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 שמות פרק יז 
 :ָהָעם ִלְׁשּתֹת ַמִים ְוֵאין ִּבְרִפיִדים ַוַּיֲחנּו 'ה ִּפי ַעל ְלַמְסֵעיֶהם ִסין ִמִּמְדַּבר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֲעַדת ָּכל ַוִיְסעּו) א(
 ְּתַנּסּון ַמה ִעָּמִדי ְּתִריבּון ַמה מֶֹׁשה ָלֶהם ַוּיֹאֶמר ְוִנְׁשֶּתה ַמִים ָלנּו ְּתנּו אְמרּוַוּיֹ מֶֹׁשה ִעם ָהָעם ַוָּיֶרב) ב(

 אִֹתי ְלָהִמית ִמִּמְצַרִים ֶהֱעִליָתנּו ֶּזה ָלָּמה ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ַעל ָהָעם ַוָּיֶלן ַלַּמִים ָהָעם ָׁשם ַוִּיְצָמא) ג( :'ה ֶאת
) ה( :ּוְסָקֻלִני ְמַעט עֹוד ַהֶּזה ָלָעם ֶאֱעֶׂשה ָמה ֵלאמֹר 'ה ֶאל מֶֹׁשה ַוִּיְצַעק) ד( :ַּבָּצָמא ַניִמְק ְוֶאת ָּבַני ְוֶאת

 ְּבָיְדָך ַקח ַהְיאֹר ֶאת ּבֹו ִהִּכיָת ֲאֶׁשר ּוַמְּטָך ִיְׂשָרֵאל ִמִּזְקֵני ִאְּתָך ְוַקח ָהָעם ִלְפֵני ֲעבֹר מֶֹׁשה ֶאל 'ה ַוּיֹאֶמר
 ֵּכן ַוַּיַעׂש ָהָעם ְוָׁשָתה ַמִים ִמֶּמּנּו ְוָיְצאּו ַבּצּור ְוִהִּכיָת ְּבחֵֹרב ַהּצּור ַעל ָּׁשם ְלָפֶניָך עֵֹמד ִהְנִני) ו( :ְוָהָלְכָּת
 'ה תֶא ַנּסָֹתם ְוַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִריב ַעל ּוְמִריָבה ַמָּסה ַהָּמקֹום ֵׁשם ַוִּיְקָרא) ז( :ִיְׂשָרֵאל ִזְקֵני ְלֵעיֵני מֶֹׁשה
 : ָאִין ִאם ְּבִקְרֵּבנּו 'ה ֲהֵיׁש ֵלאמֹר

 

  )שם(י "רש
 סנפרינון ושמו חזק דבר מין של היה שהמטה מכאן, בצור אלא נאמר לא הצור על - בצור והכית) ו(

 :מפניו נבקע והצור
 

 במדבר פרק כ 
 ַהֶּזה ַהֶּסַלע ֲהִמן ַהּמִֹרים ָנא ִׁשְמעּו ָלֶהם ַוּיֹאֶמר ַהָּסַלע ְּפֵני ֶאל ַהָּקָהל ֶאת ְוַאֲהרֹן מֶֹׁשה ַוַּיְקִהלּו) י(

 ַוֵּתְׁשְּת ַרִּבים ַמִים ַוֵּיְצאּו ַּפֲעָמִים ְּבַמֵּטהּו ַהֶּסַלע ֶאת ַוַּיְך ָידֹו ֶאת מֶֹׁשה ַוָּיֶרם) יא( :ָמִים ָלֶכם נֹוִציא
 ְּבֵני ְלֵעיֵני ְלַהְקִּדיֵׁשִני ִּבי ֶהֱאַמְנֶּתם לֹא ַיַען ןַאֲהרֹ ְוֶאל מֶֹׁשה ֶאל 'ה ַוּיֹאֶמר) יב(     ס     :ּוְבִעיָרם ָהֵעָדה
 ְבֵני ָרבּו ֲאֶׁשר ְמִריָבה ֵמי ֵהָּמה) יג( :ָלֶהם ָנַתִּתי ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ַהֶּזה ַהָּקָהל ֶאת ָתִביאּו לֹא ָלֵכן ִיְׂשָרֵאל
 : ָּבם ַוִּיָּקֵדׁש 'ה ֶאת ִיְׂשָרֵאל

 

  )שם(י "רש
, הסלעים בין לו וישב הסלע שהלך לפי, אותו מכירין היו שלא לפי - נוציא זהה הסלע המן) י(

 להם אמר לכך, מים לנו תוציאו סלע מאיזה לכם מה להם אומרים ישראל והיו, הבאר כשנסתלק
 נוציא עליו נצטוינו שלא הזה הסלע המן, מוריהם את מורים, שוטים יוני לשון, סרבנים המורים

 מה ואומרים העדה לעיני מקודש הייתי והוציא הסלע אל דברתם שאילו - נילהקדיש) יב( :מים לכם
 :אנו וחומר קל, מקום של דבורו מקיים לפרנסה צריך ואינו שומע ואינו מדבר שאינו זה סלע

 
 

 במדבר פרק כב 

 ֶאת ַוַּיְרא ִבְלָעם ֵעיֵני ֶאת 'ה ַוְיַגל) לא(
 ְּבָידֹו ֻלָפהְׁש ְוַחְרּבֹו ַּבֶּדֶרְך ִנָּצב 'ה ַמְלַאְך
 ֵאָליו ַוּיֹאֶמר) לב( :ְלַאָּפיו ַוִּיְׁשַּתחּו ַוִּיּקֹד
 ֶזה ֲאתְֹנָך ֶאת ִהִּכיָת ָמה ַעל 'ה ַמְלַאְך
 ִּכי ְלָׂשָטן ָיָצאִתי ָאנִֹכי ִהֵּנה ְרָגִלים ָׁשלֹוׁש
 ָהָאתֹון ַוִּתְרַאִני) לג( :ְלֶנְגִּדי ַהֶּדֶרְך ָיַרט
 ָנְטָתה אּוַלי ְרָגִלים ָׁשלֹׁש ֶזה ְלָפַני ַוֵּתט
 ְואֹוָתּה ָהַרְגִּתי אְֹתָכה ַּגם ַעָּתה ִּכי ִמָּפַני

 'ה ַמְלַאְך ֶאל ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר) לד( :ֶהֱחֵייִתי
 ִנָּצב ַאָּתה ִּכי ָיַדְעִּתי לֹא ִּכי ָחָטאִתי
 ְּבֵעיֶניָך ַרע ִאם ְוַעָּתה ַּבָּדֶרְך ִלְקָראִתי
 ֶאל 'ה ַמְלַאְך אֶמרַוּיֹ) לה( :ִּלי ָאׁשּוָבה
 ַהָּדָבר ֶאת ְוֶאֶפס ָהֲאָנִׁשים ִעם ֵלְך ִּבְלָעם
 ִּבְלָעם ַוֵּיֶלְך ְתַדֵּבר אֹתֹו ֵאֶליָך ֲאַדֵּבר ֲאֶׁשר
 ָבא ִּכי ָּבָלק ַוִּיְׁשַמע) לו( :ָבָלק ָׂשֵרי ִעם

 ֲאֶׁשר מֹוָאב ִעיר ֶאל ִלְקָראתֹו ַוֵּיֵצא ִבְלָעם
 :ַהְּגבּול ִּבְקֵצה רֲאֶׁש ַאְרנֹן ְּגבּול ַעל

 
Rembrandt, The Ass of Balaam Talking before the 
Angel (1626), Oil on panel.  
Musée Cognacq-Jay, Paris 
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 )חקת' לפ(שם משמואל 
 

ת "הקשו המפרשים אחר שכוונת השי
היתה לדבר אל הסלע למה אמר קח את 

ונראה דהנה מה שבפעם . המטה
' צריך להכאה ובפעם השני' הראשונה הי

ק "כבר כתבנו בשם כ, די בדיבור לבד ' הי
דינו כמו ' ה שהי"ר זצלה"אבי אדומו

ק שנשאר בו עוד רושם מהפעם "ת
נה וה. צריך עוד הכאה' הראשונה ולא הי

אותו הסלע בעצמו שבפעם ' ז באם הי"כ
סלע אחר בודאי ' הראשונה אבל אם הי

כ הכאה כמו בפעם "צריך ג' הי
ולפי הנחה זו יבואר הכל על . הראשונה

' ועי, ה בנבואתו"ו לא טעה מרע"וח, נכון
ל "בפסוק הבדלו וז) קרח' פ(ן "רמב

וחלילה שלא יבין משה נבואתו ויטעה 
, ו לקחת המטהל כי מה שצוה"אך י. בה

ת ידע "כי השי, סלע אחר' היינו באם יהי
י מה לי סלע זה "כ בנ"שיאמרו אליו אח
כ נאמר ודברתם אל "מה לי סלע אחר וע

א הידיעה שהוא אותו "בה" הסלע"
. מכבר ולזה די דיבור לבד' הסלע שהי

דייקא לאותו ' ה הי"ובאמת כי רצון מרע
ק "ש בזוה"די בדיבור וכמ' הסלע שיהי

אך כאשר הלך וישב לו בין , הטעם
ה "הסלעים ולא היו מכירין אותו ומרע

מחפש אחריו והם הכעיסוהו ואמרו ' הי
אליו מה לי סלע זה מה לי סלע אחר 

י משבא "ואמר שמעו נא המורים כפרש
היינו שטעה , לכלל כעס בא לכלל טעות

ולא הכיר אותו הסלע ונזדמן לו אותו 
ר הסלע והוא טעה וסבר שהוא סלע אח

. ו"אבל לא שטעה בנבואתו ח, והכהו
 :והבן היטב

 

 
 

 )כב-כ, במדבר כב(משך חכמה 
 

הקדמונים נתפלאו על נס פתיחת פי 
מה תועליות היה בנס גדול כזה , האתון

. ע"ועיין ראב. שנראה רק לעיני שרי בלק
ת שלא יקלל "כי מה שחש השי, והנראה
,  האם עקימת שפתיו הוה מעשה–בלעם 

! ?מה לנו כי יקלל,  יברךאם הוא יתברך
כי רצה השם , והתירוץ האמיתי לדעתי

להטיל אימתם של ישראל על כל מלכי 
אשר לא יבואו לעורר קרב , הגויים

לכן בבלעם שהוא . ברבבות אלפי ישראל
והיו , היה נכבד בכל הגויים ומלכותם

אם , ואחרי עצתו לא שינו, שואלים פיו
איש כמוהו יחזה נשגבות ממעלתם של 

ויהממו , הלא לא יקום רוח באיש, שראלי
וכאשר היה , כל הגויים מפחדם ושאתם

ויתכן כי כוונה לזה . כן כאשר אמרה רחב
וכי נפלה אימתכם עלינו ) "ט, יהושע ב(

' ואשר עשיתם וכו' כי שמענו וכו' וכו
שהוא מפני , "ונשמע וימס לבבנו

 –" ונשמע", "ששמענו את אשר עשיתם"
ד תעשו לכל הגויים  מפי בלעם את אשר עו

שאף שהיו אז ". וימס לבבנו" לכן -
בכל זאת לא רצה , דבוקים בשם יתברך
שהשטן מקטרג , השם שיערכו קרב

). ועוד,  ירושלמי שבת ב–בשעת סכנה (
, )א, במדבר כא(וכמו שמצאנו בעמלק 

ועוד פן יפלו הנלחמים ). יהושע ה(ובעי 
וזה היה עצה . מבטחונם ויכשלו באמת

מחכמת הבורא יתברך להפיל עמוקה 
אימה על הגויים בדברי נביאם בלעם 

ולכן חשש השם פן יאמרו . הקוסם
העמים כי בני ישראל שיחדו מכספם הון 
רב לבלעם כי יאמר עליהם חזיונות כאלה 

ובאמת בדה , למען יפחדו מהם כל הגויים
לכן הראה . זה מלבו והכסף יענה מפיו

לפני ת פליאה עצומה עניין האתון "השי
ענין , כל שרי בלק רבים ונכבדים מאוד

להראות כי השם או , יוצא מגבול הטבעי
ומה שהוא , מלאך השם מדבר עם פיו

ויביא מזה תועליות , ת"אומר בדבר השי
וזה שאמרו . והבן, הנרצה כמו שבארנו

, "'ואם תגידי וכו) "יד, יהושע ב(בסוף 
והיינו הוא דבר זה שהטמינו ופחדו שלא 

שרואים , שבזה יחזור רוחם, שיודע לאי
 .שמתפחדים מהם

 

 

Rabbi Brovender's Parsha Shiur is sponsored by 

Dr. Bernard & Robin Cohen, Milwaukee 
 

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts,  
or to sign-up to receive sources in advance. 

 


