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  ז"תמוז התשס                                    ד"בס

  פרשת בלקל -  "ְלָכה ִאיָעְצךָ "

   ... ְּכמֶֹׁשהְּבִיְׂשָרֵאלְולֹא ָקם ָנִביא עֹוד : 'דברים פרק לד פסוק י. 1

  ספרי דברים פיסקא שנז. 2

    בן בעורבישראל לא קם אבל באומות העולם קם ואיזה זה זה בלעם -ולא קם נביא עוד בישראל כמשה      

  מסכת אבות פרק ה משנה יט. 3

עין  מתלמידיו של בלעם הרשע  כל מי שיש בידו שלשה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו ושלשה דברים אחרים
מה בלעם הרשע  מתלמידיו של עין רעה ורוח גבוה ונפש רחבה  אבינואברהםמתלמידיו של טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה 

ברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע תלמידיו של אברהם אבינו אוכלין בעולם הזה ונוחלין בעולם הבא בין תלמידיו של א
ויורדין לבאר שחת תלמידיו של בלעם הרשע יורשין גיהנם אבל  .להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא) 'משלי ח(שנאמר 
  :לא יחצו ימיהם ואני אבטח בךואתה אלהים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה ) ה"תהלים נ(שנאמר 

  ב"במדבר פרק כ. 4
  :ַוָּיבֹא ֱאלִֹהים ֶאל ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר ִמי ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ִעָּמְך ) ט(
  :ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ָהֱאלִֹהים ָּבָלק ֶּבן ִצּפֹר ֶמֶלְך מֹוָאב ָׁשַלח ֵאָלי) י(
  : ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ ַעָּתה ְלָכה ָקָבה ִּלי אֹתֹו אּוַלי אּוַכל ְלִהָּלֶחם ּבֹו ְוֵגַרְׁשִּתיוִהֵּנה ָהָעם ַהּיֵֹצא ִמִּמְצַרִים ַוְיַכס) יא(
  : ִּכי ָברּוְך הּואלֹא ָתאֹר ֶאת ָהָעםַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל ִּבְלָעם לֹא ֵתֵלְך ִעָּמֶהם ) יב(
  :ֶאל ַאְרְצֶכם ִּכי ֵמֵאן ְיהָֹוה ְלִתִּתי ַלֲהלְֹך ִעָּמֶכםַוָּיָקם ִּבְלָעם ַּבּבֶֹקר ַוּיֹאֶמר ֶאל ָׂשֵרי ָבָלק ְלכּו ) יג(
  
ַוָּיבֹא ֱאלִֹהים ֶאל ִּבְלָעם ַלְיָלה ַוּיֹאֶמר לֹו ִאם ִלְקרֹא ְלָך ָּבאּו ָהֲאָנִׁשים קּום ֵלְך ִאָּתם ְוַאְך ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר ֵאֶליָך אֹתֹו ) כ(

  :ַתֲעֶׂשה
  :ּבֶֹקר ַוַּיֲחבׁש ֶאת ֲאתֹנֹו ַוֵּיֶלְך ִעם ָׂשֵרי מֹוָאבַוָּיָקם ִּבְלָעם ּבַ ) כא(
  : ַוִּיְתַיֵּצב ַמְלַאְך ְיהָֹוה ַּבֶּדֶרְך ְלָׂשָטן לֹו ְוהּוא רֵֹכב ַעל ֲאתֹנֹו ּוְׁשֵני ְנָעָריו ִעּמֹוַוִּיַחר ַאף ֱאלִֹהים ִּכי הֹוֵלְך הּוא) כב(
  ג"במדבר פרק כ. 5
  :ְלָעם ֶמה ָעִׂשיָת ִלי ָלקֹב אְֹיַבי ְלַקְחִּתיָך ְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת ָבֵרְך ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל ִּב ) יא(
  :ֲהלֹא ֵאת ֲאֶׁשר ָיִׂשים ְיהָֹוה ְּבִפי אֹתֹו ֶאְׁשמֹר ְלַדֵּברַוַּיַען ַוּיֹאַמר ) יב(
  
  :ּוַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם ַּגם קֹב לֹא ִתֳּקֶבּנּו ַּגם ָּבֵרְך לֹא ְתָבֲרֶכּנ) כה(
  :ֵלאמֹר ּכֹל ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ְיהָֹוה אֹתֹו ֶאֱעֶׂשהַוַּיַען ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר ֶאל ָּבָלק ֲהלֹא ִּדַּבְרִּתי ֵאֶליָך ) כו(
  ב"במדבר פרק כ. 6
ַלֲעבֹר ֶאת ִּפי ְיהָֹוה ֱאלָֹהי ַלֲעׂשֹות ְקַטָּנה אֹו ַוַּיַען ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר ֶאל ַעְבֵדי ָבָלק ִאם ִיֶּתן ִלי ָבָלק ְמלֹא ֵביתֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב לֹא אּוַכל ) יח(

  :ְגדֹוָלה
  ד"במדבר פרק כ. 7
  :ַוִּיַחר ַאף ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם ַוִּיְסּפֹק ֶאת ַּכָּפיו ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם ָלקֹב אְֹיַבי ְקָראִתיָך ְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת ָבֵרְך ֶזה ָׁשלׁש ְּפָעִמים) י(
  : ָאַמְרִּתי ַּכֵּבד ֲאַכֶּבְדָך ְוִהֵּנה ְמָנֲעָך ְיהָֹוה ִמָּכבֹודַעָּתה ְּבַרח ְלָך ֶאל ְמקֹוֶמךָ וְ ) יא(
  :ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ָּבָלק ֲהלֹא ַּגם ֶאל ַמְלָאֶכיָך ֲאֶׁשר ָׁשַלְחָּת ֵאַלי ִּדַּבְרִּתי ֵלאמֹר) יב(
ָזָהב לֹא אּוַכל ַלֲעבֹר ֶאת ִּפי ְיהָֹוה ַלֲעׂשֹות טֹוָבה אֹו ָרָעה ִמִּלִּבי ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ְיהָֹוה אֹתֹו ִאם ִיֶּתן ִלי ָבָלק ְמלֹא ֵביתֹו ֶּכֶסף וְ ) יג(

  :ֲאַדֵּבר
  
  : ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָהָעם ַהֶּזה ְלַעְּמָך ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמיםְלָכה ִאיָעְצךָ ְוַעָּתה ִהְנִני הֹוֵלְך ְלַעִּמי ) יד(
  :ִאְמֵרי ֵאל ְויֵֹדַע ַּדַעת ֶעְליֹון ַמֲחֵזה ַׁשַּדי ֶיֱחֶזה נֵֹפל ּוְגלּוי ֵעיָנִיםְנֻאם ׁשֵֹמַע ) טז(
  :ָּדַרְך ּכֹוָכב ִמַּיֲעקֹב ְוָקם ֵׁשֶבט ִמִּיְׂשָרֵאל ּוָמַחץ ַּפֲאֵתי מֹוָאב ְוַקְרַקר ָּכל ְּבֵני ֵׁשתֶאְרֶאּנּו ְולֹא ַעָּתה ֲאׁשּוֶרּנּו ְולֹא ָקרֹוב ) יז(
  :ָיה ֱאדֹום ְיֵרָׁשה ְוָהָיה ְיֵרָׁשה ֵׂשִעיר אְֹיָביו ְוִיְׂשָרֵאל עֶֹׂשה ָחִילְוָה ) יח(

  

  :ַוָּיָקם ִּבְלָעם ַוֵּיֶלְך ַוָּיָׁשב ִלְמקֹמֹו ְוַגם ָּבָלק ָהַלְך ְלַדְרּכֹו) כה(

  ה"במדבר פרק כ. 8
  :ת מֹוָאבַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ַּבִּׁשִּטים ַוָּיֶחל ָהָעם ִלְזנֹות ֶאל ְּבנֹו) א(
  :ַוִּתְקֶראָן ָלָעם ְלִזְבֵחי ֱאלֵֹהיֶהן ַוּיֹאַכל ָהָעם ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ֵלאלֵֹהיֶהן) ב(
  :ַוִּיָּצֶמד ִיְׂשָרֵאל ְלַבַעל ְּפעֹור ַוִּיַחר ַאף ְיהָֹוה ְּבִיְׂשָרֵאל) ג(
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  :יהָֹוה ֶנֶגד ַהָּׁשֶמׁש ְוָיׁשֹב ֲחרֹון ַאף ְיהָֹוה ִמִּיְׂשָרֵאלַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ַקח ֶאת ָּכל ָראֵׁשי ָהָעם ְוהֹוַקע אֹוָתם לַ ) ד(
  :ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ׁשְֹפֵטי ִיְׂשָרֵאל ִהְרגּו ִאיׁש ֲאָנָׁשיו ַהִּנְצָמִדים ְלַבַעל ְּפעֹור) ה(
י מֶׁשה ּוְלֵעיֵני ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֵהָּמה בִֹכים ֶּפַתח אֶֹהל ְוִהֵּנה ִאיׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבא ַוַּיְקֵרב ֶאל ֶאָחיו ֶאת ַהִּמְדָיִנית ְלֵעינֵ ) ו(

  :מֹוֵעד
  :ַוַּיְרא ִּפיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ַוָּיָקם ִמּתֹוְך ָהֵעָדה ַוִּיַּקח רַֹמח ְּבָידֹו) ז(
ר ֶאת ְׁשֵניֶהם ֵאת ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ָהִאָּׁשה ֶאל ֳקָבָתּה ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה ֵמַעל ְּבֵני ַוָּיבֹא ַאַחר ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהֻּקָּבה ַוִּיְדקֹ) ח(

  :ִיְׂשָרֵאל
  :ַוִּיְהיּו ַהֵּמִתים ַּבַּמֵּגָפה ַאְרָּבָעה ְוֶעְׂשִרים ָאֶלף) ט(
  

  : ְוִהִּכיֶתם אֹוָתםָצרֹור ֶאת ַהִּמְדָיִנים) יז(

 ָלֶכם ְּבִנְכֵליֶהם ֲאֶׁשר ִנְּכלּו ָלֶכם ַעל ְּדַבר ְּפעֹור ְוַעל ְּדַבר ָּכְזִּבי ַבת ְנִׂשיא ִמְדָין ֲאחָֹתם ַהֻּמָּכה ְביֹום ַהַּמֵּגָפה ִּכי צֲֹרִרים ֵהם) יח(
  :ַעל ְּדַבר ְּפעֹור

  י על במדבר פרק כה פסוק א " רש.9
  : כך שמה-בשטים ) א(

  :בחלקי עצת בלעם כדאיתא " ע- לזנות אל בנות מואב 
  ן על במדבר פרק כה פסוק א " רמב.10

י ובאמת שהזנות לא היתה מזמת "לשון רש, )סנהדרין קו(כדאיתא בחלק , לזנות אל בנות מואב על ידי עצת בלעם) א(
כי צוררים הם לכם ) להלן פסוק יח(שנאמר במדינים , ומזקני מדין היה להם, כי בעצת אנשיהן וגדוליהם נעשה, הנשים

שהוא גדול ,  שהיה בלעם בעצהולכן יתכןכי נכלו להם בזמה להדיחם אחר בעל פעור , ר נכלו לכם על דבר פעורבנכליהם אש
ועל כן , אלהיך לשמוע אל בלעם' ולא אבה ה) דברים כג ו(כמו שנאמר , ועשה בזה כל יכולתוודעתו להרע לישראל , עצתם

  :הרגוהו בחרב

  )פרשת מטות (א" במדבר פרק ל11
  :ר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֵּלאמֹרַוְיַדּבֵ ) א(
  :ְנקֹם ִנְקַמת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֵאת ַהִּמְדָיִנים ַאַחר ֵּתָאֵסף ֶאל ַעֶּמיךָ ) ב(
  :ַוְיַדֵּבר מֶׁשה ֶאל ָהָעם ֵלאמֹר ֵהָחְלצּו ֵמִאְּתֶכם ֲאָנִׁשים ַלָּצָבא ְוִיְהיּו ַעל ִמְדָין ָלֵתת ִנְקַמת ְיהָֹוה ְּבִמְדָין) ג(
  :ֶלף ַלַּמֶּטה ֶאֶלף ַלַּמֶּטה ְלכֹל ַמּטֹות ִיְׂשָרֵאל ִּתְׁשְלחּו ַלָּצָבאֶא ) ד(
  :ַוִּיָּמְסרּו ֵמַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל ֶאֶלף ַלַּמֶּטה ְׁשֵנים ָעָׂשר ֶאֶלף ֲחלּוֵצי ָצָבא) ה(
  :ר ַהּכֵֹהן ַלָּצָבא ּוְכֵלי ַהּקֶֹדׁש ַוֲחצְֹצרֹות ַהְּתרּוָעה ְּבָידֹוַוִּיְׁשַלח אָֹתם מֶׁשה ֶאֶלף ַלַּמֶּטה ַלָּצָבא אָֹתם ְוֶאת ִּפיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעזָ ) ו(
  :ַוִּיְצְּבאּו ַעל ִמְדָין ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ֶאת מֶׁשה ַוַּיַהְרגּו ָּכל ָזָכר) ז(
ְוֵאת ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור  ְוֶאת ֶרַבע ֲחֵמֶׁשת ַמְלֵכי ִמְדָין  ְוֶאת חּורצּורְוֶאת ַמְלֵכי ִמְדָין ָהְרגּו ַעל ַחְלֵליֶהם ֶאת ֱאִוי ְוֶאת ֶרֶקם ְוֶאת ) ח(

  :ָהְרגּו ֶּבָחֶרב
  
  : ָׂשֵרי ָהֲאָלִפים ְוָׂשֵרי ַהֵּמאֹות ַהָּבִאים ִמְּצָבא ַהִּמְלָחָמהַוִּיְקצֹף מֶׁשה ַעל ְּפקּוֵדי ֶהָחִיל) יד(
  :ַהִחִּייֶתם ָּכל ְנֵקָבהַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם מֶׁשה ) טו(
  : ִלְמָסר ַמַעל ַּביהָֹוה ַעל ְּדַבר ְּפעֹור ַוְּתִהי ַהַּמֵּגָפה ַּבֲעַדת ְיהָֹוהִּבְדַבר ִּבְלָעםֵהן ֵהָּנה ָהיּו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ) טז(
  'א/ו "מסכת סנהדרין דף ק. 21

שהלך ליטול שכר חנן  אמר רבי יובלעם מאי בעי התםאת בלעם בן בעור הרגו בחרב ' ואת מלכי מדין הרגו על חלליהם וגו
  ]שהפיל מישראל[עשרים וארבעה אלף 

  ב" בראשית פרק כ-עקידת יצחק . 13

  :ְוִהְתָּבֲרכּו ְבַזְרֲעָך ּכֹל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמְעָּת ְּבקִֹלי) יח

  :ֵּיֶׁשב ַאְבָרָהם ִּבְבֵאר ָׁשַבעַוָּיָׁשב ַאְבָרָהם ֶאל ְנָעָריו ַוָּיֻקמּו ַוֵּיְלכּו ַיְחָּדו ֶאל ְּבֵאר ָׁשַבע וַ ) יט(

  : ָּבִנים ְלָנחֹור ָאִחיךָ ִמְלָּכה ַגם ִהואַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוֻּיַּגד ְלַאְבָרָהם ֵלאמֹר ִהֵּנה ָיְלָדה ) כ(

  :ֶאת עּוץ ְּבכֹרֹו ְוֶאת ּבּוז ָאִחיו ְוֶאת ְקמּוֵאל ֲאִבי ֲאָרם) כא(

  :ֶאת ֲחזֹו ְוֶאת ִּפְלָּדׁש ְוֶאת ִיְדָלף ְוֵאת ְּבתּוֵאלְוֶאת ֶּכֶׂשד וְ ) כב(

  :ּוְבתּוֵאל ָיַלד ֶאת ִרְבָקה ְׁשמָֹנה ֵאֶּלה ָיְלָדה ִמְלָּכה ְלָנחֹור ֲאִחי ַאְבָרָהם) כג(

  ו"ג רמז תשס" ילקוט שמעוני במדבר פרק כ- " כל נביאי אומות העולם מן מלכה עמדו. "14

אמר , וכיון שנעקד יצחק על גבי המזבח, אמר ויקח אברם ונחור להם נשים ושתיהן היו עקרות מלכה ושרה היו אחיות שנ...

היה אברהם מהרהר ואומר אחרים מתברכין בזכותי ומלכה קרובתי אחות , והתברכו בזרעך כל גויי הארץה לאברהם "הקב

שכשם שהיתה שרה , כאן אלא גם היאילדה מלכה בנים אין כתיב , מיד ילדה מלכה גם היא, אשתי לא היתה צריכה להפקד

ואמרו רבותינו כל נביאי אומות העולם מן מלכה עמדו שנאמר את עוץ בכורו זה איוב . עקרה ונפקדה כך מלכה נפקדה

ואת קמואל זה בלעם ולמה נקרא שמו . את בוז אחיו זה אליהוא בן ברכאל הבוזי. שנאמר איש היה בארץ עוץ איוב שמו

  ] של אל [קמואל שקם כנגד אומתו

  ח" תנא דבי אליהו רבא פרק כ-בניה של מלכה מציעים את התורה לאומות העולם . 15

ה לשם בן נח שם אוהבי אלו היתה תורתי בעשרה דורות הראשונים תאמר כבר "ל הקב" אכיון שבאו נח ובניו לעולם

ואז היה שם בן נח לך והתנבא להם ם אראה אם יקבלו תורתי עליהם " עכשיו שנבראו כל העכו.החרבתי את עולמי מפניהם
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ם אליפז התימני ובלדד השוחי וצופר "מכאן ואילך התנבאו לעכו. ם ממנו" ולא קבלו העכום ארבע מאות שנה"מתנבא לעכו

  ובלעם והוא האחרון שבכולםהנעמתי ואליהוא בן ברכאל הבוזי ואיוב מארץ עוץ ובעור אבי בלעם 

  א" תנא דבי אליהו זוטא פרק י-ולם את התורה לא מקבלים אומות הע, עד מתן תורה. 16

ה על כל אומה ולשון ואמר להם שיקבלו את " עד שיצאו ישראל ממצרים ובאו להר סיני לקבל את התורה חזר הקב...

התורה ולא קיבלו אותה ובכל דור ודור היו באים עדים ומעידין אותן ואלו הן אליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי 

   שבכולםא בן ברכאל הבוזי ואיוב מארץ עוץ ובעור ובלעם בן בעור והוא היה האחרוןואליהו

  'א א" מסכת סוטה דף י- " הבה נתחכמה לו. "17

 בלעם שיעץ נהרג איוב ששתק בלעם ואיוב ויתרו") הבה נתחכמה לו(" שלשה היו באותה עצהר סימאי "ר חייא בר אבא א"א

ניו שישבו בלשכת הגזית שנאמר ומשפחות סופרים יושבי יעבץ תרעתים שמעתים נידון ביסורין יתרו שברח זכו מבני ב

  :'סוכתים המה הקנים הבאים מחמת אבי בית רכב וכתיב ובני קיני חתן משה וגו

  'פסוק י'  רבינו בחיי על שמות פרק ד- בלעם איוב ויתרו יועצים לפרעה מה לעשות במשה הצעיר . 18

מדרש משה נתגדל בפלטרין של פרעה והיה נוטל כתרו ומשליכו לארץ ורצה המלך לדונו  אמרו בומה שאמר כי כבד פה ...

נתיעץ פרעה עם חכמיו והיו , להריגה ואמרו לו אצטגניניו זהו שאמרנו לך שהוא עתיד להושיע את ישראל ולהחריב מלכותך

מה עשה הביאו לו קערה אחת , ו דעתבכלל יועציו יתרו ואיוב ובלעם זה אומר חייב מיתה הוא וזה אומר נער הוא ואין ל

  נתנו בתוכה זהוב אחד וגחלת של אש

  ' ילקוט שמעוני שמות ה- יועצים לפרעה עם הופעתם הראשונה של משה ואהרון ובניובלעם . 19

 אסורים שם בכבלי ברזל ואין איש יוצא ובא ואחר באו משה ואהרן ויהי כבואם אל שער בית המלך והנה שני כפירי אריות

יהם לבד אשר יצוה המלך לבדו וילכו האומנין ויסירו הכפירים בלחשיהם ויביאוהו וימהר משה וינף את המטה על מפנ

ויהי . ויבואו בית המלך והכפירים באו עמם בשמחה גדולה כאשר ישמח הכלב אל אדוניו בבואו מן השדה. הכפירים ויתירם

ויאמר להם המלך מה אתם .  היתה תוארם כתואר בני אלהיםכראות פרעה כן ויתמה על ככה ויבהל מאד מפני האנשים כי

אלהי העברים שלחנו אליך לאמר שלח את עמי ויעבדוני ויירא מאד מפניהם ויאמר להם לכו היום ' רוצים ויאמרו לו ה

 ס בניו המכשפים"ס וימברינו"ויהי אחרי לכתם וישלח פרעה ויקרא לבלעם הקוסם וינו. ובואו למחר ויעשו כדבר המלך

ויאמרו החרטומים אליו איך באו אליך האנשים . וכל חרשי מצרים ויבואו אל המלך ויספר להם המלך את אשר דברו אליו

ויען בלעם ויתירום ויבואו אלי גם הכפירים נעשו ככלבים וישמחו לקראתם ] ויאמר להם הניפו המטה עליהן[מפני הכפירים 

  : בעדם ויבואו ונבחנה אתם ויעש המלך כןאל המלך אין אלה כי אם מכשפים כמונו ועתה שלח

  'י'  בעלי התוספות שמות א-בלעם יועץ לאומות העולם במתן תורה . 20

 אמרו לו מה קול ההמון ה תורה לישראל באו האומות אצל בלעם"בשעה שנתן הקבבזבחים פרק פר החטאת ' דאמרי

  כדאיתא התם' ה מביא מבול לעולם וכו"ששמענו שמא הקב

  ב"א פרק כ" ספר עמק המלך שער י-ל בלעם עושים את העגל בנין ש. 21

ס בני "ס וימברו"יונו שראש שלהם, והם מצד הרע של הבל. שקבלת בלא רצוני] 'ב ז"שמות ל[' לך רד כי שחת עמך'נאמר 

  ].'א א"קצ[כנזכר בפרשת כי תשא בזוהר , שעשו את העגל בכישוף שלהם, בלעם הרשע

  סנהדרין'  מס–ז "לישי עמוד רמספר חידושי אגדות חלק ש. 22

 השנים מהם יש להם :ודבר זה ידוע לנבונים, הגדולים יותר באומות והם על כלם הם שלשה' פי. 'היו באותה עצה וכו' ג

שהרי מן , וזה כי אברהם ויצחק היו לאומות חבור אליהם. חבור לישראל שאינם מתנגדים לגמרי והאחד מתנגד להם לגמרי

ולכך כנגד זה היה , ומן יעקב הוא השלישי היה זרעו נבדל לגמרי מן האומות, ומות ומיצחק יצא אדוםאברהם יצאו כמה א

וכנגד זה יצחק חדש יסורים ) ה"ר פס"ב( כמו שאמרו במדרש יצחק היה בעל יסוריןוכן , יתרו שהיה גר כמו שהיה אברהם

אבל  ]כ מתנגד לאומות"יצחק ג] היה[ישראל כמו שלא כ מתנגד ל"וכנגד זה היה איוב ולא היה ג [שהיה בעל יסורין] איוב[

 בלעם שהיה מתנגד לגמרי ולכך יצא מהםויתרוצצו הבנים בקרבה ) ה"בראשית כ(וכדכתיב יעקב שהיה מתנגד לאומות 

  : והבן זה מאודלישראל

  ג"שמות פרק ל. 23

  :ַוּיֹאַמר ָּפַני ֵיֵלכּו ַוֲהִנחִֹתי ָלְך ) יד(

  :ם ֵאין ָּפֶניָך הְֹלִכים ַאל ַּתֲעֵלנּו ִמֶּזהִא ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ) טו(

  :ְוִנְפִלינּו ֲאִני ְוַעְּמָך ִמָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמהּוַבֶּמה ִיָּוַדע ֵאפֹוא ִּכי ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ֲאִני ְוַעֶּמָך ֲהלֹוא ְּבֶלְכְּתָך ִעָּמנּו ) טז(

  : ִּכי ָמָצאָת ֵחן ְּבֵעיַני ָוֵאָדֲעָך ְּבֵׁשםַּגם ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֶאֱעֶׂשהה ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁש ) יז(
  ' פרק ג–ילקוט שמעוני שיר השירים . 24
משהוקם המשכן , יצחק עד שלא הוקם המשכן היתה הנבואה מצויה בעובדי אלילים' אמר ר, א אחזתיו ולא ארפנו"ד

ל לא לטובתו מי מנה עפר "א, ל הרי בלעם מתנבא"א, ונפלינו אני ועמךוכתיב , זתיו ולא ארפנו שנאמר אחנסתלקה מהם
  .וירד מיעקב, דרך כוכב, מה טובו אהליך, לא הביט און, יעקב


