
 
 

 

 לעשות רצונך אלקי חפצתי                            בעהי"ת
   משה כתב ספרו ופרשת בלעם. ב"ב יד:

והא דאמרינן במשה שכתב ספרו ופרשת בלעם, נראין דברי האומרים שאין זו פרשת בלעם שכתובה בתורה דההיא הקב"ה כתבה  ריטב"א למסכת ב"ב

 התורה, אלא פרשה בפני עצמה היא שכתב והאריך בה יותר והיתה מצויה להם.כשאר 

 

אמר רבי אבהו בן זוטרתי אר"י בר זבידא בקשו לקבוע פרשת בלק בק"ש, ומפני מה לא קבעוה משום טורח צבור... דכתיב בה האי קרא  ברכות יב:

 ל פרשה דפסקה משה רבינו פסקינן דלא פסקה משה רבינו לא פסקינן. ולימא האי פסוקא ותו לא? גמירי כיקימנו כארי וכלביא מי שכבכרע 

   

 אמר ליה מר בריה דרבינא לבריה: בכולהו לא תפיש למדרש, לבר מבלעם הרשע, דכמה דמשכחת ביה דרוש ביה.   סנהדרין קו

פתחון פה לאומות העולם לומר אלו היה לנו ולא קם נביא עוד בישראל כמשה בישראל לא קם אבל באומות העולם קם כדי שלא יהא  במדבר רבה יד:

 נביא כמשה היינו עובדים להקב"ה ואיזה נביא היה להם כמשה זה בלעם בן בעור.

       

ִתי ֶאְתֶכם ָדָבר ַכֲאֶשר ְיַדֵבר )ח(  במדבר כב: ה ַהַלְיָלה ַוֲהִשבֹּ ֹּאֶמר ֲאֵליֶהם ִלינּו פֹּ ָודַוי ֹּאֶמר ֶאל  )יג(ב ִעם ִבְלָעם: ֵאָלי ַוֵיְשבּו ָשֵרי מֹואָ  ְידֹּ ֶקר ַוי ַוָיָקם ִבְלָעם ַבבֹּ

ָוד ְלִתִתי ַלֲהֹלְך ִעָמֶכםָשֵרי ָבָלק  ֶסף עֹוד ָבָלק ְשֹלַח ָשִרים ַרִבים ְוִנְכָבִדים ֵמֵאֶלה: טו( : ְלכּו ֶאל ַאְרְצֶכם ִכי ֵמֵאן ְידֹּ ֹּאְמרּו )טז(ַויֹּ אּו ֶאל ִבְלָעם ַוי ה ָאַמר ַוָיבֹּ  לֹו כֹּ

ל ֲאֶשר תֹּאַמר ֵאַלי ֶאֱעֶשה ּוְלָכה ָנא ָקָבה ִלי ֵאת ָהָעם ַהֶזה:  )יז(ָבָלק ֶבן ִצּפֹור ַאל ָנא ִתָמַנע ֵמֲהֹלְך ֵאָלי:  ד ְוכֹּ ֹּאֶמר ֶאל )יח( ִכי ַכֵבד ֲאַכֶבְדָך ְמאֹּ ְלָעם ַוי ויַען בִּ

 ֹּ י ָבָלק ְמל ֶתן לִּ ם יִּ ָוד ֱאֹלָהי ַלֲעׂשֹות ְקַטָנה אֹו ְגדֹוָלה: א ֵביתֹו ֶכֶסף ְוָזָהבַעְבֵדי ָבָלק אִּ י ְידֹּ ר ֶאת פִּ ְוַעָתה ְשבּו ָנא ָבֶזה ַגם ַאֶתם ַהָלְיָלה  יט()לֹּא אּוַכל ַלֲעבֹּ

ָוד ַדֵבר ִעִמי ֵסף ְידֹּ ֹּא ֱאֹלִהים ֶאל ִבְלָעם ַלְיָלה  )כ(: ְוֵאְדָעה ַמה יֹּ תֹו ַוָיב ֹּאֶמר לֹו ִאם ִלְקרֹּא ְלָך ָבאּו ָהֲאָנִשים קּום ֵלְך ִאָתם ְוַאְך ֶאת ַהָדָבר ֲאֶשר ֲאַדֵבר ֵאֶליָך אֹּ ַוי

נֹו ַוֵיֶלְך ִעם ָשֵרי מֹוָאב: )כא( ַתֲעֶשה:  ש ֶאת ֲאתֹּ ֶקר ַוַיֲחבֹּ ֵכב ַוִיַחר ַאף ֱאֹלִהים ִכי הֹוֵלְך הּו)כב( ַוָיָקם ִבְלָעם ַבבֹּ ָוד ַבֶדֶרְך ְלָשָטן לֹו ְוהּוא רֹּ א ַוִיְתַיֵצב ַמְלַאְך ְידֹּ

ָוד ֶאת ִּפי ָהָאתֹון ַותֹּאֶמר ְלִבְלָעם ֶמה ָעִשיִתי ְלָך ִכי  נֹו ּוְשֵני ְנָעָריו ִעמֹו: )כח( ַוִיְפַתח ְידֹּ ָוד ֶאת ֵעי )לא(ִהִכיָתִני ֶזה ָשלש ְרָגִלים: ַעל ֲאתֹּ ֵני ִבְלָעם ַוַיְרא ַוְיַגל ְידֹּ

ד ַוִיְשַתחּו ְלַאָּפיו:  ָוד ִנָצב ַבֶדֶרְך ְוַחְרבֹו ְשֻלָפה ְבָידֹו ַוִיקֹּ ֹּא ָיַדְעִתי ִכי ַאָתה ִנָצב ִלְקָראִתי ַבָדֶרְך  )לד(ֶאת ַמְלַאְך ְידֹּ ָוד ָחָטאִתי ִכי ל ֹּאֶמר ִבְלָעם ֶאל ַמְלַאְך ְידֹּ ַוי

תֹו ְתַדֵבר ַויֵ )לה( ְבֵעיֶניָך ָאשּוָבה ִלי:  ְוַעָתה ִאם ַרע ָוד ֶאל ִבְלָעם ֵלְך ִעם ָהֲאָנִשים ְוֶאֶפס ֶאת ַהָדָבר ֲאֶשר ֲאַדֵבר ֵאֶליָך אֹּ ֹּאֶמר ַמְלַאְך ְידֹּ ֶלְך ִבְלָעם ִעם ָשֵרי ַוי

ֹּא ָשֹלַח ָשַלְחִתי ֵאלֶ )לז( ָבָלק:  ֹּאֶמר ָבָלק ֶאל ִבְלָעם ֲהל ֹּא אּוַכל ַכְבֶדָך:ַוי ֹּא ָהַלְכָת ֵאָלי ַהֻאְמָנם ל ֹּאֶמר ִבְלָעם ֶאל ָבָלק ִהֵנה ָבאִתי )לח(  יָך ִלְקרֹּא ָלְך ָלָמה ל ַוי

תֹו ֲאַדֵבר: ֵאֶליָך ַעָתה  ֹּאֶמר ִבְלָעם לְ )ג( ֲהָיכֹול אּוַכל ַדֵבר ְמאּוָמה ַהָדָבר ֲאֶשר ָיִשים ֱאֹלִהים ְבִפי אֹּ ָלֶתָך ְוֵאְלָכה אּוַלי ִיָקֵרה ַוי ָודָבָלק ִהְתַיֵצב ַעל עֹּ ִלְקָראִתי  ְידֹּ

ה ְתַדבֵ  )ה(ַוִיָקר ֱאֹלִהים ֶאל ִבְלָעם...  )ד(ּוְדַבר ַמה ַיְרֵאִני ְוִהַגְדִתי ָלְך ַוֵיֶלְך ֶשִפי:  ֹּאֶמר שּוב ֶאל ָבָלק ְוכֹּ ָוד ָדָבר ְבִפי ִבְלָעם ַוי ֹּאֶמר ָבָלק ֶאל  )יא(ר: ַוָיֶשם ְידֹּ ַוי

ְיַבי ְלַקְחִתיָך ְוִהֵנה ֵבַרְכָת ָבֵרְך:  ב אֹּ ר ְלַדֵבר )יב(בְלָעם ֶמה ָעִשיָת ִלי ָלקֹּ תֹו ֶאְשמֹּ ָוד ְבִפי אֹּ ֹּא ֵאת ֲאֶשר ָיִשים ְידֹּ ֹּאַמר ֲהל ֹּא ֵאָליו ְוִהנֹו ִנָצב ַעל ַוַיַען ַוי : )יז( ַוָיב

ָלתֹו ְוָשֵר  ָודי מֹוָאב ִאתֹו עֹּ ֹּאֶמר לֹו ָבָלק ַמה ִדֶבר ְידֹּ ֹּאֶמר ָבָלק ֶאל ִבְלָעם ְלָכה )כה(: ַוי ֹּא ְתָבֲרֶכנּו: )כז( ַוי ֶבנּו ַגם ָבֵרְך ל ֹּא ִתקֳּ ב ל ֹּאמר ָבָלק ֶאל ִבְלָעם ַגם קֹּ  ַוי

תֹו ִלי ִמָשם:  ָהֱאֹלִהיםָנא ֶאָקֲחָך ֶאל ָמקֹום ַאֵחר אּוַלי ִייַשר ְבֵעיֵני  ֶמר ֶאל ָבָלק )כו( ְוַקבֹּ תֹו ֶאֱעֶשהַוַיַען ִבְלָעם ַויֹּ ָוד אֹּ ל ֲאֶשר ְיַדֵבר ְידֹּ ר כֹּ ֹּא ִדַבְרִתי ֵאֶליָך ֵלאמֹּ : ֲהל

ֹּאֶמר ָבָלק ֶאל ִבְלָעם ְלָכה ָנא ֶאָקֲחָך ֶאל ָמקֹום ַאֵחר אּוַלי ִייַשר ְבֵעיֵני  )כז( תֹו ִלי ִמָשם: )יא(ְ ַעָתה ְבַרח ְלָך ֶאל ְמקֹוֶמָך ָאַמְרִתי ַכֵבד ֲאַכֶבְדָך  ָהֱאֹלִהיםַוי ְוַקבֹּ

ָודְוהֵנה ְמָנֲעָך יְ   ִמָכבֹוד:       דֹּ

 

 דאמר רבי יוחנן: לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה. ולא עבדו לפנים משורת הדין.        בבא מציעא ל:

באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו ושוליא דנגרי הוה, פעם אחת הוצרך רבו ללות א"ל שגר אשתך אצלי ואלונה, שיגר אשתו אצלו מעשה  גיטין נח:

שהה עמה שלשה ימים קדם ובא אצלו, א"ל אשתי ששיגרתי לך היכן היא א"ל אני פטרתיה לאלתר ושמעתי שהתינוקות נתעללו בה בדרך א"ל מה 

תי גרשה א"ל כתובתה מרובה א"ל אני אלווך ותן לה כתובתה עמד זה וגרשה הלך הוא ונשאה כיון שהגיע זמנו ולא היה אעשה א"ל אם אתה שומע לעצ

ועל יהן לו לפורעו א"ל בא ועשה עמי בחובך והיו הם יושבים ואוכלים ושותין והוא היה עומד ומשקה עליהן והיו דמעות נושרות מעיניו ונופלות בכוס

 דין.אותה שעה נתחתם גזר 
 רב הונא כל העוסק בתורה בלבד )הדר בחו"ל( דומה כמי שאין לו אלוה.  ע"ז יז:כל האומר אין לו אלא תורה אפילו תורה אין לו.  יבמות קט:

 ואורייתא בלא דחילו ורחימו לא פרחת לעילא.   תיקוני זוהר תקונא עשיראה דף כה

 

ָוד ִאַכף ֵלאֹלֵהי ָמרֹום  הפטרת בלק: מיכה פרק ו ים ְבֵני ָשָנה)ו( ַבָמה ֲאַקֵדם ְידֹּ ְבבֹות ַנֲחֵלי : )ז( ַהֲאַקְדֶמנּו ְבעֹולֹות ַבֲעָגלִּ ים ְברִּ ָוד ְבַאְלֵפי ֵאילִּ ְרֶצה ְידֹּ ֲהיִּ

ָוד דֹוֵרש ִמְמָך ִכי ִאם ֲעשֹותָשֶמן  ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ֱאֹלֶהיָך:    ְוַאֲהַבת ֶחֶסד ִמְשָּפט ... )ח( ִהִגיד ְלָך ָאָדם ַמה ּטֹוב ּוָמה ְידֹּ

 

ָוק ֲאֶשר ַיֲעֶשה ָלֶכם ַהיֹום ִכי אֲ  שמות פרק יד ֶשה ֶאל ָהָעם ַאל ִתיָראּו ִהְתַיְצבּו ּוְראּו ֶאת ְישּוַעת ְיקֹּ ֹּאֶמר מֹּ ִסיפּו )יג( ַוי ֹּא תֹּ ֶשר ְרִאיֶתם ֶאת ִמְצַרִים ַהיֹום ל

 ָתם עֹוד ַעד עֹוָלם:ִלְראֹּ 

תני רשב"י בשלשה מקומות הוזהרו ישראל שלא לשוב ארץ מצרים שנאמר כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד  ירושלמי סוכה

 עד עולם ויי' אמר לכם לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד והשיבך יי' מצרים באניות. 

מדהבטיח כן הקב"ה חייבים ישראל מצדם להשתדל בקיום ההבטחה לשון זה אזהרה רק הבטחה, צ"ל  ואע"פ דלפי פשטות הלשון אין תורה תמימה

, וכן משמע מהפסוק בפרשת המלך וה' אמר לכם לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד ולא מצינו אמירה אחרת זולת בזה וממילא מוזהרים שלא לשוב

 ם אזהרה. הפסוק שלפנינו, וא"כ מבואר דיש בכלל לשון פסוק זה ג

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

הוו פרושים מן העריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה, לשון רש"י. ולפי דעתי  -קדושים תהיו רמב"ן ויקרא יט ב

ורה הזהירה אין הפרישות הזו לפרוש מן העריות כדברי הרב, אבל הפרישות היא המוזכרת בכל מקום בתלמוד, שבעליה נקראים פרושים: והענין כי הת

 בעריות ובמאכלים האסורים והתירה הביאה איש באשתו ואכילת הבשר והיין, א"כ ימצא בעל התאוה מקום להיות שטוף בזמת אשתו או נשיו הרבות,

בא הכתוב, שלא הוזכר איסור זה בתורה, והנה יהיה נבל ברשות התורה : לפיכך ולהיות בסובאי יין בזוללי בשר למו, וידבר כרצונו בכל הנבלות, 

ימעט במשגל, כענין שאמרו שלא יהיו תלמידי חכמים  אחרי שפרט האיסורים שאסר אותם לגמרי, וצוה בדבר כללי שנהיה פרושים מן המותרות.

שמור פיו מצויין אצל נשותיהן כתרנגולין... ויקדש עצמו מן היין במיעוטו... וכן יפריש עצמו מן הטומאה, אע"פ שלא הוזהרנו ממנה בתורה... וגם י

מיו: ולשונו מהתגאל ברבוי האכילה הגסה ומן הדבור הנמאס... ויקדש עצמו בזה עד שיגיע לפרישות, כמה שאמרו על רבי חייא שלא שח שיחה בטלה מי

ה, כי אחרי באלו ובכיוצא בהן באה המצוה הזאת הכללית, אחרי שפרט כל העבירות שהן אסורות לגמרי... וזה דרך התורה לפרוט ולכלול בכיוצא בז

היושר  אזהרת פרטי הדינין בכל משא ומתן שבין בני אדם, לא תגנוב ולא תגזול ולא תונו ושאר האזהרות, אמר בכלל ועשית הישר והטוב, שיכניס בעשה

 וההשויה וכל לפנים משורת הדין לרצון חבריו. 

 שלישית בנבל הכרמלי.בלעם גלגול לבן, וכשנהרג ע"י פינחס נתקן קצת, ונתגלגל פעם  שער הגלגולים:

ולפי פשוטי המקראות נראה שזה היה עונו של בלעם הרשע דלכאורה אחרי שאמר אם יתן לי בלק מלא ביתו  קובץ שיעורים קונטרס דברי סופרים:

' לא חשש ע"ז כ"ז כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי ה' מה היא רשעתו? אבל באמת אף שידע בלעם היטיב כי הליכתו לקלל את ישראל הוא נגד רצון ה

 פי דייקא, אבל רצון ה' לא היה חשוב בעיניו לעשותו וזוהי רשעתו. את פי ה'שלא היה לו ציווי מפורש שלא לילך, וע"כ אמר לא אוכל לעבור 

ן, בוא ואשיאך הנני הולך לעמי לכה איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך... א"ל אלהיהם של אלו שונא זימה הוא, והם מתאוים לכלי פשת סנהדרין קו

.. הרי עצה: עשה להן קלעים והושיב בהן זונות... ובשעה שישראל אוכלין ושותין ושמחין ויוצאין לטייל בשוק, אומרת לו: אי אתה מבקש כלי פשתן?.

יין? כיון ששתה בער  . א"ל רצונך שתשתה כוס שלועדיין לא נאסר יין של נכריםאת כבן בית, שב ברור לעצמך. וצרצורי של יין עמוני מונח אצלה, 

ומה איכפת לך, כלום מבקשים ממך אלא פיעור, והוא  בו. א"ל השמיעי לי. הוציאה יראתה מתוך חיקה, א"ל עבוד לזה! א"ל הלא יהודי אני. א"ל

 ולא עוד אלא שאיני מנחתך עד שתכפור בתורת משה רבך...  אינו יודע שעבודתה בכך.

 

 -כי אתא רב דימי אמר: בית דינו של חשמונאי גזרו: הבא על הנכרית חייב עליה משום נדה, שפחה, גויה, אשת איש... אבל משום אישות  סנהדרין פב

נהרג עליו.  -. ולא עוד אלא, שאם פירש זמרי והרגו פנחס אין מורין לו -הבא לימלךלית להו... איתמר נמי, אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: 

אין נהרג עליו, שהרי רודף הוא... וירא פנחס בן אלעזר מה ראה אמר רב ראה מעשה ונזכר הלכה אמר לו אחי אבי אבא לא  -זמרי והרגו לפנחס נהפך 

ין כך לימדתני ברדתך מהר סיני הבועל את כותית קנאין פוגעין בו אמר לו קריינא דאיגרתא איהו ליהוי פרוונקא ושמואל אמר ראה שאין חכמה וא

 ונה ואין עצה נגד ה' כל מקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב.תב

 , ובית דינו של חשמונאי גזרו דלפרוש מינה משום כל הני.ומיהו לאו דלא תתחתן ליכא דאורייתא, דדרך חתנות משמע -גויה רש"י

 

ר תמות נפשי מות ישרים ויש להבין הטעם למה ספר הישר זה ספר אברהם יצחק ויעקב שנקראו ישרים שנאמ פתיחת העמק דבר לספר בראשית:

נתבאר קרא בלעם את אבותינו בשם ישרים ביחוד ולא צדיקים או חסידים וכדומה, ובלעם התפלל על עצמו שתהא אחריתו כמו בעלי זה הכינוי? והענין ד

ו צדיקים וחסידים ועמלי תורה אך לא היו ישרים על הפסוק צדיק וישר הוא דשבח ישר הוא נאמר להצדיק דין הקב"ה חורבן בית שני, ופירשנו שהי

ידי בהליכות עולמים, ע"כ מפני שנאת חנם שבלבם זה את זה חשדו את מי שראו נוהג שלא כדעתם ביראת ה' שהוא צדוקי ואפיקורס ובאו על ידי זה ל

ר הוא ואינו סובל צדיקים כאלו אלא באופן שהקב"ה יששפיכות דמים בדרך הפלגה ולכל הרעות שבעולם עד שחרב הבית. וע"ז היה צדוק הדין 

וזה היה שבח  שהולכים בדרך הישר גם בהליכות עולם ולא בעקמימות אע"ג שהוא לשם שמים דזה גורם חורבן הבריאה והריסות ישוב הארץ

לו עובדי אלילים מכוערים מ"מ היו האבות שמלבד שהיו צדיקים וחסידים ואוהבי ה' באופן היותר אפשר עוד היו ישרים היינו שהתנהגו עם אוה"ע אפי

עמם באהבה וחשו לטובתם באשר היא קיום הבריאה כמו שאנו רואים כמה השתטח אברהם אבינו להתפלל על סדום ...וכן ראינו כמה נח היה יצחק 

"מ דיבר עמו דברים רכים ...ובלעם אבינו להתפייס ממשנאיו ובמעט דברי פיוס מאבימלך ומרעיו נתפייס ...ויעקב אבינו אחר שהיטב חרה לו על לבן מ

אה, בשעת רוח הקודש לא היה יכול להתפלא על רוע מעשיו שאינו צדיק וחסיד כאברהם יצחק ויעקב אחרי שהוא נביא אומות העולם וראשו במקור הטומ

ם יצחק ויעקב וראשם במקור אכן התפלא על רוע הילוכו בדרך ארץ, שאם שראוי היה לו לשנוא את ישראל תכלית שנאה באשר שהמה בני אברה

 הקדושה, אבל מ"מ לא היה ראוי לפניו לבקש לעקור אומה שלימה ואינה דרך ישרה בקיום העולם, ועל זה צעק תמות נפשי מות ישרים.

 

פים ושמנה מאות ומי איכא רתחא קמיה דקוב"ה? אין דתניא ואל זועם בכל יום. וכמה זעמו? רגע. וכמה רגע? אחד מחמשת רבוא ושמונת אל ברכות ז:

נביא  ושמנים ושמנה בשעה, וזו היא רגע ואין כל בריה יכולה לכוין אותה שעה חוץ מבלעם הרשע, דכתיב ביה ויודע דעת עליון... והיינו דאמר להו

ות עשיתי עמכם שלא לישראל עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב וגו'. מאי למען דעת צדקות ה'? אמר רבי אלעזר א"ל הקב"ה לישראל: דעו כמה צדק

כעסתי בימי בלעם הרשע, שאלמלי כעסתי לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט; והיינו דקאמר ליה בלעם לבלק: מה אקב לא קבה אל ומה 

 אזעם לא זעם ה', מלמד, שכל אותן הימים לא זעם. וכמה זעמו? רגע. וכמה רגע? רגע כמימריה. 

 בשעת רגע. יש לומר כלם. א"נ מאחר שהיה מתחיל קללתו באותה שעה היה מזיק אפילו לאחר כן. וא"ת מה היה יכול לומר תוספות:

 לדידי חזי לי פנקסיה דבלעם, והוה כתיב ביה: בר תלתין ותלת שנין בלעם חגירא כד קטיל יתיה פנחס ליסטאה.  סנהדרין קו
 

ר ֵאִלָיהּו ֵאָליו ַוַיְשֵלְך)יט( ַוֵיֶלְך ִמָשם ַוִיְמָצא ֶאת ֱאִליָשע בֶ  מלכים א יט: ֵרש ְשֵנים ָעָשר ְצָמִדים ְלָפָניו ְוהּוא ִבְשֵנים ֶהָעָשר ַוַיֲעבֹּ  ַאַדְרתֹו ֵאָליו: ן ָשָפט ְוהּוא חֹּ

ָקה ָנא ְלָאִבי ּוְלִאִמי ְוֵאְלָכה ֹּאֶמר ֶאשֳּ ב ֶאת ַהָבָקר ַוָיָרץ ַאֲחֵרי ֵאִלָיהּו ַוי י ָלְך:ַאֲחֶריָך  )כ( ַוַיֲעזֹּ יתִּ י ֶמה ָעׂשִּ ֹּאֶמר לֹו ֵלְך שּוב כִּ  ַוי

 , ר"ל גם אתה תעשה כמוהם, אם תלך אחרי:כי הנפלאות והניסים מה שעשיתי, אזי המה גם לך -כי מה עשיתי לך  מצודות דוד:

ידע שיבין כי מה' יהיה נביא וידע כי האל נתן בלב אלישע ללכת עשה לו סימן שילך אחריו ולא אמר לו בפיו כי  -וישלך אדרתו אליו רד"ק:

ופי' מה עשיתי לך רוצה לומר אחריו לשרתו לפיכך לא עשה אלא סימן ומה שאמר לו לך שוב כי מה עשיתי לך לנסותו אם היה אומר בלב שלם 

 אם הטיתי אדרתי עליך לפיכך אתה רץ אחרי:

 ורוח גבוה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע. עין רעהלה מתלמידיו של א"א עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפ אבות ה יט

 



 
 

 

 

 

ֵשב ִמֻמִלי...  ֵעיןַוַיְרא ָבָלק ֶבן ִצּפֹור... ִהֵנה ִכָסה ֶאת  במדבר כב: ָוד ִנָצב ַבֶדֶרְך...  ַוֵתֶראָהָאֶרץ ְוהּוא יֹּ ָוד ָהָאתֹון ֶאת ַמלְ  ַוֵתֶראָהָאתֹון ֶאת ַמְלַאְך ְידֹּ ַאְך ְידֹּ

ָוד ַוִתְרַבץ ַתַחת ִבְלָעם... ַוֵתֶרא ַוִתָלֵחץ ֶאל ַהִקיר... ָוד ֶאת  ַוְיַגל ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַאְך ְידֹּ ד  ַוַיְראִבְלָעם ֵעיֵני ְידֹּ ָוד ִנָצב ַבֶדֶרְך ְוַחְרבֹו ְשֻלָפה ְבָידֹו ַוִיקֹּ ֶאת ַמְלַאְך ְידֹּ

י ...ַוִיְשַתחּו ְלַאָּפיו ְרַאנִּ ֶהן ָעם  ֲאשּוֶרנּוּוִמְגָבעֹות  ֶאְרֶאנּוִכי ֵמרֹּאש ֻצִרים  ִמָשם ְקֵצה ָהָעם... ַוַיְרא ָהָאתֹון ַוֵתט ְלָפַני ֶזה ָשֹלש ְרָגִלים... ַוַיֲעֵלהּו ָבמֹות ָבַעל ַותִּ

ֹּאֶמר ֵאָליו ֹּא ִיְתַחָשב... ַוי ן ּוַבגֹוִים ל ְרֶאנּו ָבָלק ְלָכה ָנא ִאִתי ֶאל ָמקֹום ַאֵחר ֲאֶשר  ְלָבָדד ִיְשכֹּ ְרֶאה ֶאֶפס ָקֵצהּו ִמָשם תִּ ְרֶאה ְוֻכלֹו לֹּאתִּ ֹּא ... ְוָקְבנֹו ִלי ִמָשם תִּ ל

יט  בִּ ֹּא הִּ ב ְול ָוד ֱאֹלָהיו ִעמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך בֹו... ְלָכה נָ  ָרָאהָאֶון ְבַיֲעקֹּ תֹו ִלי ִמָשם...  ְבֵעיֵניא ֶאָקֲחָך ֶאל ָמקֹום ַאֵחר אּוַלי ִייַשר ָעָמל ְבִיְשָרֵאל ְידֹּ ָהֱאֹלִהים ְוַקבֹּ

ְשָקףַוִיַקח ָבָלק ֶאת ִבְלָעם רֹּאש ַהְּפעֹור  ן...  ַהנִּ ָוד ְלָבֵרְך ֶאת ִיְשָרֵאל... ַוִישָ ְבֵעיֵני ִבְלָעם ִכי טֹוב  ַוַיְראַעל ְּפֵני ַהְיִשימֹּ ֶאת ִיְשָרֵאל  ֵעיָניו ַוַיְרא א ִבְלָעם ֶאתְידֹּ

ֵכן ִלְשָבָטיו ַוְתִהי ָעָליו רּוַח ֱאֹלִהים... ּוְנֻאם ַהֶגֶבר  ן...שֹּ ֵמַע ִאְמֵרי ֵאל ֲאֶשר  ְשֻתם ָהָעיִּ ֵפל  ֶיֱחֶזהַשַדי ַמֲחֵזה ְנֻאם שֹּ ם...נֹּ ֹּאַמר  ּוְגלּוי ֵעיָניִּ ְנֻאם ַוִיָשא ְמָשלֹו ַוי

ר ּוְנֻאם ַהֶגֶבר  ןִבְלָעם ְבנֹו ְבעֹּ ֵפל ֶיֱחֶזה ַשַדי  ַמֲחֵזה... ְשֻתם ָהָעיִּ םנֹּ ֹּא ַעָתה  ֶאְרֶאנּו ...ּוְגלּוי ֵעיָניִּ ֹּא ָקרֹוב... ֲאשּוֶרנּוְול ֶאת ַהֵקיִני...  ַוַיְרא ֶאת ֲעָמֵלק... ַוַיְרא ְול

 פנחס. וירא

שאין דרכן של ערביים לשאת  רש"י:וגמלהם נושאים נכאת וצרי ולוט הולכים להוריד מצרימה. ...רעה אל אביהםויבא יוסף את דבתם בראשית לז 

 אלא נפט ועטרן שריחן רע, ולזה נזדמנו בשמים שלא יוזק מריח רע.

 ותדבר מרים ואהרן במשה..והנה מרים מצורעת כשלג..והעם לא נסע עד האסף מרים.      במדבר יב:
 
 


