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חק לישראל – פרשת בלק ליל שישי
תורה -

במדבר פרק כב'

יתנִ י זֶה
יתי ְל ָך ִּכי ִה ִּכ ָ
ֹאמר ְל ִב ְל ָעם ֶמה ָעשִׂ ִ
)כח( וַ יִ ּ ְפ ּ ַתח יְ הֹוָ ה אֶ ת ּ ִפי הָ אָ תוֹ ן וַ ּת ֶ
ָ
יתנִ י
יתי ְלך ִּכי ִה ִּכ ָ
ֹאמר ְל ִב ְל ָעם ֶמה ָעשִׂ ִ
לש ְרגָ ִלים) :כח( וַ יִ ּ ְפ ּ ַתח יְ הֹוָ ה אֶ ת ּ ִפי הָ אָ תוֹ ן וַ ּת ֶ
ׁ ָש ׁ
לש ְרגָ ִלים:
זֶה ׁ ָש ׁ

יתנִּ י ְ ּדנַן ְּתלַ ת
אֲרי ְמ ִח ַ
אֲמ ַרת ְל ִב ְל ָעם ֶמה עֲ בָ ִדית לָ ְך ֵ
)כח( ו ְּפ ַתח יְ ָי יָת ּפו ָּמא ְדאַ ּ ָתנָא וַ ָ

זִ ְמנִ ין:
)כט(

לו י ֶׁש חֶ ֶרב ְּבי ִָדי ִּכי ַע ּ ָתה ֲה ַרגְ ִּת ְ
יך:
וַ יּ ֶ
ֹאמר ִּב ְל ָעם לָ אָ תוֹ ן ִּכי ִה ְת ַע ַּל ְל ְּת ִּבי ּ

לו י ֶׁש חֶ ֶרב ְ ּביָ ִדי ִּכי ַע ּ ָתה הֲ ַרגְ ִּת ְ
יך:
)כט( וַ יּ ֶ
ֹאמר ִ ּב ְל ָעם לָ אָ תוֹ ן ִּכי ִה ְת ַעלַּ ְל ְּת ִ ּבי ּ
אֲרי ְכ ַען ְק ַט ְל ִּת ְ
יך:
אֲרי חַ יִ ּ ְכ ְּת ִּבי ִאלּ וּפוֹ ן ִאית חַ ְר ָּבא ִּב ִידי ֵ
ִּב ְל ָעם ְלאַ ּ ָתנָא ֵ

אֲמר
)כט( וַ ַ

אֲשר ָרכַ ְב ּ ָת ָעלַ י ֵמעוֹ ְד ָך ַעד
ֹאמר הָ אָ תוֹ ן אֶ ל ִּב ְל ָעם הֲלוֹ א אָ ֹנ ִכי אֲתֹ נְ ָך ׁ ֶ
)ל( וַ ּת ֶ
ָ
ֹאמר הָ אָ תוֹ ן אֶ ל
ֹאמר לֹא) :ל( וַ ּת ֶ
הַ ּיוֹ ם הַ זֶּה הַ הַ ְס ּ ֵכן ִה ְס ַּכנְ ִּתי לַ עֲ שׂ וֹ ת ְלך כּ ֹה וַ יּ ֶ

ִּב ְל ָעם הֲ לוֹ א אָ נ ִֹכי אֲ תֹ נְ ָך אֲ ׁ ֶשר ָרכַ ְב ּ ָת ָעלַ י מֵ עוֹ ְד ָך ַעד הַ ּיוֹ ם הַ זֶּה הַ הַ ְס ּ ֵכן ִה ְס ַּכנְ ִּתי לַ עֲ שׂ וֹ ת
ית ְך ַעד יוֹ ָמא הָ ֵדין
אֲמ ַרת אַ ּ ָתנָא ְל ִב ְל ָעם הֲ לָ א אֲ נָא אַ ּ ָתנ ְָך ִ ּדי ְרכַ ְב ְּת עֲ לַ י ִמ ְ ּד ִא ָ
ֹאמר לֹא) :ל( וַ ָ
ְל ָך כּ ֹה וַ יּ ֶ
יפנָא ְלמֶ ְע ַּבד לָ ְך ְּכ ֵדין וַ אֲ ַמר לָ א:
הֲ ֵמילַ ף אַ ִ ּל ְ

)לא( וַ יְ גַ ל יְ הֹוָ ה אֶ ת ֵעינֵי ִב ְל ָעם וַ יּ ְַרא אֶ ת ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה נִ ָ ּצב ַּב ֶ ּד ֶר ְך וְ חַ ְרבּ וֹ ְׁשלֻ פָ ה
חו ְלאַ ּ ָפיו) :לא( וַ יְ גַ ל יְ הֹוָ ה אֶ ת ֵעינֵי ִב ְל ָעם וַ יַ ּ ְרא אֶ ת ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה נִ ָ ּצב
ְּביָדוֹ וַ יִ ּ ּקֹד וַ יִ ּ ְׁש ּ ַת ּ

חו ְלאַ ּפָ יו:
ַּב ֶ ּד ֶר ְך וְ חַ ְרבּ וֹ ְׁשלֻ פָ ה ְ ּביָ דוֹ וַ יִ ּ ּקֹד וַ יִ ּ ְׁש ּ ַת ּ

)לא( וּגְ לָ א יְ ָי יָת ֵעינֵי ִב ְל ָעם וַ ֲחזָא יָת ַמ ְלאָ כָ א ַדיְ ָי

יד ּה ו ְּכ ַרע ו ְּסגִ יד ְלאַ ּפוֹ ִהי:
ְמ ַע ּ ַתד ְּבאָ ְרחָ א וְ חַ ְר ּ ֵב ּה ְׁש ִליפָ א ִּב ֵ

ית אֶ ת אֲתֹ נְ ָך זֶה ׁ ָשלוֹ ׁש ְרגָ ִלים ִה ּנֵה
ֹאמר אֵ לָ יו ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה ַעל ָמה ִה ִּכ ָ
)לב( וַ יּ ֶ
ְ
ְ
ֹאמר אֵ לָ יו ַמ ְלאַ ך יְ הֹוָ ה ַעל ָמה
ש ָטן ִּכי י ַָרט הַ ֶ ּד ֶרך ְלנֶגְ ִ ּדי) :לב( וַ יּ ֶ
אתי ְל ָ ׂ
אָ ֹנ ִכי יָצָ ִ

אֲמר
ש ָטן ִּכי יָ ַרט הַ ֶ ּד ֶר ְך ְלנֶגְ ִ ּדי) :לב( וַ ַ
אתי ְל ָ ׂ
ית אֶ ת אֲ תֹ נְ ָך זֶה ׁ ָשלוֹ ׁש ְרגָ ִלים ִה ּנֵה אָ ֹנ ִכי יָ צָ ִ
ִה ִּכ ָ
קֳד ַמי ְ ּדאַ ְּת ָר ֵעי
אֲרי גְ לֵ י ָ
אֲתנ ְָך ְ ּדנַן ְּתלַ ת זִ ְמנִ ין הָ א אֲ נָא נְ פָ ִקית ְל ִמ ְס ַטן ֵ
יתא יָת ּ ָ
לֵ ּה ַמ ְלאָ כָ א ַדיְ ָי ַעל ָמא ְמחֵ ָ
ְל ֵמזַל ְּבאוֹ ְרחָ א ְלקָ ְב ִלי:

אולַ י נ ְָט ָתה ִמ ּ ָפנַי ִּכי ַע ּ ָתה ּגַ ם
)לג( וַ ִּת ְראַ נִ י הָ אָ תוֹ ן וַ ּ ֵתט ְלפָ נַי זֶה ׁ ָש ׁ
לש ְרגָ ִלים ּ
אולַ י
ֵיתי) :לג( וַ ִּת ְראַ נִ י הָ אָ תוֹ ן וַ ּתֵ ט ְלפָ נַי זֶה ׁ ָש ׁ
אֹ ְתכָ ה הָ ַרגְ ִּתי וְ אוֹ ָתהּ הֶ ֱחי ִ
לש ְרגָ ִלים ּ
קֳד ַמי ְ ּדנַן
ֵיתי) :לג( וַ ֲחז ְַתנִ י אַ ּ ָתנָא ו ְּס ַטת ִמן ָ
נ ְָט ָתה ִמ ּפָ נַי ִּכי ַע ּ ָתה ּגַ ם אֹ ְתכָ ה הָ ַרגְ ִּתי וְ אוֹ ָת ּה הֶ ֱחי ִ
אֲרי ְכ ַען אַ ף י ָָת ְך ְק ָט ִלית וְ י ַָת ּה קַ ּי ִֵמית:
קֳד ַמי ֵ
ְּתלַ ת זִ ְמנִ ין ִאלּ וּפוֹ ן לָ א ְס ַטת ִמן ָ

אתי ִּכי לֹא י ַָד ְע ִּתי ִּכי אַ ּ ָתה נִ ָ ּצב
ֹאמר ִּב ְל ָעם אֶ ל ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה חָ ָט ִ
)לד( וַ יּ ֶ
ָ
ְ
ֹאמר ִ ּב ְל ָעם אֶ ל ַמ ְלאַ ךְ
אתי ַּב ָ ּד ֶרך וְ ַע ּ ָתה ִאם ַרע ְ ּב ֵעינֶיך אָ ׁש ּובָ ה ִ ּלי) :לד( וַ יּ ֶ
ִל ְק ָר ִ

אתי ַּב ָ ּד ֶר ְך וְ ַע ּ ָתה ִאם ַרע ְ ּב ֵעינ ָ
ֶיך אָ ׁש ּובָ ה ִ ּלי:
אתי ִּכי לֹא יָ ַד ְע ִּתי ִּכי אַ ּ ָתה נִ ָ ּצב ִל ְק ָר ִ
הוָ ה חָ ָט ִ
יְ ֹ
יש ְּבעֵ ינ ְ
ָיך
אֲרי לָ א יְ ָד ִעית ִ ּדי אַ ְּת ְמ ַע ּ ַתד לָ קֳ ָדמו ִּתי ְּבאָ ְרחָ א ו ְּכ ַען ִאם ִּב ׁ
אֲמר ִּב ְל ָעם ְל ַמ ְלאָ כָ א ַדיְ ָי חָ ִבית ֵ
)לד( וַ ַ
אֵ תוֹ ב ִלי:

ֹאמר ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה אֶ ל ִּב ְל ָעם לֵ ְך ִעם הָ ֲאנ ִָׁשים וְ אֶ פֶ ס אֶ ת הַ ָ ּדבָ ר אֲ ׁ ֶשר
)לה( וַ יּ ֶ
ְ
ָ
ֹאמר ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה אֶ ל
ש ֵרי בָ לָ ק) :לה( וַ יּ ֶ
אֲ ַד ּ ֵבר אֵ לֶ יך אֹ תוֹ ְת ַד ּ ֵבר וַ יֵּלֶ ך ִּב ְל ָעם ִעם ָ ׂ

ֲשר ֲא ַד ּ ֵבר אֵ לֶ ָ
יך אֹ תוֹ ְת ַד ּ ֵבר וַ ּיֵלֶ ְך ִּב ְל ָעם ִעם ָ ׂש ֵרי
ִּב ְל ָעם לֵ ְך ִעם הָ אֲ נ ִָׁשים וְ אֶ פֶ ס אֶ ת הַ ָ ּדבָ ר א ׁ ֶ
ְ
ָת ּה ְּת ַמ ּ ֵלל וַ אֲ זַל
אֲמר ַמ ְלאָ כָ א ַדיְ ָי ְל ִב ְל ָעם ִאזֵּל ִעם ּג ְֻב ַר ּיָא ו ְּלחוֹ ד יָת ּ ִפ ְת ּגָ ָמא ִדי אֲ ַמ ֵּלל ִע ּ ָמך י ֵ
בָ לָ ק) :לה( וַ ַ
ִּב ְל ָעם ִעם ַר ְב ְרבֵ י בָ לָ ק:

בול
)לו( וַ יִ ּ ְׁש ַמע ָּבלָ ק ִּכי בָ א ִב ְל ָעם וַ יֵּצֵ א ִל ְק ָראתוֹ אֶ ל ִעיר מוֹ אָ ב ׁ ֶ
אֲשר ַעל גְּ ּ
בול) :לו( וַ יִ ּ ְׁש ַמע ָּבלָ ק ִּכי בָ א ִב ְל ָעם וַ ּיֵצֵ א ִל ְק ָראתוֹ אֶ ל ִעיר מוֹ אָ ב
אַ ְר ֹנן אֲ ׁ ֶשר ִּב ְקצֵ ה הַ גְּ ּ
בול:
בול אַ ְרנֹן א ׁ ֶ
א ֶׁ
ֲשר ִ ּב ְקצֵ ה הַ ּגְ ּ
ֲשר ַעל גְּ ּ

אֲתא ִב ְל ָעם וּנְ פַ ק לָ קֳ ָדמו ֵּת ּה ְלקַ ְר ּ ָתא
אֲרי ָ
)לו( ו ְּׁש ַמע ָּבלָ ק ֵ

ְדמוֹ אָ ב ִ ּדי ַעל ְּתחוּם אַ ְרנוֹ ן ִ ּדי ִּב ְס ַטר ְּתחו ָּמא:
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ֹאמר ָּבלָ ק אֶ ל ִּב ְל ָעם הֲ לֹא ׁ ָשלֹחַ ׁ ָשלַ ְח ִּתי אֵ לֶ ָ
יך ִל ְקרֹא לָ ְך לָ ּ ָמה לֹא הָ לַ ְכ ּ ָת
)לז( וַ יּ ֶ
ֹאמר ָּבלָ ק אֶ ל ִ ּב ְל ָעם הֲ לֹא ׁ ָשלֹחַ ׁ ָשלַ ְח ִּתי אֵ לֶ ָ
יך
אוכַ ל ּ ַכ ְּב ֶד ָך) :לז( וַ יּ ֶ
אֵ לָ י הַ אֻ ְמנָם לֹא ּ

אֲמר ָּבלָ ק ְל ִב ְל ָעם הֲלָ א ִמ ְׁשלַ ח
אוכַ ל ַּכ ְ ּב ֶד ָך) :לז( וַ ַ
ִל ְקרֹא לָ ְך לָ ּ ָמה לֹא ָהלַ ְכ ּ ָת אֵ לָ י הַ אֻ ְמנָם לֹא ּ
ֵיתא אָ ַמר לֵ ית אֲ נָא י ִָכיל ְלי ְ ַּקרו ָּתךְ:
יתא ְלוָ ִתי הַ ְּבקו ְּׁש ָטא הֲ ו ָ
ְׁשלָ ִחית ְלוָ ָת ְך ְל ִמ ְק ֵרי לָ ְך ְל ָמא לָ א אָ ֵת ָ

אתי אֵ לֶ ָ
אומה
אוכַ ל ַ ּד ּ ֵבר ְמ ּ ָ
ֹאמר ִּב ְל ָעם אֶ ל ָּבלָ ק ִה ּנֵה בָ ִ
)לח( וַ יּ ֶ
יך ַע ּ ָתה הֲ ָיכֹל ּ
אתי
ֲשר יָשִׂ ים אֱ ל ִֹהים ְ ּב ִפי אֹ תוֹ אֲ ַד ּ ֵבר) :לח( וַ יֹּאמֶ ר ִּב ְל ָעם אֶ ל ָּבלָ ק ִה ּנֵה בָ ִ
הַ ָ ּדבָ ר א ׁ ֶ

אֵ לֶ ָ
ֲשר יָ שִׂ ים ֱ
אומה הַ ָ ּדבָ ר א ׁ ֶ
אוכַ ל ַ ּד ּ ֵבר ְמ ּ ָ
אֲמר
אל ִֹהים ְ ּב ִפי אֹ תוֹ אֲ ַד ּ ֵבר) :לח( וַ ַ
יך ַע ּ ָתה הֲ יָ ֹכל ּ
ְ
אֲמ ּ ֵלל:
ָת ּה ַ
יש ִּוי יְ ָי ְּבפו ִּמי י ֵ
הֲמיכַ ל י ִָכ ְלנָא ְל ַמ ָּללָ א ִמ ָ ּד ָעם ּ ִפ ְת ּגָ ָמא ִ ּד ׁ ַ
יתי ְלוָ ָתך ְּכ ַען ֵ
ִּב ְל ָעם ְלבָ לָ ק הָ א אָ ֵת ִ

ֹאו ִק ְריַ ת
ֹאו ִק ְריַת חֻ צוֹ ת) :לט( וַ יֵּלֶ ְך ִ ּב ְל ָעם ִעם ָּבלָ ק וַ ָ ּיב ּ
)לט( וַ יֵּלֶ ְך ִּב ְל ָעם ִעם ָּבלָ ק וַ ָ ּיב ּ
חֻ צוֹ ת) :לט( וַ אֲ זַל ִּב ְל ָעם ִעם ָּבלָ ק וַ אֲתוֹ ְל ִק ְריַת ָמחוֹ זוֹ ִהי:
ֲשר ִא ּתוֹ ) :מ( וַ יִ ּזְ ַּבח ָּבלָ ק ָּבקָ ר
ש ִרים א ׁ ֶ
)מ( וַ יִ ּזְ ַּבח ָּבלָ ק ָּבקָ ר וָ צֹאן וַ יְ ׁ ַש ַּלח ְל ִב ְל ָעם וְ לַ ּ ָ ׂ
ֲשר ִא ּתוֹ ) :מ( וּנְ כֵ ס ָּבלָ ק ּתוֹ ִרין וְ ָעאן ו ְּׁשלַ ח ְל ִב ְל ָעם ו ְּל ַר ְב ְרבַ ּיָא ִ ּדי
וָ צֹאן וַ יְ ׁ ַשלַּ ח ְל ִב ְל ָעם וְ לַ ּ ָ ׂש ִרים א ׁ ֶ
ִע ּ ֵמ ּה:

הו ָּבמוֹ ת ָּב ַעל וַ יּ ְַרא ִמ ּ ׁ ָשם ְקצֵ ה
)מא( וַ יְ ִהי בַ בּ ֹקֶ ר וַ יִ ּ ּקַ ח ָּבלָ ק אֶ ת ִּב ְל ָעם וַ יַּעֲ לֵ ּ
עם) :מא(
הו ָּבמוֹ ת ָּב ַעל וַ יּ ְַרא ִמ ּ ׁ ָשם ְקצֵ ה הָ ָ
הָ ָעם) :מא( וַ יְ ִהי בַ בּ ֹקֶ ר וַ יִ ּ ּקַ ח ָּבלָ ק אֶ ת ִ ּב ְל ָעם וַ יַּעֲ לֵ ּ
וַ הֲוָ ה ְבצַ ְפ ָרא ו ְּדבַ ר ָּבלָ ק יָת ִּב ְל ָעם וְ אַ ְּסקֵ ּה ְל ָר ַמת ַ ּדחַ ְל ּ ֵת ּה וְ ֲחזָא ִמ ּ ַת ּ ָמן ְקצַ ת ִמן ַע ּ ָמא:

ֹאמר ִּב ְל ָעם אֶ ל ָּבלָ ק ְּבנֵה ִלי בָ זֶה ִׁש ְב ָעה ִמזְ ְּבחֹת וְ הָ כֵ ן ִלי ָּבזֶה ִׁש ְב ָעה
)א( וַ יּ ֶ
ֹאמר ִ ּב ְל ָעם אֶ ל ָּבלָ ק ְ ּבנֵה ִלי בָ זֶה ִׁש ְב ָעה ִמזְ ְ ּבחֹת וְ הָ כֵ ן ִלי
ילים) :א( וַ יּ ֶ
פָ ִרים וְ ִׁש ְב ָעה אֵ ִ
ילים:
ָּבזֶה ִׁש ְב ָעה פָ ִרים וְ ִׁש ְב ָעה אֵ ִ

אֲמר ִּב ְל ָעם ְלבָ לָ ק ְּבנֵה ִלי הָ כָ א ׁ ַש ְב ָעא ַמ ְד ְּב ִחין וְ אַ ְתקֵ ן ִלי הָ כָ א
)א( וַ ַ

ׁ ַש ְב ָעא תוֹ ִרין וְ ׁ ַש ְב ָעא ִד ְכ ִרין:

וב ְל ָעם ּ ָפר וָ אַ יִ ל ַּב ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ) :ב( וַ יּ ַַעשׂ
אֲשר ִ ּד ּ ֶבר ִּב ְל ָעם וַ יּ ַַעל ָּבלָ ק ּ ִ
)ב( וַ יּ ַַעשׂ ָּבלָ ק ַּכ ׁ ֶ
וב ְל ָעם ּפָ ר וָ אַ יִ ל ַּב ּ ִמזְ ּ ֵבחַ :
ָּבלָ ק ַּכאֲ ׁ ֶשר ִ ּד ּ ֶבר ִ ּב ְל ָעם וַ יַ ּ ַעל ָּבלָ ק ּ ִ

)ב( וַ עֲ בַ ד ָּבלָ ק ְּכ ָמא ִדי ַמ ּ ֵליל ִּב ְל ָעם

וְ אַ ּ ֵסק ָּבלָ ק ו ִּב ְל ָעם ּתוֹ ר ו ְּדכַ ר ַעל ָּכל ַמ ְד ְּבחָ א:

אתי
אולַ י יִ ּקָ ֶרה יְ הֹוָ ה ִל ְק ָר ִ
)ג( וַ יּ ֶ
ֹאמר ִּב ְל ָעם ְלבָ לָ ק ִה ְת ַי ֵ ּצב ַעל עֹלָ ֶת ָך וְ אֵ ְלכָ ה ּ
ְ
ְ
ש ִפי) :ג( וַ יֹּאמֶ ר ִּב ְל ָעם ְלבָ לָ ק ִה ְתיַ ֵ ּצב ַעל עֹלָ ֶתךָ
ודבַ ר ַמה יּ ְַראֵ נִ י וְ ִה ּגַ ְד ִּתי לָ ך וַ יֵּלֶ ך ׁ ֶ
ְּ

אֲמר ִּב ְל ָעם
ש ִפי) :ג( וַ ַ
אתי ּ ְודבַ ר ַמה יַ ּ ְראֵ נִ י וְ ִה ּגַ ְד ִּתי לָ ְך וַ יֵּלֶ ְך ׁ ֶ
אולַ י יִ ּקָ ֶרה יְ הֹוָ ה ִל ְק ָר ִ
וְ אֵ ְלכָ ה ּ
ְ
קֳדמו ִּתי ו ִּפ ְת ּגָ ָמא ְד ַיחֲזִ ּנַנִ י וְ אֵ חַ ּוֵי לָ ך וַ אֲ זַל
קֳדם יְ ָי לָ ָ
ימר ִמן ָ
ְלבָ לָ ק ִא ְת ַע ּ ַתד ַעל עֲ לָ ָת ְך וְ אֵ יהַ ְך ָמ ִאים יְ ָע ַרע ֵמ ַ
יְ ִח ִידי:

ֹאמר אֵ לָ יו אֶ ת ִׁש ְב ַעת הַ ּ ִמזְ ְּבחֹת ָע ַר ְכ ִּתי וָ אַ ַעל ּ ָפר
)ד( וַ יִ ּ ּקָ ר ֱאל ִֹהים אֶ ל ִּב ְל ָעם וַ יּ ֶ
ֹאמר אֵ לָ יו אֶ ת ִׁש ְב ַעת הַ ּ ִמזְ ְ ּבחֹת ָע ַר ְכ ִּתי וָ אַ ַעל
וָ אַ יִ ל ַּב ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ) :ד( וַ יִ ּ ּקָ ר אֱ ל ִֹהים אֶ ל ִ ּב ְל ָעם וַ יּ ֶ
קֳדם יְ ָי ְלוָ ת ִּב ְל ָעם וַ אֲ ַמר לֵ ּה יָת ׁ ַש ְב ָעא ַמ ְד ְּב ִחין סַ ָ ּד ִרית וְ אַ ּ ֵס ִקית
ימר ִמן ָ
ּפָ ר וָ אַ יִ ל ַּב ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ) :ד( וַ עֲ ַרע ֵמ ַ
ּתוֹ ר ו ְּדכַ ר ַעל ָּכל ַמ ְד ְּבחָ א:

שם יְ הֹוָ ה
כ ה ְת ַד ּ ֵבר) :ה( וַ יָ ּ ֶ ׂ
ֹאמר ׁש ּוב אֶ ל ָּבלָ ק וְ ֹ
ָשם יְ הֹוָ ה ָ ּדבָ ר ְּב ִפי ִב ְל ָעם וַ יּ ֶ
)ה( וַ יּ ֶ ׂ
ֹאמר ׁש ּוב אֶ ל ָּבלָ ק וְ ֹכה ְת ַד ּ ֵבר:
ָ ּדבָ ר ְ ּב ִפי ִב ְל ָעם וַ ּי ֶ

אֲמר ּתוּב
)ה( וְ ׁ ַש ִּוי יְ ָי ּ ִפ ְת ּגָ ָמא ְּבפו ָּמא ְד ִב ְל ָעם וַ ַ

ְלוָ ת ָּבלָ ק ו ְּכ ֵדין ְּת ַמ ּ ֵלל:

ָשב אֵ לָ יו וְ ִה ּנֵה נִ ָ ּצב
ש ֵרי מוֹ אָ ב) :ו( וַ יּ ׁ ָ
הוא וְ כָ ל ָ ׂ
ָשב אֵ לָ יו וְ ִה ּנֵה נִ ָ ּ
)ו( וַ יּ ׁ ָ
צב ַעל עֹלָ תוֹ ּ
ש ֵרי מוֹ אָ ב) :ו( וְ ָתב ְלוָ ֵת ּה וְ הָ א ְמ ַע ּ ַתד ַעל עֲ לָ ֵת ּה הוּא וְ כָ ל ַר ְב ְרבֵ י מוֹ אָ ב:
הוא וְ כָ ל ָ ׂ
ַעל עֹלָ תוֹ ּ

ֹאמר ִמן אֲ ָרם יַנְ חֵ נִ י בָ לָ ק ֶמלֶ ְך מוֹ אָ ב ֵמהַ רֲ ֵרי קֶ ֶדם ְלכָ ה אָ ָרה
)ז( וַ יִ ּ ּ ָ ׂשא ְמ ׁ ָשלוֹ וַ יּ ַ
ְ
ֹאמר ִמן אֲ ָרם יַנְ חֵ נִ י בָ לָ ק ֶמלֶ ך מוֹ אָ ב
שא ְמ ׁ ָשלוֹ וַ יּ ַ
ולכָ ה זֹעֲ ָמה יִ שְׂ ָראֵ ל) :ז( וַ יִ ּ ּ ָ ׂ
ִ ּלי יַעֲ קֹב ּ ְ

כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

3

חק לישראל – פרשת בלק ליל שישי
אֲרם ַ ּד ְּב ַרנִ י בָ לָ ק
אֲמר ִמן ָ
ולכָ ה זֹעֲ ָמה יִ שְׂ ָראֵ ל) :ז( וּנְ ַטל ַמ ְתלֵ ּה וַ ַ
ֵמהַ רֲ ֵרי קֶ ֶדם ְלכָ ה אָ ָרה ִ ּלי יַעֲ קֹב ּ ְ
יתא ּ ָת ֵר ְך ִלי יִ שְׂ ָראֵ ל:
יתא לוּט ִלי יַעֲ קֹב וְ ִא ָ
ַמ ְל ָּכא ְדמוֹ אָ ב ִמ ּטו ֵּרי ַמ ִ ּדינְ חָ א ִא ָ

)ח( ָמה אֶ ּקֹב לֹא קַ בּ ֹה אֵ ל ּ ָ
ומה
ומה אֶ זְ עֹם לֹא ז ַָעם יְ הֹוָ ה) :ח( ָמה אֶ ּקֹב לֹא קַ בּ ֹה אֵ ל ּ ָ
ָעם יְ הֹוָ ה) :ח( ָמא אֲ לוֹ טֵ ּה ְדלָ א לַ ְטי ֵּה אֵ ל ו ָּמא א ֲָת ְרכֵ ּה ְ ּדלָ א ָת ְרכֵ ּה יְ ָי:
אֶ זְ עֹם לֹא ז ַ
נו הֶ ן ָעם ְלבָ ָדד יִ ְׁשכּ ֹן ּובַ ּגוֹ יִ ם לֹא
ומגְּ בָ עוֹ ת א ֲׁש ּ ֶ
נו ּ ִ
)ט( ִּכי ֵמר ׁ
ור ּ ּ
ֹאש ֻצ ִרים אֶ ְראֶ ּ ּ
נו הֶ ן ָעם ְלבָ ָדד יִ ְׁש ּכֹן ּובַ ּגוֹ יִ ם לֹא
ומגְּ בָ עוֹ ת אֲ ׁש ּ ֶ
נו ּ ִ
שב) :ט( ִּכי מֵ ר ׁ
יִ ְתחַ ּ ׁ ָ
ור ּ ּ
ֹאש צ ִֻרים אֶ ְראֶ ּ ּ
ית ּה הָ א ַע ּ ָמא ִּב ְלחוֹ ֵדיהוֹ ן עֲ ִת ִידין ְ ּדי ְַח ְסנוּן ָע ְל ָמא
ית ּה ו ֵּמ ָר ָמ ָתא ְס ִכ ֵ
יש טו ַּר ּיָא חֲזִ ֵ
אֲרי ֵמ ֵר ׁ
שב) :ט( ֵ
יִ ְתחַ ּ ׁ ָ
ירא:
וּבַ עֲ ָמ ַמ ּיָא לָ א יִ ְת ָ ּדנוּן גְּ ִמ ָ

ות ִהי
ומ ְס ּ ָפר אֶ ת רֹבַ ע יִ שְׂ ָראֵ ל ּ ָתמֹת נַפְ ִׁשי מוֹ ת יְ ׁ ָש ִרים ּ ְ
)י( ִמי ָמנָה עֲ פַ ר יַעֲ קֹב ּ ִ
אַ ח ֲִר ִ
ומ ְס ּפָ ר אֶ ת רֹבַ ע יִ שְׂ ָראֵ ל ּ ָתמֹת נ ְַפ ִׁשי מוֹ ת יְ ׁ ָש ִרים
ֹהו) :י( ִמי ָמנָה עֲ פַ ר יַעֲ קֹב ּ ִ
יתי ָּכמ ּ
ֹהו) :י( ָמן יֵיכוֹ ל ְל ִמ ְמנֵי ַ ּד ְע ְ ּדקַ ּיָא ְדבֵ ית יַעֲ קֹב ְ ּדאָ ִמיר עֲ לֵ יהוֹ ן יִ ְס ּגוּן ְּכ ַע ְפ ָרא ְדאַ ְר ָעא אוֹ
ות ִהי אַ ח ֲִר ִ
ְּ
יתי ָּכמ ּ
ח ֲָדא ֵמאַ ְר ַּבע ַמ ּ ִׁש ְרי ָָתא ְדיִ שְׂ ָראֵ ל ְּתמוּת נ ְַפ ִׁשי מוֹ ָתא ְדקַ ּ ִׁשיטוֹ ִהי וִ יהֵ י )נ"א ,ו ְּתהֵ י( סוֹ ִפי ְּכוָ ְתהוֹ ן:

ית ִלי לָ קֹב אֹ יְ בַ י ְלקַ ְח ִּת ָ
יך וְ ִה ּנֵה ּ ֵב ַרכְ ּ ָת
ֹאמר ָּבלָ ק אֶ ל ִּב ְל ָעם ֶמה ָעשִׂ ָ
)יא( וַ יּ ֶ
ְ
ָ
ת בָ ֵרך) :יא(
ית ִלי לָ קֹב אֹ יְ בַ י ְלקַ ְח ִּתיך וְ ִה ּנֵה ּ ֵב ַר ְכ ּ ָ
ֹאמר ָּבלָ ק אֶ ל ִּב ְל ָעם ֶמה ָעשִׂ ָ
בָ ֵר ְך) :יא( וַ יּ ֶ
אֲמר ָּבלָ ק ְל ִב ְל ָעם ֶמה עֲ בַ ְד ְּת ִלי ְל ֵמילַ ט סַ נְ אַ י ְ ּדבַ ְר ִּת ְ
יך וְ הָ א בָ ָרכָ א ְמבָ ְרכַ ת ְלהוֹ ן:
וַ ַ

ֹאמר הֲ לֹא אֵ ת אֲ ׁ ֶ
)יב( וַ יּ ַַען וַ יּ ַ
יַען
שר יָשִׂ ים יְ הֹוָ ה ְ ּב ִפי אֹ תוֹ אֶ ְׁשמֹר ְל ַד ּ ֵבר) :יב( וַ ּ ַ
יש ִּוי יְ ָי
אֲתב וַ אֲ ַמר הֲ לָ א יָת ִ ּד ׁ ַ
שר ָישִׂ ים יְ הֹוָ ה ְ ּב ִפי אֹ תוֹ אֶ ְׁשמֹר ְל ַד ּ ֵבר) :יב( וַ ֵ
ֹאמר הֲ לֹא אֵ ת אֲ ׁ ֶ
וַ יּ ַ
ָת ּה אֶ ּ ַטר ְל ַמ ָּללָ א:
ְּבפו ִּמי י ֵ

רש"י
)כח( זה שלש רגלים  -רמז לו אתה מבקש
לעקור אומה החוגגת שלש רגלים בשנה:
)כט( התעללת  -כתרגומו לשון גנאי ובזיון:
לו יש חרב בידי  -גנות גדולה היה לו דבר
זה בעיני השרים זה הולך להרוג אומה שלמה
בפיו ולאתון זו צריך לכלי זיין:
)ל( ההסכן הסכנתי  -כתרגומו וכן )איוב כב(
הלאל יסכן גבר .ור"ד מקרא זה )ע"ז ד( בגמ'
אמרו ליה מאי טעמא לא רכבת אסוסיא
אמר להון ברטיבא שדאי ליה וכו' כדאיתא
במס' ע"ז:
)לב( כי ירט הדרך לנגדי ) -שבת קד(
רבותינו חכמי המשנה דרשוהו נוטריקון יראה
ראתה נטתה בשביל שהדרך לנגדי כלומר
לקנאתי ולהקניטני .ולפי משמעו כי חרד
הדרך לנגדי לשון רטט כי ראיתי בעל הדרך
שחרד ומהר הדרך שהוא לכעסי ולהמרותי
ומקרא קצר הוא כמו )ש"ב יג( ותכל דוד
לישנא אחרינא ירט לשון רצון וכן )איוב טז(
ועל ידי רשעים ירטני מפייס ומנחם אותי על
ידי רשעים שאינן אלא מקניטים:

)לג( אולי נטתה  -כמו לולא פעמים שאולי
משמש בלשון לולא :גם אתכה הרגתי  -הרי
זה מקרא מסורס והוא כמו גם הרגתי אותך
כלומר לא העכבה בלבד קראתיך על ידי כי
גם ההריגה :ואותה החייתי ) -במ"ר( ועתה
מפני שדברה והוכיחתך ולא יכולת לעמוד
בתוכחתה כמו שכתוב ויאמר לא .הרגתיה
שלא יאמרו זו היא שסלקה את בלעם
בתוכחתה ולא יכול להשיב שחס המקום על
כבוד הבריות וכן )ויקרא כ( ואת הבהמה
תהרוגו וכן )שם( והרגת את האשה ואת
הבהמה:
)לד( כי לא ידעתי  -גם זה גנותו ועל כרחו
הודה שהוא היה משתבח שיודע דעת עליון
ופיו העיד לא ידעתי :אם רע בעיניך אשובה
לי  -להתריס נגד המקום היא תשובה זו.
אמר לו הוא בעצמו צוני ללכת ואתה מלאך
מבטל את דבריו למוד הוא בכך שאומר דבר
ומלאך מחזירו אמר לאברהם )בראשית כב(
קח נא את בנך וגו' וע"י מלאך בטל את דברו
אף אני אם רע בעיניך צריך אני לשוב:
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)לה( לך עם האנשים ) -במ"ר( בדרך שאדם
רוצה לילך בה מוליכין אותו :ואפס  -על
כרחך את הדבר אשר אדבר וגו' לך עם
האנשים כי חלקך עמהם וסופך להאבד מן
העולם :עם שרי בלק  -שמח לקללם
כמותם:
)לו( וישמע בלק  -שלח שלוחים לבשרו :אל
עיר מואב ) -במד"ר( אל מטרפולין שלו עיר
החשובה שלו לומר ראה מה אלו מבקשים
לעקור:
)לז( האמנם לא אוכל כבדך  -נתנבא שסופו
לצאת מעמו בקלון:
)לט( קרית חצות  -עיר מלאה שווקים
אנשים ונשים וטף בחוצותיה לומר ראה ורחם
שלא יעקרו אלו:
)מ( בקר וצאן ) -שם( דבר מועט בקר אחד
וצאן אחד בלבד:
)מא( במות בעל .כתרגומו לרמת דחלתיה שם
ע"א:
)ג( אולי יקרה ה' לקראתי  -אינו רגיל לדבר
עמי ביום :וילך שפי  -כתרגומו .יחידי לשון
שופי ושקט שאין עמו אלא שתיקה:
)ד( ויקר  -לשון עראי לשון גנאי לשון
טומאת קרי כלומר בקושי ובבזיון ולא היה
נגלה עליו ביום אלא בשביל להראות חבתן
של ישראל :את שבעת המזבחת  -שבעה
מזבחות ערכתי אין כתיב כאן אלא את שבעת
המזבחות אמר לפניו אבותיהם של אלו בנו
לפניך שבעה מזבחות ואני ערכתי כנגד כולן
אברהם בנה ארבעה )בראשית יב( ויבן שם
מזבח לה' הנראה אליו )שם( ויעתק משם
ההרה וגו' )שם יג( ויאהל אברהם וגו' ואחד
בהר המוריה  -ויצחק בנה אחד )שם כו( ויבן
שם מזבח וגו' ויכרו שם עבדי יצחק באר.
ויעקב בנה שתים אחד בשכם ואחד בבית אל:
ואעל פר ואיל במזבח  -ואברהם לא העלה
אלא איל אחד:
)ז( ארה לי יעקב ולכה זעמה ישראל  -בשני
שמותיהם א"ל לקללם שמא אחד מהם אינו
מובהק:

)ח( מה אקב לא קבה אל ) -במ"ר( כשהיו
ראוים להתקלל לא נתקללו כשהזכיר אביהם
את עונם כי באפם הרגו איש .לא קלל אלא
אפם שנאמר )בראשית מט( ארור אפם
כשנכנס אביהם במרמה אצל אביו היה ראוי
להתקלל מה נאמר שם )שם כז( גם ברוך
יהיה .במברכים נאמר )דברים כז( אלה
יעמדו לברך את העם .במקללים לא נאמר
ואלה יעמדו לקלל את העם אלא על הקללה
לא רצה להזכיר עליהם שם קללה :לא זעם
ה' ) -ברכות ו( אני אין כחי אלא שאני יודע
לכוון השעה שהקב"ה כועס בה והוא לא
כעס כל הימים הללו שבאתי אליך וזהו
שנאמר )מיכה ו( עמי זכר נא מה יעץ וגו'
ומה ענה אותו בלעם וגו' למען דעת צדקות
ה':
)ט( כי מראש צרים אראנו  -אני מסתכל
בראשיתם ובתחלת שרשיהם ואני רואה אותם
מיוסדים וחזקים כצורים וגבעות הללו ע"י
אבות ואמהות :הן עם לבדד ישכון  -הוא
אשר זכו לו אבותיו לשכון בדד כתרגומו:
ובגוים לא יתחשב  -כתרגומו לא יהיו נעשין
כלה עם שאר האומות עו"ג שנאמר )ירמיה
ל( כי אעשה כלה בכל הגוים וגו' אינן נמנין
עם השאר .ד"א כשהן שמחין אין אומה
שמחה עמהם שנאמר )דברים לב( ה' בדד
ינחנו .וכשהאומות עו"ג בטובה הם אוכלין
עם כל אחד ואחד ואין עולה להם מן החשבון
וזהו ובגוים לא יתחשב:
)י( מי מנה עפר יעקב וגו'  -כתרגומו
דעדקיא דבית יעקב וכו' מארבע משריתא
ארבע דגלים .ד"א עפר יעקב אין חשבון
במצות שהם מקיימין בעפר )דברים כב( לא
תחרוש בשור ובחמור )ויקרא יט( לא תזרע
כלאים .אפר פרה ועפר סוטה וכיוצא בהם:
ומספר את רבע ישראל  -רביעותיהן זרע
היוצא מן התשמיש שלהם :תמת נפשי מות
ישרים  -שבהם:
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