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שמות פרק יז

ְאין ַמיִ ם ִל ְשׁתֹּת ָה ָעם:
ידים ו ֵ
ַחנוּ ִבּ ְר ִפ ִ
יהם ַעל ִפּי ה' ַויּ ֲ
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְד ַבּר ִסין ְל ַמ ְס ֵע ֶ
)א( וַיִ ְסעוּ ָכּל ע ַ
ֹאמר ָל ֶהם מ ֶֹשׁה ַמה ְתּ ִריבוּן ִע ָמּ ִדי ַמה ְתּנַסּוּן
אמרוּ ְתּנוּ ָלנוּ ַמיִ ם וְ נִ ְשׁ ֶתּה ַויּ ֶ
ָרב ָה ָעם ִעם מ ֶֹשׁה ַויֹּ ְ
)ב( ַויּ ֶ
יתנוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ְל ָה ִמית א ִֹתי
ֱל ָ
ֹאמר ָל ָמּה זֶּה ֶהע ִ
ָלן ָה ָעם ַעל מ ֶֹשׁה ַויּ ֶ
ֶאת ה') :ג( וַיִּ ְצ ָמא ָשׁם ָה ָעם ַל ַמּיִ ם ַויּ ֶ
וּס ָקלֻנִ י) :ה(
ֱשׂה ָל ָעם ַהזֶּה עוֹד ְמ ַעט ְ
וְ ֶאת ָבּנַי וְ ֶאת ִמ ְקנַי ַבּ ָצּ ָמא) :ד( וַיִּ ְצ ַעק מ ֶֹשׁה ֶאל ה' ֵלאמֹר ָמה ֶאע ֶ
ָד ָך
ית בּוֹ ֶאת ַהיְ אֹר ַקח ְבּי ְ
וּמ ְטּ ָך ֲא ֶשׁר ִה ִכּ ָ
ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹשׁה ֲעבֹר ִל ְפנֵי ָה ָעם וְ ַקח ִא ְתּ ָך ִמ ִזּ ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַ
ַויּ ֶ
ַעשׂ ֵכּן
ָצאוּ ִמ ֶמּנּוּ ַמיִ ם וְ ָשׁ ָתה ָה ָעם ַויּ ַ
ית ַבצּוּר וְ י ְ
ֶיך ָשּׁם ַעל ַהצּוּר ְבּח ֵֹרב ו ְִה ִכּ ָ
וְ ָה ָל ְכ ָתּ) :ו( ִהנְנִ י ע ֵֹמד ְל ָפנ ָ
יבה ַעל ִריב ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַעל ַנסּ ָֹתם ֶאת ה'
וּמ ִר ָ
מ ֶֹשׁה ְל ֵעינֵי ִז ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל) :ז( וַיִּ ְק ָרא ֵשׁם ַה ָמּקוֹם ַמ ָסּה ְ
ֵלאמֹר ֲהיֵשׁ ה' ְבּ ִק ְר ֵבּנוּ ִאם אָיִן:
רש"י )שם(
)ו( והכית בצור  -על הצור לא נאמר אלא בצור ,מכאן שהמטה היה של מין דבר חזק ושמו סנפרינון

והצור נבקע מפניו:
במדבר פרק כ

ֹאמר ָל ֶהם ִשׁ ְמעוּ נָא ַהמּ ִֹרים ֲה ִמן ַה ֶסּ ַלע ַהזֶּה
אַהרֹן ֶאת ַה ָקּ ָהל ֶאל ְפּנֵי ַה ָסּ ַלע ַויּ ֶ
ַק ִהלוּ מ ֶֹשׁה וְ ֲ
)י( ַויּ ְ
ַתּ ְשׁ ְתּ
ֵצאוּ ַמיִ ם ַר ִבּים ו ֵ
ֲמיִ ם ַויּ ְ
ַך ֶאת ַה ֶסּ ַלע ְבּ ַמ ֵטּהוּ ַפּע ָ
ָרם מ ֶֹשׁה ֶאת יָדוֹ ַויּ ְ
נוֹציא ָל ֶכם ָמיִ ם) :יא( ַויּ ֶ
ִ
ישׁנִי ְל ֵעינֵי ְבּנֵי
ַען לֹא ֶה ֱא ַמנְ ֶתּם ִבּי ְל ַה ְק ִדּ ֵ
אַהרֹן י ַ
ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹשׁה וְ ֶאל ֲ
ירם :ס )יב( ַויּ ֶ
וּב ִע ָ
ָה ֵע ָדה ְ
יבה ֲא ֶשׁר ָרבוּ ְבנֵי
ָת ִתּי ָל ֶהם) :יג( ֵה ָמּה ֵמי ְמ ִר ָ
אָרץ ֲא ֶשׁר נ ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ָל ֵכן לֹא ָת ִביאוּ ֶאת ַה ָקּ ָהל ַהזֶּה ֶאל ָה ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ה' וַיִּ ָקּ ֵדשׁ ָבּם:
רש"י )שם(
)י( המן הסלע הזה נוציא  -לפי שלא היו מכירין אותו ,לפי שהלך הסלע וישב לו בין הסלעים,

כשנסתלק הבאר ,והיו ישראל אומרים להם מה לכם מאיזה סלע תוציאו לנו מים ,לכך אמר להם
המורים סרבנים ,לשון יוני שוטים ,מורים את מוריהם ,המן הסלע הזה שלא נצטוינו עליו נוציא
לכם מים) :יב( להקדישני  -שאילו דברתם אל הסלע והוציא הייתי מקודש לעיני העדה ואומרים מה
סלע זה שאינו מדבר ואינו שומע ואינו צריך לפרנסה מקיים דבורו של מקום ,קל וחומר אנו:
במדבר פרק כב

ַרא ֶאת
)לא( וַיְ גַל ה' ֶאת ֵעינֵי ִב ְל ָעם ַויּ ְ
ֻפה ְבּיָדוֹ
אַך ה' נִ ָצּב ַבּ ֶדּ ֶר ְך וְ ַח ְרבּוֹ ְשׁל ָ
ַמ ְל ְ
ֹאמר ֵא ָליו
אַפּיו) :לב( ַויּ ֶ
וַיִּ קֹּד וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ְל ָ
ית ֶאת ֲאתֹנְ ָך זֶה
אַך ה' ַעל ָמה ִה ִכּ ָ
ַמ ְל ְ
אתי ְל ָשׂ ָטן ִכּי
ָצ ִ
ָלים ִהנֵּה אָנ ִֹכי י ָ
ָשׁלוֹשׁ ְרג ִ
ַתּ ְראַנִ י ָהאָתוֹן
ָרט ַה ֶדּ ֶר ְך ְלנֶגְ ִדּי) :לג( ו ִ
יַ
ָט ָתה
אוּלי נ ְ
ָלים ַ
ַתּט ְל ָפנַי זֶה ָשׁלֹשׁ ְרג ִ
וֵ
אוֹתהּ
ִמ ָפּנַי ִכּי ַע ָתּה גַּם א ְֹת ָכה ָה ַרגְ ִתּי וְ ָ
אַך ה'
ֹאמר ִבּ ְל ָעם ֶאל ַמ ְל ְ
ֵיתי) :לד( ַויּ ֶ
ֶה ֱחי ִ
אַתּה נִ ָצּב
ָד ְע ִתּי ִכּי ָ
אתי ִכּי לֹא י ַ
ָח ָט ִ
ֶיך
אתי ַבּ ָדּ ֶר ְך וְ ַע ָתּה ִאם ַרע ְבּ ֵעינ ָ
ִל ְק ָר ִ
אַך ה' ֶאל
אמר ַמ ְל ְ
אָשׁוּבה ִלּי) :לה( ַויֹּ ֶ
ָ
ָשׁים וְ ֶא ֶפס ֶאת ַה ָדּ ָבר
ִבּ ְל ָעם ֵל ְך ִעם ָה ֲאנ ִ
ֵל ְך ִבּ ְל ָעם
יך אֹתוֹ ְת ַד ֵבּר ַויּ ֶ
ֲא ֶשׁר ֲא ַד ֵבּר ֵא ֶל ָ
ִעם ָשׂ ֵרי ָב ָלק) :לו( וַיִּ ְשׁ ַמע ָבּ ָלק ִכּי ָבא
ֵצא ִל ְק ָראתוֹ ֶאל ִעיר מוֹאָב ֲא ֶשׁר
ִב ְל ָעם ַויּ ֵ
אַרנֹן ֲא ֶשׁר ִבּ ְק ֵצה ַהגְּ בוּל:
ַעל גְּ בוּל ְ
Rembrandt, The Ass of Balaam Talking before the
Angel (1626), Oil on panel.
Musée Cognacq-Jay, Paris
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שם משמואל )לפ' חקת(

משך חכמה )במדבר כב ,כ-כב(

הקשו המפרשים אחר שכוונת השי"ת
היתה לדבר אל הסלע למה אמר קח את
המטה .ונראה דהנה מה שבפעם
הראשונה הי' צריך להכאה ובפעם השני'
הי' די בדיבור לבד  ,כבר כתבנו בשם כ"ק
אבי אדומו"ר זצלה"ה שהי' דינו כמו
ת"ק שנשאר בו עוד רושם מהפעם
הראשונה ולא הי' צריך עוד הכאה .והנה
כ"ז באם הי' אותו הסלע בעצמו שבפעם
הראשונה אבל אם הי' סלע אחר בודאי
הי' צריך ג"כ הכאה כמו בפעם
הראשונה .ולפי הנחה זו יבואר הכל על
נכון ,וח"ו לא טעה מרע"ה בנבואתו ,ועי'
רמב"ן )פ' קרח( בפסוק הבדלו וז"ל
וחלילה שלא יבין משה נבואתו ויטעה
בה .אך י"ל כי מה שצוהו לקחת המטה,
היינו באם יהי' סלע אחר ,כי השי"ת ידע
שיאמרו אליו אח"כ בנ"י מה לי סלע זה
מה לי סלע אחר וע"כ נאמר ודברתם אל
"הסלע" בה"א הידיעה שהוא אותו
הסלע שהי' מכבר ולזה די דיבור לבד.
ובאמת כי רצון מרע"ה הי' דייקא לאותו
הסלע שיהי' די בדיבור וכמ"ש בזוה"ק
הטעם ,אך כאשר הלך וישב לו בין
הסלעים ולא היו מכירין אותו ומרע"ה
הי' מחפש אחריו והם הכעיסוהו ואמרו
אליו מה לי סלע זה מה לי סלע אחר
ואמר שמעו נא המורים כפרש"י משבא
לכלל כעס בא לכלל טעות ,היינו שטעה
ולא הכיר אותו הסלע ונזדמן לו אותו
הסלע והוא טעה וסבר שהוא סלע אחר
והכהו ,אבל לא שטעה בנבואתו ח"ו.
והבן היטב:

הקדמונים נתפלאו על נס פתיחת פי
האתון ,מה תועליות היה בנס גדול כזה
שנראה רק לעיני שרי בלק .ועיין ראב"ע.
והנראה ,כי מה שחש השי"ת שלא יקלל
בלעם – האם עקימת שפתיו הוה מעשה,
אם הוא יתברך יברך ,מה לנו כי יקלל?!
והתירוץ האמיתי לדעתי ,כי רצה השם
להטיל אימתם של ישראל על כל מלכי
הגויים ,אשר לא יבואו לעורר קרב
ברבבות אלפי ישראל .לכן בבלעם שהוא
היה נכבד בכל הגויים ומלכותם ,והיו
שואלים פיו ,ואחרי עצתו לא שינו ,אם
איש כמוהו יחזה נשגבות ממעלתם של
ישראל ,הלא לא יקום רוח באיש ,ויהממו
כל הגויים מפחדם ושאתם ,וכאשר היה
כן כאשר אמרה רחב .ויתכן כי כוונה לזה
)יהושע ב ,ט( "וכי נפלה אימתכם עלינו
וכו' כי שמענו וכו' ואשר עשיתם וכו'
ונשמע וימס לבבנו" ,שהוא מפני
"ששמענו את אשר עשיתם"" ,ונשמע" –
מפי בלעם את אשר עוד תעשו לכל הגויים
 לכן "וימס לבבנו" .שאף שהיו אזדבוקים בשם יתברך ,בכל זאת לא רצה
השם שיערכו קרב ,שהשטן מקטרג
)בשעת סכנה – ירושלמי שבת ב ,ועוד(.
וכמו שמצאנו בעמלק )במדבר כא ,א(,
ובעי )יהושע ה( .ועוד פן יפלו הנלחמים
מבטחונם ויכשלו באמת .וזה היה עצה
עמוקה מחכמת הבורא יתברך להפיל
אימה על הגויים בדברי נביאם בלעם
הקוסם .ולכן חשש השם פן יאמרו
העמים כי בני ישראל שיחדו מכספם הון
רב לבלעם כי יאמר עליהם חזיונות כאלה
למען יפחדו מהם כל הגויים ,ובאמת בדה
זה מלבו והכסף יענה מפיו .לכן הראה
השי"ת פליאה עצומה עניין האתון לפני
כל שרי בלק רבים ונכבדים מאוד ,ענין
יוצא מגבול הטבעי ,להראות כי השם או
מלאך השם מדבר עם פיו ,ומה שהוא
אומר בדבר השי"ת ,ויביא מזה תועליות
הנרצה כמו שבארנו ,והבן .וזה שאמרו
בסוף )יהושע ב ,יד( "ואם תגידי וכו'",
והיינו הוא דבר זה שהטמינו ופחדו שלא
יודע לאיש ,שבזה יחזור רוחם ,שרואים
שמתפחדים מהם.
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