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 העשיר מת ברעב משום שבטח בקניניו במקום בקונו 

ן: "במדבר כ"ב י"ח  ף ְוָזָהב...".  ... ִאם ִיתֶּ סֶּ  ִלי ָבָלק ְמֹלא ֵביתֹו כֶּ

מלאים   ואוניות  ספינות  הרבה  לו  שהיה  גדול  בעשיר  היה  מעשה 

באוצרות בים והרבה רכוש ביבשה בתים מלאים באוצרות כסף וזהב  

אמות   שלא  בטוח  אני  עכשיו  באמרו:  בעושרו  מתגאה  והיה  לרוב, 

, עדיין יש לי  מרעב, שהרי אפילו אם יארע ויאבדו נכסי אשר ביבשה

 הרבה ספינות בים.

ומרגליות   טובות  וכן אבנים  המזומן  לו חדר ששם שמר כספו  והיה 

ולבדוק   המזומנים  מעותיו  ולספור  לשם  להיכנס  מנהג  לו  והיה 

וודע שהכל סגור היטב, ולאוצר זה התקין דלת ברזל כבדה, שאם  י ולה

עשה    היתה נסגרת לא היה איש יכול לפותחה מבפנים רק מבחוץ, וזה

 כדי להישמר מגנבים.  

והנה פעם אחת כשנכנס נסגרה עליו הדלת וצעק בכל כוחותיו כי נהיה  

רעב ולא היה בידו שום דבר אוכל, אבל לא שמעו צעקותיו כי הדלת  

היתה עבה מאוד ולא היה שם שום דבר אוכל רק כסף וזהב ואבנים  

נשמתו מרעב ו שנפח  עד  ימים  עברו כמה  וכך  ומרגליות,  לא  טובות 

מצאו אותו משפחתו עד לאחר כמה ימים שנוכחו שנעלם וחיפשוהו  

ומצאוהו ללא רוח חיים. להודיעך שאין לבטוח ברוב עושרו ובכוחו  

ועוצם ידו ואל יתגאה אדם בעושרו, שאם הקב"ה גוזר על האדם למות  

 ברעב, לא יעמדו לו אוצרות קורח. 

 ספר שופטים עמוד ע"ז( , ילקוט מעם לועז) 

 

 הטעיית בלעם כנגד הטעייתו את הבריות 

ר ִמי ָהֲאָנִשים ָהֵאלֶּה ִעָמְך". כ"ב ט':  במדבר ל ִבְלָעם ַוֹיאמֶּ  "ַוָיֹבא ֱאֹלִקים אֶּ

עמך  :ומה שאמר   "... עמו  , להטעותו בא, מי האנשים האלה  ונהג 

כנגד מדה הבריות ואומר , מדה  היה מטעה  שפתיו    :הוא  כי ברוח 

  , ולא היה כך אלא שהיה קוסם גדול'(, א ד"פ ישעיה י"ע)ימית רשע  

היה מברכו    , וכשהיה רואה אדם שהיה מזלו מורה על עושר וחיים

וכשהיה רואה אדם ברוע  , ונראה כמצליח האיש בברכתו, כפי מזלו

והיה אומר  , בת קללתויהיה מקללו ונראה כהולך לאחור בס   ,המזל

בסיבת קללתו    - וזה שנופל    ,בברכתו מצליח  -   מצליח לבריות זה ש

' כ אמר לו השם ית"וע, כי ידעתי את אשר תברך מבורך  :ד "הה   ,נופל

 ".כדי להטעותו, מי האנשים האלה עמך

 (541ב עמוד  "פרשת בלק דרשה ס,  תורת המנחה) 

 הלך ברגלו ונענש ברגלו 

הּוא ַוִיְתַיֵצב ַמְלַאְך  ִכי הֹוֵלְך  ים קִ ַוִיַחר ַאף ֱאֹל "  כ"ב כ"ב, כ"ה:  במדבר

א ָהָאתֹון   ְך ְלָשָטן לֹו ְוהּוא ֹרֵכב ַעל ֲאֹתנֹו ּוְשֵני ְנָעָריו ִעמֹו:... ַוֵתרֶּ רֶּ ה' ַבדֶּ

ף   ל ַהִקיר ַוֹיסֶּ ל ִבְלָעם אֶּ גֶּ ת רֶּ ל ַהִקיר ַוִתְלַחץ אֶּ ת ַמְלַאְך ה' ַוִתָלֵחץ אֶּ אֶּ

 ְלַהֹכָתּה".   

קים כי  ו )בבראשית ל"ב כ"ט(: "... וכן בבלעם ויחר אף אל  ברשב"ם

הולך הוא, ונעשה חיגר כדכתיב: ותלחץ רגל בלעם. וילך שפי חיגר  

   כמו ושפו עצמותיו". 

ברגלו,   הלך  הוא  דבריו:  ע"פ  מדה פירוש  כנגד  רגלו  מדה  נענשה   ,

 ונעשה חיגר. 

 מדוע לקה בלעם ברגלו 

ה ָעִשיִתי ְלָך ִכי  ' ַוִיְפַתח ה: "ח "ב כ"כ  במדבר ר ְלִבְלָעם מֶּ ת ִפי ָהָאתֹון ַוֹתאמֶּ אֶּ

 ".ִהִכיַתִני זֶּה ָשֹלש ְרָגִלים 

ולפיכך  , רגלים בשנה' ביקש לקלל עולי רגלים בג', זה שלוש רגלים"'

 ".לקה ברגל

 ל( רמזי רבינו יוא) 

 

 ישראל  מגדולי סיפור   -  מדה  כנגד  מדה 
 

 

 ונתקלל בעצמו   – "לכה נא ארה לי"    ביקש בלק  

ִני אּוַלי    במדבר ת ָהָעם ַהזֶּה ִכי ָעצּום הּוא ִממֶּ כ"ב ו': "ְוַעָתה ְלָכה ָנא ָאָרה ִלי אֶּ

ר ָתֹאר יּוָאר".  ר ְתָבֵרְך ְמֹבָרְך ַוֲאשֶּ ץ ִכי ָיַדְעִתי ֵאת ֲאשֶּ נּו ִמן ָהָארֶּ  אּוַכל ַנכֶּה בֹו ַוֲאָגְרשֶּ

ילו הוא מדבר שלא  כי אפ . שלא יפתח פה לשטן, ייזהר האדם במאוד מאוד

  ";נא ארה לי-לכה : "בלק אמר לבלעם   .ממשיך הדבר על עצמו –בכוונה  

 . שלבסוף קילל בלעם אותו, ופיו הכשילו

 )ע"פ השל"ה הקדוש( 
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 מעין הרע   זכו ישראל להנצל   –בזכות שמירת הצניעות  

ת ִיְשָרֵאל ֹשֵכן ִלְשָבָטיו ַוְתִהי ָעָליו רּוַח ֱאֹלִקים".  כ"ד ב':   במדבר ת ֵעיָניו ַוַיְרא אֶּ  "ַוִיָשא ִבְלָעם אֶּ

ראה כל שבט ושבט שוכן לעצמו ואינן מעורבין, ראה שאין פתחיהן    -'. שוכן לשבטיו ביקש להכניס בהם עין רעה וכו  -"ופירש רש"י ז"ל, וישא בלעם את עיניו 

 על ישראל שרתה השכינה, שלא יוכל לקללם.   - ( עליו :רב דף  פירש בזוהר הקדוש )ח"ג  - קים ומכוונים זה כנגד זה. ותהי עליו רוח אל

  - להסתכל כל אחד בפתחו של חבירו לראות בעסקיו כדי שלא יכניס בו עין הרע  , לפי שהם שמרו את עצמם לבלתי מדה כנגד מדה ונראה בדרך פשוט, שהוא 

 הגין עליהם השי"ת ברחמיו, לבל ישלוט בהם גם כן עין הרע מבלעם הרשע, ִיַמח ְשמֹו".   מדה כנגד מדה לזאת  

 מאור ושמש פרשת בלק( ) 

 עין טובה כנגד עין הרע 

אין עין הרעה שולטת בו, כי השי"ת משלם לו מדה כנגד מדה, ומאחר   ,ורואה רק במעלת חבירו ,אחד לכף זכות"כתוב בראשונים שמי שיש לו עין טובה ודן כל 

 ועינו טובה לא תשלוט בו עין הרע". 

 חשוקי חמד בבא מציעא דף קז:( ) 

 כן ינתן בו   - הנותן עין הרע בחבירו  

 עלה באשו". המספר שבח אדם בחכמה או עושר או בנים וכיוצא, חייב לברכו שלא ישלוט בו עין הרע, ואם נותן עין הרע בחבירו, כן ינתן בו, מלבד ענשו י"

 צפורן שמיר לרב החיד"א אות קע"ב( ) 

 

  

 נסמית עינו   –בעל עין הרע  . צר עין מקבל כליון עיניים 

ר ְשֻתם ָהָעִין ': "ד ג"כ  במדבר  ".ַוִיָשא ְמָשלֹו ַוֹיאַמר ְנֻאם ִבְלָעם ְבנֹו ְבֹער ּוְנֻאם ַהגֶּבֶּ

שמתוך שביקש  , שכן מצינו בבלעם הרשע. ה כליון עיניים מדה כנגד מדה"נותן לו הקב, שכל זמן שעינו צרה על הבריות. מדה מגונה מאד הכילות וצרות העין"

 ... נאום בלעם בנו בעור ונאום שתום העין: שנאמר , נסתתמה עינו אחת, ישראללהכניס עין רעה על  

: נ"א(  'איכה ג)תלמוד לומר  , אינה אוכלת בו ואינה מזקת, אבל עין הרע שיש לו לאדם על עצמו ועל נכסיו, אין עין הרע קשה אלא עין של אחרים, ושמא תאמר

 ...שאכלה בי עין הרע שלי יותר ממה שאכלה בי עין הרע של אחרים, כלומר'. יֵעיִני עֹוְלָלה ְלַנְפִשי ִמֹכל ְבנֹות ִעירִ '

לפיכך לא  , שלא נתן עיניו בדבר שאינו שלו להסתכל באשת פוטיפר, מיוסף הצדיק, ומנין אנו למדין. אין עין הרע שולטת בו, וכל מי שאין עינו רעה על הבריות

 ...".שהוא פרה ורבה על העין ואין עין מזיקתו' בן פורת יוסף בן פורת עלי עין(: 'ב"ט כ"בראשית מ)שנאמר , שלטה בו עין הרע בו ובזרעו

 (א"עמוד רצ, מעלת הנדיבות ,מעלות המדות) 

 עתה יצטער הוא   –גרם צער לחבירו  

 .על כן גם הוא נענש ועתה יצטער, היה לחבירו צער של קנאה, טעם הדבר שאדם ניזוק מעין הרע היא שעל ידו

 (314ג עמוד  "מכתב מאליהו ח) 

 



3  

 

 89בס"ד | גיליון 

 גיליון מורחב 

 "ב תשפה בלק 

  

 דיבור של תורה   ה יוצא כנגד , כנגד שיחה בטלה שנכנסת לאוזן 

 ".לה לאיברים ימפני שהן נכוות תח, אל ישמיע אדם לאזניו דברים בטלים: ר "ת " :דף ה כתובות  

. יוצא כנגדה דיבור של תורה, כנגד שיחה בטלה שנכנסת לאוזנו של אדם  

 '(ה' פ רוח חיים אבות ו"ע)

 מדוע נענשות האוזנים תחילה 

 "אש של גיהנם תשלוט בהם תחילה לרכותם, והעניין נכון, כי הם קדמו בעצם תחילה, וראוי להקדימם לפורענות". 

 חלק ד'( פנינים יקרים )

 

 בדף היומי   מדה   כנגד   מדה 

 חרב כנגד חרב 

ְך ַותֵ   במדבר רֶּ ְך ְוַחְרבֹו ְשלּוָפה ְבָידֹו ַוֵתט ָהָאתֹון ִמן ַהדֶּ רֶּ ת ַמְלַאְך ה' ִנָצב ַבדֶּ א ָהָאתֹון אֶּ ת ָהָאתֹון ְלַהֹטָתּה  כ"ב כ"ג: "ַוֵתרֶּ ה ַוַיְך ִבְלָעם אֶּ לְֶּך ַבָשדֶּ

ְך".   ַהָדרֶּ

 ".שאמר לו יש חרב בידי , מדה כנגד מדה , וחרבו שלופה בידו"

 ( חזקוני) 

 לכן נהרג בחרב  -' לו יש חרב בידי כי עתה הרגתיך : 'כנגד שאמר 

ב ְבָיִדי ִכי ַעָתה : "ט "ב כ"כ  במדבר רֶּ ר ִבְלָעם ָלָאתֹון ִכי ִהְתַעַלְלְת ִבי לּו יֶּש חֶּ  ".ֲהַרְגִתיְך ַוֹיאמֶּ

כגון שמשים עליה משאוי יותר מאשר    ,נם לבהמהיואף אם יעשה צער על ח  ,כל מעשה גרמות שאדם גורם צער לחבירו נענש"

במדבר  )כתיב בענין בלעם  . דאורייתא  לי חיים שהרי צער בע ,עתיד ליתן את הדין  ,ומכה אותה  ,ואינה יכולה ללכת  ,יכולה לשאת

 ".לכן נהרג בחרב( ט"שם שם כ ' )לו יש חרב בידי כי עתה הרגתיך: 'וכנגד שאמר   ',אתונך הכית אתעל מה ' (:ב"ב ל"כ

 (ו"ספר חסידים סימן תרס ) 

 המייעץ שלא כהוגן נופל בעצת עצמו 

ה ָהָעם ַהזֶּה ְלַעְמָך    במדבר ר ַיֲעשֶּ  ְבַאֲחִרית ַהָיִמים". כ"ד י"ד: "ְוַעָתה ִהְנִני הֹוֵלְך ְלַעִמי ְלָכה ִאיָעְצָך ֲאשֶּ

אתה בעצמך  "... כיוון דחמא קודשא בריך הוא עיטא דיליה )כיון שראה הקב"ה עצתו של בלעם(, אמר: הא ודאי גרמך בעיטך יפול ) 

 (...".  תיפול בעצתך

 זהר הקדוש פרשת בלק דף ריב:( ) 
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 ביאור המדה כנגד מדה בי"ב הניסים שנעשו לפינחס 

ונ"ל בס"ד דהנס הא', ש"דרכן   פירוש: הנה יש לעיין בי"ב הניסים מאי איכא מדה כנגד מדה בהם. 

 נדבקו.  –לפרוש זה מזה והדביקן המלאך", על שרצו להיות דבוקים בעבירה  

פה כדי לשדל האחד את השני  הנס הב', ש"סתם פיהם המלאך כדי שלא יצווחו", על ידי שהשתמשו ב

 עתה נסתם פיהם.  – לדבר עבירה 

הנס הג', ש"כוון את הרומח כנגד הקיבה שלה כדי שתהא זכרותו נראה בתוך הקבה מפני הנוקרנין  

)המדקדקין ומערערין שלא בדבר צורך( כדי שלא יהיו אומרים אף הוא נכנס ועשה צרכו", י"ל, דעל  

 נראה איברו לכל.  –שחטא באיברו  

 ימותו יחד.  –נס הרביעי, ש"האריך הברזל כדי שידקור את שניהם", על שרצו להיות ביחד בעבירה ה

עתה    –הנס החמישי, ש"נתן כח בזרועו כדי שיגביה את שניהם", רצו לשכב יחדיו על הארץ )בעבירה(  

 יוגבהו.

 יהיו יחדיו...  –הנס השישי, ש"נתן כח בעץ לסבול את שניהם", רצו להיות שניהם יחדיו )בעבירה( 

לא נפרדו    –הנס השביעי, ש"לא נשמטו מן הזיין אלא עמדו במקומן", על שדבקו אחד בשני )בעבירה(  

 נשארו שוכבים על הרומח(.  -טה  יאחד מן השני... )ועל פי פירוש המהרז"ו יש לבאר: על ששכבו במ

בא    –הנס השמיני, ש"הפכן המלאך בראש הרומח כתקנן לראות קלונם לכל", עשו היפך הקדושה  

 המלאך והפכן.  

הנס התשיעי, ש"לא הטיפו דם שלא יטמא פינחס", על שבא פינחס ברוח טהרה לקנאות לה', מדה  

 כנגד מדה, עשה לו הי"ת נס, שלא יטמא. 

ויטמא", על שבא פינחס ברוח טהרה לקנאות לה',  רוחותיהן שלא ימותו    "ה הנס העשירי, ש"שמר הקב

 מדה כנגד מדה, שמר הי"ת את רוחותיהן כדי שלא יטמא. 

הנס הי"א, ש"הגביה המלאך את המשקוף כדי שיצאו שניהם בין כתפיו תלוין לעיני הכל", עשו עבירה  

 נתלו על הרומח לעיני כל.  – לעיני כל 

רד המלאך ונגף בהם", על שרצו בני שבטו לנגוף בפינחס  הנס הי"ב, "כשיצא עמדו בני שבטו לפגוע בו י

 בא המלאך ומדה כנגד מדה נגף בהם.  -

 

 ב הניסים שנעשו לפינחס "י 

ן ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן ַוָיָקם  -כ"ה ז'  במדבר ְלָעָזר בֶּ ן אֶּ ח': "ַוַיְרא ִפיְנָחס בֶּ

ל ַהֻקָבה   ִמתֹוְך ָהֵעָדה ַוִיַקח ֹרַמח  ְבָידֹו: ַוָיֹבא ַאַחר ִאיש ִיְשָרֵאל אֶּ

ל ֳקָבָתּה   ת ָהִאָשה אֶּ ם ֵאת ִאיש ִיְשָרֵאל ְואֶּ ת ְשֵניהֶּ ַוִיְדֹקר אֶּ

 ַוֵתָעַצר ַהַמֵגָפה ֵמַעל ְבֵני ִיְשָרֵאל".

במדבר רבה )כ' כ"ה, ועיין בספרי פיסקא קל"א(: "וירא  

ראו? והכתיב )במדבר כ"ה  נחס בן אלעזר, וכולם לא  יפ

עדת בני ישראל' אלא ראה   ולעיני כל  'לעיני משה  ו'(: 

מעשה ונזכר הלכה הבועל ארמית קנאין פוגעין בו, 'ויקם  

ונותנין   נושאין  שהיו  אלא  עמד?  מהיכן  העדה'  מתוך 

העדה   עמד מתוך  לאו,  חייב מיתה אם  הוא  בדבר אם 

וה בידו  ברזל  שיני  נטל  בידו  רומח  ולקח  ניחו  ונתנדב 

שבטו   מפני  שנתיירא  העץ  על  מסתמך  והתחיל  בחיקו 

 שהקיפו אותו.

כיון שהגיע אצלם אמרו לו למה באת? אמר להם: אף  

כן לא   ונכנס שאלמלא  הניחוהו  צרכי,  לעשות  בא  אני 

א אחר איש ישראל אל הקובה' דקר  והניחוהו ליכנס. 'ויב

שניהם זה על גב זה לתוך טומאת שניהם כדי שלא יהיו  

אומרים לא היתה שם טומאה, וקנא לשמו של    ישראל

 : ועשה לו י"ב נסים הקב"ה  

הנס הא', דרכן לפרוש זה מזה והדביקן המלאך. הנס הב',  

סתם פיהם המלאך כדי שלא יצווחו. הג', כוון את הרומח  

כנגד הקיבה שלה כדי שתהא זכרותו נראה בתוך הקבה  

ומערערי  המדקדקין  כהונה:  )ובמתנות  הנוקרנין  ן  מפני 

שלא בדבר צורך( כדי שלא יהיו אומרים אף הוא נכנס  

את   שידקור  כדי  הברזל  האריך  הרביעי,  צרכו.  ועשה 

שניהם. החמישי, נתן כח בזרועו כדי שיגביה את שניהם.  

לא   השביעי,  שניהם.  את  לסבול  בעץ  כח  נתן  השישי, 

הפכן   השמיני,  במקומן.  עמדו  אלא  הזיין  מן  נשמטו 

כתקנן הרומח  בראש  לכל.    המלאך  קלונם  לראות 

העשירי,   פנחס.  יטמא  שלא  דם  הטיפו  לא  התשיעי, 

הקב  הי"א,  "ששמר  ויטמא.  ימותו  שלא  רוחותיהן  ה 

הגביה המלאך את המשקוף כדי שיצאו שניהם בין כתפיו  

תלוין לעיני הכל. הי"ב, כשיצא עמדו בני שבטו לפגוע בו  

ונגף בהם, כשראה פ  נחס שמבקש לכלותן  יירד המלאך 

הה"ד )תהלים ק"ו    ,רקע ועמד והתפלל וסלקוחבטן בק

 ל'(: 'ויעמד פינחס ויפלל'".  

 

 

 

 

 תה נפשו מות רשעים מ   - בלעם ביקש שתמות נפשו עם הישרים  

ת ֹרַבע ִיְשָרֵאל ָתֹמת ַנְפִשי מֹות ְיָשִרים ּוְתִהי ַאֲחִריִתי ָכֹמהּו ': "ג י"כ  במדבר  ".ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעֹקב ּוִמְסָפר אֶּ

'(. ז ל"שופטים ט)  'תמות נפשי עם פלשתים'  :ואידך. 'תמות נפשי מות ישרים'. במסורה' ג"תמות:  

ולא היה כן אלא    , ביקש שתמות נפשו עם הישרים הוא  (. ד"ו י"איוב ל )  ' תמות בנוער נפשם'  :ואידך 

אנשי  ':( עיין סנהדרין דף קו )ובנוער כדאיתא    כלומר מות רשעים  , מתה נפשו מות פלשתים  , אדרבה 

 ".ד שנה היה כשהרגו פינחס"שבן ל(, ד"ה כ"תהלים נ) 'דמים ומרמה לא יחצו ימיהם

 ( בעל הטורים) 
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לא  "נאלץ להגיד   -" יודע דעת עליון "בלעם אמר  

 "ידעתי 

ל ַמְלַאְך ה: "ד "ב ל"כ  במדבר ר ִבְלָעם אֶּ ָחָטאִתי ִכי ֹלא  ' ַוֹיאמֶּ

ְך ְוַעָתה ִאם ַרע ְבֵעינֶּיָך ָאשּוָבה   ָיַדְעִתי ִכי ַאָתה ִנָצב ִלְקָראִתי ַבָדרֶּ

 ".ִלי 

שהוא היה  , ועל כרחו הודה, גם זה גנותו: "כי לא ידעתי

 ".ופיו העיד לא ידעתי, משתבח שיודע דעת עליון

 ( י"רש) 

 ושכר פינחס   ד אלף "מדוע מתו במגיפה כ 

ף ַוִיְהיּו ַהֵמִתים  ': "ה ט"כ  במדבר ְשִרים ָאלֶּ  ".ַבַמֵגָפה ַאְרָבָעה ְועֶּ

הם שכחו אילופה של  . מדה במדה, ארבעה ועשרים אלף"

ז שכל המודה בה ככופר  "ועבדו ע, ד ספרים"תורה שהיא כ

אמנם פינחס  , ד אלף"לכך נפלו מהם כ, בכל התורה כולה

 ".ד מתנות כהונה"זכה לכ , שקינא קנאתו של מקום

 ( ת"רבינו אפרים עה) 

 

 על כן לא נזכר בשירה על המים   – חטא במים  

ת ַהִשיָרה ַהֹזאת ֲעִלי ְבֵאר  ָאז  : " ז" א י"כ  במדבר ָיִשיר ִיְשָרֵאל אֶּ

 ". ֱענּו ָלּה

שם" משה  נזכר  לא  מה  מפני  ישראל  ישיר  מפני    ?אז 

 ".י המים"שנענש ע

 (ו"ט כ"י במדבר רבה ) 

 

 

 

 

 

 

 

עתה ירוץ לביתו   -בלעם רץ אחרי הכבוד    . גדל בזיונו  -כגודל רצונו לכבוד  

 בבזיון 

ָך ָאַמְרִתי ַכֵבד : "א"ד י"כ  במדבר ל ְמקֹומֶּ ְדָך ְוִהֵנה ְמָנֲעָך הְוַעָתה ְבַרח ְלָך אֶּ  ".ִמָכבֹוד' ֲאַכבֶּ

נורא: פירוש  ביזוי  קיבל  ותאב לכבוד  שהיה חפץ  לו, בלעם  לך: "כשנאמר  ", ברח 

שוב למקומך  , היינו" ברח לך. "שהוא צורת הדיבור אל הבזויים והנחותים ביותר

כגודל רצונו לכבוד  . עתה ירוץ לביתו בבזיון -בלעם רץ אחרי הכבוד  . בריצה ובזריזות

 . גדל בזיונו -

 "רמח "ועל כן זכה לכל הדברים המסתעפים מהמלה    "רמח "פינחס לקח  

ן ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן ַוָיָקם ִמתֹוְך ָהֵעָדה ַוִיַקח ֹרַמח ְבָידוֹ ': "ה ז"כ  במדבר ְלָעָזר בֶּ ן אֶּ  ".ַוַיְרא ִפיְנָחס בֶּ

זכה לכל  , פהי להציל את ישראל מן המג" רמח"בזכות זה שלקח  : ל "אמר לי אבא ז 

והיה כי ישאלך בנך  . בישראל" רחם"כל פטר  ": רמח"הדברים המסתעפים מהמלה  

 . לכהנים" ֵמֻרח"תרומה נפרשת רק לאחר ". חֹמר"פטר ". מחר"

 (א"עמוד קמ כרמי ישראל) 

 תבוא חבישה ותבטל חבישה 

ת ֲאֹתנֹו : "א "ב כ"כ  במדבר ר ַוַיֲחֹבש אֶּ  ".ַוֵילְֶּך ִעם ָשֵרי מֹוָאבַוָיָקם ִבְלָעם ַבֹבקֶּ

ויחבוש  'כבר קדמך אברהם בעקדת יצחק    ,רשע: ה "ל הקב"א. ויחבוש את אתונו"

 ".תבוא חבישה ותבטל חבישה', את חמורו

בן יוחי אומר' ר" תבוא חבישה שחבש    , על חבישה תבוא חבישה תעמוד   : שמעון 

לילך    תעמוד על חבישה שחבש בלעם  ,אברהם לילך ולעשות רצון אביו שבשמים

 ".לקלל את ישראל

 (ד"מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק י. פרשת בלק , מדרש ילמדנו ילקוט תלמוד תורה) 


