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פרשת בלק תשע"ג
בלק  -מה ענינו?
דברים פרק כג

רש"י

)ד( לא יבא עמוני * לא ישא ישראלית) :ה( על דבר
* על העצה שיעצו אתכ להחטיאכ :בדר *
כשהיית בטירו:-

בי ִ ְק ַהל יְ קֹוָק ַ  ר
)ד( לֹא ָיבֹא ַע נִ י מ ִ
ירי לֹא ָיבֹא ָל ֶה ִ ְק ַהל יְ קֹוָק ַעד ע ָל) :ה( ַעל
ֲ ִ
עִ
ב ַיִ  ַ ֶ ֶר ְ&
ְ ַבר ֲא ֶ!ר לֹא ִק ְמ ֶא ְת ֶכ ַ ֶֶ %ח ַ
י& ֶאת ִ ְל ָע ֶ)
ַא ֶ!ר ָ ַכר ָע ֶל ָ
את ֶכ ִמ ִ ְצ ָריִ  ו ֲ
ְ ֵצ ְ
י& ְ&ָ %
ַהפ ְֹ& יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
י& ִל ְ!מ ַֹע ֶאל ִ ְל ָע ַוֲ 2
בה יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ַה ַריִ  ְל ַק ְל ֶל ָ) :/ו( וְ לֹא ָ
ְע ר ִמ ְ.ת ר ֲא ַר נ ֲ
י&:
ֶאת ַה ְָ 3ל ָלה ִל ְב ָר ָכה ִ4י ֲא ֵה ְב ָ& יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
במדבר פרק כה

רש"י

ָחל ָה ָע ִל ְזנ ת ֶאל ְנ ת )א( בשטי * כ& שמה :לזנות אל בנות מואב * על
ֵ!ב יִ ְ ָר ֵאל ַ ִ5ִ 6י ַוֶ 2
)א( ַוֶ 2
ידי עצת בלע כדאיתא בחלק) :ב( וישתחוו
ֹאכל
יה) ַוַ 2
ְַ 8ק ֶרא ָ) ָל ָע ְל ִז ְב ֵחי ֱאל ֵֹה ֶ
מ ב) :ב( ו ִ
לאלהיה * כשתק -יצרו עליו ואומר לה השמעי
יה)) :ג( וֶַ :ָ ִ2מד יִ ְ ָר ֵאל ְל ַב ַעל
ָה ָע וֲַ 8ַ !ְ ִ2חו ֵלאל ֵֹה ֶ
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל לי ,והיא מוציאה לו דמות פעור מחיקה ואומרת
ְ.ע ר וַַ ִ2חר ; -יְ קֹוָק ְיִ ְ ָר ֵאל) :ד( ַוֶ 2
לו השתחוה לזה) :ג( פעור * על ש שפוערי) לפניו
א!י ָה ָע וְ ה ַקע א ָת ַליקֹוָק
מ ֶֹ!ה ַקח ֶאת ָ4ל ָר ֵ
פי הטבעת ומוציאי) רעי ,וזו היא עבודתו :ויחר
ֶנגֶד ַה ֶָ 6מ! וְ ָי!ֹב ֲחר ) ; -יְ קֹוָק ִמָ ְ ִ2ר ֵאל:
א ה' בישראל * שלח בה מגפה) :ד( קח את כל
ֹאמר מ ֶֹ!ה ֶאל ! ְֹפ ֵטי יִ ְ ָר ֵאל ִה ְרג ִאי!
)ה( ַוֶ 2
ראשי הע * לשפוט את העובדי לפעור :והוקע
ָ!יו ַה<ִ ְצ ָמ ִדי ְל ַב ַעל ְ.ע ר) :ו( וְ ִה<ֵה ִאי! ִמ ְנֵי
ֲאנ ָ
אות * את העובדי :והוקע * היא תליה ,כמו
ַק ֵרב ֶאל ֶא ָחיו ֶאת ַה ִ ְדיָנִ ית ְל ֵעינֵי
יִ ְ ָר ֵאל ָא ַוְ 2
ֲדת ְנֵי יִ ְ ָר ֵאל וְ ֵה ָה ב ִֹכי ֶַ .תח שמצינו בבני שאול והוקענו לה' )שמואל ב' כא ו(
ל ֵעינֵי ָ4ל ע ַ
מ ֶֹ!ה ְ
וש תליה מפורשת בעבודה זרה בסקילה ,וכל
;הרֹ)
ַרא ִ.ינְ ָחס ֶ) ֶא ְל ָעזָר ֶ) ֲ
א ֶֹהל מ ֵעד) :ז( ַוְ 2
הנסקלי) נתלי) :נגד השמש * לעי) כל .ומדרש
ָק ִמָ &ְ 8ה ֵע ָדה וַ3ַ ִ2ח ר ַֹמח ְיָד :
ַהֵֹ 4ה) ַוָ 2
אגדה השמש מודיע את החוטאי ,הענ) נקפל
;חר ִאי! יִ ְ ָר ֵאל ֶאל ַה >ָ 3ה וְַ ִ2דקֹר ֶאת
)ח( ַו ָ2בֹא ַ
מכנגדו והחמה זורחת עליו) :ה( הרגו איש אנשיו
ֵיה ֵאת ִאי! יִ ְ ָר ֵאל וְ ֶאת ָה ִא ָ6ה ֶאל ֳק ָב ָת?
ְ!נ ֶ
ֵפה ֵמ ַעל ְנֵי יִ ְ ָר ֵאל) :ט( וְַ ִ2הי ַה ֵ ִתי * כל אחד ואחד מדייני ישראל היה הורג שני,
ַָ 8ע ַצר ַה ַ ָ
וֵ
ודייני ישראל שמונה רבוא ושמונת אלפי,
ל:-
;ר ָ ָעה וְ ֶע ְ ִרי ֶ
ֵפה ְ
ַ ַ ָ
כדאיתא בסנהדרי) )יח א() :ו( והנה איש מבני
ישראל בא * נתקבצו שבטו של שמעו) אצל זמרי שהיה נשיא שלה ,אמרו לו אנו נדוני) במיתה ואתה
יושב וכו' ,כדאיתא באלו ה) הנשרפי) )סנהדרי) ד -פב א( :את המדינית * כזבי בת צור :לעיני משה *
אמרו לו משה ,זו אסורה או מותרת ,א תאמר אסורה ,בת יתרו מי התירה ל& וכו' ,כדאיתא הת:
והמה בוכי * נתעלמה ממנו הלכה כל הבועל ארמית קנאי פוגעי בו געו כל בבכיה .בעגל עמד
משה כנגש ששי רבוא ,שנאמר )שמות לב כ( ויטח) עד אשר דק וגו' וכא) רפו ידיו ,אלא כדי שיבא
פינחס ויטול את הראוי לו) :ז( וירא פינחס * ראה מעשה ונזכר הלכה ,אמר לו למשה מקובלני ממ&
הבועל ארמית קנאי) פוגעי) בו ,אמר לו קריינא דאגרתא איהו ליהוי פרוונקא ,מיד ויקח רומח בידו
וגו') :ח( אל הקבה * אל האהל :אל קבתה * ]אל הקיבה[ כמו הלחיי והקיבה כיו) בתו& זכרות של
זמרי ונקבות שלה ,וראו כל שלא לחנ הרג ,והרבה נסי נעשו לו כו' ,כדאיתא הת )סנהדרי) פב(.
במדבר פרק כד פסוק יד
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הול לעמי * מעתה הריני כשאר עמי ,שנסתלק
ֲה
יע ְצ ָ& ֲא ֶ!ר ַיע ֶ
וְ ַע ָ8ה ִהנְ נִ י ה ֵל ְ& ְל ַע ִי ְל ָכה ִא ָ
הקב"ה מעליו :לכה איעצ * מה ל& לעשות .ומה
ָמי:
;ח ִרית ַהִ 2
ָה ָע ַהֶFה ְל ַע ְ ָ& ְ ֲ
היא העצה ,אלהיה של אלו שונא זמה הוא כו',
כדאיתא בחלק )סנהדרי) קו א( תדע שבלע השיא עצה זו להכשיל בזמה ,שהרי נאמר ה) הנה היו
לבני ישראל בדבר בלע )לקמ) לא ,טז( :אשר יעשה הע הזה לעמ * מקרא קצר הוא זה ,איעצ&
להכשיל ,ואומר ל& מה שה) עתידי) להרע למואב באחרית הימי:
Rabbi Brovender's Shiur is sponsored in memory of Mr. Gerald Moskowitz z"l by his family.

לעי"נ גרשון אלטר בן יהודה וולף ז"ל
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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ספר רסיסי לילה  -אות מד

וזהו כל עני) פרשת בלק לברר עני) זה מעלת ישראל על אומות העכו" א -אות) רשעי
ישראל שאי) לה חלק לעול הבא כלל שה כופרי בתורה וכו' ואי) לה שייכות למשה
רבינו ע"ה שהוא הדעת דישראל מצד חיבור לבב להש יתבר& וה ניתקו מעצמ) זה.
ולכ) לא נאמרו דברי אלו על ידי משה רבינו ע"ה רק על ידי בלע .ואמרו בבבא בתרא )יד
ע"ב( משה רבינו ע"ה כתב ספרו ופרשת בלע וכו' נראה מזה כאילו פרשת בלע הוא חוH
מהתורה .והיינו דהתורה נקראת תורת משה וספרו שהוא השגת חכמתו אבל פרשת בלע
אי) לו שייכות לחכמת משה רבינו ע"ה שהוא מדבר מאנשי שכפרו בתורה וכו' אבל ה
בדרגא דבלע יודע דעת עליו) שהדעת דרגא דמשה רבינו ע"ה התקוע בכללות ישראל הוא
אצל עליו) ולמעלה מהשגת בעמקי לב בהרגשת הלב רק בידיעה בעלמא:
ובלע הוא המבחי) מעלת בשלוש נבואות שאמר נגד שלושה כוחות הלב דקנאה תאוה
וכבוד שהבחי) אז שהוא ההיפ& מכול על ידי שלוש הכאות דאתו) דרכיבת החמור רומז
על מה שהוא רוכב על החומר הגופני ומנהיגו כרצונו .ובאמת הוא לא היה מנהיגו כרצונו
רק נמש& אחריו.

