבה אנשים בעלי תפקידים חשובים שבאים לקראתו ובין  – ִּכֽ
לכבוד אם יאמר לו בפירוש שרוצה ליתן לו ממון, כי  (לבלעם)כי איננו לו שבלק אמר ברמז לבלעם  [שיר מעון]כיבוד של ממון. וזה שפי' 

  .בעד ממון (כאן "ברכתו" שהיה אמור להיות קללתו)לעשות ענינו אין כבוד 

  

י,יז) כב( ָבה־ִּל�   קטן שני לימודים - פשטא זקף – ּוְלָכה־ָּנא� ָקֽ

: לבוא אליו מכל מקום. שהרי בלק האחת. שתי בקשותנראה מניסוח המשפטים האלה שהוא מביע : ּוְלָכה־ָּנא�  ,יז)כב( ]רש"ר הירש[
: למלא את משאלתו השניהעם וסירובו של בלעם לא היה בו כדי להעלות את כבודו בעיני העם. והבקשה חש שמעמדו נתרופף ב

(של  ביחס לקללת ישראל. שכן בלק לא יכול היה להעלות בדעתו נימוק לסירובו של בלעם, שהרי קיום דרישתו הוא במסגרת אומנותו

  .בלעם)
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לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא האדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז 

ות הורי והורי ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמהילולא "לב שמחה", 
 בן חיים אריה ויהודית זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמ, לרעיתי

  יהודית

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; ךמא֥רי=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  אטפח֖  מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- קףז;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאעקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק שעור, מחיצה,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  (התש"פ)  במדבר בלק כב,ב 1.10

  

�  ,ו:כגבמדבר בלק  ב:ַוָּי י מ^ָאֽ ּוא ְוָכל־ָׂשֵר" ^ ה& ב ַעל־ֹעָלת� יו ְוִהֵּנ"ה ִנָּצ&   ָׁשב ֵאָל�

ֹו ַוּיֹאַמ�ר : ז,כגבמדבר בלק  א ְמָׁשל&   ַוִּיָּׂש"
ֶל?-ִמן ִני ָבָל�ק ֶמֽ ָרם ַיְנֵח֨ Aַהְרֵרי-ֲא ָרה-מֹוָאב� ֵמֽ ֶדם ְלָכה� ָאֽ ל׃- ֶק� ה ִיְׂשָרֵאֽ ב ּוְלָכ&ה ֹזֲעָמ"   ִּל�י ַיֲעֹק�

ֹוַוּיִ  ז)כג, בלק 'במ( א ְמָׁשל& (סלוק) מרכא טפחא כעין מדת סמוכים, כעין מדה כ"ב מל"ב מדות מכתוב שחבירו (כאן שלפניו) מלמד  - ָּׂש"

"ה ו) כג, בלק 'במ(עליו. מכך שבלק ושרי מואב  ^ (גלוי מהנעלם)ְוִהֵּנ ב ַעל־ֹעָלת� מביאים למאמר בלעם שהם תולשים אותו ממדרגת  ִנָּצ&
  .רוח הקדש שזכה בה לפי סברתו

ֹו ז)כג, בלק 'במ(] במדבר רבה (וילנא) פרשת בלק פרשה כ סימן יט[ א ְמָׁשל& ִני-ַוּיֹאַמ�ר ִמן ַוִּיָּׂש" ָרם ַיְנֵח֨ Aפתח ואמר מן הרמים הייתי , ֲא
הּו ),יח(יחזקאל לב והורידני בלק לבאר שחת ינחני כד"א יִם ְוהֹוִרֵד֑ ה ַעל־ֲה֥מֹון ִמְצַר֖ י והורידני בלק עם רם שלמעלן הייתמן ארם  ד"א, נְֵה֛

מכבודי משל למי שמהלך עם המלך ראה ליסטין הניח את המלך וטייל עם הליסטין כשחזר אצל המלך אמר לו המלך לך עם אותו 
ם ֶּבן־ְּב֖עֹור  ),כב(יהושע יג שטיילת עמו שאי אפשר לך שתלך עמי כך בלעם נזקק לרוח הקדש וחזר להיות קוסם כבתחלה שנא' ְוֶאת־ִּבְלָע֥

םַהּקֹו   ,לפיכך צווח רם הייתי והורידני בלק ֵס֑

ָרם-ִמן Aבלימוד אלפניו, בתפקיד עקירה ממחיצה של מעמד רם, נביא ברוח הקדש. גדולה- תלישא - ֲא ,  

ֹו ז)כג, בלק 'במ( א ְמָׁשל&   מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן חיזק קול בלעם כפי'  - ַוִּיָּׂש"

א ְמָׁשל& [בעל הטורים]  Zְמבָ֮  (משלי כז; יד)שהרים קולו שישמעוהו כל שבעים אומות כדי שיקנאו בישראל, וזהו  ֹוַוִּיָּׂש" הּו׀ ֵר֤ דֹול ְּב֣קֹול ֵרֵע֨  ָּג֭

ֶקר ֹ֣ ים ַּבּב ה ַהְׁשֵּכ֑ ָלָל֗ ֶׁשב ְק֝ מחר וטרחו קמיה שפיר, ל )(למארח לאושפיזא (אורח) כגון דמיקלע [בבלי ערכין טז,א]- וכך לומד פסוק זה ב :ֽלֹו ֵּתָח֥
תני רב דימי אחוה דרב ספרא: . נפיק יתיב בשוקא ואמר: רחמנא ניברכיה לפלניא דהכי טרח קמאי, ושמעין אינשי ואזלין ואנסין ליה

  .אל יספר אדם בטובתו של חבירו, שמתוך טובתו בא לידי רעתו) זה אבק לשון הרע "ז,ה"ד]דעות פ [רמב"ם( לעולם

ָרם-ִמן A(בר' לך יב;א)טעון בברכות שנאמר  ומארם יצא אברהם אביהםמארם לקללם  , כלומר היאך אני בא עליהםֲא  ֛X־ְלZֶל  ֥Xוכתיב  ֵמַאְרְצ
י הְוִהּנֵ֨  (שם כח; טו)וגו', וכן יעקב הלך לארם טעון כל אותם הברכות שנאמר  ֶרְכX֔ ַוֲאבָ֣  (שם שם;ב) Z ָאנִֹכ֜ יX֙  ִעָּמ֗   וגו',  ּוְׁשַמְרִּת֙

יו ירמז לשיעור שבעים אומות העולם. ועוד בתפקיד מחיצה בפני עצמה זה אחר, בלימוד אלגדולה - תלישא - ָרםֲאA -ִמן ז)כג, בלק 'במ(
  רמז ל "מקור" "שורש" 

ָרם-ִמןד"א  [בעה"ט]כפי'  Aשאנו מארם וכשנעקד יצחק נפקדה גם מלכה  שאלולי הם לא היינו בעולם,  רמז למקור) גדולה-תלישא( – ֲא
הנה ילדה מלכה גם היא, ואתה גם כן כפוי טובה שאילולי אברהם לא באת לעולם שבזכותו ניצול לוט  כ) (שם כב;מנחור שנאמר 

ָרם- ִמןמסדום, ואני גם כן כפוי טובה שאילולי בא יעקב אל לבן לא היו לו בנים ואנו באים מארם לקללם,  Aגדולה- תלישא -  ֲא ,
  שבע, שנטע אשל בבאר באים בזכות אברהםבגימטריא אשל, פירוש 

ָרם-ִמן Aא' מקור אברהם בארם, ב' בזכות אברהם ושרה מקור לילדים לנחור ולמלכה ומהם ללידת בלק ובלעם. גדולה- תלישא - ֲא ,  

  ג' בלעם נקרא לתלוש את בני אברהם ע"י קללה היינו ענין רוחני כדי לעקרם מן העולם.
  

ִני ז)כג, בלק 'במ( [בעה"ט] ִני , ב' במסורה, ַיְנֵח֨ ֶדק נִיַיֽנְחֵ֥  (תה' כג; ג), ָבָל�קַיְנֵח֨ ֗ כמה צדקות עשיתי  ][סנהדרין קה; בכדאמרינן  ְבַמְעְּגֵלי־ֶצ֝
ֶדק נִיַיֽנְחֵ֥ עמכם שלא כעסתי בימי בלעם, והיינו  ֗ ֶדק (הקיף)כשבקש אותו רשע לקללני הנחני  ְבַמְעְּגֵלי־ֶצ֝ ֗ שלא כעס, ינחני,  ְבַמְעְּגֵלי־ֶצ֝

ַהְרֵר בגימטריא לגהנם,  ֶדם-יֵמֽ ר נִיִאם־אָ֗  (בר' ויצא לא; נב), מהר שהעמידו קדמונים זה גל וזה גל וכרתו עליו ברית כדכתיב ֶק� ֹ֤  Nֽא־ֶאֱעב

 ֙Xה ֶאת־ַהַּג֣ל ֵאֶל֙י ַהְרֵריוכו', והוא שלח אלי לעבור הברית לקללם, ד"א  ַהּזֶ֔ ֶדם-ֵמֽ , אני רואה שלא לקללם כי ההרים נהגו בהם כבוד ֶק�
ים ָרְק֣דּו ָהִריםֶהֽ֭  )ד; דתה' קי(דכתיב  ַהְרֵרי; לכבודם ואני אקללם, ְכֵאיִל֑ ֶדם-ֵמֽ  449) מאבות העולם (=  600=  145+  455(בגימטריא  ֶק�

 +151  =600 ,(  
ִני ז)כג, בלק 'במ( ֶדקקדמא בתפקיד להקדים, הקב"ה הקדים להקיף את ישראל  – ַיְנֵח֨ ֗   בלעם לקללם. להגן עליהם מפני נסיונות ְבַמְעְּגֵלי־ֶצ֝

ֶל? ז)כג, בלק 'במ( מלך בעת ההיא למואב כדי להלחם בישראל כנלמד בתחילת פרשת  וביןמלך קבוע למואב  ביןמקף כבורר  – מֹוָאב� - ֶמֽ
ַהְרֵרי ז)כג, בלק 'במ( בלק. אפשר שכך בלעם ממעט במעמדו של בלק. ֶדם-ֵמֽ גלי זיכרון  2מקף כבורר בין משמעויות הכתוב (א)  – ֶק�

 ); 600=  600העולם במדה כ"ט מל"ב מדות גימטריא בחשבון אותיות (ע"פ ת"י הרי מזרח בפרט (ג) אבות הרים בכלל,  (ב)

ָרם-ִמן- במשמעות (ג) הכתוב קשור ל Aֲא   

ֶל? ז)כג, בלק 'במ( ַהְרֵרי-ָבָל�ק ֶמֽ ֶדם- מֹוָאב� ֵמֽ מז שלפחות קטן מרמז לשני לימודים. מהפך פשטא מר- קטן, זקף- מהפך פשטא זקף – ֶק�
אחד מהלימודים יוצא מפשט הכתוב. בדרך כלל מקף מוסבר שרק אחד מהלימודים מתקיים או ששני הלימודים לא מתקיימים באותה 

  עת. אבל כאן שני הלימודים מתקיימים בעת ובעונה אחת.

לרעה. אפשר כי הכתוב כאן הוא יוצא מפשט הכתוב גל שהקים לבן וגל שהקים יעקב וכרתו עליהם ברית שלא יעברו אותם  (לימוד א)
בפר' ויצא נאמר שיעקב הקים גל ומאמר לבן עשוי  מדבר שאינו מתפרש במקומו ומתפרש במקום אחר, כעין מדה י"ז מל"ב מדות 

  משמע שכל אחד הקים גל.  [בעה"ט]להשתמע שהוא מייחס לעצמו הקמת הגל. אבל מפי' 

  כפשט הכתוב הרים נהגו כבוד בישראל. (לימוד ב)

  

ָרה  ז)כג, בלק 'במ( [בעה"ט] ל׃-ָאֽ ה ִיְׂשָרֵאֽ ב ּוְלָכ&ה ֹזֲעָמ" הזכירם בשני שמותיהם, אמר באיזה שם אקללם; הקב"ה ברכו כשהיה  ִּל�י ַיֲעֹק�
 (דב' תב' כח; טו)שמו יעקב ושוב ברכו בשם ישראל; אם כן באיזה שם אקללם, והקב"ה לא רצה לייחד שמו על קללתם שבקללות כתיב 

X (דב' תב' כח; ח), ובברכות כתיב ָּכל־ַהְּקָל֥לֹות ָעֶל֛יX אּוּובָ֧  ל ִמְׁשַל֣ח יֶָד֑ ֹ֖ יX ּוְבכ ה ַּבֲאָסֶמ֕ ו ֤ה' ִאְּתX֙ ֶאת־ַהְּבָרָכ֔   ; והאיך אקללם: יְַצ֨
ֶּלה ָּכל־ַהְּקָל֥לֹות ָעֶל֛יX אּוּובָ֧  (דב' תב' כח; טו) תביר דרגא  (לימוד א)תכונות, תביר מרכא טפחא תבנית טעמים בעלת שתי דרגא  – ָהֵא֖

הן הקללות שבפר' בחקתי ובפר'  פרט חל אותו ענין או הלכה. הבסיסמרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ושעל כל 
 והקב"ה לא רצה לייחד שמו על קללתם [בעה"ט]תבוא, ההרחבה עשויה להיות קללות כמו של בלעם. ועל כל אחת מהקללות כפי'

  שבפר' בחקתי ושבפר' תבוא, ומאנשים) (=קללותיהם 

ֶּלה ָּכל־ַהְּקָל֥לֹות ָעֶל֛יX (לימוד ב) תביר מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב ושעל חלק מהפרטים לא חל ענין או  – ָהֵא֖
  הלכה מסוימת. אפשר שכאן חלק מהפרטים כולל כל הפרטים. צ"ע
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לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא האדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז 

ות הורי והורי ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמהילולא "לב שמחה", 
 בן חיים אריה ויהודית זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמ, לרעיתי

  יהודית

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; ךמא֥רי=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  אטפח֖  מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- קףז;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאעקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק שעור, מחיצה,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

ו ֤ה' ִאְּתX֙ ֶאת (דב' תב' כח; ח) ן ָלZֽ:יְַצ֨ יX נֵֹת֥ ֶרץ ֲאֶׁשר־֥ה' ֱאNֶה֖ ַרְכX֔ ָּבָא֕ X ּוֵב֣ ל ִמְׁשַל֣ח יֶָד֑ ֹ֖ יX ּוְבכ ה ַּבֲאָסֶמ֕   ־ַהְּבָרָכ֔

גדול. יש עוד פסוק כזה בפר' - קטן זקף- הביא פסוק מיוחד במינו בתורה המכיל פעמיים תבנית טעמים זקף [בעה"ט]בענין הברכות 
ה ַּבֲאָסֶמ֕ בשלח.  תש"ו, אוצר הגי'  עולה 766=  133+  232+  401 גדול- קטן זקף-גימטריית המלים המוטעמות זקף – יXֶאת־ַהְּבָרָכ֔

  הרב פאלוך זצ"ל ס"ת של הפסוק בפר' פינחס " לכ"ן אמ"ר הננ"י נות"ן ל"ו א"ת ברית"י שלו"ם "

Xי ה ַּבֲאָסֶמ֕   = שס"ה ימי שנת חמה, 365=  133+  232גדול -קטן זקף- גימטריית המלים המוטעמות זקף – ַהְּבָרָכ֔

ֶרץ ַרְכX֔ ָּבָא֕   עולה המצו"ת ישרא"ל עולה 541=  293+  248 גדול-קטן זקף- גימטריית המלים המוטעמות זקף – ּוֵב֣

ָרהז) כג,( ]במדבר רבה (וילנא) פרשת בלק פרשה כ סימן יט[  ַקֶּלְלX֖ ּומְ  ),גיב ' לך(בר מי שהוא מארר לעצמו מארר, שכך כתיבִּל�י -ְלָכה� ָאֽ

ר  ֹ֑ יX ָא֔רּור )כז,כטתול'  'בר( ואומרָאא ָרהז) כג,(, אְֹרֶר֣ ל-ְלָכה� ָאֽ ה ִיְׂשָרֵאֽ ב ּוְלָכ&ה ֹזֲעָמ" אילו לאומה אחרת בקש שאקלל כגון בני  ִּל�י ַיֲעֹק�
חבלתו ונחלתו אברהם ויצחק הייתי יכול אלא יעקב מלך שבורר לעצמו מנה ועמד אחד ואמר גנאי עליה כלום יש לו חיים ואלו 

ֶבל נֲַחָלֽתֹו: ),טלב ' הא'(דב וסגולתו שנא' ב ֶח֥ ֹ֖ ֶלק ֖ה' ַעּ֑מֹו יֲַעק י ֵח֥ י ְסגָֻּלה֙  )יט,ה' ית' שמ( ִּכ֛ יֶתם ִל֤ לז) כג,(, ִוְהיִ֨ ה ִיְׂשָרֵאֽ מלך שנטל עטרה  ּוְלָכ&ה ֹזֲעָמ"
ל ֲאֶׁשר־ְּבX֖ ֶאְתָּפָאֽר: ),ג(ישעיה מט ונתנה בראשו ואמר אדם שאינה כלום יש לו חיים ואלו כתיב בהן   יְִׂשָרֵא֕

ָרהְלָכה� ז) כג,(   מי שהוא מארר לעצמו מארר [במ"ר]מקף כבורר בין משמע קלל אחרים ובין משמע  – ִּל�י-ָאֽ

ָרהז) כג,( ב-ְלָכה� ָאֽ וזה דרשת קטן מרמז לשני דברים. פשטא מרמז ששניהם בפשט הכתוב. - זקףקטן, - פשטא מונח זקף – ִּל�י ַיֲעֹק�
  הייתי יכול (עשו ובניו)ויצחק  (ישמעאל, בני קטורה) אילו לאומה אחרת בקש שאקלל כגון בני אברהם [במ"ר]

טפחא בתפקיד שנוי, אפשר שכאן מתבטא הלימוד מטעם מקף. בלק בקש לקלל עבורו את ישראל אבל לפי בלעם דבריו  –ּוְלָכ&ה ז) כג,(
  ירת מלך העולם בישראל והוא אמר שאינם כלום.הכילו רמז לקללת בלק ומואב, כי בלק ערער על בח

ל  ה ִיְׂשָרֵאֽ   [במ"ר]מרכא סלוק, מרכא מרבה, סלוק מגביל, בסה"כ רבוי הגבלות למנוע קללת ישראל בפסוקים שמביא  – ֹזֲעָמ"

  מקף לומדים שכאן צווי בלק הביא לקללת מואב 

ָרםשלוש פעמים בתנ"ך  Aגדולה, למה מרמז הדבר?  - בטעם תלישא ֲא 

ר ִמן. במדבר בלק כג,ז: 1 א ְמָׁש֖לֹו ַוּיֹאַמ֑ נִי ָבָל֤ק ֶמֶֽלZ-ַוּיִָּׂש֥ ָרם יַנְֵח֨ ֶדם ְלָכ֙ה ָאָֽרה- מֹוָא֙ב ֵמַֽהְרֵרי- ֲא֠ ה יְִׂשָרֵאֽל׃  - ֶק֔ ה זֲֹעָמ֥ ב ּוְלָכ֖ ֹ֔ י יֲַעק  ִּל֣
ין ֶמֶֽלZ. מלכים ב  טז,ה: 2 ז יֲַעֶל֣ה ְרִצ֣ ַקח ֶּבן-ָא֣ ָרם ּוֶפ֨ רּ֙ו ַעליִ - ְרַמְלָי֧הּו ֶמֶֽלZ-ֲא֠ ה ַוּיָֻצ֙ ל יְרּוָׁשַלִ֖ם ַלִּמְלָחָמ֑ ז ְוN֥א יְָכ֖לּו ְלִהָּלֵחֽם׃  -ְׂשָרֵא֛  ָאָח֔
ָחז ֶּבן. ישעיהו  ז,א: 3 י ָא֠ י ִּביֵמ֣ ם ֶּבן- ַויְִה֡ ין ֶמֶֽלZ-יֹוָת֨ ה ָעָל֣ה ְרִצ֣ ֶלZ יְהּוָד֗ הּו ֶמ֣ ָ֝ ַקח ֶּבן-ֻעּזִּי ָרם ּוֶפ֨ ם ַלּמִ - ְרַמְלָי֤הּו ֶמֶֽלZ- ֲא֠ ִ֔ יָה יְִׂשָרֵאל֙ יְ֣רּוָׁשַל ה ָעֶל֑ ְלָחָמ֖

ם ָעֶלֽיָה׃ ל ְלִהָּלֵח֥ ֹ֖   ְוN֥א יָכ

  

ה ֵא�ל: ח,במדבר בלק כג א ַקֹּב& "ֹ ב ל א ָזַע&ם ֽה'׃        ָמ�ה ֶאֹּק� "ֹ ם ל   ּוָמ�ה ֶאְזֹע�
ב  ה  קטן- ףקמונח ז - ָמ�ה ֶאֹּק� א ַקֹּב& "ֹ   אתנח -  ֵא�ל= כעין קב' פרטים העשויה להתרחב  מרכא טפחא -ל

ם  א ָזַע&ם בתפקיד יתור לרבות  קטן-ףקמונח ז - ּוָמ�ה ֶאְזֹע� "ֹ   סלוק - ֽה' מרכא טפחא -ל

  . כיצד הם מאפיינים את היתור לרבות שלפניהםֽה'שעושה הסלוק לתיבת  מגבלה, מה הֵא�לשעושה האתנח לתיבת  מגבלהמה ה - טט  •

ה מה היתור לרבות של  - טט  • א ַקֹּב& "ֹ א ָזַע&ם, מה היתור לרבות של ל "ֹ מסובבים שיחול קללת אדם מקלל על  זעםקבה . בלשון חיובי  ל
  מה שכבר נחשף לקללה בגלל עוונות האדם. לכן בלשון השלילי שניהם מרחיבים ההגנה,

... אכן עיקר הדבר הוא לפי שמדתו יתברך להאריך אפו לעוברי רצונו בין לצדיק כשיחטא ובין לרשע הגם שירצה  ]אור החיים[
ם ונוהגת תמיד זולת בעת אשר יזעום ה' ... באותו זמן ולא תתנהג מדה זו של ארך אפיים  לחטוא ומדה זו היא א' מי"ג מדות רחמי

  כן כשיקלל אדם את חבירו תסובב הקללה שעוונותיו אשר ה' מאריך לו אפו עליהם ימהר ליפרע וגו'-כמו
שעבר עליה  ... והפגם הוא שראש ... עוד אשכילך כי כל עושה רשע יפעיל פגם במדה עליונה בענף ההוא שתלויה עליו אותה מצוה 

החלק המרוחק יונק ממקום שרש הנפש החוטאת וזה יהיה כל עוד שלא שב האדם בתשובה או לא נפרע על חטאו וזהו סוד נושא עוון 
 השאמרו רז"ל שה' מפרנס הקטיגור הנברא מחטא האדם וכי הוא זה הנפרע מהאדם עצמו ... והאיש המקלל יעורר הדין בכח הקלל

  הזעם למהר להשליט השליט באדם לרע לו. בעת 
  עוד יש לדעת  כי חלק הארור יקרה בשם זה קללה וזעימה וגו'

  ושם הוי"ה ב"ה  ֵא�ל... והנה ב' מדות עליונות שישראל מתיחסים עליהם, שם 
  שכן נקרא יעקב ישראל פי' ישר אל לשלול אל השורש מקום שהוא בחינת הרע והוא חלק המרוחק ֵא�לשם 

   כי חלק ה' עמוכי חלק ה' עמוכי חלק ה' עמוכי חלק ה' עמוהוי"ה דכתיב ושם 
ה ֵא�לב' הדרגות הקדושה שהשיגו ישראל. ולזה אמר     והם א ַקֹּב& "ֹ ב ל    ָמ�ה ֶאֹּק�
  כמו שאמרנו למעלה  אין בו רושם  מזה חלק הרעכי שורש נשמתם שבבחינה זו  [אור החיים], מגביל כהמשך פי' אתנח – ֵא�ל •

א ָזַע&ם מקום עליון שהם שרשי נשמות הצדיקים שבחינת שם הוי"ה  גם בערך[אור החיים] , מגביל כהמשך פי' סלוק - ֽה' • "ֹ ל
סיכום מקוצר של  - טט ( ומעתה מה יועילו קללותיו וזעמיו וגו' דקדוקים שה' מדקדק עם הצדיקים לא נמצא שםפירוש אפילו ֽה'

  )השאר והם גם מנותקים ממולידיהם תרח, בתואל, לבן, ומאחיהם ישמעאל ועשו

  

ר ֶאת,י: כג בלקבמדבר  ב ּוִמְסָּפ& י ָמָנה� ֲעַפ�ר ַיֲעֹק� �ַבע ִיְׂשָרֵא�ל -ִמ הּו׃       ֹר� י ָּכֹמֽ י ַאֲחִריִת& ים ּוְתִה" ֹות ְיָׁשִר� ת ַנְפִׁשי� מ� �  ָּתֹמ
ב )כג,י בלק 'במ( י ָמָנה� ֲעַפ�ר ַיֲעֹק� �ימודים יוצא קטן מרמז לשני לימודים, מהפך פשטא מרמז שלפחות אחד מהל-קטן, זקף-מהפך פשטא מונח זקף – ִמ

  מפשט הכתוב. 

ב  )כג,י בלק 'במ( [רש"י]מביא שני לימודים (לימוד א)  [רש"י] י ָמָנה� ֲעַפ�ר ַיֲעֹק� �מארבע מארבע מארבע מארבע כתרגומו: "דעדקיא דבית יעקב" כו' " -וגו' ִמ
  . מארבעה דגליםמארבעה דגליםמארבעה דגליםמארבעה דגלים: )ת"א(" משרייתאמשרייתאמשרייתאמשרייתא

ב  אל טומנים ערלות ברית מילה בעפר המדבר. לענ"ד ההמשלה הוסיף שבית ישר ]יונתן[תרגום הוא משל לרבוי בני ישראל.  ֲעַפ�ר ַיֲעֹק�
מרחיב על  [אדמו"ר ממ"ש]- מוציאה את הכתוב מפשוטו. (לימוד ב) לענ"ד זה הפשט, הוא רבוי המצוות שישראל מקיימים בעפר. וה

ב אחר:  רדב )כג,י בלק 'במ( [רש"י] .[רש"י]פ' דב' ("לא תחרוש בשור ובחמור" אין חשבון במצות שהם מקיימין בעפר:  -ֲעַפ�ר ַיֲעֹק�

[דבר  – וכיוצא בהם. וכיוצא בהם; )ראה במ' ה,יז(ועפר סוטה  )ראה במ' יט,טו(; אפר פרה )וי' יט,יט(; "לא תזרע כלאים" )כב,י

בתיבות אלו מתכוון ... וכיוצא בהם:  האדמו"ר מ"מ שניאוסאהן] 96מלכות התשע"ט, נקודות משיחות קודש ליקוטי שיחות לח ע' 
 (וי' מצורע יד,מב) : אסור חרישה בשבת ובשמיטה, אסור זריעה בשבת ובשמיטה, כסוי דם בעפר,(בעפר)רש"י לארבע מצוות נוספות 

ח ַאֵח+ר ְוָעָפ"ר ִית׃-ֶאת ְוָט"ח ִיַּק&   .ובלעם מתאר בכך את מעלתם של ישראל לעומת אומות העולם. לבני נח  ַהָּבֽ
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לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא האדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז 

ות הורי והורי ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמהילולא "לב שמחה", 
 בן חיים אריה ויהודית זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמ, לרעיתי

  יהודית

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; ךמא֥רי=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  אטפח֖  מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- קףז;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאעקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק שעור, מחיצה,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  (התשפ"א)  במדבר בלק כב,ב 1.11

  

ב: א:כ,כב בלק במדבר י מ^ָאֽ &ֶל? ִעם־ָׂשֵר" ^ ַוֵּי ׁש ֶאת־ֲאֹתנ�  ַּיֲחֹב& ֶקר ַוֽ � ָקם ִּבְלָעם� ַּבֹּב�   ַוָּי

ֶקר )א(במ' בלק כב,כ � ָקם ִּבְלָעם� ַּבֹּב� קטן רומז לשני לימודים, מהפך פשטא רומז שלפחות אחד מהלימודים - קטן, זקף- מהפך פשטא זקף – ַוָּי
ׁש ֶאת־ֲאֹתנ�^ )א(במ' בלק כב,כ ]מדרש אגדה (בובר)[(לימוד א) יוצא מפשט הכתוב.   ַּיֲחֹב& , וכי כמה שהשנאה מקלקלת את השורהמכאן . ַוֽ

יו ִעּֽמֹו  )ב(במ' בלק כב,כ עבדים היו לו שכן כתיב "י ְנָעָר& אלא מפני שהיה שונא הרבה לישראל, קם הוא בהשכמה וחבש הוא בעצמו , ּוְׁשֵנ
ֶקר ַוּֽיֲַחבֹׁ֙ש  כב, ג)' וירא (בר הקדוש ברוך הוא רשע כבר קדמך אברהם אביהם, שנאמר אמר ... ]רש"י[והוסיף . את אתונו ֹ֗ ם ַּבּב ם ַאְבָרָה֜ ַוּיְַׁשֵּכ֨

ח ֶאת־ְׁשֵנ֤י נְָעָרי֙ו ִאּ֔תֹו  ...קדמו  (ושני נעריו)שאברהם אבינו ע"ה  ואמרו רז"ל...  תליתאה]מהדורא  -אדרת אליהו [כתב  :ֶאת־ֲחמֹ֔רֹו ַוּיִַּק֞
  קדמו, ותקנו מקודם אשר רצה בלעם הרשע לקלקל. (ואשתו ושני בניו)ומשה רבינו 

ׁש ֶאת־ֲאֹתנ�^ )א(במ' בלק כב,כ  ַּיֲחֹב& ועל דרך זה,  [דבר מלכות, בלק התשע"ח, לקוטי שיחות חכ"ח, לקראת שבת, אדמו"ר ממ"ש] ַוֽ
כי הנהגתו הבלתי מתאימה "קלקול השורה" תזכיר את כל בפעולה דחבישת האתון בעצמו, היה בזה טעם נסתר לקטרג על עם ישראל 

  .הנהגות בני ישראל במדבר שהיו שלא כראוי "קלקול השורה". וע"י זה תגרום להפך האהבה חס ושלום דהקב"ה לישראל

ֶקר )א(במ' בלק כב,כ � ָקם ִּבְלָעם� ַּבֹּב� ו (מהפך מההנהגה קטן, מחשבת בלעם הייתה שהנהגה בלתי מתאימה ל- מהפך פשטא זקף – ַוָּי
  . להפך האהבה חס ושלום דהקב"ה לישראלהמתאימה לו) יזכיר הנהגות בני ישראל שמהפכות מדבקות בשם ולגרום 

  

  בלעם השיב רעה תחת טובה, הפך כוונת יעקב כאשר נתן לו את האתון. נקדים בהסבר הסיפא של החצי הראשון של הפסוק.(לימוד ב) 

אמרו חכמינו ז"ל אותה אתון נבראת ביום הששי  ]מדרש אגדה (בובר)[- אתון של בלעם, ובין הנלמד ב מקף כבורר בין – ֶאת־ֲאֹתנ�^
   ,ויעקב נתן לו לבלעם זה האתון, של בריאת העולם

כדי שלא יתן עצה רעה לפרעה שלא יגזרו גזירה   ]מדרש אגדה (בובר)[אתנח מגביל שהאתון נתנה לו  – ֶאת־ֲאֹתנ�^הסיבה למתנה 
  :אלא הוא נתן עצת הלבינים לפרעה, ולא הועיל לו, בניו רעה על

  

ֶקר  )א(במ' בלק כב,כ ]מהדורא קמא -אדרת אליהו [ � ָקם ִּבְלָעם� ַּבֹּב� ֶקר  סוד המחשבה לכך אמר. ַוָּי ֶון  א),(מיכה ב וכמ"שַּבֹּב� ְׁשֵבי־ָא֛ ֹֽ ֧הֹוי ח

ם  ע ַעל־ִמְׁשְּכבֹוָת֑ ֲעֵלי ָר֖ ֹ֥ ֶק֙ר יַ ּופ ֹ֙ ל יָָדֽם:ֲעׂ֔שּוָה ְּב֤אֹור ַהּב י יֶׁש־ְלֵא֖ ׁש ֶאת־ֲאֹתנ�^ . והוא סיומא דמחשבה ִּכ֥  ַּיֲחֹב& &ֶל? . הוא המעשהַוֽ הוא ַוֵּי
ולכך כתיב . שיש ג' דברים המשמשים את האדם עינים בראש ידים בגויה רגלים בבטן שהם בג' מקומות של כלל האדם רב"ג. הליכה

� ָקם ּבִ  )אכב,כ( כאן כל אלו הג' ֶקרַוָּי פותח עיניו  הוא רמז על עינים שתיכף לקימת האדם בבוקר משמשין העינים כי מיד הוא ְלָעם� ַּבֹּב�
ׁש ֶאת־ֲאֹתנ�^ . קודם לכל דבר  ַּיֲחֹב& ב. הוא רמז על הידים וכמ"ש בזוהר שחבשו בכל מיני כשופיןַוֽ י מ^ָאֽ &ֶל? ִעם־ָׂשֵר" שבכל . ַוֵּי

ב ההליכה היה עושה כשפים ולכך כתיב י מ^ָאֽ ם יםּוְקָסמִ֖  ' בלק כב,ז)במ(שהקסמים בידם וכמ"ש למעלה  ִעם־ָׂשֵר" ונגד זה נתיצב  ְּביָָד֑
  :בג' מקומות המלאך ג"כ

  

ֶקר  )א(במ' בלק כב,כ ]קמא 'מה –אדרת אליהו [- נעיין ב � ָקם ִּבְלָעם� ַּבֹּב� ֶקר  סוד המחשבה לכך אמר. ַוָּי ֧הֹוי  א),(מיכה ב וכמ"שַּבֹּב�

ֹֽׁשְ  ם ח ע ַעל־ִמְׁשְּכבֹוָת֑ ֲעֵלי ָר֖ ֹ֥ ֶון ּופ ֶק֙ר יֲַעׂ֔שּוָה ֵבי־ָא֛ ֹ֙ ל יָָדֽם:ְּב֤אֹור ַהּב י יֶׁש־ְלֵא֖   .והוא סיומא דמחשבה ִּכ֥

ֶקר  )א(במ' בלק כב,כ ]קמא 'מה –אדרת אליהו [ � ָקם ִּבְלָעם� ַּבֹּב� ֶקר  סוד המחשבה לכך אמר. ַוָּי ֹֽׁשְ  א),(מיכה ב וכמ"שַּבֹּב� ֶון ֧הֹוי ח ֵבי־ָא֛

ם  ע ַעל־ִמְׁשְּכבֹוָת֑ ֲעֵלי ָר֖ ֹ֥ ים ׀ ֶאל (במ' בלק כב,כ)- בלעם אחרי הנאמר ב מחשבותהכתוב הזה מלמד על ּופ א ֱאGִה" ֹ֨   ִּבְלָעםR ַלְיָלהS -ַוָּיב
ֹו ִאם  ֹ�אֶמר ל� ּום ֵל�? ִאָּת�ם-ַוּי ים ק& א ְל�Q ָּב�אּו ָהֲאָנִׁש� �ֹ ? ֶאת  ִלְקר ר -ַהָּדָב+ר ֲאֶׁשר-ְוַא� ה׃ֲאַדֵּב" ֹו ַתֲעֶׂשֽ   ֵאֶל&יQ ֹאת"

ים ׀ ֶאל כב,כ)( א ֱאGִה" ֹ֨   ,בתפקיד כעין לכתחילה ובפועל, זרקא סגול קדמא מרכא - בגרסת כתר תבנית הטעמים היא -  ִּבְלָעםR ַלְיָלהS -ַוָּיב

א ְל�Q -ִאם (כב,כ) לכתחילה [רש"י]ע"פ  �ֹ ּום ֵל�? ִאָּת�אם הקריאה שלך וסבור אתה ליטול עליה שכר,  –ִלְקר    :םק&

? (כב,כ)  ה-ַהָּדָב+ר ֲאֶׁשר-ֶאת(כב,כ) על כרחך  - ְוַא� ֹו ַתֲעֶׂשֽ ר ֵאֶל&יQ ֹאת" &ֶל?  )אכב,כ(ואעפ"כ   הלך משנאתו ובפועל ,ֲאַדֵּב" בלעם, ַוֵּי

ֶק֙ר יֲַעׂ֔שּוָה   א),(מיכה ב) ]אדרת אליהו[-(ולענין מחשבות בלעם נחזור ל ֹ֙ ל יָָדֽם:ְּב֤אֹור ַהּב י יֶׁש־ְלֵא֖   . א סיומא דמחשבהוהו ִּכ֥

ֶקר  )א(במ' בלק כב,כעל תוצאת סיום המחשבה מלמדת מקבילת תבנית הטעמים  � ָקם ִּבְלָעם� ַּבֹּב� קטן, ותבנית - מהפך פשטא זקף – ַוָּי

ֶק֙ר יֲַעׂ֔שּוהָ  א),(מיכה בהטעמים המקבילה בכתוב  ֹ֙   סוברים. קטן, שני לימודים של היפוך ממה שאחרים- מהפך פשטא זקף – ְּב֤אֹור ַהּב

  שבלעם חשב בטעות  ](כב,ט)[רש"י לקים לא הרשה לו ללכת, ובפעם השניה הרשה לו ללכת, וכפ'- (לימוד א) בלעם חשב שלהתחילה א

[רש"י וכפ' אף אני אראה עת שאוכל לקלל ולא יבין:) לכן יש לעיל ידו לעשות(פעמים שאין הכל גלוי לפניו, אין דעתו שוה עליו, 
   תנו ויתרצה:אמר שמא אפ ](כב,כ)

  עשה עצמו כאילו הולך עבור תשלום. בפועלרצה ללכת משנאה ולא רק מתאוות בצע וכבוד  שלכתחילהאו יש לפרש (לימוד ב) 

, אחרי הודיעו אותם שלא יקללם ושיתנהג בענינם כאשר יצוה, היה החפץ לשם הנכבד מתחלה שילך עמהם לכתחילה [רמב"ן]ע"פ 
  את ישראל מפי נביא לגויםשיברך כי הרצון לפניו יתברך 

  מחשבת בלעם שהולך בלי להודיע לשרי מואב שלא יקלל את ישראל, ושרי מואב חשבו שה' נתן לו רשות לקלל(לימוד א)  )בפועל(

  

ׁש )אכב,כ(  ַּיֲחֹב& הוא רמז על הידים וכמ"ש בזוהר  ]קמא 'מה –אדרת אליהו [טפחא ללא מרכא לפניה בתפקיד שנוי ורבוי כפי'  – ַוֽ
וחבשו ש   .בכל מיני כשופין (לא רק ברתמות רכיבה אלא גם) ֶאת־ֲאֹתנ�

&ֶל?  )אכב,כ(   שבכל ההליכה היה עושה כשפים ]קמא 'מה –אדרת אליהו [טפחא ללא מרכא לפניה בתפקיד שנוי ורבוי כפי'  – ַוֵּי

ב כא)כב,( ]רש"י[ י מ^ָאֽ   לבו כלבם שוה: -  ִעם־ָׂשֵר"
בִעם־ׂשָ   )אכב,כ( ]אדרת אליהו[  י מ^ָאֽ ם יםּוְקָסמִ֖  ' בלק כב,ז)במ(שהקסמים בידם וכמ"ש למעלה  ֵר"   .  ְּביָָד֑

י כא)כב,(   מקף כבורר בין אחדות מטרה ובין שוני במטרה. ולפי המפרשים נראה כאחדות מטרה. – ִעם־ָׂשֵר"

ב כא)כב,( ]העמק דבר[ י מ^ָאֽ משום שמעתה נשארו השרים בצוותא עם , "גכאן כתיב שרי מואב ולא שרי בלק כמו לעיל י . ִעם־ָׂשֵר"
  בלעם בכל אותו העת כמו שיבואר להלן כ"ג י"ז, משום הכי נקראו שרי מואב ולא שרי בלק:

י כא)כב,(   מקף כבורר בין מעמד השרים כמייצגים את בלק ובין כמייצגים את מואב. – ִעם־ָׂשֵר"
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לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא האדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז 

ות הורי והורי ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמהילולא "לב שמחה", 
 בן חיים אריה ויהודית זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמ, לרעיתי

  יהודית

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; ךמא֥רי=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  אטפח֖  מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- קףז;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאעקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק שעור, מחיצה,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

ֹ֙   א),(מיכה בעוד בנושא מימוש מחשבות לילה  ל יָָדֽם:ֶק֙ר יֲַעׂ֔שּוָה ְּב֤אֹור ַהּב י יֶׁש־ְלֵא֖   ִּכ֥

ּום ֵל�? ִאָּת�ם כ)כב,(ה' אמר לו ...  כא)כב,( ]מלבי"ם[ , וכבר בארנו בפ' קדושים (סי' לב) שיש הבדל בין אתו ובין עמו, שעמו מציין ק&
מדעתם שהוא לא ילך על הכונה השווי, ואתו מורה שאחד הוא העקר, וה' הודיע שלא ילך עמם בשווי רק אתם, שיהי' דעתו נפרד 

להרע לישראל, והוא לא כן עשה כי הלך עמם, ואמר במדרש שמח בפורעניות של ישראל כמוהם, ולכן השכים בבקר וחבש בעצמו 
  :את אתונו מרוב חשקו אל ההליכה וא"כ היה בדעתו שאם יצוה ה' לברכם לא ישמע לו שאל"כ הי' לו לחדול מלכת אתם

  
  ב:כ,בלק כב במדבר

ַחר  י ֱאGִהיםR  ַא�ף-ַוִּיֽ ב  הּואS  הֹוֵל�?-ִּכֽ ֹו 'ה+  ַמְלַא@? ַוִּיְתַיֵּצ; ֶר? ְלָׂשָט�ן ל� יו ִעּֽמֹו׃ -ְוהּוא� ֹרֵכ�ב ַעל        ַּבֶּד& ֹו ּוְׁשֵנ"י ְנָעָר&   ֲאֹתנ�

י )בככב,([רש"י]  ֹו ראה שהדבר רע בעיני המקום ונתאוה לילך.  - הּואS  הֹוֵל�?-ִּכֽ  עוה, והיה רוצה למנמלאך של רחמים הי - ְלָׂשָט�ן ל�
יו ִעּֽמֹו, שלא יחטא ויאבד (ראה תנח' בלק ח). (כב,לב))-(ראה שימוש לכך ב מלחטוא מכאן לאדם חשוב היוצא לדרך, יוליך  - ּוְׁשֵנ"י ְנָעָר&

  עמו שני אנשים לשמשו; וחוזרים ומשמשים זה את זה (ראה שם). 

  

ַחר )בככב,(   - ובין משמעות של צער כנלמד ב [אור החיים]עשיית דין כדעת מקף כבורר בין משמעות של כעס ו – ַא�ף-ַוִּיֽ

ַחר )ב(במ' בלק כב,כ ]מדרש אגדה (בובר)[ י ֱאGִהיםR  ַא�ף-ַוִּיֽ   :על שהלך לאבדון שהקב"ה אינו חפץ באבידתן של רשעים.   הּואS  הֹוֵל�?-ִּכֽ

ַחר )בככב,(  י ֱאGִהיםR  ַא�ף-ַוִּיֽ , כעין מוסיף מהענין על הענין, כל מונח עשוי להוסיף עוד לימוד מונח זרקא מונח סגול – הּואS  הֹוֵל�?-ִּכֽ

- שבעצם רע הדבר בעיני המקום, וב (כב,כ)-לקים ב- מתפקידי תבנית הטעמים. (לימוד א) בלעם למד מההגבלה עליו שבמאמר א

ב )א(במ' בלק כב,כ ]ילקוט שמעוני תורה בלק רמז תשסה[ י מ^ָאֽ &ֶל? ִעם־ָׂשֵר" היינו  ,יה שמח בפורענות ישראלללמדך שה, ַוֵּי

י )בככב,([רש"י] שהוסיף לעצמו תאוה כפ'    ראה שהדבר רע בעיני המקום ונתאוה לילך. - הּואS  הֹוֵל�?-ִּכֽ

י )בככב,( ]הכתב והקבלה[(לימוד ב)  שלא היה ענינו בדרך זה כמי שיוליכוהו אחרים כענין ויקם וילך אחרי', אבל . הּואS  הֹוֵל�?-ִּכֽ
  .הּואS  ומדויק בזה מלת), כי לא באו לקרוא לו לעצה כלל (רע"ס, כבעל הדבר ומשתדל מעצמו נגד רצון האל ית', הּואS  הֹוֵל�? הי'

י כבעל הדבר ומשתדל מעצמו נגד רצון הולך  וביןמקף כבורר בין הולך אחרי שציווהו או שמוליכים אותו אחרים  – הּואS  הֹוֵל�?-ִּכֽ
  האל ית'

  

ב )בככב,(] ה כ סימן יגבמדבר רבה (וילנא) בלק פרש[  שם] ילקוט שמעוני[ מלאך של רחמים היה ונעשה לו לשטן, 'ה+  ַמְלַא@? ַוִּיְתַיֵּצ;

ן )לב(במ' בלק כב, וכך אמר לבלעם גרמת לי לשמש אומנות שאינו שלי שנאמר �ה ָאֹנִכי� ָיָצ�אִתי ְלָׂשָט�   ,ִהֵּנ

ב )בככב,( ֶר? 'ה+  ַמְלַא@? ַוִּיְתַיֵּצ; דרגא תביר טפחא, תבנית הטעמים גרשיים ... תביר בתפקיד כעין יצא להחמיר ולהקל.  גרשיים – ַּבֶּד&

J ֶאת )גככב,( שם] במדבר רבה[מלמד  ' -ַוֵּת�ֶרא ָהָאתֹון ? ה4    וכי לא היה יכול המלאך לנשוף בו ויוציא רוחו אלא אם כן שלף חרבוַמְלַא֨

 לנשוף בו ויוציא רוחושיכול היה מיידית  להקלשיאבד בחרב. יצא שרמז לבלעם שאם לו יחזור ממחשבתו להרע סופו  להחמיריצא 

Z ֗ה' ַוּיֶַּכ֙ה ְּבַמֲחֵנ֣ה ַאּׁ֔שּור ),לו(ישעיה לז כתיב בסנחריב שם] במדבר רבה[כנאמר בהמשך  א׀ ַמְלַא֣ ף ָּבֶהם֙  ),כד(ישעיה מוכתיב  ַוּיֵֵצ֣   חייהם ְוגַם־נַָׁש֤

ֶר? 'ה+  ַמְלַא@? )בככב,( תביר טפחא, בתפקיד כעין קבוצת פרטים השייכת לענין ושעל כל אחד חל ענין מסוים או חלה אותה  דרגא – ַּבֶּד&
ֶלף  ),לו(ישעיה לזהלכה. כגון סנחריב הרשיע וחילו הרשיעו ולכן נענשו  ה ָא֑ ה ּוְׁשמִֹנ֥ים ַוֲחִמָּׁש֖ Z ֗ה' ַוּיֶַּכ֙ה ְּבַמֲחֵנ֣ה ַאּׁ֔שּור ֵמָא֛ א׀ ַמְלַא֣ ַוּיֵֵצ֣

ים ֵמִתֽים:ַוּיְַׁשּכִ֣  ֶקר ְוִהֵּנ֥ה ֻכָּל֖ם ְּפגִָר֥ ֹ֔ ר ִצָּו֥ה ֖ה'  ),זלא ' מט'במ(כך בלעם הרשיע ונענשו כל שהרשיעו עמו  ימּו ַבּב ן ַּכֲאֶׁש֛ ַוּֽיְִצְּבאּ֙ו ַעל־ִמְדיָ֔
ה ַוַּיַֽהְר֖גּו ָּכל־זָָכֽר: ן ָהְר֣גּו ַעל־ַחְללֵ  ח),לא ' מט'במ( ֶאת־מֶֹׁש֑ י ִמְדיָ֜ י ְוֶאת־ַמְלֵכ֨ ֶׁשת ַמְלֵכ֣ ַבע ֲחֵמ֖ ֶק֙ם ְוֶאת־֤צּור ְוֶאת־חּו֙ר ְוֶאת־ֶר֔ י ְוֶאת־ֶר֙ ם ֶאת־ֱאִו֤ יֶה֗

ם ֶּבן־ְּב֔עֹור ָהְר֖גּו ֶּבָחֶֽרב:   ִמְדָי֑ן ְוֵא֙ת ִּבְלָע֣

ֶר? )בכ(כב, ֶר? ְלָׂשָט�ן )בכ(כב, ]בעל הטורים[טפחא בתפקיד רבוי ולכן כהביא  – ַּבֶּד& ירושלמי [ קת סכנהמכאן שכל הדרכים בחז. ַּבֶּד&

ֹוכרבוי ידיעת מחשבות בלעם,   [דעזמב"ת]מונח כרבוי מזיקים,  – ְלָׂשָט�ן )בכ(כב, :]ברכות פ"ד ה"ד אתנח כמגביל את ההיזק רק  -  ל�
  אם ישנה מחשבותיו.

  

ֹו-ְוהּוא� ֹרֵכ�ב ַעל )בכ(כב,    ודים הם בפשט.קטן מרמז לשני לימודים, פשטא מרמז כי הלימ- קטן, זקף- פשטא מונח זקף -  ֲאֹתנ�

ֹו-ְוהּוא� ֹרֵכ�ב ַעל )ב(במ' בלק כב,כ ]קמא 'מה –אדרת אליהו [ שהחמור מקור הטומאה מימינא אך דכורא דידיה אית ביה נהורא . ֲאֹתנ�
 ַּיֲחֹב&  )אכב,כ((ור"ל שהוא זכר) אבל כאן כתיב  וכן במשה ומשיחויחבש את חמרו  ולכך כתיב באברהם (טט: אור דק של תיקון) דקיק  ׁשַוֽ

ֹו-ְוהּוא� ֹרֵכ�ב ַעל )בכ(כב,. ֶאת־ֲאֹתנ�ו ע ֑הּוא )ט,זכריה ט((והיא נקבה כידוע) וכן במשיח כתיב  ֲאֹתנ� יק ְונֹוָׁש֖ Z ַצִּד֥ ב ַעל־ֲח֔מֹור ִהֵּנ֤ה ַמְלֵּכZ֙ ָי֣בֹוא ָל֔   :ָענִ֙י ְורֵֹכ֣

ׁש )אכב,כ(  ַּיֲחֹב& הוא רמז על הידים וכמ"ש בזוהר  ]קמא 'מה –אליהו אדרת [טפחא ללא מרכא לפניה בתפקיד שנוי ורבוי כפי'  – ַוֽ
ושחבשו     .בכל מיני כשופין (לא רק ברתמות רכיבה אלא גם) ֶאת־ֲאֹתנ�

ֹו-ַעל )בכ(כב, בלעם ואתונו - מקף כבורר בין השגחת הרוכב על צעדי בהמתו ובין רכיבה ללא הכוונה וזה היה המצב כאן. מפני ש -  ֲאֹתנ�
בא של קליפה) ונראים כיודעי דעת עליון ומגמתם להטות את העולם מעבודת ה' יתברך לע"ז. בלעם לא הם ראשי הטומאה (זעיר ונוק

שבכל ההליכה היה  ](כב,כא) קמא 'מה –אדרת אליהו [היה משגיח על הליכת האתון, כי היא הייתה באחדות עמו. התבודד וכפי' 
  עושה כשפים

  

יו ִעּֽמֹו )בכ(כב, "י ְנָעָר& צריך לדעת לאיזה ענין הודיע שהיו עמו ב' נעריו, ורז"ל (תנחומא) אמרו להודיע דרך ארץ וכו',  ]אור החיים[ ּוְׁשֵנ
ועדיין קשה למה לא הודיע כן אלא אחר שהזכיר חרון אפו יתברך ויציאת מלאך לשטן לו, ויתבאר על פי דבריהם ז"ל (ברכות מג ב) 

ן לפי שיצא שטן לבלעם מלאך המזיקו מודיע הכתוב טעם שלא הזיק גם כי לג' אין המזיק נראה להם ואין צריך לומר שלא יזיק, וכא
  :שלא נגלה אליו לפי שהיה הוא ושני נעריו עמו הרי ג'

יו )בכ(כב, "י ְנָעָר& מרכא טפחא כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, כאן מאבטחים את בלעם שאין מזיק מזיק שלושה. וזה כאשר  – ּוְׁשֵנ
אך ה' שאומנותו רחמים, נאלץ לבצע הזיק הכלל שלשלושה ויותר לא מזיק מוגבל, כמרומז בטעם סלוק מדובר במזיק. אבל כאשר מל

הנערים שלא ראו את המלאך  [העמק דבר]על אחדות בדעות, שוויון. אבל לפי  [התוה"מ]. מלת "עמו" מלמדת ע"פ  ִעּֽמֹו )בכ(כב,של 
  מו עליו להתרפס מהיזק אליו אחר שרגלו נפגעה ואתונו מתה תחתיו. מזלם (נפשותיהם) הרגישו פחד וברחו ובלעם הבין שלהצלת עצ

ֹו-ְוהּוא� ֹרֵכ�ב ַעל )בכ(כב,    אשר רכב"ת על"י בגימטריא רבעת"ני: )בכ(כב, ]הדר זקנים[מתמיד לרכוב על אתונו ביום ובלילה כדעת  - ֲאֹתנ�
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לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא האדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז 

ות הורי והורי ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמהילולא "לב שמחה", 
 בן חיים אריה ויהודית זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמ, לרעיתי

  יהודית

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; ךמא֥רי=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  אטפח֖  מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- קףז;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאעקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק שעור, מחיצה,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  ) ב"פ(התש במדבר בלק כב,ב 1.12

  

 ַּיֲעֹמד� ַמְלַא�?  ד:כ,בלק כב במדבר ר ִמֶּזֽה:ַוֽ ר ִמֶּז&ה ְוָגֵד" ים ָּגֵד" ^ל ַהְּכָרִמ� ' ְּבִמְׁשע&   ה�

J ֶאת: כג,בלק כב במדבר... ]ילקוט שמעוני תורה בלק רמז תשסה[ ֹו-ַוֵּת�ֶרא ָהָאתֹון ֹו ְׁשלּוָפה� ְּבָיד� �ֶר? ְוַחְרּב ' ִנָּצ�ב ַּבֶּד� ? ה4 וכי  ַמְלַא֨
חרבו והרי כתיב בסנחריב ויצא מלאך ה' ויכה במחנה אשור וכתיב וגם לא היה יכול המלאך לנשוף בו ולהוציא רוחו אלא אם כן שלף 

נשף בהם ויבשו, אלא אמר לו הפה נתנה ליעקב שנאמר הקול קול יעקב והידים ידי עשו והאומות כולם בחרב חייהם ואתה מחליף 
  במקור הבא) כמו (ההמשך אומנותך ותבוא אליהם בשלהם אף אני אבוא אליך בשלך,

ים  ד)כ,כב(במ' בלק  ](וילנא) בלק פרשה כ סימן ידבמדבר רבה [  ^ל ַהְּכָרִמ� ' ְּבִמְׁשע&  ַּיֲעֹמד� ַמְלַא�? ה� וכי לא היה יכול לו לילך אחריו ַוֽ
משלח ספקלטור להרוג את האדם מהלך אחריו ימים הרבה וזה שנתחייב מיתה  )בשר ודם(אלא כך מדת הקדוש ברוך הוא מלך ב"ו 

במקומו עומד  (מבצע גזר דין) ר מהלך ומטרף אחריו ממקום למקום ולפני הקדוש ברוך הוא אינו כן הספקלטוראוכל ושותה ואספקלטו
   ומי שנתחייב מיתה בא אצלו ברגליו כדי שלא יצטער המלאך לילך אחר בלעם קדמו לדרך

' ד)כ,כב(במ' בלק   ַּיֲעֹמד� ַמְלַא�? ה� במדבר [למודים בפשט ע"פ טעם פשטא. (א) ע"פ קטן בתפקיד שני -קטן, זקף- פשטא מונח זקף – ַוֽ

והנה להיות כי דעתו יתברך שילך לברך  ]אלשיך פרשת בלק[המתחייב מיתה בידי שמים מגיע למקום מיתתו בעצמו (ב) כפי'  ]רבה
יא, תנחומא מדבר רבה כ [, כמו שאמרו ז"ל (המרומז בשם הוי"ה) מלאך רחמים, אך שלח  (מלאך חבלה כלמוד א) לא הניחו ביד האף

כי מלאך רחמים נתייצב לו לשטן. ולמה עשה ככה הוא יתברך. אך לפי דרכנו הוא כי להעביר מעליו את האף שם במקומו את  ]ח
. באופן כי להיותו מלאך רחמים לא המיתו, ולהיות לו (עזב מלאך החבלה) המלאך. כי בראות שמלאך רחמים נצב עליו פירש האף

בלעם התעלם מהאזהרות שבאו להצילו ממיתה משונה, וחשב שיתחכם לה' יתברך, שלדעתו אינו יודע (ו לשטן הוכיחו. כאשר יבא
  :הכל חס וחלילה, ובכוחות הטומאה יצליח לקלל)

' - מרבה עוד למודים ב ַמְלַא�? אפשר כי טעם מונח של   קטן לכן למוד נוסף עשוי להיות- זקף –ה�

 ַּיֲעֹמד� מַ  ד)כ,כב( שם] במדבר רבה[ (ג) ^ל ַוֽ ' ְּבִמְׁשע& הכרמים  בתמיה האם) גר י"י, ע' שסז (אוצה"ח)]נ[מנחת עני, אטלי(ע"פ אמר לו ְלַא�? ה�
ר ִמֶּזֽה ד)כ,כב( (? כמו מואב שקללת לבקשת סיחון) נמכרים כשועלים (עם ישראל) &ה ְוָגֵד" ר ִמֶּז אין אתה יכול לשלוט  (אילו לוחות הברית) ָּגֵד"

ם ְּכֻתִבֽים: )טו,תשא לב 'שמ( משני עבריהםים בהן שבידיהם לוחות כתוב (גם אם עבודתם חסרה בבין אדם למקום (לוח אחד) ובין אם  ִמֶּז֥ה ּוִמֶּז֖ה ֵה֥
  כל זמן ששלום ביניהם, ה' מחסה להם). בבין אדם לחבירו (לוח שני)

רווח לצד אחד למה, שאילו ביקש  לוהיה - המלאך קידם את בלעם במקום השני לרמז ש ] 196פתרון תורה פרשה עמוד [(ד) ע"פ 
  .לצד אחד זה עשו(אפשרות) לקלל בני יצחק היה לו רווח (בלעם) 

ים ד)כ,כב(במ' בלק  ]פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) במדבר דף קכז עמוד א[ ^ל ַהְּכָרִמ� ' ְּבִמְׁשע&  ַּיֲעֹמד� ַמְלַא�? ה� שביל של כרמים . ַוֽ
[פתרון -הריוח מצד אחד יסביר את הנאמר ב :כנס בו ריוח להלוך בו ואם לא ימיש לא יכנסואמיתתו מש עול כאשר ימוש משם הגדר י

  לגבי המפגש השני במלאך. התורה]
צד ה לאך בשלשה מקומות, אילא פעם הראשונה היה לו רווח מיכן ומיכן, כאיזמומה ראה לקדמו ה ] 196פתרון תורה פרשה עמוד [

למה, שאילו ביקש לקלל  בשנייה היה לו רווח לצד אחדרווח לכן ולכן. ישמעאל ובני קטורה, שאילו ביקש לקלל בני אברהם, היה לו 
ויוסף מלאך ה' עבור וג',  ן, זה יעקב, שלא יצא ממנו פסולות, שנ'אן ולא לכאבני יצחק היה לו רווח לצד אחד זה עשו. בשלישית לא לכ

  ואין צר אלא יעקב, שנ' ויירא יעקב מאד ויצר לו וג'

^ל ד)כ,כב( ^לטפחא בתפקיד שנוי המסביר (א) מקור מלת  – ְּבִמְׁשע& מש עול כאשר ימוש משם הגדר יכנס בו בצירוף של המלים  ִמְׁשע&
ים  ד)כ,כב(; (ב) שהיה לבלעם לשנות מבקשת בלק על בני ישראל בן יצחק ולקלל בן יצחק אחר כמרומז בטעם ריוח להלוך בו  ַהְּכָרִמ�

  שמרמז שהיה לבלעם להגביל עצמו ולקלל רק את עשו, ובשנוי זה לקיים בקשת בלק. אתנח כמגביל, אפשר –

  

ר ִמֶּזֽה ד)כ,כב(במ' בלק של הפסוק  נעיין בסיפא &ה ְוָגֵד" ר ִמֶּז   היוצא מהפשט ומסביר על מה עבר בלעם. ָּגֵד"

יַצע ֵּבינֵי ְכָרַמיָא ֲאַתר ְדָאִקים יֲַעקֹב ְוָלָבן אֹוַגר ְוָקָמא ִמִצְטָרא ִמיָּכא ְוָקם ַמְלָאָכא ַדיְיָ ְּבדֹוֲחָקא ְדמִ  ד)כ,כב(במ' בלק  ]תרגום המיוחס ליונתן[
  ְוָׂשכּוָתא ִמִציְטָרא ִמיָּכא ְוַקיְימּו ְדָלא ְלֵמִעיַבר ֵדין ְּתחּום ֵדין ְלִביָׁשא:

' ד)כ,כב(במ' בלק  ]כתר יונתן[  ַּיֲעֹמד� ַמְלַא�? ה� ן הכרמים מקום שהקים יעקב ולבן גל ומצבה ִמצד שבאמצע בי, בדוחק [שביל צר] ַוֽ
  :ִמכאן ומצבה ִמצד ִמכאן והשביעו שלא לעבור זה הגבול זה להרע

ָה ַמֵּצָבֽה: ג:נ –בראשית ויצא לא מה  ֶבן ַויְִריֶמ֖ ב ָא֑ ֹ֖ ח יֲַעק ים ַוּיְִק֥חּו ֲאָבנִ֖  (מה) ַוּיִַּק֥ ב ְלֶאָחי֙ו ִלְק֣טּו ֲאָבנִ֔ ֹ֤ אֶמר יֲַעק ֹ֨ ם (מו) ַוּי אְכלּו ָׁש֖ ֹ֥ ים ַוַּיֲֽעׂשּו־ָג֑ל ַוּי
ן  ַעל־ַהָּגֽל: ָרא ֖לֹו ַּגְלֵעֽד: יְַג֖ר(מז) ַוּיְִקָרא־֣לֹו ָלָב֔ ב ָק֥ ֹ֔ א ְוַיֲֽעק ָרא ֖לֹו ַּגְלֵעֽד.  ]שכל טוב (בובר)[ ָׂשֲהדּוָת֑ ב ָק֥ ֹ֔ אף על פי שכתיב תיבה אחת, ְוַיֲֽעק

א־ְׁש֖מֹו  :שהדותא עדות ,ל יגר, גשני עדים) [רא"ם]( נדרש לשתי תיבות, גל עד ן ָקָרֽ ד ֵּביִנ֥י ּוֵבינXְ֖ ַהּ֑יֹום ַעל־ֵּכ֥ ל ַהֶּז֥ה ֵע֛ ן ַהַּג֨ אֶמר ָלָב֔ ֹ֣ (מח) ַוּי
יׁש ֵמֵרֵעֽהּו: ַּגְלֵעֽד: ר ִא֥ י נִָּסֵת֖ X ִּכ֥ ר ִיֶ֥צף ֖ה' ֵּביִנ֣י ּוֵביֶנ֑ ר ָאַמ֔ נּו (נ) ִאם־ְּתַעֶּנ֣ה ֶאת־ּבְ  (מט) ְוַהִּמְצָּפ֙ה ֲאֶׁש֣ יׁש ִעָּמ֑ ין ִא֖ י ֵא֥ ח נִָׁשי֙ם ַעל־ְּבנַֹת֔ י ְוִאם־ִּתַּק֤ נַֹת֗

:Xֽד ֵּביִנ֥י ּוֵביֶנ ים ֵע֖ ה ֱאNִה֥ יִתי ֵּביִנ֥י ּוֵביֶנXֽ: ְרֵא֕ ר יִָר֖ ה ֲאֶׁש֥ ה ְוִהּנֵ֙ה ַהַּמֵּצָב֔ ב ִהֵּנ֣ה׀ ַהַּג֣ל ַהּזֶ֗ ֹ֑ ן ְליֲַעק אֶמר ָלָב֖ ֹ֥ ד ַהַּג֣ל ַהּזֶ֔  (נא) ַוּי ה (נב) ֵע֚ ה ַהַּמֵּצָב֑ ה ְוֵעָד֖
י ֶאת־ַהַּג֥ל ַהֶּז֛ה ְוֶאת־ַהַּמֵּצבָ֥  ר ֵאַל֜ ֹ֨ ָּתה Nא־ַתֲעב ה ְוִאם־ַא֠ ר ֵאֶל֙יX֙ ֶאת־ַהַּג֣ל ַהּזֶ֔ ֹ֤ נִי Nֽא־ֶאֱעב את ְלָרָעֽה:ִאם־ָא֗ ֹ֖ י נָחֹו֙ר  ה ַהּז ם ֵוֽאNֵה֤ י ַאְבָרָה֜ (נג) ֱאNֵה֨

י ֲאִביהֶ֑  ינּו ֱאNֵה֖ ב יְִׁשְּפ֣טּו ֵבינֵ֔ ֹ֔ ע יֲַעק יו יְִצָחֽק: )ולבן לא נשבע [אלשיך](ם ַוּיִָּׁשַב֣ ַחד ָאִב֥   ְּבַפ֖

  

ב  (לא,נא)(נא) ] אלשיך[ ֹ֑ ן ְליֲַעק אֶמר ָלָב֖ ֹ֥ ה  (לא,נא)וחזר ואמר אמירה אחרת ַוּי ה ְוִהּנֵ֙ה ַהַּמֵּצָב֔ אין עדותן מועלת רק אם אני אלך ִהֵּנ֣ה׀ ַהַּג֣ל ַהּזֶ֗
בראותי בדרך את הגל והמצבה אזכור ויהיו כעדים לפני על הברית, וכן אתה אם תבא להרע לי מדי עברך  מארצי להרע לך בארצך כי

ָּתה Nא־תַ  (לא,נב)(נב)  תפגוש בהן ויהיו כעדים לפניך. וזהו ה ְוִאם־ַא֠ ר ֵאֶל֙יX֙ ֶאת־ַהַּג֣ל ַהּזֶ֔ ֹ֤ נִי Nֽא־ֶאֱעב ה ִאם־ָא֗ ה ַהַּמֵּצָב֑ ה ְוֵעָד֖ ד ַהַּג֣ל ַהּזֶ֔ י ֵע֚ ר ֵאַל֜ ֹ֨ ֲעב
ם  (לא,נג) , (נג)אלא בדרך אחרת. על כן מעתה נברור עדים ודייניםֶאת־ַהַּג֥ל ַהֶּז֛ה  י ַאְבָרָה֜ י נָחֹו֙ר  מצדךֱאNֵה֨ ולא כמו זר יחשב , מצדיֵוֽאNֵה֤

אם אומר שלא  לעצמו)( וכראות יעקב כך אמר .כי אלהי תרח היה של נחוראלהי אביהם של אברהם ונחור,  לך אלהי נחור כי הלא הוא
 )יג,כג' מש' שמ(-ואם אומר אני שאשבע באלהי אברהם והוא באלהי נחור נמצאתי עובר ב. אחפוץ באלהי נחור תהי מריבה ביני ובינו

:Xע ַעל־ִּפֽי ירּו N֥א יִָּׁשַמ֖ ים ֲאֵחִרי֙ם N֣א ַתזְִּכ֔ ם ֱאNִה֤ ע  (לא,נג) ולא אתה, וזהו אנכי בלבד אשבע, על כן אמר לו איני חפץ בשבועתך, ְוֵׁש֨ ַוּיִָּׁשַב֣
ב  ֹ֔  (לא,נג)על כן אמר , ואם היה אומר באלהי אברהם או אלהי יצחק היה מתחמץ לב לבן שיגעל באלהי נחור אביו. כלומר ולא לבןיֲַעק

יו יְִצָחֽק ַחד ָאִב֥   :(גם אני יעקב ירא ממנו) לומר הנני נגרר אחר אבי במי שירא הוא ממנו ְּבַפ֖

ם  צא לא,נג)(בר' וי י ַאְבָרָה֜ ינּו  לקות ויחידותה לעומת הפרט- קדמא ואזלא ככלל הא –ֱאNֵה֨ י נָחֹו֙ר יְִׁשְּפ֣טּו ֵבינֵ֔ מהפך פשטא מונח  –ֵוֽאNֵה֤
םלגמרי  קטן, ללבן הע"ז בעלת מעמד, מהפך פשטא מוציא מהפשט של מאמר לבן ומבטל את הע"ז- זקף י ֲאִביֶה֑ טפחא כשנוי  – ֱאNֵה֖
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לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא האדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז 

ות הורי והורי ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמהילולא "לב שמחה", 
 בן חיים אריה ויהודית זצ"לת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן עלוי נשמ, לרעיתי

  יהודית

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; ךמא֥רי=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שממעטים חלק  -  אטפח֖  מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גאקב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום;  –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףמפרטיה מענין מסוים; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- קףז;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאעקירה, שגגה = שכחה; דרוש בפסוק שעור, מחיצה,  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  מלמד ולמד, רמז לכלל ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידות

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

וטעם טפחא כשנוי שוב  .כי אלהי תרח היה של נחוראלהי אביהם של אברהם ונחור,  כי הלא הואכמגביל, ללבן חזר וכלל  אתנח
םמבטל את מחשבת לבן וטעם אתנח מגביל רק לכלל הראשון  י ַאְבָרָה֜   . ֱאNֵה֨

יו יְִצָחֽק )(לא,נג ַחד ָאִב֥ רבוי הגבלות על יעקב  שהוא מוגבל למי להשבע, לכן אמר טפחא כשנוי כדי שלא לפגוע בלבן, מרכא  סלוק  – ְּבַפ֖
  להי אברהם ויצחק.-ביראת יצחק ולא בא

  

ר ִמֶּז&הד) כ,כב( ר ִמֶּז&ה  ד)כ,כב(במ' בלק  מרכא טפחא, בתפקיד כעין קבוצת פרטים העשויה להתרחב, – ָּגֵד" (בר' היא המצבה כנאמר ָּגֵד"

ֶבן וַ  ויצא לא,מה) ב ָא֑ ֹ֖ ח יֲַעק ָה ַמֵּצָבֽה:ַוּיִַּק֥ ים (בר' ויצא לא,מו) וההרחבה עליה היא כנאמר בכתוב הבא  יְִריֶמ֖ ב ְלֶאָחי֙ו ִלְק֣טּו ֲאָבנִ֔ ֹ֤ אֶמר יֲַעק ֹ֨ ַוּי
ם ַעל־ַהָּגֽל: אְכלּו ָׁש֖ ֹ֥ ים ַוַּיֲֽעׂשּו־ָג֑ל ַוּי ומשמעותם) לבן למצבת יעקב וגל בניו אין התניות. במענה למעשה יעקב, (קריאת שמות  ַוּיְִק֥חּו ֲאָבִנ֖

ר ִמֶּזֽה ד)כ,כב(במ' בלק מקים  יִתי ֵּביִנ֥י ּוֵביֶנXֽ: (בר' ויצא לא,נא)כנאמר  ְוָגֵד" ר יִָר֖ ה ֲאֶׁש֥ ה ְוִהּנֵ֙ה ַהַּמֵּצָב֔ ב ִהֵּנ֣ה׀ ַהַּג֣ל ַהּזֶ֗ ֹ֑ ן ְליֲַעק אֶמר ָלָב֖ ֹ֥ תבנית  ַוּי
אפשר  (בר' ויצא לא,נג)לבן מקים גל ואחריו מצבה, ולא נשבע הטעמים מרכא סלוק, מרכא מרבה סלוק מגביל, בסה"כ רבוי הגבלות. 

י   (בר' ויצא לא,נ)שמרמז שההתחייבות שלו מוגבלת ולכן כאשר יחשוב צדו שהם איך שהוא נפגעים מיעקב ובניו כגון  ִאם־ְּתַעֶּנ֣ה ֶאת־ְּבנַֹת֗
י  ח נִָׁשי֙ם ַעל־ְּבנַֹת֔ את ְלָרָעֽה: לא,נב)(בר' ויצא יהיה להם אמתלה לעבור ְוִאם־ִּתַּק֤ ֹ֖ ה ַהּז    ֶאת־ַהַּג֥ל ַהֶּז֛ה ְוֶאת־ַהַּמֵּצָב֥

יגר  לבן קרא להמצבה שהעמיד יעקב בשם, ולפ"ז קרא כל אחד שם להאות שהעמיד חברו...  (בר' ויצא לא,מז) ]מלבי"ם[מפרש 
(טט: שהוא גל עד,  ל שהעמיד לבןויעקב קרא לו להג, שהמצבה היא עדות הקיים ומתמיד לעולם (טט: שלדעת יעקב)ר"ל שהדותא, 

  .ולכן כאשר לבן וצאצאיו ימצאו אמתלה יצאו לרעות לישראל : :רק עד לפי שעה ואינו קיים לעולם לדעת לבן)

  

  בעקבות הפרת הברית ע"י צאצאי לבן. תגובת ישראל

ם ְלָדִו֣ד ְלַלֵּמֽד:: א,תהלים ס ן ֵע֑דּות ִמְכָּת֖ ְמנֵַּצַח ַעל־ׁשּוַׁש֣ ַלח ּבְ  (ס,ב) ַל֭ ב ַוַּיZ֣ ֶאת־ֱא֣דֹום ְּבגֵיא־ֶמ֑ ה ַוָּיָׁ֤שב יֹוָא֗ ם ֫צֹוָב֥ ם נֲַהַריִ֘ם ְוֶאת־ֲאַר֪ ת ֲאַר֣ ַהּצֹו֨תֹו׀ ֶא֥
ר ָאֶֽלף:    ְׁשֵנ֖ים ָעָׂש֣

ם )אס, 'תה( ]פרשת דברים סימן ג מדרש תנחומא (בובר)[  'תה( זה דוד, שעשה עצמו מך, ותם על שהלך בתמימות עם קונו, אימתי ִמְכָּת֖

ם נֲַהַריִ֘ם  ס,ב) ת ֲאַר֣ ם נֲַהַריִ֘ם  מהו כשהלך יואב להלחם עם, ְּבַהּצֹו֨תֹו׀ ֶא֥ יצאו לקראתו, אמרו לו אתה מבני בניו של יעקב, ואנו מבני , ֲאַר֣
ה נב)בר' ויצא לא,( בניו של לבן, והרי תנאי שלהם [קיים], דכתיב ד ַהַּג֣ל ַהּזֶ֔ ה אתה אומר הרי תנאו א"ל מ, , כששמע יואב חזר אצל דודֵע֚

ן ֵע֑דּות  )אס, 'תה( שבועת יעקב אבינו, מיד הושיבו סנהדרין , אלא הם עברוהו תחילה, למדוהו ואמרו באמת כך היה:] ְלַלֵּמֽד[, ׁשּוַׁש֣

ר  ז),כג לקב' (במלעם הרשע מפני מה עבר, לא כך אמר ב א ְמָׁש֖לֹו ַוּיֹאַמ֑ נִי ָבלָ֤  ַוּיִָּׂש֥ ָרם יַנְֵח֨ ב ק ֶמֶֽלZ־מֹוָא֙ב ִמן־ֲא֠ ֹ֔ י יֲַעק ֶדם ְלָכ֙ה ָאָֽרה־ִּל֣ ֵמַֽהְרֵרי־ֶק֔
ה יְִׂשָרֵאֽל: ה זֲֹעָמ֥ יִם(האם)ו ּוְלָכ֖ ן ִרְׁשָעַת֖ יִם ְׁשמֶֹנ֥ה ָׁשִנֽים: )ח,שופטים ג( שנאמר, (?)לא שיעבד בנו ּכּוַׁש֥ ן ִרְׁשָעַת֖ ל ֶאת־ּכּוַׁש֥ הם  ַוּיַַעְב֧דּו ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֛

  ,מיד חזר עליהם והרגן, לו ב"ד נו שתי רשעיות, כיון [שהורו]הרשיעו עלי

ת ֲאַר�ם ַנֲהַרִיםR  )ב,ס 'תה(נעיין בכתוב ותבנית הטעמים  ^ָב"ה ְּבַהּצ^֨ת^׀ ֶא" aם צbְוֶאת־ֲאַר   

  קטן - בחמשה חומשי תורה ובט"ז ספרי נ"ך (סה"כ כ"א ספרים) משוער כי תבנית הטעמים קדמא מרכא פשטא [מונח] זקף

  תבנית הטעמים קדמא מרכא זרקא [מונח] סגול מרמזות על תפקיד כעין לכתחילה ובפועל. - ו

  

ים : ז,שמות וארא ו דוגמאות יִתי ָלֶכ&ם ֵלאGִה� ם ְוָהִי" י ֶאְתֶכ"ם ִלי� ְלָע� ַחת ִסְב֥לֹות ְוָלַקְחִּת֨ ם ִמַּת֖ יא ֶאְתֶכ֔ ם ַהּמֹוִצ֣ י ֲאִנ֤י ֙ה' ֱאNֵ֣היֶכ֔ ם ִּכ֣ ִויַדְעֶּת֗

יִם ם )ז,וארא ו 'שמ( ׃ִמְצָרֽ י ֶאְתֶכ"ם ִלי� ְלָע� ליקוחי עם ישראל קטן, כעין לכתחילה ובפועל. קדמא מחשבת - מרכא פשטא זקףקדמא  -  ְוָלַקְחִּת֨
  .עד יציאת מצרים ומתן תורה ומאריכה לםומשעה שעלה במחשבה לברוא ע

ם ֶאת: לב,ויקרא אמר כג ם ְוִעִּניֶת& ֹון הּוא� ָלֶכ� ת ַׁשָּבת" ֶרב ַעדיֶכ�ם ַנְפֹׁשתֵ -ַׁשַּב֨ ֶרב ֵמֶע֣ ֶדׁ֙ש ָּבֶע֔ ֹ֙ ה ַלח ֶרב ִּתְׁשְּב֖תּו ַׁשַּבְּתֶכֽם׃ פ- ְּבִתְׁשָע֤   ֶע֔

ם ֶאת ם ְוִעִּניֶת& ֹון הּוא� ָלֶכ� ת ַׁשָּבת" אמר  'וי(המצוין  מאחרת זמן ענישה –ומאריכה קדמא כניסת יוה"כ לענין תחילת הענוי  -  ַנְפֹׁשֵתיֶכ�ם-ַׁשַּב֨

י ָכל )כג כט ר Nֽא- ִּכ֤ ֶפׁ֙ש ֲאֶׁש֣ ה ֵמַעֶּמֽיָה׃תְ - ַהּנֶ֙ ֶצם ַהּ֣יֹום ַהֶּז֑ה ְונְִכְרָת֖ ה ְּבֶע֖   ֻעּנֶ֔

ים׀ ֶאל־ִּבְלָעםR ַלְיָלהS במדבר בלק כב,כ:  א ֱאGִה" ֹ֨   , כעין לכתחילה ובפועל, זרקא סגול קדמא מרכא - גרסת כתר ַוָּיב

  ... אי אומות העולם,אין רוח הקודש שורה עליו אלא בלילה, וכן לכל נבי...  (במ' בלק כב,ח) לכתחילה )א(ע"פ רש"י 
  אצל בלק, לכבודן של ישראל דבר עמו ביום? בפועל

א ְל�Q -ִאם )כב,כ( לכתחילה )ב(ע"פ רש"י  �ֹ ּום ֵל�? ִאָּת�םאם הקריאה שלך וסבור אתה ליטול עליה שכר,  –ִלְקר   :ק&

 ? ה-ַהָּדָב+ר ֲאֶׁשר-ֶאתעל כרחך  -ְוַא� ֹו ַתֲעֶׂשֽ ר ֵאֶל&יQ ֹאת"    ואעפ"כ וילך בלעם, אמר שמא אפתנו ויתרצה:  שנאתוהלך מ ובפועל ,ֲאַדֵּב"
  עשה עצמו כאילו הולך עבור תשלום. בפועלרצה ללכת משנאה ולא רק מתאוות בצע וכבוד  שלכתחילהאו יש לפרש 

  

ת ֲאַר�ם ַנֲהַרִיםR   )ב,ס 'תה(כי תבנית הטעמים של הפסוק  מוצע לומר ^ָב"ה ְּבַהּצ^֨ת^׀ ֶא" aם צbמזת לתבנית מר – ְוֶאת־ֲאַר

הדורש פסוק זה כדי להסביר תפקידי טעמי אמ"ת  ]פרשת דברים סימן ג מדרש תנחומא (בובר)[ - טעמים כעין לכתחילה ובפועל. נעזר ב
  (איוב, משלי, תהלים) אחדים.

ת קדמא (פסק) ְּבַהּצ^֨ת^׀  - מקף גלגל (ירח בן – ְוֶאת־ֲאַרbםצנור כעין זרקא בכ"א ספרים  – ַנֲהַרִיםR מרכא ֲאַר�ם מרכא ֶא"

^ָב"היומו)  aעולה ויורד שהוא כעין סגול של זרקא סגול של כ"א ספרים, כי הוא כעין מפסיק בדרגת קיסר כמו אתנח וסלוק. – צ  

קדמא פסק, ארם קדמו ופסקו השבועה שבין יעקב ולבן שלכתחילה נועדה למנוע לעבור מארם לארץ ישראל ומארץ  –ְּבַהּצ^֨ת^׀  ס,ב) 'תה(

ת ֲאַר�ם ַנֲהַרִיםR שראל לארם י ובפועל אחרי הארכת זמן (מרומז בטעם מרכא) היות ואחד הצדדים כאן בלעם מארם עבר עליה ואח"כ   ֶא"
יִם ְׁשמֶֹנ֥ה ָׁשִנֽים: )ח,שופטים ג( ן ִרְׁשָעַת֖ ל ֶאת־ ּכּוַׁש֥  )ח,שופטים ג(ת הפסוק ואף שכושן היה שליח ה' להענישם כנאמר בתחיל ַוּיַַעְב֧דּו ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֛

יִם ם נֲַהָר֑ ֶלZ ֲאַר֣ יִם ֶמ֖ ן ִרְׁשָעַת֔ ם ְּביַ֙ד ּכּוַׁש֣ ל ַוּֽיְִמְּכֵר֗ ף ֙ה' ְּביְִׂשָרֵא֔ יש לומר שארם הרבו לההעניש מעבר לשליחותם ולכן נחשב שעברו על  ַוִּיַֽחר־ַא֤
  שבועת לבן.

  


