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 במדבר פרק כב 
 ִע� ַוֵ	ֶלְ� ֲאתֹנ� ֶאת ַוַ	ֲחבֹ� ַ��ֶֹקר ִ�ְלָע� ַוָ	ָק�) כא(

 ה'א ה�ֵלְ� ִ&י ֱאלִֹהי� #" ַוִ	ַחר) כב( :מ��ב ָ�ֵרי
 ַעל רֵֹכב ְוה'א ל� ְלָ�ָט* ַ�ֶ(ֶרְ� ְיקָֹוק ַמְל#ְ� ִ	ְתַיֵ)בַו

 ַמְל#ְ� ֶאת ָה�ת�* ַוֵ.ֶרא) כג( :ִע,� ְנָעָריו 'ְ�ֵני ֲאתֹנ�
 ִמ* ָה�ת�* ַוֵ.ט ְ�ָיד� ְ�ל'ָפה ְוַחְר�� ַ�ֶ(ֶרְ� ִנָ)ב ְיקָֹוק
 ְלַה3ָֹת2 ָה�ת�* ֶאת ְלָע�ִ� ַוַ	ְ� 1ָ�ֶַדה ַוֵ.ֶלְ� ַהֶ(ֶרְ�
 ַהְ&ָרִמי� ְ�ִמְ�ע�ל ְיקָֹוק ַמְל#ְ� ַוַ	ֲעמֹד) כד( :ַהָ(ֶרְ�
 ַמְל#ְ� ֶאת ָה�ת�* ַוֵ.ֶרא) כה( :ִמ5ֶה ְוָגֵדר ִמ5ֶה 4ֵָדר
 ֶאל ִ�ְלָע� ֶרֶגל ֶאת ַוִ.ְלַח6 ַה8ִיר ֶאל ַוִ.7ֵָח6 ְיקָֹוק
 ֲעב�ר ְיקָֹוק ַמְל#ְ� ַו	�ֶס") כו( :ָת2ְלַה&ֹ ַו	ֶֹס" ַה8ִיר
 ָיִמי* ִלְנט�ת ֶ(ֶרְ� ֵאי* ֲאֶ�ר ָצר ְ�ָמק�� ַוַ	ֲעמֹד

 ְיקָֹוק ַמְל#ְ� ֶאת ָה�ת�* ַוֵ.ֶרא) כז( :'ְ�מֹאול
 ָה�ת�* ֶאת ַוַ	ְ� ִ�ְלָע� #" ַוִ	ַחר ִ�ְלָע� ַ.ַחת ַוִ.ְר6�ַ
 ַו.ֹאֶמר ָה�ת�* ִ>י ֶאת ְיקָֹוק ְפַ.חַוִ	) כח( :ַ�ַ,8ֵל
 :ְרָגִלי� ָ�לֹ� ֶזה ִהִ&יַתִני ִ&י ְלָ� ָעִ�יִתי ֶמה ְלִבְלָע�

 ֶי� ל' ִ�י ִהְתַע7ְַלְ. ִ&י ָל�ת�* ִ�ְלָע� ַו	ֹאֶמר) כט(
 ֶאל ָה�ת�* ַו.ֹאֶמר) ל( :ֲהַרְגִ.יְ� ַעָ.ה ִ&י ְ�ָיִדי ֶחֶרב
 ַעד ֵמע�ְדָ� ָעַלי ָרַכְבָ. ֲאֶ�ר ֲאתְֹנָ� �נִֹכי ֲהל�א ִ�ְלָע�
 ַו	ֹאֶמר &ֹה ְלָ� ַלֲע��ת ִהְסַ&ְנִ.י ַהַהְסֵ&* ַה5ֶה ַה	��
 ֶאת ַוַ	ְרא ִבְלָע� ֵעיֵני ֶאת ְיקָֹוק ַוְיַגל) לא( :לֹא

 8ֹדַוִ	 ְ�ָיד� ְ�ל=ָפה ְוַחְר�� ַ�ֶ(ֶרְ� ִנָ)ב ְיקָֹוק ַמְל#ְ�
 ַעל ְיקָֹוק ַמְל#ְ� ֵאָליו ַו	ֹאֶמר) לב( :ְל#ָ>יו ַוִ	ְ�ַ.ח'

 �נִֹכי ִהֵ<ה ְרָגִלי� ָ�ל�� ֶזה ֲאתְֹנָ� ֶאת ִהִ&יָת ָמה
 ַוִ.ְר#ִני) לג( :ְלֶנְגִ(י ַהֶ(ֶרְ� ָיַרט ִ&י ְלָ�ָט* ָיָצאִתי
 ִמָ>ַני ָנְטָתה ַליא' ְרָגִלי� ָ�לֹ� ֶזה ְלָפַני ַוֵ.ט ָה�ת�*

  :ֶהֱחֵייִתי ְוא�ָת2 ָהַרְגִ.י אְֹתָכה �4ַ ַעָ.ה ִ&י
 לֹא ִ&י ָחָטאִתי ְיקָֹוק ַמְל#ְ� ֶאל ִ�ְלָע� ַו	ֹאֶמר) לד(

 ַרע ִא� ְוַעָ.ה ַ�ָ(ֶרְ� ִלְקָראִתי ִנָ)ב #ָ.ה ִ&י ָיַדְעִ.י
 ֶאל ְיקָֹוק ְל#ְ�ַמ ַו	ֹאֶמר) לה( :7ִי ��'ָבה ְ�ֵעיֶניָ�
 ֲאַדֵ�ר ֲאֶ�ר ַהָ(ָבר ֶאת ְוֶאֶפס ָהֲאָנִ�י� ִע� ֵלְ� ִ�ְלָע�
 :ָבָלק ָ�ֵרי ִע� ִ�ְלָע� ַוֵ	ֶלְ� ְתַדֵ�ר אֹת� ֵאֶליָ�

 י"רש
 מקלקלת שהשנאה מכא* ? אתנו את ויחבש) כא(

 רשע ה"הקב אמר. בעצמו הוא שחבש, השורה את
) ג, כב בראשית (אמרשנ, אביה� אברה� קדמ� כבר

 שרי ע� :חמורו את ויחבוש בבקר אברה� וישכ�
 ראה ? הוא הול� כי) כב( :שוה כלב� לבו ? מואב

 ? לו לשט� :ליל� ונתאוה המקו� בעיני רע שהדבר
, מלחטוא למנעו רוצה והיה היה רחמי� של מלא�
 לאד� מכא* ? עמו נעריו ושני :ויאבד יחטא שלא
 לשמשו אנשי� שני מוע יולי� לדר� היוצא חשוב

 ? האתו� ותרא) כג( :זה את זה ומשמשי� וחוזרי�
 לראות לבהמה רשות ה"הקב שנת*, ראה לא והוא
 דעתו תטר" דעת בו שיש שמתו�, האד� מ* יותר

 זה רשע אמר ? בידו שלופה וחרבו :מזיקי* כשיראה
 העול� אומות של זיינ* שכלי, אומנותו כלי הניח
, שלה� אומנות שהוא, יובפ עליה� בא והוא, בחרב
 וכ*. באומנותו עליו ואבוא שלו את אתפוש אני א"
 הרגו בעור ב* בלע� ואת) ח, לא במדבר (סופו היה
, כ א"מ (וכ*. בשביל כתרגומו ? במשעול) כד( :בחרב

 הנדבק עפר. לשעלי� שומרו* עפר ישפוק א�) י
 מדד מי) יב, מ ישעיה (וכ*, בהלוכ* הרגלי� בכפות
 ? מזה וגדר מזה גדר :ובהלוכו ברגליו ,מי� בשעלו
 :עצמה היא ? ותלח�) כה( :הוא אבני� של גדר סת�

 ויוס�) כו( :בלע� רגל את אחרי� את ? ותלח�
 לפניו להיות להלו� לפניו עוד לעבור ? עבור' ה מלא�
 עבר והוא) ג, לג בראשית (כמו, אחר במקו�
 לעמוד ראה מה בתנחומא יש אגדה ומדרש. לפניה�
 זה) כח( :הראהו אבות סימני, מקומות שהבשל
 אומה לעקור מבקש אתה לו רמז ? רגלי� שלש

 ? התעללת) כט( :בשנה רגלי� שלש החוגגת
 גנות ? בידי חרב יש לו :ובזיו* גנאי לשו* כתרגומו
 להרוג הול� זה, השרי� בעיני זה דבר לו היה גדולה
) ל( :זיי* לכלי צרי� זו ולאתו*, בפיו שלמה אומה
  הלאל) ב, כב איוב (וכ*, כתרגומו ? הסכנתי סכ�הה

 ברטיבא להו* אמר. אסוסיא רכבת לא טעמא מאי, ליה אמרו בגמרא זה מקרא דרשו ורבותינו. גבר יסכ*
 המשנה חכמי רבותינו ? לנגדי הדר� ירט כי) לב( ):ב ד (זרה עבודה במסכת כדאיתא', וכו ליה שדאי

 ולפי. ולהקניטני לקנאתי כלומר, לנגדי שהדר� בשביל, נטתה, ראתה יראה נוטריקו*) א קה שבת (דרשוהו
. ולהמראתי לכעסי שהוא הדר� ומיהר שחרד הדר� בעל ראיתי כי, רטט לשו* לנגדי הדר� חרד כי משמעו
 ידי ועל) יא, טז איוב (וכ*, רצו* לשו* ירט אחרינא לישנא. דוד ותכל) לט, יג ב"ש (כמו, הוא קצר ומקרא
, לולא כמו ? נטתה אולי) לג( :מקניטי� אלא שאינ*, רשעי� ידי על אותי ומנח� מפייס, ירטני רשעי�
, אות� הרגתי ג� כמו והוא, מסורס מקרא זה הרי ? הרגתי אתכה ג� :לולא בלשו* משמש שאולי פעמי�
 לאו והוכיחת� שדברה מפני ועתה ? החייתי ואותה :ההריגה ג� כי, ידי על קראת� בלבד העכבה לא כלומר
 את שסלקה היא זו יאמרו שלא, הרגתיה כ* על. לא ויאמר) ל פסוק (שכתוב כמו, בתוכחתה לעמוד יכולת
 הבהמה ואת) טז ? טו, כ ויקרא (וכ*, הבריות כבוד על המקו� שחס, להשיב יכול ולא בתוכחתה בלע�
 שהוא, הודה כרחו עלו, גנותו זה ג� ? ידעתי לא כי) לד( :הבהמה ואת האשה את והרגת) ש� (וכ*, תהרוגו
 היא המקו� נגד להתריס ? לי אשובה בעיני� רע א� :ידעתי לא העיד ופיו, עליו* דעת שיודע משתבח היה

 דבר שאומר, בכ� הוא למוד, דבריו את מבטל מלא� ואתה, ללכת צוני בעצמו הוא לו אמר. זו תשובה
 א� אני א", דברו את בטל מלא� י"וע ',וגו בנ� את נא קח) ב, כב בראשית (לאברה� אמר, מחזירו ומלא�

 ע� ל�. אותו מוליכי*, בה ליל� רוצה שאד� בדר� ? האנשי� ע� ל�) לה( :לשוב אני צרי� בעיני� רע
 שרי ע� :'וגו אדבר אשר הדבר את כרח� על ? ואפס :העול� מ* להאבד וסופ� עמה� חלק� כי, האנשי�

 :כמות� לקלל� שמח ? בלק
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 ב "ה דף ד עמסכת עבודה זר
: להו אמר? אסוסיא רכבתא לא טעמא מאי: ליה אמרו, אחמריה רכיב דהוה ליה דחזו בעידנא
: ליה אמרה. בעלמא לטעינא: לה אמר! אתונ� אנכי הלא האתו* ותאמר: מיד. ליה שדאי ברטיבא

 שאני אלא, עוד ולא! הזה היו� ועד מעוד�: ליה אמרה. בעלמא אקראי: לה אמר! עלי רכבת אשר
 . סוכנת לו ותהי: הת� וכתיב, הסכנתי ההסכ*: הכא כתיב, בלילה ואישות ביו� רכיבות ל� עושה

  
 ת "הקדמה לפירוש אבן עזרא עה

 הרחב בקו ופע�, ושבי� רצי� בנקודה פע�. הגאוני� ראשי וה�, ונבוני� חכמי� בה דרכו, והשלישית
 יזכירו כי, עליונות תכונות על יעמדוש להראות, חיצונות חכמות בספר� יכניסו כי, סובבי� הסובב

', ברא (ובדשאי� פרי ע6 ובפרשת. ובתורתו בש� למאמי* יועיל מה וזה, בבריאתו עול� חכמי מחלקות
 יזכירו) ש� (מאורות יהי ובפרשת. הרופאי�' בס ימצאו ואלה, לנבראי� בה� יש צור� מה יזכירו, )א

 והתורה. המזלות חכמי נסו כאשר, גבולות השבעה כח כפי חק� ומשפטי, ותנועת� ומרחק� מדת�
' ברא (סל� והנה ויחלו� ובפרשת. תמימי� אלהינו ע� נהיה רק, כחכמי� בעינינו נהיה שלא הזהירה

 אל מתוקי� למי� ומה. נכרי� בחלו� נביאי� חלו� יערבו ואי�. נעל� חלו� פתרו* כל יזכירו). יב, כח
 שיש והאמת. התרומות כל יזכירו, נדבה תרומות וע�, תעלומות לבאר רצו המשכ* ובדבר. מרי� מי�
 שזפת� לא, וחקי� במצות ג�, עמוקי� וסודות, והנורא הנכבד הש� שמות התורה בדברי להתבונ* לנו
 משה ומדברי, קצת� אבאר, נדרי לשל� בעוזרי יהיה הש� וא�. למשכילי� ה� ומבוארי�, סכלי� עי*

 :לזקני� יהושע שמסר, הקדמוני� מדברי או, ראיות�
 

 אבן עזרא לבמדבר פרק כב פסוק כח
 לחדש הש� שגזר שהטע�, דעתי ולפי השמשות בי* שבת בערב נבראו דברי� שעשרה, ל"חז אמרו) כח(

 ורבי. תפסו חפני ב* שמואל ורב. האתו* דברה לא כי, הגאו* ויאמר. לתולדת חו6 שה�, האלה באותות
 הדברי� להוציא הוצרכו הדעת שקול אנשי כי, ודע. הנתפס להציל חשב השירי� בעל הספרדי שמואל

 אמרו ולא. נביאו להצדיק רק שברא המנהג לשנות בעול� אות יחדש לא שהש� אמרו כי, ממשמע�
 נביא בלע� כי, אומרי� מה� ויש. נביאי� היו ולא, אות לה� נעשה ועזריה מישאל חנניה הנה כי, אמת
 יודע היה כי, א"וי. הכתוב קראו וכ*, היה קוס� כי, ראליש כבוד בעבור היתה נבואתו כי, והאמת. היה
 יודע היה כי, בעיני והנכו*). ו (יואר תאור ואשר טע� וזה. בצורות למטה כח� לקבל עליוני� דעת

. המקולל אל הרעה ובבא. אותו מקלל היה רעתו עת שהגיע אד� שו� של במזל ראותו ובעת, מזלות
. בלק שרי ע� במרמה שדבר, והעד. הרעה באה קללתו בעבור יכ, הנמצאי� והשומעי� הרואי� יחשבו
 ? והסוד. גזרתו או היוצר מעשה לשנות בנוצר יכולת אי* כי, אלהי' ד פי את לעבור אוכל לא טע� וזה
. הוא עמוק כי הסוד זה לגלות אוכל ולא. החלק גזירת תשנה הכל גזירת רק, החלק ישנה לא החלק כי

 כי ? במקל וטע�. האמת תבי* אז, יעקב ג�, אברה� מלאכי סוד תבי* א�ו. דברה האתו* כי ? והישר
 :פירשתיו ? רגלי�. בעור או קט* בע6 אותה הכה ובשנית בתחלה

 
  לבמדבר פרק כח פסוק בל "שד

אבל לא היה אפשר שלא יחרד בלע� ודני נעריו , לא ייבצר מהאל לעשות שתדבר? האתו* דיברה ע� לא
על כ* ייתכ* שלא דיברה כדיבור , א היה אפשר שיהיה בו כוח להשיב לה דברול, חרדה גדולה עד מוות

 כי התעללת :אבל השמיעה בפיה קול יללה שהיה מוב* ממנו, כתוב כא*אי* " ותדבר"כי , של בני אד�
כלומר ,  לא:אז נכמרו רחמיו עליה ואמר',  הלא אני אתנ� וכו:והיא חזרה וצעקה כאילו תאמר', בי וכו

כי נערה באופ* משונה מעט , פתח את פי האתו*' כי ה, והנה אמת, אי* דר� הבהמה הזאת להתעלל בי
 אי* ענינו דיבור )יז, תהלי� נא(שפתי תפתח ' הוהנה .  שייבהל בלע�עד, א� לא היה נס כל כ�, ממנהגה

 .חו6 מו הטבע
 
 
 

Rabbi Brovender's Shiur is sponsored by Dr. Bernard & Robin Cohen 
 

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

Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva. 
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 בראשית פרק ג 
 ָעָ�ה ֲאֶ�ר ַה1ֶָדה ַחַ	ת ִמ&ֹל ָער'� ָהָיה ְוַהָ<ָח�) א(

 �ַמר ִ&י #" ָהִאGָה ֶאל ַו	ֹאֶמר ֱאלִֹהי� ְיקָֹוק
 ַו.ֹאֶמר) ב( :ַה4ָ* ֵע6 &ֹלִמ תֹאְכל' לֹא ֱאלִֹהי�
 'ִמְ>ִרי) ג( :נֹאֵכל ַה4ָ* ֵע6 ִמְ>ִרי ַהָ<ָח� ֶאל ָהִאGָה
 ִמֶ,<' תֹאְכל' לֹא ֱאלִֹהי� �ַמר ַה4ָ* ְ�ת�ְ� ֲאֶ�ר ָהֵע6
ת'* ֶ>* �� ִת4ְע' ְולֹא  ֶאל ַהָ<ָח� ַו	ֹאֶמר) ד( :ְ.מ=

ת' מ�ת לֹא ָהִאGָה  :*ְ.מ=
 

 אבן עזרא
 ויודעת מבינה היתה האשה כי א"י והנחש) א(

. ברמיזה הנחש ויאמר ויפרשו, החיות לשו*
 סו" יראו לא ואי�. שט* שהוא אמרו ואחרי�
 יאכל ואי�, גחו* על השט* יל� אי� כי, הפרשה

, ג' ברא (ראש ישופ� הוא לקללת טע� ומה, עפר
, הנחש קולל היה, לחקור השתבשו ורבי�? )טו
 ישיא שלא צווה או, שלמה דעת לו היתה א�ו

 , לנו שהתברר אחר, גאו* סעדיה רב ויאמר. האשה
 דבר מלא� רק, דברו לא האתו* ג� הנחש כי לומר נצטר�, לבדו באד� א� כי ודעת דבור שאי*

 וחכ�, השקולי� השירי� בעל הספרדי שלמה' ר ק� והנה. חפני ב* שמואל רב עליה� והשיב. בשביל�
 הול� והיה, מדבר היה והנחש. כמשמע� הדברי� שה� בעיני והישר. שמואל רב על והשיב היה גדול

 לא רק, השדה חית מכל ערו� היה כי העיד הפסוק והנה. בו ש� באד� דעת והש�, זקופה בקומה
 שני וה�, ערומי� אחר ערו� היות בעבור תתמה ואל. בערמה דבריו שיעשה, חכ� ערו�' ופי. כאד�
 שלשי� על וכ*, )טז, טו' שופ (חמורתי� חמור החמור בלחי כמו, בלשו* הצחות להבא כי, טעמי�
 לא המלא� וזה, לנחש חטא אי* פיו על דבר המלא� א� ועוד). ד, י ש� (לה� עיירי� ושלשי�, עיירי�
 את הנחש מצא) אנה ג"וי (אי� והשואלי�. הש� פי ממרה המלא� ואי*, הש� של שלוחו להיות יתכ*

 לא לכ� שאמר וחומר קל בסו" ואמר, אחרי� דברי� דבר כי יורה כי א" וטע�. שאלה האיננ? האשה
 מצות על הוסיפה האשה ג� ידעו לא כי, והנורא הנכבד הש� הנחש הזכיר לא. כלל ע6 כל פרי תאכלו
 ):ז, יג' שופ (מותו יו� עד מנוח אשת הוסיפה וכ*, בו תגעו ולא, הש�

 

 
  

 
 

Bartholomeus Breenbergh, Landscape with Balaam and the Ass (Holland, 1634) 
Oil on canvas (40×75 cm.) 
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