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 במדבר פרק כב פסוק ד
ֹּאֶמר מֹוָאב ֶאל ִזְקֵני ִמְדָין ַעָתה ְיַלֲחכּו ַהָקָהל ֶאת ָכל  ַוי

ְסִביבֵֹּתינּו ִכְלחְֹּך ַהּׁשֹור ֵאת ֶיֶרק ַהָשֶדה ּוָבָלק ֶבן ִצּפֹור ֶמֶלְך 
 ְלמֹוָאב ָבֵעת ַהִהוא:

 רש"י 
מר והלא מעולם היו שונאים זה את זה, שנא - אל זקני מדין

)בראשית לו, לה( המכה את מדין בשדה מואב, שבאו מדין 
על מואב למלחמה. אלא מיראתן של ישראל עשו שלום 

 ביניהם. ומה ראה מואב ליטול עצה ממדין, כיון שראו את 
ישראל נוצחים שלא כמנהג העולם, אמרו מנהיגם של אלו במדין נתגדל, נשאל מהם מה מדתו. אמרו לו אין כחו אלא בפיו. 

לא היה ראוי  - בעת ההוא כל מה שהשור מלחך אין בו ברכה: - כלחוך השור מרו אף אנו נבא עליהם באדם שכחו בפיו:א
 למלכות. מנסיכי מדין היה, וכיון שמת סיחון מנוהו עליהם לצורך שעה:

 

 במדבר פרק כד
ֵכן ִלְשָבטָ  ֹּאַמר ְנֻאם ִבְלָעם ְבנֹו ְבעֹּר  יו ַוְתִהי ָעָליו רּוַח ֱאֹלִהים:)ב( ַוִיָשא ִבְלָעם ֶאת ֵעיָניו ַוַיְרא ֶאת ִיְשָרֵאל שֹּ )ג( ַוִיָשא ְמָשלֹו ַוי

נֶֹּתיָך )ה( ַמה טֹּבּו אָֹּהֶליָך ַיֲעקֹּב ִמְשכְ  )ד( ְנֻאם שֵֹּמַע ִאְמֵרי ֵאל ֲאֶשר ַמֲחֵזה ַשַדי ֶיֱחֶזה נֵֹּפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים: ּוְנֻאם ַהֶגֶבר ְשֻתם ָהָעִין:
 ִיְשָרֵאל: 

 

 רש"י 
בקש להכניס בהם עין רעה, והרי  - וישא בלעם את עיניו)ב( 

יש לך שלש מדותיו עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה 
ראה כל שבט ושבט שוכן  - שוכן לשבטיו האמורים למעלה:

לעצמו ואינן מעורבין, ראה שאין פתחיהם מכוונין זה כנגד 
 - ותהי עליו רוח אלהים לתוך אהל חבירו:זה, שלא יציץ 

כמו למעינו מים  - בנו בעור)ג(  עלה בלבו שלא יקללם:
)תהלים קיד ח(. ומדרש אגדה שניהם היו גדולים 

מאבותיהם, בלק בנו צפור, אביו בנו הוא במלכות, ובלעם 
עינו  - שתם העין גדול מאביו בנביאות, מנה בן פרס היה:

שלה נראה פתוח, ולשון משנה  נקורה ומוצאת לחוץ וחור
הוא כדי שישתום ויסתום ויגוב )ע"ז סט א(. ורבותינו אמרו 

לפי שאמר ומספר את רובע ישראל, שהקב"ה יושב ומונה 
רביעיותיהן של ישראל מתי תבא טפה שנולד הצדיק ממנה, 

אמר בלבו מי שהוא קדוש ומשרתיו קדושים יסתכל בדברים 
של בלעם. ויש מפרשים שתום הללו, ועל דבר זה נסמת עינו 

העין פתוח העין, כמו שתרגם אונקלוס, ועל שאמר שתום 
העין, ולא אמר שתום העינים, למדנו שסומא באחת מעיניו 

 פשוטו כתרגומו, שאין נראה  - נופל וגלוי עינים)ד(  היה:

 רמב"ן 
כי בפעמים  - ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשיםב( -)א

הראשונים היה מנחש ורוצה לקלל אותם בנחש, והיה השם 
רה, לא בכונתו לנבואה ולא ממעלתו בא אליו בדרך מק

שהגיע אליה. ועתה כאשר נאמר לו כי לא נחש ביעקב ולא 
קסם בישראל להרע או להטיב להם, הניח הנחשים ולא הלך 
כפעם בפעם לקראתם, אבל שם אל המדבר פניו אשר ישראל 
שם, שיראה אותם ויכין להם נפשו שיחול עליו הדבור מאת 

וכן היה לו. על כן אמר ותהי השם כאשר עשה עמו פעמים, 
כי עתה היתה עליו יד ה' כאשר היא  -עליו רוח אלהים 

לנביאים, כמו שאמר )לעיל יא כט( ומי יתן כל עם ה' נביאים 
כי יתן ה' את רוחו עליהם, ואומר )ישעיה סא א( רוח ה' 

אלהים עלי, ועל כן קרא עצמו עתה )פסוק ד( "שומע אמרי 
כתב וישת אל המדבר פניו,  אל", כי נביא הוא. ורש"י

כתרגומו. כי היה הרב מתרגם בו ושוי למדברא דעבדו ביה 
בני ישראל עגלא אנפוהי, ואין בנוסחאות מדוקדקות 

מתרגומו של אונקלוס כן, אבל הוא כתוב בקצתן שהוגה בהן 
 מן התרגום הירושלמי, והעיקר מה שפירשנו:

 
ונופל על פניו, לפי שהיה ערל ומאוס עליו אלא בלילה כשהוא שוכב. ומדרשו כשהיה נגלה עליו לא היה בו כח לעמוד על רגליו 

 - משכנותיך על שראה פתחיהם שאינן מכוונין זה מול זה: - מה טובו אהליך)ה(  להיות נגלה עליו בקומה זקופה לפניו:
חניותיך, כתרגומו. דבר אחר מה טובו אהליך. מה טובו אהל שילה ובית עולמים בישובן שמקריבין בהן קרבנות לכפר 

אף כשהן חרבין, לפי שהן משכון עליכם, וחורבנן כפרה על הנפשות, שנאמר כלה ה' את חמתו )איכה ד  - ךמשכנותי עליהם:
 יא(, ובמה כלה, ויצת אש בציון:

 

 ג ףסעי ה מןיס נזקי שכנים כותהלמ "וח ליקוטי הלכות
ֵכן ִלְשָבָטיו ְוכּו'". ּוֵפֵרש ַרִּׁש"י: ָרָאה ֶשֵאין ִּפְתֵחיֶהן ְמֻכָּוִני ֹּא ְלַקְלָלם, ִכי ן ֶזה ְכֶנֶגד ֶזה ָעָלה בְ ְוֶזה ֶשָכתּוב: "ַוַיְרא ֶאת ִיְשָרֵאל שֹּ ִלבֹו ֶשל

ֶשָאְמרּו ַרבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ָּפסּוק  ִבְלָעם ָרָצה ְלַהְכִניס ָבֶהם ַעִין ָרָעה, ַחס ְוָשלֹום, ִכי ִבְלָעם ְכֶנֶגד ִתקּון ַהְתִפָלה ִדְקֻדָּׁשה, ְכמֹו
ֹּאֶמר מֹוָאב ֶאל ִזְקֵני ִמְדָין".  ֶשכֹּחֹו ַבֶּפה,  ַמְנִהיָגם ֶשל ֵאלּו ְבִמְדָין ִנְתַגֵדל ְוכּו'. ָאְמרּו: ֵאין כֹּחֹו ֶאָלא ַבֶּפה, ַאף ָאנּו ָנבֹוא ֲעֵליֶהם ְבָאָדם"ַוי

ְלָהִביא ֶאת ִבְלָעם ֶשָכל כֹּחֹו ְלֵהֶפְך הּוא ַבֶּפה, ֶשָהָיה ִכי ָרָאה ֶשַהְצָלַחת ִיְשָרֵאל ַרק ַעל ְיֵדי ְתִפָלה ֶשָכל ִתקּוָנּה ַעל ְיֵדי ֱאֶמת ַכַנ"ל ְוָרָצה 
ֹּא בֹו מּום ְוִחָסרֹון ְוָהָיה גֹוֵמר ְבִפיו ַהָטֵמא ְלָרָעה ַעד  ַח ְלַקֵלל ּוְלַהִזיק, ַחס ְוָשלֹום, ִמְסַתֵכל ָתִמיד ְבַעִין ָרָעה ַעל ָכל ֶאָחד ִלְמצ ֶשָהָיה לֹו כֹּ

ֹּא ְלַקְלָלם, ִכי ֶזה ָידּוַע שֶ ֲאָבל  ִעַקר ֲאִחיַזת ַהִסְטָרא ָאֳחָרא, ֶשהּוא ְכֶשָרָאה ֶשֵאין ִּפְתֵחי ִיְשָרֵאל ְמֻכָּוִנין ֶזה ְכֶנֶגד ֶזה, ָעָלה ְבִלבֹו ֶשל
ש, ַחס ְוָשלֹום, ֵביֵניֶהם ַמֲחֹלֶקת ּוִמְסַתֵכל ָכל ֶאָחד ַעל ֲחֵברֹו ְלָרָעה ַמֲחֹלֶקת ְדִסְטָרא ָאֳחָרא, הּוא ִמַמֲחֹלֶקת ֶשֵבין ִיְשָרֵאל ְבַעְצָמן ְכֶשיֵ 

י ֹום, ּוְלַהִזיק ָחִליָלה. ְוַעל ֵכן ַעל ְידֵ ֵמֲחַמת ֶשֵאין טֹוב ְבֵעיָניו ָהֱאֶמת ֶשל ֲחֵברֹו, ִמָּׁשם ִנְתַאֵחז ַהִסְטָרא ָאֳחָרא ְלַהְכִניס ַעִין ָרָעה, ַחס ְוָשל
ֹּא ָהָיה לֹו כַֹּח ֶשָרָאה ֶשֵאין ִּפְתֵחיֶהן ְמֻכָּוִנים ֶזה ְכֶנֶגד ֶזה ְוֵאין ִמְסַתֵכל ָכל ֶאָחד ְבָהֱאֶמת ֶשל ֲחֵברֹו ְוֵאין לֹו עַ  ִין ָרָעה ַבֲחֵברֹו, ַעל ְיֵדי ֶזה ל

 ְוָאַמר: "ַמה טֹּבּו אָֹּהֶליָך ַיֲעקֹּב ִמְשְכנֶֹּתיָך ִיְשָרֵאל". ּוֵפֵרש ַרִּׁש"י ָשם: ְלַקְלָלם, ִכי ִנְתַבֵטל ֲאִחיָזתֹו. ְוַעל ֵכן ִנְתַהֵּפְך ִלְבָרָכה
ֶשֵהם  , אֶֹּהל ִשיֹלה ְוכּו' ּוֵבית עֹוָלִמיםַעל ֶשָרָאה ֶשֵאין ִּפְתֵחיֶהן ְמֻכָּוִנים ְוַכַנ"ל. ְוֶזהּו ֶשֵּפֵרש ַרִּׁש"י ָשם. ָדָבר ַאֵחר 'ַמה טֹּבּו אָֹּהֶליָך'
ֵדי ֶשֵאין ִּפְתֵחיֶהן ְמֻכָּוִנים ְוֵאין ּפֹוְגִמים ְבִחיַנת ֵבית ַהְתִפָלה, ְכמֹו ֶשָכתּוב: "ִכי ֵביִתי ֵבית ְתִפָלה ִיָקֵרא ְוכּו'". ִכי ַהכֹּל ֶאָחד, ִכי ַעל יְ 

ֻדַּׁשת אָֹּהִלים ּוִמְשָכנֹות ֶשל ִיְשָרֵאל ַכַנ"ל. ְוִעָקר הּוא ְקֻדַּׁשת ַהֵבית ַהִמְקָדש ֶשָּׁשם ָבֱאֶמת, ַעל ְיֵדי ֶזה ְיכֹוִלים ְלִהְתַּפֵלל ַכַנ"ל, ֶשֶזהּו ְק 
ִחיַנת ֶאֶבן טֹוב ֶאת ָכל ִדיק ֶשהּוא בְ ִמְתַקְבִצים ָכל ַהְּׁשֵנים ָעָשר ְשָבִטים, ָכל ַהְּׁשֵתים ֶעְשֵרה נְֻסְחאֹות ַהְתִפָלה, ִכי ֶדֶרְך ָשם ַמֲעֶלה ַהצַ 

ֶשָכל ֶזה ֵהֶפְך ַהִקְלקּול ַהָבא ַעל ְיֵדי ַהְתִפלֹות ֶשל ִיְשָרֵאל ֶשֵהם ִבְבִחיַנת ַחלֹון ַעל ְיֵדי ְנֻקַדת ָהֱאֶמת ֶשמֹוֵצא ְבַהְתִפָלה ֶשל ָכל ֶאָחד, 
ח ֶנֶגד ֶּפַתח ְוַכַנ"ל. ְוַעל ֵכן ְשֵני ַהֵּפרּוִשים ֶאָחד ּוְתלּוִיים ֶזה ָבֶזה, ֶשַעל ְיֵדי ֶשֵאין ִּפְתֵחיֶהן ֶשִמְסַתֵכל ֶאָחד ַבֲחֵברֹו ֶשהּוא ְבִחיַנת ֶּפַת 

ֹות ְוַהָבִתים ֶשל ִיְשָרֵאל, ַעל ְיֵדי ֶזה ם ַהִדירְמֻכָּוִנים ְוֵאין ּפֹוְגִמין ְבָהֱאֶמת ֶשהּוא ִתקּון ַהְתִפָלה, ֶשֶזהּו ְבִחיַנת ַמה טֹּבּו אָֹּהֶליָך ַיֲעקֹּב, ֶשהֵ 
. ְוִעָקָרם ַהֵבית ַהִמְקָדש, ֶשֵהם ָבֵתי ַהְתִפָלה ְבַעְצמֹו ַמה טֹּבּו אָֹּהֶליָך ּוִמְשְכנֹוֶתיָך, ֶשֵהם ְבִחיַנת ָבֵתי ְכֵנִסיֹות ּוָבֵתי ִמְדָרשֹות ֶשל ִיְשָרֵאל

 ּוָנם ַעל ְיֵדי ָהֱאֶמת ְוַכַנ"ל:ֶשל ִיְשָרֵאל ֶשִתק


