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אדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא ה
הילולא "לב שמחה", ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמות הורי 

  והורי רעיתי

  ו, התשע"פה- תורה שבעלטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאממש;  מחלק, ממעט, לא – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

 מצב של המוטעם, בד"כ מצב-רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 

היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 
בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(

  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

- 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 ֹ֨ ן -ֶאלקדמא ואזלא  -  ַוּי �י ִמְדָי�   מונח רביע - ִזְקֵנ

� עַ  ּו ַהָּקָהל �ה ְיַלֲחכ   גרשיים מהפך פשטא, כעין יצא להקל ולא להחמיר -ָּת;

גרש באותו פסוק או פסוקים סמוכים מרמזת לכעין לימוד במידת קל וחומר מהסוג דיו לבא מן - התבנית קדמא ואזלא ... גרשיים או אזלא
  הדין להיות כנידון. כלומר הנלמד לא יהיה חמור מהמלמד. 

דיו לבא מן הדין (הנמשל הנלמד) אלו בני ישראל שכוחן  - , (טט  מה שור כוחו בפיו, אף אלו כוחן בפיהן כ' סי' ד':במדבר רבה פר' 
מה שור כל מה שמלחך אין בו סימן ברכה, אף אלו כל אומה  במ"רשכוחו בפיו) ממשיך  - בפיהן, להיות כנידון, כמו המשל הוא השור 

  וגו'  נגח בקרניו, אף אלו מנגחין בתפלתןשנוגעים אין בהם סימן ברכה. מה שור מ

השור הוא המשל המלמד ובני ישראל הם הנמשל הנלמד. מה השור הורס בפיו, כך כוחם של ישראל בפיהם ותפילתן כל אומה שנוגעת 
ל, נשאל מהם מנהיגן של אלו במדין נתגדרש''י כפי'  שגם הם צריכים כנגדם אדם בעל כוח בפיו ,המסקנה השגויה של מואבולכן בהם. 

  מה מדתו, אמרו לו אין כחו אלא בפיו אמרו אף אנו נבוא עליהם באדם שכוחו בפיו.
  

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

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

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

  

ֹור-ָּכל-ֶאת ? ַהּׁש� ינּו ִּכְלֹח� יֹבֵת� במדבר  - קטן בין שני קיסרים, כעין בנין אב או כעין דבר החוזר וקורה, וזה כנאמר ב- פעמיים זקף – ְסִב�
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אדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא ה
הילולא "לב שמחה", ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמות הורי 

  והורי רעיתי

  ו, התשע"פה- תורה שבעלטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאממש;  מחלק, ממעט, לא – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

 מצב של המוטעם, בד"כ מצב-רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 

היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 
בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(

  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

ד"א  )ב(תה)..., (ובסוף רוקנו אוואחזו אותה  (באופן זמני)ירדו למצרים לגור  (המואבים שבני ישראל)אמרו (א)  רבה (וילנא) פרשה כ
והוא  (ויצר חיץ בין מואב ועמון)ארץ מואב  (חלק מ)ויגר לשון יראה שהיו מתיראין שראו כל האומות ביד ישראל שבא סיחון ונטל 

נלחם במלך מואב הראשון ועוג נטל כל ארץ בני עמון שנא' (דברים ג) כי רק עוג מלך הבשן וגו' באו ישראל ונטלוהו משניהם שאין 
והיו אלו רואין את ארצם ביד ישראל והיו אומרים לא אמר להם הקב"ה כי לא אתן לך מארצו ירושה הרי ארצנו לפניהם לכך  בו עוולה

(כיבוש חלק מארץ מואב בידי סיחון וכיבוש חלק מארץ עמון בידי עוג הסיר את האיסור של כיבוש חלקי ארץ אלו ע"י בני היו מתיראין, 

     ה למואב ועמון כי לא מהם נכבש)ישראל וכיבוש זה לא היה עוול

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

  
  :במדבר בלק כב,ה

ים ֶאל ח ַמְלָאִכ4 �ם ֶּבן-ַוִּיְׁשַל֨ תֹוָרה ֲאֶׁש@ר ַעל-ִּבְלָע Aר ְּפ ֶרץ ְּבֵנֽי-ְּבֹע� ֹו ִלקְ -ַהָּנָה+ר ֶא" ֹו-רֹאַעּמ&   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

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

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

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

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

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

  נתהפכו שני ענינים,  -מונח מהפך פשטא 

  והנה יצאו עבדים רבים, וערב רב שהצטרף לבני ישראל  -  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, - פך פשטא מונח זקףמה - ֵע
שלא מלבד שלא נתמעט אלא אדרבא  הפך הדבריםגם להרוג זכוריהם ולשחת הבנים הנה הוא  (ב'ב') למען ענותו למעטם  (ב'א')

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

 
  :בלק כב,ז במדבר

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

ּו ְלכ4 ןקדמא ואזלא במלה אחת,מואב ומדין באמצעות  -  ַוֵּי֨ �י ִמְדָי� �י מֹוָאב� ְוִזְקֵנ   ביניהםביניהם, השלימו  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

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

(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)

  

ּוַוּיֵ֨  ן  קדמא ואזלא במלה אחת -  ְלכ4 �י ִמְדָי� �י מֹוָאב� ְוִזְקֵנ קטן. זקני מואב לא היו חכמים כמו זקני מדין, כי ע''פ - 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  לכו להם וישבו שרי מואב עם בלעם.וה
  לבלעם וכאשר ראו שדחם כפי מבחנם ידעו שאין בו תועלת. אבל זקני מואב שלא היו חכמים כמו זקני מדין לא הבחינו בכך.

  

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

ֵייכֹול ְלִמְמֵני  ָאַמר ַמאןַוֲהָוה ֵּכיַון ְדָחָמא ִּבְלָעם ַחָייָבא ְדֵבית ִיְׂשָרֵאל ֲהוֹון ָגְזִרין עּוְרַלְתהֹון ְוַטְמִרין ְּבַעְפָרא ְדַמְדְּבָרא  יונתן במדבר כג,י 
ְלָעם ַרִׁשיָעא ִאין ַקְטִלין ָיִתי ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַזְכָווָתא ַחִסיְנָייא ָהִאיֵלין ּוְסכּום עּוְבַדָיא ַטְבָיא ְדִעם ֲחָדא ִמן ַאְרַּבְעֵּתי ַמִׁשיְרָיָתא ְדִיְׂשָרֵאל ָאַמר ּבִ 

  א ְדָאֵתי ְּבַרם ִאין ַמִייְתָנא מֹוָתא ְדַקִׁשיִטין ְלַואי ְדֵתיֵהי סֹוִפי ִּכְזֵעיָרא ִדְבהֹון:ְּבַסְייָפא ְּכַבר ְמַבְׂשָרָנא ְדֵלית ִלי חּוַלק ְלַעְלמָ 
מן יכול לממני דעדקיא דבית יעקב דאמיר עליהון יסגון כעפרא דארעא או חדא מארבע משריתא דישראל  אונקלוס במדבר בלק כג,י 

  תמות נפשי מותא דקשיטוהי ויהי סופי כותהון:
ַבע ִיְׂשָרֵא�ל -תאֶ    , אחד מארבע מחנות של מחנה ישראל.  ְדִעם ֲ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  רבע, במובן של אחד מארבע (רביעית). לכן אפשר כי גם המילה רביע בעלת שורש בלשון הקודש בעלת קשר למספר א ֹר�
  ומשמעה ארבע, ולא רק בלשון ארמית בה משמעה רובץ, רבוץ. 
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אדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא ה
הילולא "לב שמחה", ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמות הורי 

  והורי רעיתי

  ו, התשע"פה- תורה שבעלטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאממש;  מחלק, ממעט, לא – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

 מצב של המוטעם, בד"כ מצב-רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 

היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 
בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(

  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

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

  כב,ב במדבר בלק 1.2

 
  כב,י:  בלקבמדבר 

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

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

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

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

בלעם שגה ...  .ואה אלו הן. אדם. וקין. בלעם. וחזקיהוד' שגו בר 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, ובאמת פתח להם פתח לחרטה ולחזור בתשובה, אבל בלעם (ארבעה טעו בחשבם שפניית ה' אליהם מראה שכביכול אינו יודע הכל

  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,

  

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

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

  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' ...  )הערה גתורה תמימה 

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

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

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

  

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

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�
 � וא׃-ֶרק ַהָּׂשֶד�ה  ּוָבָל@ק ֶּבןֶי ב ָּבֵע"ת ַהִהֽ ֶל? ְלמֹוָא& ֹור ֶמ"   ִצּפ+

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

  במדבר רבה (וילנא) פרשת בלק פרשה כ 

וא-ָבָל@ק ֶּבןּו ב ָּבֵע"ת ַהִהֽ ֶל? ְלמֹוָא& ֹור ֶמ" רמז תשסה ילקוט שמעוני (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-ָבָל@ק ֶּבןּו ב ָּבֵע"ת ַהִהֽ ֶל? ְלמֹוָא& ֹור ֶמ"   . שלא היה ראוי למלכות, אלא לפי העת המליכוהו מואבים עליהם:ִצּפ+
  

  במדבר בלק כב,יא:

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

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

  מהפך פשטא בתפקיד יצא מרגילותו
  במדבר בלק כב,כג:

J ֶאת ָאתֹון� ִמןַמְלאַ֨ -ַוֵּת�ֶרא ָהָאתֹון ֹו ַוֵּת�ט ָהֽ ֹו ְׁשלּוָפה� ְּבָיד� �ֶר? ְוַחְרּב ' ִנָּצ�ב ַּבֶּד� ֶל? ַּבָּׂשֶד�ה-? ה4 ֶ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

  רגילותה להיות מונהגת וכאן נטתה מעצמה מלבי"םָאתֹון� הָֽ  (מהפך)ַוֵּת�ט 
 ? �   מן המפרשים מובן ששינה מרגילותו שאף פעם לא היכה אותה 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׃ָהאָ -ַא�ף ִּבְלָע� ֹון ַּבַּמֵּקֽ   ת&

ָאתֹון�  ֶרא ָהֽ �  לאתון לראות מלאך שהוא השגה שכלית של האדם בלבד . -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 
עלת הנבואה או למדרגה שתחתיה אבל שיושגו לעיני בהמה אי אפשר על כן תוכל לפרש במראות הנפש המשכלת כאשר תגיע למ

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

  יה ממש.ישעיה ו פעל ראה באלקות היינו השגה שכלית ולא רא מלבי''ם
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אדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא ה
הילולא "לב שמחה", ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמות הורי 

  והורי רעיתי

  ו, התשע"פה- תורה שבעלטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאממש;  מחלק, ממעט, לא – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

 מצב של המוטעם, בד"כ מצב-רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 

היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 
בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(

  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  
  : כח,בלק כב במדבר

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

ֹ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 האתוןמכתב, והלוחות, וקברו של משה, ומערה שעמד בו משה ואליהו, ו

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

  פתיחת פי האתון שקיללה את הרשעו... מדרש תנאים לדברים פרק לג 
  

ֹון-ֶאת י ָהָאת� שנבראו בערב מרכא אתנח, רבוי והגבלה, אפשר שפי האתון, היינו הדיבור של האתון שהתרבה בין עשרה הדברים  – ִּ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 י ִהְתַעַּל&ְלְּת ִּב� ֹון ִּכ" �אֶמר ִּבְלָעם� ָלָאת�ֹ   ַוּי
ּו ֶיׁש  �י?׃-ל ה ֲהַרְגִּתֽ י ַעָּת& י ִּכ"   ֶח�ֶרב� ְּבָיִד�

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

ּו ֶיׁש �  מהפך הפשט שאין רגילות לבלעם לצאת בחרב, והוא משתבח בלשונו ולבהמה הוא צריך חרב. - 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�?ַּיְר -ְוֵאְלָכ� ִני ְוִהַּג ִפי׃  ֵא& &ֶל? ֶׁשֽ   ַוֵּי

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

  
  :ל,במדבר בלק כב

אֶמר הָ  ֹ֨ ֹון ֶאלַוּת י ֲאֹתְנ4Q ֲאֶׁשר-ָאת4 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

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

  לכל שאלה. 

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

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

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

 Jתורה שלמה [קסד], בתפקיד שיעור, כגון אורך חיי בלעם, קטנה-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(לרבי חנינא: מי שמיע לך, בלעם בר כמה הוה? אמר ליה: מיכתב לא כתיב, אלא מדכתיב, אמר ליה ההוא מינא 

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

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

ליון. אפשר, דעת ויודע דעת ע ),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?

  

י ֲאֹתְנ4Q ֲאֶׁשר-ֶאל ם ֲהלֹואJ ָאֹנִכ֨ י ֵמֽעֹוְד�Q ַעד-ִּבְלָע� �ְ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-צם הפלא של אמירת האתון, ועצמת תוכחתה לבלעם כדאיתא בקטן, כעין ע- זקף

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

  

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

' ֶאת Rל ה� �י ִבְלָעםS -ַוְיַג שלא היה נביא וה'  -  ראב''ע ורמב''ן י', תוספת במאור עיניים לגלוי דבר נסתר כפמונח זרקא מונח סגול -  ֵעיֵנ
  היינו השגה שכלית לנבואה בין אומות העולם לכבוד ישראל 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. שמלאך רחמים היה. יצאתי ממדתי ממדת רחמים 

  מרגילותו שהיה לו לדונו לחובה.צא פשטא, י מהפך - ַמְלַא�? ה�' -ֶאת
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אדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא ה
הילולא "לב שמחה", ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמות הורי 

  והורי רעיתי

  ו, התשע"פה- תורה שבעלטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאממש;  מחלק, ממעט, לא – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

 מצב של המוטעם, בד"כ מצב-רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 

היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 
בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(

  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

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

  ,בבמדבר בלק כב 1.3

�אֶמר ֱאGִהים� ֶאל במדבר בלק כב,יב:ֹ א ָתֹאר� ֶאת-ַוּי �ֹ א ֵתֵל&? ִעָּמֶה�ם ל "ֹ ם ל ּו? ֽהּוא׃-ִּבְלָע� י ָבר& ם ִּכ"   ָהָע�
�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 ָתאֹ  �ֹ ּו? ֽהּוא-ר� ֶאתל י ָבר& ם ִּכ"   ָהָע�

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

  

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

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

? ֶאת ה׃-ַהָּדָב+ר ֲאֶׁשר-ְוַא� ֹו ַתֲעֶׂשֽ ר ֵאֶל&יQ ֹאת"   ֲאַדֵּב"
ֹו ֹ�אֶמר ל� ים-ִאםמונח רביע  -  ַוּי א ְל�Q ָּב�אּו ָהֲאָנִׁש� �ֹ ּום קטן - ונח זקףמהפך פשטא מ - ִלְקר   מונח אתנח - ֵל�? ִאָּת�ם טפחא  -ק&

? ֶאתלימוד אחד כפשוטו כפי שרצה בלעם ולימוד אחד יוצא מפשוטו המגביל את בלעם  • ֹו -ַהָּדָב+ר ֲאֶׁשר-ְוַא� ר ֵאֶל&יQ ֹאת" ֲאַדֵּב"
ה׃   ואעפ"כ וילך בלעם, אמר, שמא אפתנו ויתרצה.ועל זה מסיים רש"י ... ַתֲעֶׂשֽ

• ? ר ֵאֶל&יQ -ֲאֶׁשרגבילה את בלעם שיאמר רק מהמלה משמעות  ְוַא� ואח"כ התברר שאלו שלש ברכות שאמר  מה שה' שם בפיוֲאַדֵּב"
ר ֵאֶל&יQ -ֲאֶׁשרבלי לשלוט על פיו, וטעמי הכתוב  רבוייה היא לפי רבי יונתן  אשר גם שמלתמרכא טפחא, יתור לרבות, כמו  -ֲאַדֵּב"

? במלת רביע ם טעם משתלב עהיתור לרבות  ,)בבלי סוטה מו ( מעצמו בנוסף על השלוש  שברך בלעםברכה רביעית רמז ללְוַא�
 ברכות שה' שם בפיו.

  

ֹ�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� �ֹ י -ל ' ֱאGָה� ה׃ִּפי� ה� ֹו ְגדֹוָלֽ ֹות ְקַטָּנ&ה א"   ַלֲעׂש"

ֹ�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 לשון בית מה מדה הוא בית מלא זהב  – ִל"
וגו'... רוצה לומר המילוי של ב''ית הוא וכי דרך בתים למדוד כסף וזהב, הוה ליה למימר כלים מלאים כסף וזהב או כיסים מלאים  

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
א יוכל עבור כלל לפי לעשות השם הוי' קטנה להרידו חלילה או גדולה ר''ל להגדיל שם אלקים שהוא מקור הדינים והגבורות ... כי ל

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

  
ם �ַען ִּבְלָע� י'ה של ארבע אותיות המסמל חסד ורחמים להקטין שם הולכך 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

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

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

  'ה באהבתו את ישראל מנע זאת ממנואך הקב'

  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 הבינהכוס קידוש כסף להמתיק הדינים של היין האדום שכך יהיה התכללות הדין באהבה ''והתנתקות'' משורשה באמא 

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

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

ֲעֹבר� ֶאת ל ַלֽ א אּוַכ� �ֹ ֹות  ִּפי� -ל י ַלֲעׂש" ' ֱאGָה�   , כגון לא אלך בהכעסת הבורא"לר"ת ל"א לאפ"י א –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
? ֶאת  ה׃-ַהָּדָב+ר ֲאֶׁשר-ְוַא� ֹו ַתֲעֶׂשֽ ר ֵאֶל&יQ ֹאת"   ֲאַדֵּב"

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

  ... אין רוח הקודש שורה עליו אלא בלילה, וכן לכל נביאי אומות העולם,...  )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:  הלך משנאתו ובפועל ,ֲאַדֵּב"
  עשה עצמו כאילו הולך עבור תשלום. בפועלתאוות בצע וכבוד רצה ללכת משנאה ולא רק מ שלכתחילהאו יש לפרש 

  

והנה השם אמר לו, כבר הודעתיך כי . .. ,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 �ֹ שיתרצו בלכתך עמהם על מנת שלא תקלל כלומר ָּ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" אותך לברך , שאפילו אם אצוה ֲאַדֵּב"
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אדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא ה
הילולא "לב שמחה", ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמות הורי 

  והורי רעיתי

  ו, התשע"פה- תורה שבעלטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאממש;  מחלק, ממעט, לא – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

 מצב של המוטעם, בד"כ מצב-רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 

היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 
בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(

  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

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

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

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

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

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

, אחרי הודיעו אותם שלא יקללם ושיתנהג בענינם כאשר יצוה, כי היה 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 )ועלבפ(

  

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

  ,שהיה לו גלוי בגלל כבוד ישראל בלילה, בלילהבלעם נבואה מוסיף ל –זרקא סגול  -  ִּבְלָעםR ַלְיָלהS -ֶאל

  

ֹ�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�

ם שמש מאור ו �ַ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'והרשעים מפרידין ומאבדין את העולם לפי שהולכים אחר הטבע לבד ומפרידים השם  (יחוד ואחדות)

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

  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 האלקיםומיחדים הכל כי  םםםם''אלקיאלקיאלקיאלקישהיא בגי' 
  אלקי''םאלקי''םאלקי''םאלקי''םשהוא גי'  עעעע""""הטבהטבהטבהטב- מ הוי'הוי'הוי'הוי'השם  (רמוז בפסק)ין ומאבדין את העולם לפי שהולכים אחר הטבע לבד ומפרידים מפריד

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
  :ל,במדבר בלק כב

ֹון ֶאל אֶמר ָהָאת4 ֹ֨ ם-ַוּת י ֲאֹתְנ4Q ֲאֶׁשר ִּבְלָע� י ֵמֽעֹוְד�Q ַעד-ֲהלֹואJ ָאֹנִכ֨ �ְ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 טפחא מנתק סלוק, מרבה תשובות שלילה של בלעם לאתון, אף שכתוב אומרו פעם אחת. ועוד ה -  ל א- מַוּי ֹֽ סלוק  ל

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

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

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

ֹ&אֶמרלעמוד בתוכחתה, כמו שכתוב:  א ַוּי ֹֽ ת בלעם בתוכחתה ולא יכול שסלקה א 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) - מגביל חייה של הבהמה כפי' רש"י ב 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 מסתם אמירה להכנעה מפני האתון, כי לתוכחה של המקום לא שעה,  ַוּי
  .(והסכים עמה)והוכיחתך ולא יכלת לעמוד בתוכחתה,   (האתון) מפני שדברהאבל 
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אדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא ה
הילולא "לב שמחה", ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמות הורי 

  והורי רעיתי

  ו, התשע"פה- תורה שבעלטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאממש;  מחלק, ממעט, לא – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

 מצב של המוטעם, בד"כ מצב-רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 

היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 
בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(

  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  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�ת ֲאֶׁשר  י ָיַד� ר׃-ִּכ� ר יּוָאֽ ר ָּתֹא& ? ַוֲאֶׁש"   ְּתָבֵר?� ְמֹבָר�

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

  הפסוק יוסבר בדרך אגדתא ובדרך הלכתית.

ָרה-ְוַעָּתהJ ְלָכה 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  ?מה ראה זה להתגרות ּב�
נא' וירא בלק אלא שלא היה מכוין הדברים לאמיתן וכן הוא אומר יהיו נוטלים מארצם אלא שהיו בעלי קסמים ונחשים יותר מבלעם ש

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

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

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

ּנּו ִמן -  ְעִּתי לא היה מבקש אלא לגרשם שלא יכנסו לארץ,  ָהָא�ֶרץ-ַוֲאָגֲרֶׁש& י ָיַד� ? -ֵא�ת ֲאֶׁשרִּכ� 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�

  

  , פרט קדמאה המרמז לשיעור ההכאה שבלק מבקש כדי לגרש את ישראל מעליו המתברר בפרט בתראה.קטנה- תלישא - ָּתהJ ְועַ 

ָ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    רים). פעמיים זקף בין שני קיסּב�

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

� ַנֶּכה ֹו -אּוַל�י אּוַכל ב כתיב  במדבר רבה (וילנא) פרשה כ ג )גכב,(דרש על נ, מוציא מפשט האמת. קטן- מהפך פשטא זקף - ּב� ָגר מֹוָא4 ַוָּי֨
 ְּבֵנ֣י ֚מּול ְוָקַרְבָּת֗  ),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 מלחמה אי אתה עושה אבל מה שאתה יכול לחטוף מהן חטוף ולכך נראין מזויינין  ִמְלָחָמ֑
  .  (כי אמא שלהם קראה שם בנה מואב, פרסמה כי בנה מאביה )למואב 

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

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

היה רואה בהובריו שישראל נופלין בידו  -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

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

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

  ? 24000מלגיו, היינו שאחרי שיטלו אלף ישארו  24אחד חלקי -יר מעט הכוונה להיכן רמוז בפסוק שלהחס

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

  ובהפקרות בנות מדין ונשאר עם ישראל נקי. שמואב הצליחו לפגוע בם שהלכו אחר פעור בפתוי בנות מואב 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 - קטן ... זקף- ... רביע ... זקף -  ּב�
  ך לגרש את ישראל שלא יכנסו לארץ מואב.ובכ (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. למי מישראל לחטוא וכך פוגעים בהם.

  

ֹו-ַנֶּכה (ו) רש"יחזור ונשתמש בפ'נ. 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 

של המלמד על שעור הכאה שבקש בלק להשיג, ממדרש זה לומדים על שעור חז"ל  במדבר רבה (וילנא) פרשת בלק פרשה כ-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�   תבנית כללית של כעין פרט קדמאה, כלל, פרט בתראה. –וגו'  ָהָע

 Jרש את ישראל מעליו המתברר בפרט בתראה., פרט קדמאה המרמז לשיעור ההכאה שבלק מבקש כדי לגקטנה- 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�

ששיעורי חז"ל פעמים מלבר פעמים מלגיו. ובהקש מרובע הקב המרומז מביעה ספק. זאת אומרת יש כאן רמז  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  ַנֶּכהלמד ע"י דרשת מלת תרסא בתפקיד שיעור, שעשוי להי – ְוַעָּתה 

  שמואב הצליחו לפגוע בם שהלכו אחר פעור בפתוי בנות מואב ובהפקרות בנות מדין ונשאר עם ישראל נקי. 24000מלגיו שהוא 
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אדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא ה
הילולא "לב שמחה", ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמות הורי 

  והורי רעיתי

  ו, התשע"פה- תורה שבעלטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאממש;  מחלק, ממעט, לא – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

 מצב של המוטעם, בד"כ מצב-רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 

היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 
בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(

  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  . 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 בבליר' יצחק קרקושא (בשיטת הקדמונים) 
ינפה את הכל ויתן לו פירות מנופין  )ב(מהן יתר על השיעורים האלו כל שהוא  (פסולת)נמצא  ...,  )24אחד חלקי  -(טט  סאה קטנית לכל

נותן פירות ואם אמר: פירות יפות, ולא אמר: אלו, ...  אונאה ומקח טעות סימן רכט סעיף א '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  .ה)שכולן יפות (טור בשם הרמ"

הורה ר' טרפון וגו' עד אחד הלוקח ואחד המוכר וגו' מי שהוטל עליו ידו על העליונה כיצד מכר  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 ( ונהלו חלוק שוה חמש בשש ידו של לוקח על העלי

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 
ליונה וכשם שהמוכר יכול לחזור בו כך הלוקח יכול לחזור בו ר' שמעון אומ' הילך מעותיך ותן לי חלוקי ור' אומ' לעולם יד המוכר על הע

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

  

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

ינּו רש"י (ח)כפ'  �ְיָלה ֹפה�  ִל נביאי אומות העולם; וכן לבן בחלום הלילה,  אין רוח הקודש שורה עליו אלא בלילה, וכן לכל -  ַ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  'זוהר כרך ג (במדבר) פרשת בלק דף ר ע

ֹ�אֶמר ם ַוּי ינּו ֲאֵליֶה� �ְיָלה ֹפה�  ִל יו )כב,ז(אינון כתיב  יַוֲהִׁשֹבִת�  ַהַּל� ֹ�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, רעים) (צדדים סטרי בישין (ושולטים) ושלטי  �י 'ה&  ְיַדֵּב" (שבח עצמו , שבוחי קא משבח גרמיה בשמא דיי'ֵאָל

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

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

ֹ�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�
- כנדרש בלקות שמורה לו ההיפך - לקות לקלל, ומשיג גלוי א- של דבר עצמתי מאד. בלעם פונה לכוחות הרעים כדי להמשיך עליו רוח מא

 –, 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 אמר רבי אייבו בר נגרי אמר רבי חייא בר אבא: ...  ב,בבלי סנהדרין סזע"פ 
א )כב,ט( מיד) והמשיך עליו רוח מלמעלההסולם: (ה רוחא מלעילא ואמשיך עלי ֹ֥ ים ַוּיָב אל בלעם אלהים סתם דרגא דיליה מסטרא  ֱאJִה֖

  :)שהוא המדרגה שלו, שבסטרא אחרא שבשמאל, ויש שלא גורסין מדרגא דיליה עד דשמאלאהסולם:( אחרא דשמאלא

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

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

  פושטים לעולם וכך עלולים לגרום נזק)

ינּו �ְיָלה ֹפה�  ִל ּו ' רש"י קטן, שתי דרשות, (א) הפשט כפ- 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" (ב) היוצא מן הפשט ע"פ דרשת ֵאָל

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

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

  .  הערה קעט) מכשפה ,יז כבמשפטים  תמימה שמות

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

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
כ בודאי לא ירשה לו ] וישראל הם בערך בנים להקב"ה וא"סנהדרין ק"ה א'[ דבר ה' נואשו מתקותם באמרם כלום יש אב ששונא את בנו

  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. –ון היוצא מס"ת י' מ' ר' (ב) היוצא מן הפשט כג ֖ה' ָלֶכֽם׃ פ יְַצֶּו֥ה-ַמה ְוֶאְׁשְמָע֔

ר ַּכֲאֶׁש+ר �י 'ה&  ְיַדֵּב" מרכא טפחא, יתור לרבות על עצמו שבח  – 'ה&  ְיַדֵּב"ר ,(שבח עצמו בשם ה'), שבוחי קא משבח גרמיה בשמא דיי'ֵאָל
אדם כמותכם, אלך עמכם; שמא אין כבודו לתתי להלוך אם ימליכני ללכת עם בני  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 אתנח,  – ֵאָל
נים העליונים עד שיוכלו להתהוות ולהבראות וכ"כ גברו ועצמו הצמצומים והסתר פ תניא פכ"ב-ובמגביל שהגלוי לבלעם היה בדרך מדרגה מצד שמאל, 

ויניקתם וחיותם אינה מבחינת פנים אלא מבחינת אחוריים דקדושה כאדם הנותן ...  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" זלזלו בכבוד דבר ה' והלכו להם, לכן לבסוף הפקירו נשותיהם להזנות  ֵאָל
יו על שרי מואב נאמר את ישראל וכל מדין נענשו במלחמת מדין. ואיל ּו ָׂשֵרֽ ב ִעם-ַוֵּיְׁשב" ם-מֹוָא& הם חשבו שבלעם באמת מתכוין לדבר ה' באומרו  ִּבְלָעֽ

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

יו חסימת חיות מהקליפות וחסימת כל לקים מצד שמאל וכך כביכול לקלל ברשות ה', אבל המשיך על-בלעם רצה לתת חיות לקליפות בהמשכת רוח א
  כוונה רעה של בלעם ופיו שלא ברצונו מברך טובה.
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אדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא ה
הילולא "לב שמחה", ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמות הורי 

  והורי רעיתי

  ו, התשע"פה- תורה שבעלטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאממש;  מחלק, ממעט, לא – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

 מצב של המוטעם, בד"כ מצב-רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 

היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 
בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(

  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  (התשע"ה) במדבר בלק כב,ב 1.5

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

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

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

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

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

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

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

  .הוא. סליקו להו הלכות מעשה הקרבנות בס"ד

ַח: )במ' בלק כג,ב(ד"ה  87מד  ע' 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
שיסייעו בלק כדי שיהיה בלעם שוחט למדת הרחמים ובלק זורק למדת הדין. אבל אח"כ נטה מדרך אמונה וכווין לרוח  (בלעם)

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

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

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

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

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

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

  

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

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

חַ  מפעולה למדת , כאשר על חלק מהפרטים לא חלה הלכה מסוימת או ענין מסוים. כאן בלעם שוחט למדת הרחמים ובלק ממועט ַּ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   קטן, בתפקיד שתי פעולות, בניית המזבחות, הבאת הקרבנות - זקף – ַוַּיַ֣עׂש ָּבָל֔

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

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

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

  

את נְָחׁשִ֑  ד,א:כ בלקבמדבר  ַעם ִלְקַר֣ ל ְוJא־ָהַלW֥ ְּכַפַֽעם־ְּבַפ֖ W ֶאת־יְִׂשָרֵא֔ י ֞טֹוב ְּבֵעיֵנ֤י ֙ה' ְלָבֵר֣ ם ִּכ֣ ר ָּפָנֽיו:ַוַּיְ֣רא ִּבְלָע֗    ים ַוָּיֶׁ֥שת ֶאל־ַהִּמְדָּב֖

ַוָּיֶׁ֥שת  )במ' בלק כד,א(אבל אח"כ נטה מדרך אמונה וכווין לרוח הטומאה השורה במדבר  וב בקטע הבא מילקוט ראובני: ...נעיין ש
ר ָּפָנֽיו ר ָּפָנֽיו )במ' בלק כד,א(רבינו בחיי פירש כי הסיפא של הפסוק   – ֶאל־ַהִּמְדָּב֖ לו פשט הרישא של מלמד על כיוון לרוח טומאה, ואי ַ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. - יתברך ואז יכוון על מקום מעשה העגל במדבר כדי לקללם כביכול עם כוח אלק

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

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

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

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

ת )במ' בלק כג,א( �ה ִמְזְּבֹח� &ה ִׁשְבָע י ָבֶז ק ְּבֵנה־ִל" �אֶמר ִּבְלָעם� ֶאל־ָּבָל�ֹ שבעה צדיקים שבנו שבע  למה שבע מזבחות, כנגדוגו'.  ַוּי
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( לפניך קבלתם, לא נאה לך שתהא נעבד משבעים אומות, ולא מאומה אחת, השיבו רוח הקודש ֵ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"

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

ץ ין ההוא רחימא עלאה דלהון, שארי לתקנא בלעם אתא לאתערא קטטו ... בישראל ומא דלא יכיל בג: ... 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 קמאיויקר אלהים אל 

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

ים ְּבֵנ֥י ׁשָ  ּנּו ְבעֹו֔לֹות ַּבֲעגִָל֖ י ָמ֑רֹום ַהֲאַקְּדֶמ֣ ף ֵלאJֵה֣ ם ֔ה' ִאַּכ֖   ָנֽה:(ו) ַּבָּמ֙ה ֲ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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אדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא ה
הילולא "לב שמחה", ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמות הורי 

  והורי רעיתי

  ו, התשע"פה- תורה שבעלטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאממש;  מחלק, ממעט, לא – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

 מצב של המוטעם, בד"כ מצב-רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 

היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 
בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(

  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

(שניהם היו וו בעיטא חדא אלו בלעם ובלק דתרווייהו ה :יִָּקֽח זְֵקִנ֣ים ַעםְוטַ֖  )איוב יב,כ(...  זוהר כרך ג (במדבר) פרשת בלק דף ר עמוד א
ַ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 )כג,בבמ' בלק (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) יה ואלו לבלק לא שתף בהד ִׁ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 (דהיינו השכינה הנקראת כ"ה היא  ְוֹכ"

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

  

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

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

  

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

�ם) כג,ה י ִבְלָע ר ְּבִפ� ' ָּדָב& @ֶׂשם ה+ א"ל קודשא בריך הוא, רשע את חשיב דעל ידך יהא ויתקיים ברכה בבני או אפכא, לא צריכין וגו',  ַ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" תמלל ברכה דבני דכד תפתח פומך היא תמלל מלין  ֹכ"
  ,לברך ובין לקלל) לא אותיר לך מלין משלך בין  –(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 - דרגא תביר טפחא, כעין קבוצת פרטים קשורים לענין, שעל כל אחד חלה אותה הלכה או תת – ַוָּי

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

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

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

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

ּוב ֶאל־ָּבָל&ק ֹ+אֶמר ׁש" ענין בתוך הענין. לפי -תביר מרכא טפחא, קבוצת פרטים הקשורים לענין שעל חלקם לא חלה ההלכה או תת – ַ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"

ההשכינה הנקראת כ"ה, תרבה ברכות לישראל, והרבוי נרמז בטעם מרכא של מלת  –   בתפקיד רבוי. ְוֹכ"

רוטעם סלוק של מלת    מד שבעת הזאת היא היחידה שתברך.בתפקיד הגבלה לל ְ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 
  ל אבל לא מנע מלברך.לרק לק

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

לכן בקל וחומר לגוי שעשה כן לעבודה זרה ישראל שהקריב קרבן ונפסל קרבנו בין במחשבה בין במעשה דמו (של הקרבן) נדרש (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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אדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא ה
הילולא "לב שמחה", ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמות הורי 

  והורי רעיתי

  ו, התשע"פה- תורה שבעלטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאממש;  מחלק, ממעט, לא – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

 מצב של המוטעם, בד"כ מצב-רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 

היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 
בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(

  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  )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][ע"פ  – ֱאGִה& "ֹ ים ַוָּיב �ם-ֶאל ֱאGִה& סתם דרגא דיליה אלהים  ִּ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 (להביא) על בלעם רוח מצד הטומאה (כאן נקרא) בחינת שמאל

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

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

אֶמר )ט,כבבלק  'במ( Hֹ יהרהרו אחרי הקב"ה ש(כביכול) אינו יודע מה  לקים בדברים, אם- 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&
?׃ נא זה אחד מג' בני אדם שבדקן הקדוש ברוך הוא ומצאן עציץ של מימי רגלים קין וחזקיה ובלעם. קין אמר רבי אבא בר כה ִעָּמֽ
י ָאנִֹֽכי:) ,טד 'בר( דכתיב ר ָאִח֖ ְעִּתי ֲהׁשֵֹמ֥ ֹ֙אֶמ֙ר J֣א יַָד֔ יU ַוּי ֶבל ָאִח֑ י ֶה֣ יִן ֵא֖ אֶמר ֙ה' ֶאל־ַק֔ ֹ֤ ת היה לו לומר רבונו של עולם הכל גלוי לפניך הנסתרו ַוּי

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

י ִמן־ָהֲֽאָדָמֽה: ים ֵאַל֖ יU צֲֹעִק֥ י ָאִח֔ יָת ֚קֹול ְּדֵמ֣ ה ָעִׂש֑ אֶמר ֶמ֣ ֹ֖ יו  )מל"ב כ,יד(חזקיהו דכתיב  ַוּי אֶמר ֵאָל֜ ֹ֨ ֶלW ִחזְִקָּי֑הּו ַוּי יא ֶאל־ַהֶּמ֖ ְעָי֣הּו ַהּנִָב֔ ה ָאְמ֣ר ַוּיָבֹ֙א יְַׁשֽ ּו׀ ָמ֥
ֶּלה  ים ָהֵא֗ יUָהֲאנִָׁש֣ 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  )לט,ו ישעיהו( ומה תשובה באת לו ֵמֶא֧ א׀ ָּכל־ֲאֶׁש֣ ים ָּבִאי֒ם ְונִָּׂש֣ ִהּנֵ֘ה יִָמ֣
 U ר ֽה':ְּבֵביֶת֗ ר ָאַמ֥ ר ָּדָב֖ ל Jֽא־יִָּוֵת֥ יU ַעד־ַהּ֥יֹום ַהֶּז֖ה ָּבֶב֑ ר ָאְצ֧רּו ֲאבֶֹת֛ חּו ְוָהיּ֙ו סָ  )ישעיהו לט,ו( ַוֲאֶׁש֨ יד יִָּק֑ ר ּתֹוִל֖ ר יְֵצ֧אּו ִמְּמU֛ ֲאֶׁש֥ יU ֲאֶׁש֨ ֶלW ּוִמָּבנֶ֜ ל ֶמ֥ ים ְּבֵהיַכ֖ ִריִס֔

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 תלך עמהם לא תאור את העם כי ברוך הוא.  ה ּוִבְבֶהְמֶּתJ:Uֽא־יְִהֶי֥ה בְ  ָּב֥רּוW ִּתְֽהֶי֖ה ִמָּכל־ָהַעִּמ֑ ר ַוֲֽעָקָר֖ וכבר קדמה . U֛ ָעָק֥

  :ברכתו עליהם. ואין כלי של ברכה מחזיק קללה

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

א] הר כרך ג (במדבר) פרשת בלק [המתחיל בדף קפד עמוד ב]זו[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 ריך למשאל דקא אצט (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)
נא עבד (עבד ביה) נסיו (כנוי לשם קודש)ואינון אמרי דקודשא בריך הוא (וחברים הסבירו הסבר אחר) דחברייא אתערו בדא בגוונא אחרא 

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) חד חזקיה, וחד יחזקאל, וחד בלעם, תרין לא קיימו כדקא יאות (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 בבלעם רש"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-הסבר ע"פ טעם זקף(טט:  )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 , דהקב"ה רוצה בתשובתן (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  תותך לשוב ולחטוא)שבאו לפ ִעָּמֽ ים ִמ+ ֶּלה ָהֲאָנִׁש" ? ָהֵא& , פירש כדי ִעָּמֽ
להכנס עמו בדברים, ובפרשת בלק פירש (שם) כדי להטעותו, י"ל שהתם נמי הוא כדי להכנס עמו בדברים, אלא ששם נתן טעם על 

  :דהא עדיין לא התחיל בעבירהר לפרש שלא יהיה נבהל, ההכנסה שהוא להטעותו, ששם אי אפש

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

  בן איש חי-כמוסבר ב שלושה שלבי תשובה)

 'בר(-, ארבעה שלבים: (ה"ב) עזיבת החטא, חרטה, (ה"ד) ודוי , קבלה לעתיד. מתאים קצת ל, מהות תשובהרמב"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(- ב, צ"ע ְוַעָּתה�  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 )' שלח יד,יזבמ(- ל   ְוַעָּת֕

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

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

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

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

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

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-נשאר לשמוע דבר אמי ש
  מדין) הביאו על מדין הפקרות, מלחמה וכליה.

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

  :פירש הטעם למה נכנס עמו בדברים ושם לא פירש הטעם

  

ֶסם ְּביִ  ג:כ,בלק כג במדבר ב ְולֹא־ֶק& �ַחׁש� ְּבַיֲעֹק� י לֹא־ַנ �ל:ִּכ ַעל ֵאֽ ל ַמה־ָּפ& ת ֵיָאֵמ�ר ְלַיֲעֹקב� ּוְלִיְׂשָרֵא�   ְׂשָרֵא�ל ָּכֵע�
  ,ה"ט] ו"תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שבת פ[
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אדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא ה
הילולא "לב שמחה", ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמות הורי 

  והורי רעיתי

  ו, התשע"פה- תורה שבעלטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאממש;  מחלק, ממעט, לא – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

 מצב של המוטעם, בד"כ מצב-רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 

היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 
בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(

  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

ב ),כגכג ' בלקבמ( 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( ו לפנים כמלאכי השרת. ומה טעמאמנחש מחיצת ַעל ֵאֽ ל ַמה־ָּפ& ת ֵיָאֵמ�ר ְלַיֲעֹקב� ּוְלִיְׂשָרֵא�    ָּכֵע�

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

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

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

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

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

מלאך שראה נבוכדנצר בהיותו עם סנחרב (ע"פ רש"י דומה ל 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 ֵיָאֵמ�ר ְלַיֲעֹקב�  ת עוד עתיד להיות עת  -וגו' ָּכֵע� אשר תגלה חבתן  ת הזאת)(כ"ף הדמיון מורה שהוא מדמה עת אחרת לע שהזאתָּכֵע�

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

 לשון עתיד, אלא לשון הוה, אינן צריכין למנחש וקוסם כי בכל עת שצריך להאמר ליעקב ולישראל מה פעל הקדוש ברוך הוא ומה גזרותיו במרום,
  :לוס לא תרגם כןאלא נאמר להם על פי נביאיהם מה היא גזרת המקום, או אורים ותומים מגידים להם, ואונק אאינן מנחשים וקוסמים

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

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

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

  .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[ין שילוב ב

תמביא את התוצאה הבאה:  מחיצתן של צדיקים לפנים ממחיצתן -ו ַיֲעֹקב� לְ (טט: א) לצדיקים וזה מיוצג במלת רביע, הקב"ה מלמד  – ָּ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  (טט: ד) ַ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") .

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

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

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

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

ודעי שמך ועוסקי תורתך ברוך אתה אלהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך כל בית ישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך י
, 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.
הגה: (ג) בין למדרש  ב') צריך לברך ב'] בין למקרא בין למשנה בין לגמרא.] שו"ע או"ח הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סי' מז, ס"ב[

  (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 ֹוׁש ְרָגִל�ים-ָמ� &ה ָׁשל� ְנ�Q ֶז   ֲאֹת�
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', לבלעם באה עם השם אלהים, דרך שמאל ואחוריים.    .לבלעםרגילותו של  –שיוצא מפשוטו גלוי ַמְלַא�? ה�

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

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

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

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

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

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

' ֶאת) ,לאכב( ]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�   ולמה כן, שאילו היה לאדם רשות כדי לראות המלאכים המהלכים בדרך, מיד היה נבעת ויוצא מדעתו: ַוְיַג
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אדמו"ר ממ"ש, ז' תמוז לעלוי כל  נשמות ישראל, ג' תמוז הילולא ה
הילולא "לב שמחה", ח' תמוז  אבי דב בן יצחק ושרה, לעלוי נשמות הורי 

  והורי רעיתי

  ו, התשע"פה- תורה שבעלטעמי המקרא ב שם:, טתהלים קי" – האמנתי) כי במצוותך לטעם ודעת למדני (טטוד" טוב ה"ב
יתור  – טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טפ֖חאממש;  מחלק, ממעט, לא – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; יךמא֥ר =  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נח ;מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק ,את֑נח תמצית השערות:

 מצב של המוטעם, בד"כ מצב-רב - מקףחלה רק על חלק מפרטיה; הלכה שהקבוצה  - טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר לפרטיה; שוהלא קבוצה עם הלכה  - טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר אג֧ דרלרבות, מכל מקום; 

היקש; השלישיה:  –בחצי פסוק  ק֔טן- זקף...  ק֔טן-זקף; ... 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀אחד נדרש; 
בפסוק ולפניו דרוש  – ֠תלשא=  ֠גדולה- תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה;  – רסא֩ ת=  קטנה֩ - תלישאמלמד) דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל;  – אז֝לאו קד֨מאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מא(

  דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זר שעור, מחיצה;

  

י ד"א] ])בכב,ל( מדרש אגדה (בובר)[[המשך  ט-ִּכֽ ֶטט׀ ֶהֱחִז֑יָקה) ירמיהו מט,כד( לשון פחד, כמה דתימר. ָיַר" שבזמן שהמלאך הולך ועומד , ְוֶר֣
ה  )דניאל י,ז( בדרך אעפ"י שאין האדם רואה אותו מזלו רואה אותו והמזל חרד, הדא הוא דכתיב י ָדנִֵּי֤אל ְלַבִּד֙י ֶאת־ַהַּמְרָא֔ ְוָרִאיִת֩י ֲאנִ֨

י  ְוָהֲאנִָׁשים֙  ר ָה֣יּו ִעִּמ֔ ם ַוּֽיְִבְר֖חּו ְּבֵהָחֵבֽא: (מלבי"ם: פי' חז"ל הנביאים חגי זכריה מלאכי)ֲאֶׁש֣ ה גְדָֹל֙ה נְָפָל֣ה ֲעֵליֶה֔ ל ֲחָרָד֤ ה ֲאָב֗    J֥א ָר֖אּו ֶאת־ַהַּמְרָא֑

ישו בדבר ונפל עליהם חרדה כי היו נביאים, ובכ"ז פי' חז"ל שהיו חגי זכריה ומלאכי, שלכן הרג )דניאל י,ז( 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'

ים ּוָמתְ  )הדניאל י,(- טט: דניאל מספר ב ד ָל֣בּוׁש ַּבִּד֑ ֶרא ְוִהֵּנ֥ה ִאיׁש־ֶאָח֖ א ֶאת־ֵעינַ֙י ָוֵא֔ ים ְּבֶכֶ֥תם אּוָפֽז:ָוֶאָּׂש֤ מראה נבואי של המלאך   ָנ֥יו ֲחגִֻר֖
  גבריאל, זוהי דרגת הנבואה שהיא ששית החל בדרגת הנבואה של משה רבנו.

�אֶמר ֵאָליו� ַמְלַא�? ענין זה מרומז בתבנית הטעמים הבאה ֹ ' ַעלַוּי ה-ה� קטן רביע, גלוי נבואי ממדרגה ששית ממדרגת נבואת משה - ... זקף – ָמ�
ע ַּבֲח֖לֹום ֲאַדֶּבר־ּבֽ  )יב ' בהע'במ(- מראה, חלום, חידות כנאמר ב יו ֶאְתַוָּד֔ ם ֗ה' ַּבַּמְרָא֙ה ֵאָל֣ יֲאֶכ֔ י ִאם־ִיְֽהיֶ֙ה נְִב֣ אֶמר ִׁשְמעּו־ָנ֣א ְדָבָר֑ ֹ֖ ן  ֹו:(ו) ַוּי (ז) Jא־ֵכ֖

ן ֽהּוא: י נֱֶאָמ֥ ה ְּבָכל־ֵּביִת֖ י מֶֹׁש֑    ַעְבִּד֣

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

ן �ה ָאֹנִכי� ָיָצ�אִתי ְלָׂשָט� היוצא (טט: א) קטן שני לימודים, שלפחות אחד מהם יוצא מפשוטו. - זקף –קטן - מהפך פשטא מונח זקף – ִ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 רצוניבו הוא לנגדי, כלומר הולך  (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) מצב משמעות מלת ירט - מקף כרב – ָיַר"

טא ד"(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 ד בעתיד כמו האנשים ההולכים עמו סלוק מגביל עונשו המיידי ויאב – ְלֶנְגִּדֽ

  


