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חק לישראל – פרשת בלק יום ו'
במדבר פרק כג'

נו ִמ ּ ׁ ָשם אֶ פֶ ס
)יג( וַ יּ ֶ
ֹאמר אֵ לָ יו ָּבלָ ק ְל ָך ּנָא ִא ִּתי אֶ ל ָמקוֹ ם אַ חֵ ר אֲ ׁ ֶשר ִּת ְראֶ ּ ּ
ָ
ֹאמר אֵ לָ יו ָּבלָ ק ְלך ּנָא ִא ִּתי אֶ ל
שם) :יג( וַ יּ ֶ
הו ִת ְראֶ ה וְ כֻ לּ וֹ לֹא ִת ְראֶ ה וְ קָ ְבנוֹ ִלי ִמ ּ ׁ ָ
קָ צֵ ּ
הו ִת ְראֶ ה וְ כֻ ּלוֹ לֹא ִת ְראֶ ה וְ קָ ְבנוֹ ִלי ִמ ּ ׁ ָ
אֲמר
שם) :יג( וַ ַ
נו ִמ ּ ׁ ָשם אֶ פֶ ס קָ צֵ ּ
ָמקוֹ ם אַ חֵ ר ֲא ׁ ֶשר ִּת ְראֶ ּ ּ
יתא ְכ ַען ִע ּ ִמי לַ אֲ ַתר אוֹ ח ֳַרן ְ ּד ֵתחֲזִ ּנ ֵּה ִמ ּ ַת ּ ָמן ְלחוֹ ד ְקצָ ֵת ּה ּ ֶת ֱחזֵי וְ כו ּ ֵּל ּה לָ א ֶת ֱחזֵי ו ְּתלוּטֵ ּה ִלי ִמ ּ ַת ּ ָמן:
לֵ ּה ָּבלָ ק ִא ָ

ֹאש הַ ּ ִפ ְס ּגָ ה וַ יִ ּבֶ ן ִׁשבְ ָעה ִמזְ ְּבחֹת וַ יּ ַַעל ּ ָפר וָ אַ יִ ל
הו שְׂ ֵדה צ ִֹפים אֶ ל ר ׁ
)יד( וַ יִ ּ ּקָ חֵ ּ
ֹאש הַ ּ ִפ ְס ּגָ ה וַ יִ ּבֶ ן ִׁש ְב ָעה ִמזְ ְ ּבחֹת וַ ּי ַַעל ּפָ ר וָ אַ יִ ל
הו שְׂ ֵדה צ ִֹפים אֶ ל ר ׁ
ַּב ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ) :יד( וַ יִ ּ ּקָ חֵ ּ
ַּב ּ ִמזְ ּ ֵבחַ :
)טו(

יש ָר ָמ ָתא ו ְּבנָא ׁ ַש ְב ָעא ַמ ְד ְּב ִחין וְ אַ ּ ֵסק ּתוֹ ר ו ְּדכַ ר ַעל ָּכל ַמ ְד ְּבחָ א:
)יד( וְ ַד ְּב ֵר ּה לַ חֲקַ ל ְסכו ָּתא ְל ֵר ׁ

ֹאמר אֶ ל ָּבלָ ק ִה ְת ַי ֵ ּצב כּ ֹה ַעל עֹלָ תֶ ָך וְ אָ ֹנ ִכי ִא ּקָ ֶרה כּ ֹה:
וַ יּ ֶ

ִה ְת ַי ֵ ּצב כּ ֹה ַעל עֹלָ תֶ ָך וְ אָ נ ִֹכי ִא ּקָ ֶרה כּ ֹה:

ֹאמר אֶ ל ָּבלָ ק
)טו( וַ יּ ֶ

אֲמר ְלבָ לָ ק ִא ְת ַע ּ ַתד הָ כָ א ַעל עֲ לָ ָת ְך וַ אֲ נָא ִא ְת ְמטֵ י ַעד
)טו( וַ ַ

ָּכא:
)טז(

ֹאמר ׁש ּוב אֶ ל ָּבלָ ק וְ ֹכה ְת ַד ּ ֵבר:
ָשם ָ ּדבָ ר ְּב ִפיו וַ יּ ֶ
וַ יִ ּ ּקָ ר יְ הֹוָ ה אֶ ל ִּב ְל ָעם וַ יּ ֶ ׂ

ֹאמר ׁש ּוב אֶ ל ָּבלָ ק וְ ֹכ ה ְת ַד ּ ֵבר:
ָשם ָ ּדבָ ר ְ ּב ִפיו וַ יּ ֶ
)טז( וַ יִ ּקָּ ר יְ הֹוָ ה אֶ ל ִ ּב ְל ָעם וַ יּ ֶ ׂ

ימר
)טז( וַ עֲ ַרע ֵמ ַ

אֲמר ּתוּב ְלוָ ת ָּבלָ ק ו ְּכ ֵדין ְּת ַמ ּ ֵלל:
קֳדם יְ ָי ְל ִב ְל ָעם וְ ׁ ַש ִּוי ִפ ְת ּגָ ָמא ְּבפו ֵּמ ּה וַ ַ
ִמן ָ

ֹאמר לוֹ ָּבלָ ק ַמה ִ ּד ֶּבר
ש ֵרי מוֹ אָ ב ִא ּתוֹ וַ יּ ֶ
)יז( וַ ָיּבֹא אֵ לָ יו וְ ִה ּנוֹ נִ ָ ּצב ַעל עֹלָ תוֹ וְ ָ ׂ
ֹאמר לוֹ ָּבלָ ק ַמה ִ ּד ּ ֶבר יְ הֹוָ ה:
ש ֵרי מוֹ אָ ב ִא ּתוֹ וַ ּי ֶ
יְ הֹוָ ה) :יז( וַ יָ ּ ֹב א אֵ לָ יו וְ ִה ּנוֹ נִ ָ ּצב ַעל עֹלָ תוֹ וְ ָ ׂ
אֲמר לֵ ּה ָּבלָ ק ָמא ַמ ִ ּליל יְ ָי:
אֲתא ְלוָ ֵת ּה וְ הוּא ְמ ַע ּ ַתד ַעל עֲ לָ ֵת ּה וְ ַר ְב ְרבֵ י מוֹ אָ ב ִע ּ ֵמ ּה וַ ַ
)יז( וַ ָ

שא ְמ ׁ ָשלוֹ
וש ָמע הַ אֲזִ ינָה ָע ַדי ְ ּבנוֹ צִ ּפֹר) :יח( וַ יִ ּ ּ ָ ׂ
קום ָּבלָ ק ּ ׁ ֲ
שא ְמ ׁ ָשלוֹ וַ ּי ַ
)יח( וַ יִ ּ ּ ָ ׂ
ֹאמר ּ
אֲמר קוּם ָּבלָ ק ו ְּׁש ַמע אָ צֵ ית
וש ָמע הַ אֲזִ ינָה ָע ַדי ְ ּבנוֹ צִ ּפֹר) :יח( וּנְ ַטל ַמ ְתלֵ ּה וַ ַ
קום ָּבלָ ק ּ ׁ ֲ
וַ ּי ַ
ֹאמר ּ
ימ ִרי ַּבר צִ ּפֹר:
ְל ֵמ ְ

הוא אָ ַמר וְ לֹא יַעֲ ֶ ׂשה וְ ִד ּ ֶבר וְ לֹא
)יט( לֹא ִא ׁ
יש אֵ ל וִ יכַ זֵּב ּובֶ ן אָ ָדם וְ יִ ְתנֶחָ ם הַ ּ
שה וְ ִד ּ ֶבר וְ לֹא
הוא אָ ַמר וְ לֹא יַעֲ ֶ ׂ
ימ ּנָה) :יט( לֹא ִא ׁ
יְ ִק ֶ
יש אֵ ל וִ יכַ זֵּב ּובֶ ן אָ ָדם וְ יִ ְתנֶחָ ם הַ ּ
ימר אֱלָ הָ א ְּבנֵי ֱא ָנ ׁ ָשא אָ ְמ ִרין ו ְּמכַ ְ ּד ִבין וְ אַ ף לָ א ְּכעוֹ בָ ֵדי ְבנֵי ִבשְׂ ָרא ִ ּדי
ימ ּנָה) :יט( לָ א ְכ ִמ ּ ֵלי ְבנֵי ֱאנ ׁ ָָשא ֵמ ַ
יְ ִק ֶ
ימ ֵר ּה ִמ ְתקַ ּיָם:
ִא ּנוּן ּגָ זְ ִרין ְל ֶמ ְע ַּבד וְ ַתיְ ּ ִבין ו ִּמ ְת ַמ ְּל ִכין ְ ּדהוּא אָ ַמר וְ ָעבֵ ד וְ כָ ל ֵמ ְ

)כ( ִה ּנֵה בָ ֵר ְך לָ קָ ְח ִּתי ּובֵ ֵר ְך וְ לֹא אֲ ִׁשיבֶ ּנָה) :כ( ִה ּנֵה בָ ֵר ְך לָ קָ ְח ִּתי ּובֵ ֵר ְך וְ לֹא א ֲִׁשיבֶ ּנָה:

)כ(

הָ א ִב ְרכָ ן קַ ּ ֵב ִלית וַ אֲ בָ ֵר ִכ ּנ ֵּה ְליִ שְׂ ָראֵ ל וְ לָ א אָ ֵתב ִּב ְר ְּכ ִתי ִמ ּנ ֵּה:

רועת
ות ּ ַ
)כא( לֹא ִה ִּביט אָ וֶ ן ְּביַעֲ קֹב וְ לֹא ָראָ ה ָע ָמל ְּביִ שְׂ ָראֵ ל יְ הֹוָ ה אֱ לֹהָ יו ִע ּמוֹ ּ ְ
רועת
ות ּ ַ
מלֶ ְך בּ וֹ ) :כא( לֹא ִה ִ ּביט אָ וֶן ְ ּביַעֲ קֹב וְ לֹא ָראָ ה ָע ָמל ְ ּביִ שְׂ ָראֵ ל יְ הֹוָ ה ֱאלֹהָ יו ִע ּמוֹ ּ ְ
ֶ
ימ ָרא ַדיְ יָ
מלֶ ְך בּ וֹ ) :כא( ִא ְס ּ ַת ָּכ ִלית לֵ ית ּ ָפ ְלחֵ י גִּ לּ ו ִּלין ִּב ְדבֵ ית יַעֲ קֹב וְ אַ ף לָ א ָע ְב ֵדי לֵ אוּת ְׁשקַ ר ְּביִ שְׂ ָראֵ ל ֵמ ְ
ֶ
אֱלָ הָ הוֹ ן ְּבסַ ְע ְ ּדהוֹ ן ו ְּׁש ִכינַת ַמ ְל ְּכהוֹ ן ּ ֵבינֵיהוֹ ן:

)כב( אֵ ל מוֹ צִ יאָ ם ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם ְּכתוֹ עֲ פֹ ת ְראֵ ם לוֹ ) :כב( אֵ ל מוֹ צִ יאָ ם ִמ ּ ִמ ְצ ָריִ ם ְּכתוֹ עֲ פֹ ת
ְראֵ ם לוֹ ) :כב( אֱלָ הָ א ְ ּדאַ ּ ֵפ ִק ּנוּן ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם ּתו ְּק ּ ָפא וְ רו ָּמא ִ ּדילֵ ּה:

וליִ שְׂ ָראֵ ל ַמה
)כג( ִּכי לֹא נַחַ ׁש ְּביַעֲ קֹב וְ לֹא קֶ סֶ ם ְּביִ שְׂ ָראֵ ל ָּכ ֵעת יֵאָ ֵמר ְליַעֲ קֹב ּ ְ
וליִ שְׂ ָראֵ ל ַמה
ּ ָפ ַעל אֵ ל) :כג( ִּכי לֹא נַחַ ׁש ְ ּביַ עֲ קֹב וְ לֹא קֶ סֶ ם ְּביִ שְׂ ָראֵ ל ָּכעֵ ת יֵאָ ֵמר ְליַעֲ קֹב ּ ְ
יטב ִל ְדבֵ ית יַעֲ קֹב וְ אַ ף לָ א ְקסָ ַמיָּא ְר ַען ִּב ְרבוּת ּ ֵבית יִ שְׂ ָראֵ ל ְּכ ִע ַ ּדן
ֲש ּיָא צָ בָ ן ְ ּדיִ ַ
אֲרי לָ א ַנח ׁ ַ
ּפָ ַעל אֵ ל) :כג( ֵ
יִ ְתאַ ּ ַמר ְליַעֲ קֹב ו ְּליִ שְׂ ָראֵ ל ֶמה עֲ בַ ד ֱאלָ הָ א:

ַשא לֹא יִ ְׁש ַּכב ַעד יֹאכַ ל טֶ ֶרף וְ ַדם חֲלָ ִלים
ָקום וְ כַ א ֲִרי יִ ְתנ ּ ָ ׂ
)כד( הֶ ן ָעם ְּכלָ ִביא י ּ
יִ ְׁש ּ ֶ
ַשא לֹא יִ ְׁש ַּכב ַעד יֹאכַ ל טֶ ֶרף וְ ַדם ֲחלָ ִלים
ָקום וְ כַ אֲ ִרי יִ ְתנ ּ ָ ׂ
תה) :כד( הֶ ן ָעם ְּכלָ ִביא י ּ
יִ ְׁש ּ ֶתה:

ֵירת:
יתא ׁ ָש ֵרי ו ְּכאַ ְריָא יִ ְתנ ּ ַָטל לָ א יִ ְׁש ֵרי ְבאַ ְר ֵע ּה ַעד ְ ּדיִ ְקטוֹ ל ְקטוֹ ל וְ נִ ְכסֵ י ַע ְמ ַמ ּיָא י ָ
)כד( הָ א ַע ּ ָמא ְּכלֵ ָ
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חק לישראל – פרשת בלק יום ו'
ֹאמר
נו) :כה( וַ יּ ֶ
)כה( וַ יּ ֶ
נו ּגַ ם ָּב ֵר ְך לֹא ְתבָ ֲרכֶ ּ ּ
ֹאמר ָּבלָ ק אֶ ל ִּב ְל ָעם ּגַ ם קֹב לֹא ִת ּ ֳקבֶ ּ ּ
ְ
אֲמר ָּבלָ ק ְל ִב ְל ָעם אַ ף ֵמילַ ט לָ א
נו) :כה( וַ ַ
נו ּגַ ם ָּב ֵרך לֹא ְתבָ רֲ כֶ ּ ּ
ָּבלָ ק אֶ ל ִ ּב ְל ָעם ּגַ ם קֹב לֹא ִת ּ ֳקבֶ ּ ּ
ְתלו ִּט ּנוּן אַ ף ְּב ָרכָ א לָ א ְתבָ ֵר ִכ ּנוּן:

ֹאמר אֶ ל ָּבלָ ק הֲ לֹא ִ ּד ַּב ְר ִּתי אֵ לֶ ָ
אֲשר יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה
יך לֵ אמֹר כּ ֹל ׁ ֶ
)כו( וַ יּ ַַען ִּב ְל ָעם וַ ּי ֶ
ֹאמר אֶ ל ָּבלָ ק הֲ לֹא ִ ּד ַּב ְר ִּתי אֵ לֶ ָ
ֲשר יְ ַד ּ ֵבר
יך לֵ אמֹר כּ ֹל א ׁ ֶ
שה) :כו( וַ יּ ַַען ִ ּב ְל ָעם וַ יּ ֶ
אֹ תוֹ אֶ עֱ ֶ ׂ
שה:
יְ הֹוָ ה אֹ תוֹ אֶ עֱ ֶ ׂ

ָת ּה אֶ ְע ּ ֵבד:
ימר כּ ֹל ִ ּדי יְ ַמ ּ ֵלל יְ ָי י ֵ
אֲמר ְלבָ לָ ק הֲ לָ א ַמ ּ ֵל ִלית ִע ּ ָמ ְך ְל ֵמ ָ
אֲתב ִּב ְל ָעם וַ ַ
)כו( וַ ֵ

ישר ְּב ֵעינֵי
אולַ י יִ ׁ ַ
)כז( וַ יּ ֶ
ֹאמר ָּבלָ ק אֶ ל ִּב ְל ָעם ְלכָ ה ּנָא אֶ ּקָ ח ֲָך אֶ ל ָמקוֹ ם אַ חֵ ר ּ
ָ
ֹאמר ָּבלָ ק אֶ ל ִ ּב ְל ָעם ְלכָ ה ּנָא אֶ ּקָ חֲך אֶ ל ָמקוֹ ם אַ חֵ ר
שם) :כז( וַ יּ ֶ
הָ ֱאל ִֹהים וְ קַ בּ ֹתוֹ ִלי ִמ ּ ׁ ָ
ישר ְ ּב ֵעינֵי הָ ֱאל ִֹהים וְ קַ בּ ֹתוֹ ִלי ִמ ּ ׁ ָשם:
אולַ י יִ ׁ ַ
ּ

חֳרן
יתא ְכ ַען אֲ ַד ְּב ִר ּנ ְָך לַ אֲ ַתר אָ ָ
)כז( וַ אֲ ַמר ָּבלָ ק ְל ִב ְל ָעם ִא ָ

קֳדם יְ ָי ו ְּתלוּטֵ ּה ִלי ִמ ּ ַת ּ ָמן:
ָמ ִאים יְ הֵ י ַרעֲ וָ א ִמן ָ

נִשקָ ף ַעל ּ ְפנֵי הַ יְ ִׁשימֹן) :כח( וַ יִ ּ ּקַ ח ָּבלָ ק
ֹאש הַ ּ ְפעוֹ ר הַ ּ ְׁ
)כח( וַ יִ ּ ּקַ ח ָּבלָ ק אֶ ת ִּב ְל ָעם ר ׁ
יש ָר ָמ ָתא ְ ּד ִמ ְס ּ ַת ְּכיָא
ֹאש הַ ּ ְפעוֹ ר הַ נִּ ְׁשקָ ף ַעל ּ ְפנֵי הַ יְ ִׁשימֹן) :כח( ו ְּדבַ ר ָּבלָ ק יָת ִּב ְל ָעם ֵר ׁ
אֶ ת ִ ּב ְל ָעם ר ׁ
ַעל אַ ּ ֵפי בֵ ית יְ ִׁשימוֹ ן:

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

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

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

אֲשר אָ ַמר ִ ּב ְל ָעם וַ יּ ַַעל ּ ָפר וָ אַ יִ ל ַּב ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ) :ל( וַ יּ ַַעשׂ ָּבלָ ק ַּכאֲ ׁ ֶשר
)ל( וַ יּ ַַעשׂ ָּבלָ ק ַּכ ׁ ֶ
ַעל ּפָ ר וָ אַ יִ ל ַּב ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ) :ל( וַ עֲ בַ ד ָּבלָ ק ְּכ ָמא ִדי אֲ ַמר ִּב ְל ָעם וְ אַ ּ ֵסק ּתוֹ ר ו ְּדכַ ר ַעל ָּכל
אָ ַמר ִ ּב ְל ָעם וַ ּי ַ
ַמ ְד ְּבחָ א:

כד )א( וַ יּ ְַרא ִּב ְל ָעם ִּכי טוֹ ב ְּב ֵעינֵי יְ הֹוָ ה ְלבָ ֵר ְך אֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל וְ לֹא הָ לַ ְך ְּכפַ ַעם
ָשת אֶ ל הַ ּ ִמ ְד ָּבר ּ ָפנָיו) :א( וַ יַ ּ ְרא ִ ּב ְל ָעם ִּכי טוֹ ב ְ ּבעֵ ינֵי יְ הֹוָ ה
ְּבפַ ַעם ִל ְק ַראת נְ חָ ִׁשים וַ יּ ׁ ֶ

יָשת אֶ ל הַ ּ ִמ ְד ָּבר ּפָ נָיו) :א( וַ ֲחזָא
ְלבָ ֵר ְך אֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל וְ לֹא הָ לַ ְך ְּכפַ ַעם ְ ּבפַ ַעם ִל ְק ַראת נְ חָ ִׁשים וַ ּ ׁ ֶ
קֳדמוּת נְ חָ ׁ ַש ּיָא וְ ׁ ַש ִּוי לָ קֳבֵ ל ֶעגְ לָ א
קֳדם יְ ָי ְלבָ ָרכָ א יָת יִ שְׂ ָראֵ ל וְ לָ א הֲלַ ְך ִּכזְ ַמן ִּבזְ ַמן אֶ ָּלהֵ ן לָ ָ
אֲרי ַת ִ ּקין ָ
ִב ְל ָעם ֵ
ַדעֲ בָ ד ּו יִ שְׂ ָראֵ ל ְּב ַמ ְד ְּב ָרא אַ ּפוֹ ִהי:

רוחַ
)ב( וַ יִ ּ ּ ָ ׂשא ִב ְל ָעם אֶ ת ֵעינָיו וַ יּ ְַרא אֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ׁשֹכֵ ן ִל ְׁשבָ ָטיו וַ ְּת ִהי ָעלָ יו ּ
רוחַ ֱאל ִֹהים:
אֱ ל ִֹהים) :ב( וַ יִ ּ ּ ָ ׂ
שא ִב ְל ָעם אֶ ת עֵ ינָיו וַ יּ ְַרא אֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ׁשֹכֵ ן ִל ְׁשבָ ָטיו וַ ְּת ִהי ָעלָ יו ּ
)ב( וּזְ קֵ ף ִּב ְל ָעם יָת ֵענוֹ ִהי וַ ֲחזָא יָת יִ שְׂ ָראֵ ל ׁ ָש ָרן ְל ִׁש ְבטוֹ ִהי ו ְּׁש ַרת עֲ לוֹ ִהי רוּחַ נְ בוּאָ ה ִמן קֳ ָדם יְ ָי:

ֹאמר נְאֻ ם ִּב ְל ָעם ְּבנוֹ ְב ֹ
)ג( וַ יִ ּ ּ ָ ׂשא ְמ ׁ ָשלוֹ וַ יּ ַ
שא
ער ּונְאֻ ם הַ ּגֶ בֶ ר ְׁשתֻ ם הָ ָעיִ ן) :ג( וַ יִ ּ ּ ָ ׂ
אֲמר אֵ ַמר ִּב ְל ָעם
ֹאמר נְ אֻ ם ִ ּב ְל ָעם ְ ּבנוֹ ְבעֹר ּונְ אֻ ם הַ ּגֶבֶ ר ְׁשתֻ ם הָ ָעיִ ן) :ג( וּנְ ַטל ַמ ְתלֵ ּה וַ ַ
ְמ ׁ ָשלוֹ וַ יּ ַ
ְּב ֵר ּה ְּבעוֹ ר וְ אֵ ַמר ּגַ ְב ָרא ְ ּד ׁ ַש ּ ִפיר חָ זֵי:

לוי ֵעינָיִ ם) :ד( נְ אֻ ם ׁשֹמֵ ַע
)ד( נְ אֻ ם ׁש ֵֹמ ַע ִא ְמ ֵרי אֵ ל ׁ ֶ
אֲשר ַמ ֲחזֵה ׁ ַש ַ ּדי ֶי ֱחזֶה ֹנפֵ ל ּוגְ ּ
קֳדם
ימר ִמן קֳ ָדם אֵ ל וְ חֵ ז ּו ִמן ָ
לוי עֵ ינָיִ ם) :ד( אֵ ַמר ִ ּד ְׁש ַמע ֵמ ַ
ִא ְמ ֵרי אֵ ל אֲ ׁ ֶשר ַמ ֲחזֵה ׁ ַש ַ ּדי ֶי ֱחזֶה ֹנפֵ ל ּוגְ ּ
ׁ ַש ַ ּדי חָ זֵי ְׁש ִכיב ו ִּמ ְתגְּ לֵ י לֵ ּה:

ֹת ָ
ֹבו אֹ הָ לֶ ָ
יך יַעֲ קֹב ִמ ְׁש ְּכ ֹנ ֶת ָ
ֹבו אֹ הָ לֶ ָ
יך
יך יַעֲ קֹב ִמ ְׁש ְּכנ ֶ
)ה( ַמה ּט ּ
יך יִ שְׂ ָראֵ ל) :ה( ַמה ּט ּ
ְ
ְ
ְ
יש ָריך יִ שְׂ ָראֵ ל:
יִ שְׂ ָראֵ ל) :ה( ָמא ָטבָ א אַ ְר ָעך )נ"א ִמ ְׁש ְּכנָך( יַעֲ קֹב ּ ֵבית ֵמ ְׁ
יו ְּכגַ ּנֹת עֲ לֵ י נָהָ ר ַּכאֲ הָ ִלים נ ַָטע יְ הֹוָ ה ַּכ ֲא ָרזִ ים עֲ לֵ י ָמיִ ם:
)ו( ִּכנְ חָ ִלים נִ ּ ָט ּ
מיִ ם) :ו( ְּכ ַנח ֲִלין
יו ְּכגַ ּנֹת עֲ לֵ י נָהָ ר ַּכאֲהָ ִלים נ ַָטע יְ הֹוָ ה ַּכא ֲָרזִ ים עֲ לֵ י ָ
ִּכנְ חָ ִלים נִ ּ ָט ּ

)ו(

יבין ַעל ַמ ָ ּיא:
ְ ּד ִמ ַ ּד ְּב ִרין ְּכגִ ּנַת ׁ ַש ְקיָא ְד ַעל ּ ְפ ָרת ְּכבו ְּס ַמ ּיָא ִ ּדנְ צִ יב יְ ָי ְּכאַ ְרזִ ין ִ ּדנְ צִ ִ
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חק לישראל – פרשת בלק יום ו'
ַשא ַמ ְלכֻ תוֹ ) :ז( יִ זַּל
)ז( יִ זַּל ַמיִ ם ִמ ָ ּד ְליָו וְ ז ְַרעוֹ ְּב ַמיִ ם ַר ִּבים וְ ָירֹם ֵמאֲגַ ג ַמ ְלכּ וֹ וְ ִת ּנ ּ ֵ ׂ
ַשא ַמ ְלכֻ תוֹ ) :ז( יִ ְס ּגֵי ַמ ְל ָּכא ְ ּדיִ ְת ַר ָּבא
ַמיִ ם ִמ ָ ּד ְליָ ו וְ ז ְַרעוֹ ְ ּב ַמיִ ם ַר ִ ּבים וְ ָירֹם ֵמ ֲאגַ ג ַמ ְלכּ וֹ וְ ִת ּנ ּ ֵ ׂ
יאין וְ יִ ְתקוֹ ף מֵ אֲ גַ ג ַמ ְל ּ ֵכ ּה וְ ִת ְתנְ טֵ ל ַמ ְלכו ֵּת ּה:
ִמ ְּבנוֹ ִהי וְ יִ ְׁשלוֹ ט ְּב ַע ְמ ִמין סַ גִּ ִ

)ח( אֵ ל מוֹ צִ יאוֹ ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם ְּכתוֹ עֲ פֹ ת ְראֵ ם לוֹ יֹאכַ ל ּגוֹ יִ ם צָ ָריו וְ ַעצְ מ ֵֹתיהֶ ם יְ גָ ֵרם
ציו יִ ְמחָ ץ) :ח( אֵ ל מוֹ צִ יאוֹ ִמ ּ ִמ ְצ ַריִ ם ְּכתוֹ עֲ פֹ ת ְראֵ ם לוֹ יֹאכַ ל ּגוֹ יִ ם צָ ָריו וְ ַעצְ מ ֵֹתיהֶ ם
וְ ִח ָ ּ
ֵיכלוּן ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל נִ ְכסֵ י ַע ְמ ַמ ּיָא
ציו יִ ְמחָ ץ) :ח( אֱלָ הָ א ְ ּדאַ ּ ֵפ ִק ּנוּן ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם ּ ָת ְק ּ ָפא וְ רו ָּמא ִ ּדילֵ ּה י ְ
יְ גָ ֵרם וְ ִח ָ ּ
סַ נְ אֵ יהוֹ ן ו ְּב ִבזַּת ַמ ְל ּ ֵכיהוֹ ן יִ ְת ּ ַפנְּ קוּן וְ אַ ְר ַע ְתהוֹ ן ַי ְח ְסנוּן:
)ט (

נו ְמבָ רֲ כֶ ָ
יך
וכלָ ִביא ִמי יְ ִק ֶ
ָּכ ַרע ׁ ָשכַ ב ַּכאֲ ִרי ּ ְ
ימ ּ ּ

רוך וְ אֹ ֲר ֶר ָ
יך בָ ּ ְ
נו ְמבָ ֲרכֶ ָ
יך
וכלָ ִביא ִמי יְ ִק ֶ
ׁ ָשכַ ב ַּכא ֲִרי ּ ְ
ימ ּ ּ

רוך וְ אֹ רֲ ֶר ָ
בָ ּ ְ
רור) :ט( ָּכ ַרע
יך אָ ּ
רור) :ט( יְ נוּחַ יִ ְׁש ֵרי ִב ְתקוֹ ף ְּכאַ ְר ָיא
אָ ּ

יטין:
יט ְך יְ הוֹ ן ִל ִ
יכין וְ ִל ָ
ֵיה ְּב ִריכָ ְך יְ הוֹ ן ְּב ִר ִ
יתא לֵ ית ַמ ְלכ ּו ִד ְתז ְַעזְ ִעינ ּ
ו ְּכלֵ ָ

ֹאמר ָּבלָ ק אֶ ל ִּב ְל ָעם לָ קֹב אֹ יְ בַ י
)י( וַ יִ ּחַ ר אַ ף ָּבלָ ק אֶ ל ִּב ְל ָעם וַ יִ ּ ְס ּפֹק אֶ ת ַּכ ּ ָפיו וַ יּ ֶ
את ָ
לש ּ ְפ ָע ִמים) :י( וַ יִ ּחַ ר אַ ף ָּבלָ ק אֶ ל ִ ּב ְל ָעם וַ יִ ּ ְס ּפֹק אֶ ת
יך וְ ִה ּנֵה ּ ֵב ַר ְכ ּ ָת בָ ֵר ְך זֶה ׁ ָש ׁ
ְק ָר ִ

את ָ
לש ּ ְפ ָע ִמים) :י( ו ְּתקֵ ף
יך וְ ִה ּנֵה ּ ֵב ַר ְכ ּ ָת בָ ֵר ְך זֶה ׁ ָש ׁ
ֹאמר ָּבלָ ק אֶ ל ִ ּב ְל ָעם לָ קֹב אֹ יְ בַ י ְק ָר ִ
ַּכ ּפָ יו וַ יּ ֶ
ְ
יתך וְ הָ א ָּב ָרכָ א ְמבָ ְרכַ ת ְלהוֹ ן ְ ּדנַן
אֲמר ָּבלָ ק ְל ִב ְל ָעם ְל ֵמילַ ט סַ נְ אַ י ְק ִר ָ
רוּגְ זָא ְדבָ לָ ק ְּב ִב ְל ָעם ו ְּׁשקָ ִפ ּנוּן ִלידוֹ ִהי וַ ַ
ְּתלַ ת זִ ְמנִ ין:
)יא(

וְ ַע ּ ָתה ְּב ַרח ְל ָך אֶ ל ְמקוֹ ֶמ ָך אָ ַמ ְר ִּתי ַּכ ּ ֵבד אֲ כַ ּ ֶב ְד ָך וְ ִה ּנֵה ְמנָעֲ ָך יְ הֹוָ ה ִמ ָּכבוֹ ד:

)יא( וְ ַע ּ ָתה ְּב ַרח ְל ָך אֶ ל ְמקוֹ ֶמ ָך אָ ַמ ְר ִּתי ַּכ ּ ֵבד אֲ כַ ּ ֶב ְד ָך וְ ִה ּנֵה ְמנָעֲ ָך יְ הֹוָ ה ִמ ָּכבוֹ ד:
לָ ְך ְלאַ ְת ָר ְך אֲ ָמ ִרית יְ קָ ָרא אֲ י ְ ַּק ִר ּנ ְָך וְ הָ א ְמנ ָָע ְך יְ ָי ִמן יְ קָ ר:

)יא( ו ְּכ ַען ִאזֵיל

ֹאמר ִּב ְל ָעם אֶ ל ָּבלָ ק הֲ לֹא ּגַ ם אֶ ל ַמ ְלאָ כֶ ָ
ֲשר ׁ ָשלַ ְח ּ ָת אֵ לַ י ִ ּד ַּב ְר ִּתי
יך א ׁ ֶ
)יב( וַ יּ ֶ
ָ
לֵ אמֹר) :יב( וַ ּיֹאמֶ ר ִ ּב ְל ָעם אֶ ל ָּבלָ ק הֲ לֹא ּגַ ם אֶ ל ַמ ְלאָ כֶ יך אֲ ׁ ֶשר ׁ ָשלַ ְח ּ ָת אֵ לַ י ִ ּד ַּב ְר ִּתי לֵ אמֹר:
ימר:
אֲמר ִּב ְל ָעם ְלבָ לָ ק הֲלָ א אַ ף ְל ִאזְ גַ ָד ְך ִ ּדי ׁ ַש ְ ּלחַ ת ְלוָ ִתי ַמ ֵּל ִלית ְלמֵ ָ
)יב( וַ ַ

אוכַ ל לַ עֲ ֹבר אֶ ת ּ ִפי יְ הֹוָ ה
)יג( ִאם יִ ּ ֶתן ִלי בָ לָ ק ְמלֹא בֵ יתוֹ ּ ֶכסֶ ף וְ זָהָ ב לֹא ּ
לַ עֲ שׂ וֹ ת טוֹ בָ ה אוֹ ָר ָעה ִמ ִ ּל ִּבי אֲ ׁ ֶ
שר יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֹ תוֹ אֲ ַד ּ ֵבר) :יג( ִאם יִ ּ ֶתן ִלי בָ לָ ק
ֲשר
אוכַ ל לַ עֲ ֹבר אֶ ת ּ ִפי יְ הֹוָ ה לַ עֲ שׂ וֹ ת טוֹ בָ ה אוֹ ָר ָעה ִמ ִ ּל ִּבי א ׁ ֶ
ְמלֹא בֵ יתוֹ ּ ֶכסֶ ף וְ זָהָ ב לֹא ּ
ית ּה ְּכסַ ף ו ְּדהַ ב לֵ ית ִלי ְר ׁש ּו ְל ֶמ ְע ַּבר ַעל גְּ ז ֵַרת
יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֹ תוֹ אֲ ַד ּ ֵבר) :יג( ִאם יִ ּ ֶתן ִלי בָ לָ ק ְמלֵ י בֵ ֵ
אֲמ ּ ֵלל:
ָת ּה ַ
יש ּ ָתא ֵמ ְרעו ִּתי ִדי יְ ַמלֵ ל יְ ָי י ֵ
ימ ָרא ַדיְ ָי ְל ֶמ ְע ַּבד ַט ְב ּ ָתא אוֹ ִּב ְׁ
ֵמ ְ

שה הָ ָעם הַ זֶּה ְל ַע ּ ְמ ָך ְּבאַ ח ֲִרית
ֲשר יַעֲ ֶ ׂ
יעצְ ָך א ׁ ֶ
)יד( וְ ַע ּ ָתה ִהנְ נִ י הוֹ לֵ ְך ְל ַע ּ ִמי ְלכָ ה ִא ָ
שה הָ ָעם הַ זֶּה ְל ַע ּ ְמ ָך ְּבאַ ח ֲִרית
ֲשר יַעֲ ֶ ׂ
יעצְ ָך א ׁ ֶ
ָמים) :יד( וְ ַע ּ ָתה ִהנְ נִ י הוֹ לֵ ְך ְל ַע ּ ִמי ְלכָ ה ִא ָ
הַ ּי ִ

יתא אֲ ַמ ְל ִכינ ְָך ָמא ְד ַת ְע ּ ֵבד וַ אֲ חַ ּוֵי לָ ְך ָמא ְדי ְַע ּ ֵבד ַע ּ ָמא הָ ֵדין ְל ַע ּ ָמ ְך
ָמים) :יד( ו ְּכ ַען הָ א אֲ נָא אָ זֵל ְל ַע ּ ִמי ִא ָ
הַ יּ ִ
ְּבסוֹ ף יוֹ ַמ ּיָא:

שא
ֹאמר נְאֻ ם ִ ּב ְל ָעם ְ ּבנוֹ בְ עֹר ּונְ אֻ ם הַ ּגֶבֶ ר ְׁשתֻ ם הָ ָעיִ ן) :טו( וַ יִ ּ ּ ָ ׂ
)טו( וַ יִ ּ ּ ָ ׂשא ְמ ׁ ָשלוֹ וַ יּ ַ
ֹאמר נְ אֻ ם ִ ּב ְל ָעם ְ ּבנוֹ ְבעֹר ּונְ אֻ ם הַ ּגֶבֶ ר ְׁשתֻ ם הָ ָעיִ ן) :טו( וּנְ ַטל ַמ ְתלֵ ּה וַ אֲ ַמר אֵ ַמר ִּב ְל ָעם
ְמ ׁ ָשלוֹ וַ ּי ַ
ְּב ֵר ּה ְּבעוֹ ר וְ אֵ ַמר ּגַ ְב ָרא ְ ּד ׁ ַש ּ ִפיר חָ זֵי:
)טז(

לוי ֵעינָיִ ם:
נְ אֻ ם ׁש ֵֹמ ַע ִא ְמ ֵרי אֵ ל וְ י ֵֹד ַע ַ ּד ַעת עֶ ְליוֹ ן ַמ ֲחזֵה ׁ ַש ַ ּדי ֶי ֱחזֶה נֹפֵ ל ּוגְ ּ

לוי ֵעינָיִ ם:
)טז( נְ אֻ ם ׁשֹמֵ ַע ִא ְמ ֵרי אֵ ל וְ י ֵֹד ַע ַ ּד ַעת ֶע ְליוֹ ן ַמ ֲחזֵה ׁ ַש ַ ּדי ֶי ֱחזֶה נֹפֵ ל ּוגְ ּ

)טז( אֵ ַמר ִ ּד ְׁש ַמע

קֳדם ׁ ַש ַ ּדי חָ זֵי ְׁש ִכיב ו ִּמ ְתגְּ לֵ י לֵ ּה:
קֳדם ִע ָּלאָ ה חֵ ז ּו ִמן ָ
ידע ַמ ַ ּדע ִמן ָ
קֳדם אֵ ל וִ ַ
ימר ִמן ָ
ֵמ ַ

נו וְ לֹא קָ רוֹ ב ָ ּד ַר ְך כּ וֹ כָ ב ִמיַּעֲ קֹב וְ קָ ם ׁ ֵשבֶ ט ִמיִ ּשְׂ ָראֵ ל
נו וְ לֹא ַע ּ ָתה א ֲׁש ּ ֶ
ור ּ ּ
)יז( אֶ ְראֶ ּ ּ
נו וְ לֹא קָ רוֹ ב ָ ּד ַרךְ
נו וְ לֹא ַע ּ ָתה א ֲׁש ּ ֶ
אֲתי מוֹ אָ ב וְ קַ ְרקַ ר ָּכל ְּבנֵי ׁ ֵ
ומחַ ץ ּ ַפ ֵ
ּ ָ
ור ּ ּ
שת) :יז( אֶ ְראֶ ּ ּ
ית ּה וְ לָ א ְכ ַען
שת) :יז( חֲזִ ֵ
ומחַ ץ ּפַ ֲא ֵתי מוֹ אָ ב וְ קַ ְרקַ ר ָּכל ְ ּבנֵי ׁ ֵ
כּ וֹ כָ ב ִמיַ ּעֲ קֹב וְ קָ ם ׁ ֵשבֶ ט ִמיִ ּשְׂ ָראֵ ל ּ ָ
ית ּה וְ לָ א ִאיתוֹ ִהי קָ ִריב ַּכד יְ קוּם ַמ ְל ָּכא ִמ ּיַעֲ קֹב וְ יִ ְת ַר ָּבא ְמ ִׁשיחָ א ִמיִ ּשְׂ ָראֵ ל וְ יִ ְקטוֹ ל ַר ְב ְרבֵ י מוֹ אָ ב וְ יִ ְׁשלוֹ ט
ְס ִכ ֵ
ְּבכָ ל ְּבנֵי ֱאנ ׁ ָָשא:
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חק לישראל – פרשת בלק יום ו'
ֹשה חָ יִ ל) :יח( וְ הָ יָה
ש ִעיר אֹ יְ בָ יו וְ יִ שְׂ ָראֵ ל ע ֶ ׂ
)יח( וְ הָ יָה אֱדוֹ ם יְ ֵר ׁ ָשה וְ הָ יָה יְ ֵר ׁ ָשה ֵ ׂ
ש ִעיר
ֹשה חָ יִ ל) :יח( וִ יהֵ י אֱדוֹ ם יְ ֻר ּ ָתא וִ יהֵ י יְ ֻר ּ ָתא ֵ ׂ
ש ִעיר אֹ יְ בָ יו וְ יִ שְׂ ָראֵ ל ע ֶ ׂ
אֱדוֹ ם יְ ֵר ׁ ָשה וְ הָ יָה יְ ֵר ׁ ָשה ֵ ׂ
ְלבַ עֲ לֵ י ְדבָ בוֹ ִהי וְ יִ שְׂ ָראֵ ל יַצְ לַ ח ְּבנִ ְכ ִסין:

מ ִעיר) :יט( וְ י ְֵר ְ ּד ִמ ַיּעֲ קֹב וְ הֶ א ֱִביד ָ ׂש ִריד ֵמ ִעיר:
ש ִריד ֵ
)יט( וְ י ְֵר ְ ּד ִמ ּיַעֲ קֹב וְ הֶ א ֱִביד ָ ׂ

)יט(

וְ יֵחוּת חַ ד ִמ ְ ּדבֵ ית יַעֲ קֹב וְ יוֹ בֵ ד ְמ ׁ ֵשזֵב ִמ ִ ּק ְריַת ַע ְמ ַמ ּיָא:

אשית ּגוֹ יִ ם עֲ ָמלֵ ק וְ אַ ח ֲִריתוֹ עֲ ֵדי
ֹאמר ֵר ִׁ
)כ( וַ יּ ְַרא אֶ ת עֲ ָמלֵ ק וַ יִ ּ ּ ָ ׂשא ְמ ׁ ָשלוֹ וַ ּי ַ
מלֵ ק וְ אַ חֲ ִריתוֹ עֲ ֵדי אֹ בֵ ד) :כ(
אשית ּגוֹ יִ ם עֲ ָ
ֹאמר ֵר ִׁ
שא ְמ ׁ ָשלוֹ וַ ּי ַ
אֹ בֵ ד) :כ( וַ ּי ְַרא אֶ ת עֲ ָמלֵ ק וַ יִ ּ ּ ָ ׂ
יש ְק ָרבַ ּיָא ְדיִ שְׂ ָראֵ ל הֲ וָ ה עֲ ַמ ְלקָ אָ ה וְ סוֹ פֵ ּה ְל ָע ְל ָמא יֵיבָ ד:
וַ ֲחזָא יָת עֲ ַמ ְלקָ אָ ה וּנְ ַטל ַמ ְתלֵ ּה וַ אֲ ַמר ֵר ׁ
)כא(

יתן מוֹ ׁ ָשבֶ ָך וְ שִׂ ים ַּב ּ ֶסלַ ע ִק ּנ ֶָך:
ֹאמר אֵ ָ
וַ יּ ְַרא אֶ ת הַ ּקֵ ינִ י וַ יִ ּ ּ ָ ׂשא ְמ ׁ ָשלוֹ וַ יּ ַ

יתן מוֹ ׁ ָשבֶ ָך וְ שִׂ ים ַּב ּסֶ לַ ע ִק ּנ ֶָך:
ֹאמר אֵ ָ
שא ְמ ׁ ָשלוֹ וַ יּ ַ
וַ יַ ּ ְרא אֶ ת הַ ּקֵ ינִ י וַ יִ ּ ּ ָ ׂ
ַמ ְתלֵ ּה וַ אֲ ַמר ּ ַת ִ ּקיף ּ ֵבית מוֹ ְתבָ ְך וְ ׁ ַש ִּוי ִב ְכ ַר ְך ּ ַת ִ ּקיף ְמדוֹ ָר ְך:

)כא(

)כא( וַ ֲחזָא יָת ׁ ַש ְל ָמאָ ה וּנְ ַטל

)כב( ִּכי ִאם יִ ְהיֶה ְלבָ עֵ ר קָ יִ ן ַעד ָמה אַ ּ ׁש ּור ִּת ְׁש ּ ֶב ָּך) :כב( ִּכי ִאם יִ ְהיֶה ְלבָ עֵ ר קָ יִ ן ַעד
אֲרי ִאם יְ הֵ י ְל ׁ ֵשצָ אָ ה ׁ ַש ְל ָמאָ ה ַעד ָמא אֲ תו ָּראָ ה יִ ְׁש ִּב ּנ ְָך:
ָמה אַ ּ ׁש ּור ִּת ְׁש ּ ֶב ָּך) :כב( ֵ
ֹאמר אוֹ י ִמי
שא ְמ ׁ ָשלוֹ וַ ּי ַ
שמוֹ אֵ ל) :כג( וַ יִ ּ ּ ָ ׂ
ֹאמר אוֹ י ִמי יִ חְ יֶה ִמ ּ ֻׂ
)כג( וַ יִ ּ ּ ָ ׂשא ְמ ׁ ָשלוֹ וַ ּי ַ
יִ ְחיֶה ִמ ּ ֻׂ
אֲמר וַ י ְלחַ ּיָבַ ּיָא ְ ּדיֵחוֹ ן ַּכד יַעֲ ּ ֵבד אֱלָ הָ א יָת ִא ּ ֵלין:
שמוֹ אֵ ל) :כג( וּנְ ַטל ַמ ְתלֵ ּה וַ ַ
הוא עֲ ֵדי אֹ בֵ ד) :כד( וְ צִ ים ִמיַ ּד
נו ֵעבֶ ר וְ גַ ם ּ
נו אַ ּ ׁש ּור וְ ִע ּ ּ
)כד( וְ צִ ים ִמיַּד ִּכ ִּתים וְ ִע ּ ּ
יע ּנוּן ְלאָ תוּר
יען יִ צְ ָט ְרחַ ן ֵמרוֹ ָמאֵ י וִ ַ
הוא עֲ ֵדי אֹ בֵ ד) :כד( וְ ִס ַ
נו ֵעבֶ ר וְ גַ ם ּ
נו אַ ּ ׁש ּור וְ ִע ּ ּ
ִּכ ִּתים וְ ִע ּ ּ
ֵיבדוּן:
וְ יִ ְׁש ּ ַת ְע ְּבדוּן ְל ֵעבַ ר ּ ְפ ָרת וְ ַאף ִא ּנוּן ְל ָע ְל ָמא י ְ

ָשב ִל ְמקֹמוֹ וְ גַ ם ָּבלָ ק הָ לַ ְך ְל ַד ְרכּ וֹ ) :כה( וַ יָ ּקָ ם ִ ּב ְל ָעם וַ ּיֵלֶ ְך
)כה( וַ יָּקָ ם ִּב ְל ָעם וַ יֵּלֶ ְך וַ יּ ׁ ָ
שב ִל ְמקֹמוֹ וְ גַ ם ָּבלָ ק הָ לַ ְך ְל ַד ְרכּ וֹ ) :כה( וְ קָ ם ִּב ְל ָעם וַ אֲ זַל וְ ָתב ְלאַ ְת ֵר ּה וְ אַ ף ָּבלָ ק אֲ זַל ְלאָ ְרחֵ ּה:
וַ יָ ּ ׁ ָ
ֵשב יִ שְׂ ָראֵ ל
ֵשב יִ שְׂ ָראֵ ל ַּב ּ ִׁש ִּטים וַ יָּחֶ ל הָ ָעם ִלזְ נוֹ ת אֶ ל ְ ּבנוֹ ת מוֹ אָ ב) :א( וַ יּ ׁ ֶ
כה )א( וַ יּ ׁ ֶ
יתב יִ שְׂ ָראֵ ל ְּב ִׁש ִּטין וְ ׁ ָש ֵרי ַע ּ ָמא ְל ִמ ְט ֵעי ָּב ַתר ְּבנַת
ַּב ּ ִׁש ִּטים וַ יָּחֶ ל הָ ָעם ִלזְ נוֹ ת אֶ ל ְ ּבנוֹ ת מוֹ אָ ב) :א( וִ ֵ
מוֹ אָ ב:

ֲוו לֵ אלֹהֵ יהֶ ן) :ב( וַ ִּת ְק ֶראןָ
אן לָ ָעם ְלזִ ְבחֵ י אֱ לֹהֵ יהֶ ן וַ ּיֹאכַ ל הָ ָעם וַ יִ ּ ְׁש ּ ַתח ּ
)ב( וַ ִּת ְק ֶר ָ
ֲוו לֵ אלֹהֵ יהֶ ן) :ב( ו ְּק ָרא )נ"א ,ו ְּק ָראָ ן( ְל ַע ּ ָמא ְל ִד ְבחֵ י
לָ ָעם ְלזִ ְבחֵ י ֱאלֹהֵ יהֶ ן וַ ּיֹאכַ ל הָ ָעם וַ יִ ּ ְׁש ּ ַתח ּ
ַטעֲ וַ ְתהוֹ ן וַ אֲ כַ ל ַע ּ ָמא ו ְּסגִ יד ּו ְל ַטעֲ וַ ְתהוֹ ן:

צ ֶמד יִ שְׂ ָראֵ ל ְלבַ ַעל ּ ְפעוֹ ר וַ יִ ּחַ ר אַ ף יְ הֹוָ ה ְ ּביִ שְׂ ָראֵ ל) :ג( וַ יִ ּ ָ ּצ ֶמד יִ שְׂ ָראֵ ל ְלבַ ַעל
)ג( וַ יִ ּ ָ ּ
ּ ְפעוֹ ר וַ יִ ּחַ ר אַ ף יְ הֹוָ ה ְּביִ שְׂ ָראֵ ל) :ג( וְ ִא ְתחַ ַּבר יִ שְׂ ָראֵ ל ְלבַ עֲ לָ א ְפעוֹ ר ו ְּתקֵ ף ָרגְ זָא ַדיְ ָי ְּביִ שְׂ ָראֵ ל:

אשי הָ ָעם וְ הוֹ קַ ע אוֹ ָתם לַ יהֹוָ ה ֶנגֶד
משה קַ ח אֶ ת ָּכל ָר ׁ ֵ
ֶׁ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל
)ד( וַ יּ ֶ
אשי
משה קַ ח אֶ ת ָּכל ָר ׁ ֵ
ָשֹב חֲרוֹ ן אַ ף יְ הֹוָ ה ִמיִ ּשְׂ ָראֵ ל) :ד( וַ יֹּאמֶ ר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
הַ ּ ׁ ָש ֶמ ׁש וְ י ׁ
ֹשה ְ ּדבַ ר
אֲמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
ָשֹב חֲ רוֹ ן אַ ף יְ הֹוָ ה ִמיִ ּשְׂ ָראֵ ל) :ד( וַ ַ
הָ ָעם וְ הוֹ קַ ע אוֹ ָתם לַ יהֹוָ ה ֶנגֶד הַ ּ ׁ ָשמֶ ׁש וְ י ׁ
קֳדם יְ ָי לָ קֳ בֵ ל ִׁש ְמ ׁ ָשא וִ יתוּב ְּתקוֹ ף רוּגְ זָא ַדיְ ָי ִמיִ ּשְׂ ָראֵ ל:
ישי ַע ּ ָמא וְ דוּן ו ְּקטוֹ ל ְ ּדחַ ּיַב ְקטוֹ ל ָ
יָת ָּכל ֵר ׁ ֵ

ָשיו הַ נִּ צְ ָמ ִדים ְלבַ ַעל ּ ְפעוֹ ר:
יש ֲאנ ׁ ָ
גו ִא ׁ
ֹאמר ׁ ֶ
)ה( וַ יּ ֶ
משה אֶ ל ׁשֹפְ טֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל ִה ְר ּ
ָשיו הַ נִּ צְ ָמ ִדים ְלבַ ַעל ּ ְפעוֹ ר:
יש ֲאנ ׁ ָ
גו ִא ׁ
ֶׁ
ֹאמר
וַ יּ ֶ
משה אֶ ל ׁש ְֹפטֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל ִה ְר ּ

)ה (

)ה (

ֹשה
וַ אֲ ַמר מ ׁ ֶ

ְל ַד ָ ּינֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְקטוּל ּו גְּ בַ ר ּגַ ְברוֹ ִהי ְ ּד ִא ְתחַ ָּבר ּו ְלבַ עֲ לָ א ְפעוֹ ר:

משה
ֶׁ
יש ִמ ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ָּבא וַ יּ ְַק ֵרב אֶ ל אֶ חָ יו אֶ ת הַ ּ ִמ ְדיָנִ ית ְל ֵעינֵי
)ו( וְ ִה ּנֵה ִא ׁ
יש ִמ ְּבנֵי
ול ֵעינֵי ָּכל עֲ ַדת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ הֵ ּ ָמה ֹב ִכים ּ ֶפ ַתח אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד) :ו( וְ ִה ּנֵה ִא ׁ
ְּ
ול ֵעינֵי ָּכל עֲ ַדת ְּבנֵי
משה ּ ְ
ֶׁ
יִ שְׂ ָראֵ ל ָּבא וַ יּ ְַק ֵרב אֶ ל אֶ חָ יו אֶ ת הַ ּ ִמ ְדיָנִ ית ְל ֵעינֵי
אֲתא וְ קָ ֵרב ְלוָ ת אֲ חוֹ ִהי יָת
עד) :ו( וְ הָ א ּגַ ְב ָרא ִמ ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ָ
יִ שְׂ ָראֵ ל וְ הֵ ּ ָמה בֹכִ ים ּ ֶפ ַתח אֹ הֶ ל מוֹ ֵ
ֹשה ו ְּל ֵעינֵי ָּכל ְּכנִ ְׁש ּ ָתא ִד ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ ִא ּנוּן ָּבכָ ן ִּב ְת ַרע ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא:
ֵיתא ְל ֵעינֵי מ ׁ ֶ
ִמ ְד ָינ ָ
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)ז(

וַ יּ ְַרא ּ ִפינְחָ ס ּ ֶבן אֶ ְל ָעזָר ּ ֶבן אַ ֲהרֹן הַ כּ ֹהֵ ן וַ יָּקָ ם ִמ ּתוֹ ְך הָ עֵ ָדה וַ יִ ּ ּקַ ח ר ַֹמח ְּביָדוֹ :

)ז( וַ יּ ְַרא ּ ִפינְ חָ ס ּ ֶבן אֶ ְל ָעזָר ּ ֶבן אַ הֲ רֹן הַ כּ ֹהֵ ן וַ ּיָקָ ם ִמ ּתוֹ ְך הָ ֵע ָדה וַ יִ ּ ּקַ ח ר ַֹמח ְ ּב ָידוֹ :

)ז( וַ ֲחזָא ּ ִפינְ חָ ס

יד ּה:
ַּבר אֶ ְל ָעזָר ַּבר אַ הֲ רֹן ַּכהֲ נָא וְ קָ ם ִמ ּגוֹ ְכנִ ְׁש ּ ָתא וּנְ סֵ יב ָר ְמחָ א ִּב ֵ

יש יִ שְׂ ָראֵ ל וְ אֶ ת
יש יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ל הַ ּקֻ ָּבה וַ יִ ּ ְדקֹר אֶ ת ְׁשנֵיהֶ ם אֵ ת ִא ׁ
)ח( וַ ָיּבֹא אַ חַ ר ִא ׁ
יש יִ שְׂ ָראֵ ל
שה אֶ ל קֳבָ ָת ּה וַ ּ ֵת ָעצַ ר הַ ּ ַמ ּגֵ פָ ה ֵמ ַעל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :ח( וַ ָ ּי ֹבא אַ חַ ר ִא ׁ
הָ ִא ּ ׁ ָ
יש יִ שְׂ ָראֵ ל וְ אֶ ת הָ ִא ּ ׁ ָשה אֶ ל קֳ בָ ָת ּה וַ ּתֵ ָעצַ ר הַ ּ ַמ ּגֵפָ ה ֵמ ַעל
אֶ ל הַ ּקֻ ָּבה וַ יִ ּ ְדקֹר אֶ ת ְׁשנֵיהֶ ם אֵ ת ִא ׁ
ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :ח( וְ ַעל ָּב ַתר ּגַ ְב ָרא בַ ר יִ שְׂ ָראֵ ל ְלקוּבָ ָתא ו ְּבזַע יָת ּ ַת ְרוֵיהוֹ ן יָת ּגַ ְב ָרא בַ ר יִ שְׂ ָראֵ ל וְ יָת ִא ְּת ָתא
ִל ְמ ָעהָ א וְ ִא ְת ְּכ ִלי מוֹ ָתנָא ֵמ ַעל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:

יו הַ ּמֵ ִתים ַּב ּ ַמ ּגֵפָ ה אַ ְר ָּב ָעה
יו הַ ּ ֵ
מ ִתים ַּב ּ ַמ ּגֵ פָ ה אַ ְר ָּב ָעה וְ ֶעשְׂ ִרים אָ לֶ ף) :ט( וַ יִ ּ ְה ּ
)ט( וַ יִ ּ ְה ּ
וְ עֶ שְׂ ִרים אָ לֶ ף) :ט( וַ הֲווֹ ְד ִמית ּו ְבמוֹ ָתנָא ַעשְׂ ִרין וְ אַ ְר ְּב ָעא אַ ְל ִפין:

רש"י
)יג( וקבנו לי  -לשון צווי קללהו לי:
)יד( שדה צופים  -מקום גבוה היה ששם
הצופה עומד לשמור אם יבא חיל על העיר:
ראש הפסגה  -בלעם לא היה קוסם כבלק
ראה בלק שעתידה פרצה להפרץ בישראל
משם ששם מת משה .כסבור ששם תחול
עליהם הקללה וזו היא הפרצה שאני רואה:
)טו( אקרה כה  -מאת הקב"ה :אקרה -
לשון אתפעל:
)טז( וישם דבר בפיו  -ומה היא השימה
הזאת ומה חסר המקרא באמרו שוב אל בלק
וכה תדבר אלא כשהיה שומע שאינו נרשה
לקלל אמר מה אני חוזר אצל בלק לצערו ונתן
לו הקב"ה רסן וחכה בפיו כאדם הפוקס
בהמה בחכה להוליכה אל אשר ירצה א"ל על
כרחך תשוב אל בלק:
)יז( ושרי מואב אתו  -ולמעלה הוא אומר
וכל שרי מואב כיון שראו שאין בו תקוה הלכו
להם מקצתם ולא נשארו אלא מקצתם :מה
דבר ה' ) -במ"ר( לשון צחוק הוא זה כלומר
אינך ברשותך:
)יח( קום בלק  -כיון שראהו מצחק בו נתכוון
לצערו עמוד על רגליך אינך רשאי לישב ואני
שלוח אליך בשליחותו של מקום :בנו צפר -
לשון מקרא הוא זה כמו )תהלים קד( חיתו
יער )בראשית א( וחיתו ארץ )תהלים קיד(
למעינו מים:
)יט( לא איש אל וגו'  -כבר נשבע להם
להביאם ולהורישם ארץ שבעה אומות ואתה

סבור להמיתם במדבר :ההוא אמר וגו' -
בלשון תימה ותרגומו ותיבין ומתמלכין חוזרים
ונמלכין לחזור בהם:
)כ( הנה ברך לקחתי  -אתה שואלני מה דבר
ה' קבלתי ממנו לברך אותם )ס"א ברך כמו
לברך( :וברך ולא אשיבנה  -הוא ברך אותם
ואני לא אשיב את ברכתו :וברך  -כמו וברך
וכן הוא גזרת רי"ש כמו )תהלי' עד( אויב
חרף כמו חרף וכן )שם י( ובוצע ברך המהלל
ומברך את הגוזל ואומר אל תירא כי לא
תענש שלום יהיה לך מרגיז הוא להקב"ה.
ואין לומר ברך שם דבר שא"כ היה נקוד
בפתח קטן )ר"ל סגול תחת הרי"ש( וטעמו
למעלה אבל לפי זהוא לשון פעל הוא נקוד
קמץ קטן )ר"ל צירה( וטעמו למטה:
)כא( לא הביט און ביעקב וגו  -כתרגומו.
ד"א אחרי פשוטו הוא נדרש מדרש נאה :לא
הביט  -הקב"ה און שביעקב שכשהן עוברין
על דבריו אינו מדקדק אחריהם להתבונן
באוניות שלהם ובעמלן שהם עוברים על דתו:
עמל  -לשון עבירה כמו הרה עמל .כי את
העמל וכעס תביט .לפי שהעבירה היא עמל
לפני המקום :ה' אלהיו עמו  -אפילו
מכעיסין וממרים לפניו אינו זז מתוכן:
ותרועת מלך בו  -לשון חבה ורעות כמו
רעה דוד .אוהב דוד .ויתנה למרעהו .וכן
תרגם אונקלוס ושכינת מלכהון ביניהון:
)כב( אל מוציאם ממצרים  -אתה אמרת הנה
עם יצא ממצרים לא יצא מעצמו אלא
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האלהים הוצאם :כתועפות ראם לו  -כתוקף
רום וגובה שלו וכן וכסף תועפות לשוןמעוז
המה .ואומר אני שהוא לשון ועוף יעופף.
המעופף ברום וגובה ותוקף רב הוא זה:
ותועפות ראם  -עפיפת גובה .ד"ה תועפות
ראם .תוקף ראמים .ואמרו רבותינו אלו
השדים:
)כג( כי לא נחש ביעקב  -כי ראויים הם
לברכה שאין בהם מנחשים וקוסמים :כעת
יאמר ליעקב וגו'  -עוד עתיד להיות עת
כעת הזאת אשר תגלה חבתן לעין כל שהן
יושבין לפניו ולומדים תורה מפיו ומחיצתן
לפנים ממלאכי השרת והם ישאלו להם מה
פעל אל וזהו שנאמר והיו עיניך רואות את
מוריך .ד"א יאמר ליעקב אינו לשון עתיד
אלא לשון הוה אינן צריכים למנחש וקוסם כי
בכל עת שצריך להאמר ליעקב ולישראל מה
פעל הקב"ה ומהו גזרותיו במרום אינן
מנחשים וקוסמים אלא נמסר להם ע"פ
נביאיהם מה היא גזרת המקום .או אוירם
ותומים מגידים להם .ואונקלוס לא תרגם כן:
)כד( הן עם כלביא יקום וגו'  -כשהן עומדין
משינתם שחרית הן מתגברים כלביא וכארי
לחטוף את המצות ללבוש טלית לקרוא את
שמע ולהניח תפילין :לא ישכב  -בלילה על
מטתו עד שהוא אוכל ומחבל כל מזיק הבא
לטרפו .כיצד קורא את שמע על מטתו
ומפקיד רוחו ביד המקום .בא מחנה וגייס
להזיקם הקב"ה שומרם ונלחם מלחמותם
ומפילם חללים .ד"א הן עם כלביא יקום וגו'.
כתרגומו :ודם חללים ישתה  -נתנבא שאין
משה מת עד שיפיל מלכי מדין חללים ויהרג
הוא עמהם שנאמר ואת בלעם בן בעור
הקוסם הרגו בני ישראל בחרב על חלליהם:
)כה( גם קב לא תקבנו  -גם ראשון מוסב
על גם השני וגם שני על גם ראשון וכן גם לי
גם לך לא יהיה .וכן גם בחור גם בתולה:
)כז( וקבתו לי  -אין זה לשון צווי כמו וקבנו
אלא לשון עתיד אולי יישר בעיניו ותקבנו לי
משם .מלדיר"ש בלע"ז )פלוכען שעלטען(:
)כח( ראש הפעור .קוסם היה בלק וראה שהן
עתידין ללקות על ידי פעור ולא היה יודע

במה אמר שמא הקללה תחול עליהם משם
וכן כל החוזים בכוכבים רואים ואין יודעים
מה רואים:
)א( וירא בלעם כי טוב וגו'  -אמר איני
צריך לבדוק בהקב"ה כי לא יחפוץ לקללם:
ולא הלך כפעם בפעם  -כאשר עשה ב'
פעמים :לקראת נחשים  -לנחש אולי יקרה
ה' לקראתו כרצונו אמר רוצה ולא אוצה
לקללם אזכיר עונותיהם והקללה על הזכרת
עונותיהם תחול :וישת אל המדבר פניו -
כתרגומו:
)ב( וישא בלעם את עיניו  -בקש להכניס
בהם עין רעה והרי יש לך ג' מדותיו .עין
רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה האמורים
למעלה :שכן לשבטיו  -ראה כל שבט ושבט
שוכן לעצמו ואינן מעורבין ראה שאין
פתחיהם מכוונין זה כנגד זה שלא יציץ לתוך
אהל חבירו :ותהי עליו רוח אלהים  -עלה
בלבו שלא יקללם:
)ג( בנו בער  -כמו למעינו מים .ומ"א
שניהם היו גדולים מאבותיהם בלק בנו צפור
אביו בנו הוא במלכות .ובלעם גדול מאביו
בנביאות מנה בן פרס היה :שתם העין  -עינו
נקורה ומוצאת לחוץ וחור שלה נראה פתוח
ולשון משנה הוא כדי שישתום ויסתום ויגוב.
ורבותינו אמרו לפי שאמר ומספר את רובע
ישראל שהקב"ה יושב ומונה רביעותיהן של
ישראל מתי תבא טפה שנולד הצדיק ממנה.
אמר בלבו מי שהוא קדוש ומשרתיו קדושים
יסתכל בדברים הללו ועל דבר זה נסמית
עינו של בלעם .וי"מ שתום העין פתוח העין
כמו שתרגם אונקלוס .ועל שאמר שתום העין
ולא אמר שתום העינים למדנו שסומא באחת
מעיניו היה:
)ד( נפל וגלוי עינים  -פשוטו כתרגומו שאין
נראה עליו אלא בלילה כשהוא שוכב .ומדרשו
כשהיה נגלה עליו לא היה בו כח לעמוד על
רגליו ונופל על פניו לפי שהיה ערל ומאוס
להיות נגלה עליו בקומה זקופה לפניו:
)ה( מה טבו אהליך  -על שראה פתחיהם
שאינן מכונין זה מול זה :משכנותיך -
חניותיך .כתרגומו ד"א מה טובו אהליך מה
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טובו אהל שילה ובית עולמים בישובן
שמקריבין בהן קרבנות לכפר עליהם:
משכנתיך  -אף כשהן חרבין לפי שהן משכון
עליהן וחרבנן כפרה על הנפשות שנאמר כלה
ה' את חמתו .ובמה כלה ויצת אש בציון:
)ו( כנחלים נטיו  -שנארכו ונמשכו לנטות
למרחוק אמרו רבותינו מברכותיו של אותו
רשע אנו למדים מה היה בלבו לקללם
כשאמר להשית אל המדבר פניו .וכשהפך
המקום את פיו ברכם מעין אותם קללות
שבקש לומר כו' כדאיתא בחלק :כאהלים -
כתרגומו לשון מור ואהלות :נטע ה'  -בגן
עדן .לשון אחר כאהלים נטע ה' כשמים
המתוחין כאהל שנאמר וימתחם כאהל לשבת
]ולשון זה אינו דא"כ היה לו לנקוד כאוהלים
הא' בחול"ם[ :נטע ה'  -לשון נטיעה מצינו
באוהלים שנאמר ויטע אהלי אפדנו:
)ז( מדליו  -מבארותיו .ופירושו כתרגומו:
וזרעו במים רבים  -לשון הצלחה הוא כזרע
הזרוע על פני המים :וירם מאגג מלכו -
מלך ראשון שלהם יכבוש את אגג מלך עמלק:
ותנשא מלכתו  -של יעקב יותר ויותר שיבא
אחריו דוד ושלמה:
)ח( אל מוציאו ממצרים  -מי גורם להם
הגדולה הזאת .אל המוציאם ממצרים בתוקף
ורום שלו .יאכל את הגוים שהם צריו:
ועצמותיהם  -של צרים :יגרם  -מנחם פתר
בו לשון שבירה וכן לא גרמו לבקר וכן ואת
חרסיה תגרמי .ואני אומר לשון עצם הוא
שמגרר הבשר בשניו מסביב והמוח שבפנים
ומעמיד העצם של ערמימותו :וחציו ימחץ -
אונקלוס תרגם חציו של צרים חלוקה שלהם
כמו בעלי חצים .מרי פלגותא) .לשון חלוקה
וחציה( וכן ימחץ .לשון ומחצה וחלפה רקתו
שיחצו את ארצם ויש לפתור לשון חצים ממש
חציו של הקב"ה ימחץ בדמם של צרים יטבול
ויצטבע בדמם .כמו למען תמחץ רגלך בדם
ואינו זז מלשון מכה כמו מחצתי שהצבוע בדם
נראה כאילו מחוץ ונגוע:
)ט( כרע שכב כארי  -כתרגומו יתישבו
בארצם בכח ובגבורה:
)י( ויספק  -הכה זו על זו:

)יג( לעבר את פי ה'  -כאן לא נאמר אלהי
כמו שנאמר בראשונה לפי שידע שנבאש
בהקב"ה ונטרד:
)יד( הולך לעמי  -מעתה הריני כשאר עמי
שנסתלק הקב"ה מעלי :לכה איעצך  -מה לך
לעשות ומה היא העצה אלהיהם של אלו
שונה זמה הוא כו' כדאיתא בחלק תדע
שבלעם השיא עצה זו להכשילם בזמה שהרי
נאמר הן הנה היו לבני ישראל בדהר בלעם:
אשר יעשה העם הזה לעמך  -מקרא קצר
הוא זה .איעצך להכשילם ואומר לך מה שהן
עתידין להרע למואב באחרית הימים:
)טז( וידע דעת עליון  -לכוין השעה שכועס
בה:
)יז( אראנו  -רואה אני שבחו של יעקב
וגדולתו אך לא עתה הוא אלא לאחר זמן:
דרך כוכב  -כתרגומו לשון דרך קשתו.
שהכוכב עובר כחץ .ובלע"ז דישטינ"ט כלומר
יקום מזל :וקם שבט  -מלך רודה ומושל:
ומחץ פאתי מואב  -זה דוד שנאמר בו השכב
אותם ארצה ויצדד שני חבלים להמית וגו':
ומחץ פאתי מואב  -התרגום מפרש קצור
העברי ויקטול וכו' :וקרקר  -לשון קורה כמו
אני קרתי .מקבת בור נקרתם .יקרוה עורבי
נחל .פורי"י בלע"ז :כל בני שת  -כל האומות
שכלם יצאו מן שת בנו של אדם הראשון:
)יח( והיה ירשה שעיר איביו  -לאויביו
ישראל:
)יט( וירד מיעקב  -ועוד יהיה מושל אחר
מיעקב :והאביד שריד מעיר  -מעיר
החשובה )של אדום והוא רומי( ועל מלך
המשיח אומר כן שנאמר בו וירד מים עד ים
ולא יהיה שריד לבית עשו:
)כ( וירא את עמלק  -נסתכל בפורענותו של
עמלק :ראשית גוים עמלק  -הוא קדם את
כלם להלחם בישראל וכך תרגם אונקלוס
ואחריתו להאבד בידם שנאמר תמחה את זכר
עמלק:
)כא( וירא את הקיני  -לפי שהיה קיני תקוע
אצל עמלק כענין שנאמר ויאמר שאול אל
הקיני וגו' הזכירו אחר עמלק נסתכל
בגדולתם של בני יתרו שנא' בהם תרעתים
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שמעתים סוכתים :איתן מושבך  -תמה אני
מהיכן זכית לכך הלא אתה עמי היית בעצת
הבה נתחכמה לו ועתה נתישבת באיתן ומעוז
של ישראל:
)כב( כי אם יהיה לבער קין וגו'  -אשריך
שנתקעת לתוקף זה שאינך נטרד עוד מן
העולם כי אף שאם אתה עתיד לגלות עם
עשרת השבטים ותהיה לבער ממקום
שנתישבת שם .מה בכך :עד מה אשור תשבך
 עד היכן הוא מגלה אותם שמא לחלחותבור אין זה טרוד מן העולם אלא טלטול
ממקום ןמקום ותשוב עם שאר הגליות:
)כג( וישא משלו וגו'  -כיון שהזכיר את
שביית אשור אמר :או מי יחיה משמו אל -
מי יכול להחיות את עצמו משומו את אלה
שלא ישים עליו הגוזר את אלה שיעמוד
סנחריב ויבלבל את כל העובדי כוכבים ועוד
יבואו צים מיד כתים ויעברו כתיים שהן
ארמיים בבירניות גדולות על אשור:
)כד( וענו אשור וענו עבר  -וענו אותם
שבעבר הנהר :וגם הוא עדי אבד  -וכן פי'
דניאל עד דקטילת חיותא והובד גשמה :וצים.
ספינות גדולות כדכתיב וצי אדיר .ובורני
רבתא:
)א( בשטים  -כך שמה :לזנות אל בנות מואב
 ע"י עצת בלעם כדאיתא בחלק:)ב( וישתחוו לאלהיהן  -כשתקף יצרו עליו
ואומר לה השמעי לי והיא מוציא לו דמות
פעור מחיקה ואומרת לו השתחוה לזה:
)ג( פעור  -על שם שפוערין לפניו פי
הטבעת ומוציאן רעי וזו היא עבודתו :ויחר
אף ה' בישראל  -שלח בהם מגפה:

נביא

)ד( קח את כל ראשי העם  -לשפוט את
העובדים לפעור :והוקע אותם  -את
העובדים .והוקע היא תלייה כמו שמצינו בבני
שאול והוקענום לה' .ושם תליה מפורשת
בע"א בסקילה וכל הנסקלים נתלין :נגד
השמש  -לעין כל ומ"א השמש מודיע את
החוטאים .הענן נקפל מכנגדו והחמה זורחת
עליו:
)ה( הרגו איש אנשיו  -כל אחד ואחד מדייני
ישראל היה הורג שנים ודייני ישראל שמונה
רבוא ושמונת אלפים כדאיתא בסנהדרין:
)ו( והנה איש מבני ישראל בא  -נתקבצו
שבטו של שמעון אצל זמרי שהיה נשיא שלהם
ואמרו לו אנו נדונין במיתה ואתה יושב וכו'
כדאיתא באלו הן הנשרפין :את המדינית -
כזבי בת צור :לעיני משה  -אמרו לו משה זו
אסורה או מותרת א"ת אסורה בת יתרו מי
התירה לך וכו' כדאיתא התם :והמה בכים -
נתעלמה ממנו הלכה )כל הבועל ארמית
קנאים פוגעים בו( געו כולם בבכיה .בעגל
עמד משה כנגד ששים רבוא שנאמר ויטחן
עד אשר דק וגו' .וכאן רפו ידיו .אלא כדי
שיבא פינחס ויטול את הראוי לו:
)ז( וירא פינחס  -ראה מעשה ונזכר הלכה
אמר לו למשה מקובלני ממך הבועל ארמית
קנאין פוגעין בו א"ל קריינא דאיגרתא איהו
ליהוי פרוונקא .מיד ויקח רומח בידו וגו':
)ח( אל הקבה  -אל האהל :אל קבתה  -כמו
הלחיים והקיבה כוון בתוך זכרות של זמרי
ונקבות שלה וראו כולם שלא לחנם הרגם.
והרב נסים נעשו לו וכו' כדאיתא התם:

– מיכה פרק ה'  -ו'

שב
יבים עֲ לֵ י ֵע ֶ ׂ
)ו( וְ הָ יָה ְׁשאֵ ִרית יַעֲ קֹב ְּבקֶ ֶרב ַע ּ ִמים ַר ִּבים ְּכ ַטל ֵמאֵ ת יְ הֹוָ ה ִּכ ְר ִב ִ
יש וְ לֹא יְ יַחֵ ל ִל ְבנֵי אָ ָדם) :ז( וְ הָ יָה ְׁשאֵ ִרית יַעֲ קֹב ַּב ּגוֹ יִ ם ְּבקֶ ֶרב
אֲ ׁ ֶשר לֹא יְ קַ ּוֶה ְל ִא ׁ
אֲשר ִאם ָעבַ ר וְ ָר ַמס
ַע ּ ִמים ַר ִּבים ְּכאַ ְריֵה ְּבבַ הֲמוֹ ת י ַַער ִּכ ְכ ִפיר ְּבעֶ ְד ֵרי צֹאן ׁ ֶ
יך וְ כָ ל אֹ יְ בֶ ָ
וְ טָ ַרף וְ אֵ ין ַמ ִּציל) :ח( ּ ָתרֹם י ְָד ָך ַעל צָ ֶר ָ
תו) :ט( וְ הָ יָה בַ ּיוֹ ם
יך יִ ָּכ ֵר ּ
ֹת ָ
סוסֶ ָ
יך) :י( וְ ִה ְכ ַר ִּתי ָע ֵרי
יך ִמ ִ ּק ְר ּ ֶב ָך וְ הַ אֲבַ ְד ִּתי ַמ ְר ְּכב ֶ
הוא נְ אֻ ם יְ הֹוָ ה וְ ִהכְ ַר ִּתי ּ
הַ ּ
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אַ ְרצֶ ָך וְ הָ ַר ְס ִּתי ָּכל ִמ ְבצָ ֶר ָ
יו לָ ְך:
יך) :יא( וְ ִהכְ ַר ִּתי ְכ ׁ ָשפִ ים ִמיּ ֶָד ָך ּ ְ
ומעוֹ נְ נִ ים לֹא יִ ְה ּ
ָ
ומ ֵ ּצבוֹ ֶת ָ
)יב( וְ ִה ְכ ַר ִּתי ְפ ִסילֶ ָ
שה י ֶָדיך) :יג(
יך ִמ ִּק ְר ּ ֶב ָך וְ לֹא ִת ְׁש ּ ַתחֲוֶה עוֹ ד ְל ַמעֲ ֵ ׂ
יך ּ ַ
יך ִמ ִּק ְר ּ ֶב ָך וְ ִה ְׁש ַמ ְד ִּתי ָע ֶר ָ
יר ָ
ובחֵ ָמה נָקָ ם אֶ ת
יתי ְּבאַ ף ּ ְ
יך) :יד( וְ ָעשִׂ ִ
וְ נ ַָת ְׁש ִּתי אֲ ׁ ֵש ֶ
קום ִריב אֶ ת הֶ הָ ִרים
עו נָא אֵ ת ׁ ֶ
אֲשר יְ הֹוָ ה אֹ ֵמר ּ
עו) :א( ִׁש ְמ ּ
הַ ּגוֹ יִ ם אֲ ׁ ֶשר לֹא ׁ ָש ֵמ ּ
ָ
עו הָ ִרים אֶ ת ִריב יְ הֹוָ ה וְ הָ אֵ ָתנִ ים מ ְֹס ֵדי אָ ֶרץ
וְ ִת ְׁש ַמ ְענָה הַ גְּ בָ עוֹ ת קוֹ לֶ ך) :ב( ִׁש ְמ ּ
ָ
ומה
יתי ְלך ּ ָ
ִּכי ִריב לַ יהֹוָ ה ִעם ַע ּמוֹ וְ ִעם יִ שְׂ ָראֵ ל יִ ְתוַ ָּכח) :ג( ַע ּ ִמי ֶמה ָעשִׂ ִ
ָ
יך עֲ נֵה ִבי) :ד( ִּכי הֶ עֱ ִל ִת ָ
הֶ ְלאֵ ִת ָ
יתיך וָ אֶ ְׁשלַ ח
ומ ּ ֵבית עֲ בָ ִדים ּ ְפ ִד ִ
יך ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ּ ִ
ְלפָ נ ָ
ומה
ומ ְריָם) :ה( ַע ּ ִמי זְ כָ ר נָא ַמה יּ ַָעץ ָּבלָ ק ֶמלֶ ְך מוֹ אָ ב ּ ֶ
ֹשה אַ ֲהרֹן ּ ִ
ֶיך אֶ ת מ ׁ ֶ
ד ַעת צִ ְדקוֹ ת יְ הֹוָ ה) :ו(
ָענָה אֹ תוֹ ִּב ְל ָעם ּ ֶבן ְּבעוֹ ר ִמן הַ ּ ִׁש ִּטים ַעד הַ גִּ ְל ּגָ ל ְל ַמ ַען ַ ּ
שנָה) :ז(
נו ְבעוֹ לוֹ ת ַּבעֲ גָ ִלים ְּבנֵי ׁ ָ
ַּב ּ ָמה אֲ קַ ֵ ּדם יְ הֹוָ ה ִא ַּכף לֵ אלֹהֵ י ָמרוֹ ם הַ אֲקַ ְ ּדמֶ ּ ּ
ילים ְּב ִר ְבבוֹ ת ַנחֲלֵ י ׁ ָש ֶמן הַ אֶ ּ ֵתן ְּבכוֹ ִרי ּ ִפ ְׁש ִעי ּ ְפ ִרי ִב ְטנִ י
הֲ יִ ְרצֶ ה יְ הֹוָ ה ְּבאַ ְלפֵ י אֵ ִ
ָ
ָ
ומה יְ הֹוָ ה ּדוֹ ֵר ׁש ִמ ּ ְמך ִּכי ִאם עֲ שׂ וֹ ת
חַ ּ ַטאת נ ְַפ ִׁשי) :ח( ִהגִּ יד ְלך אָ ָדם ַמה ּטוֹ ב ּ ָ
ִמ ְׁש ּ ָפט וְ אַ הֲבַ ת חֶ סֶ ד וְ הַ צְ נ ֵַע לֶ כֶ ת ִעם ֱאלֹהֶ יךָ:

משנה

 -אהלות פרק יד'

)א (

ֶהו
הוא .הַ גִּ זְ ָרה וְ הַ ּגַ ְב ִליתְּ ,בפוֹ ֵתחַ טֶ פַ ח .אֵ יז ּ
הַ זִ ּיז ֵמ ִביא אֶ ת הַ ּטֻ ְמאָ ה ָּכל ׁ ֶש ּ
רו הַ זִ ּיז ֵמ ִביא אֶ ת
הַ זִ ּיזֶ ׁ ,ש ּ ָפנָיו ְל ָמ ּ ָטה .וְ הַ גִּ זְ ָרהֶ ׁ ,ש ּ ָפנֶיהָ ְל ָמ ְעלָ הּ .ובַ ּ ָמה אָ ְמ ּ
לשה נִ ְד ָּב ִכיןֶ ׁ ,שהֵ ם ְׁשנֵים
הוא גָ בוֹ ַּה ִמן הַ ּ ֶפ ַתח ְׁש ׁ ָ
הואְּ ,בזִ יז ׁ ֶש ּ
הַ ּטֻ ְמאָ ה ָּכל ׁ ֶש ּ
תוחים
ָתר ִמ ָּכאןֵ ,מ ִביא אֶ ת הַ ּטֻ ְמאָ ה ְּבפוֹ ֵתחַ טֶ פַ ח .הָ עֲ ָטרוֹ ת וְ הַ ּ ִפ ּ ּ ִ
שר טֶ פַ ח .י ֵ
ָע ָ ׂ
יאין אֶ ת הַ ּטֻ ְמאָ ה ְּבפוֹ ֵתחַ טֶ פַ ח:
ְמ ִב ִ
רע"ב ) -א( שפניו למטה  -כמין לוח יוצא
מן הכותל לחוץ וראשו כפוף למטה לארץ לצד
הפתח ,הלכך מצטרף אהלו עם הפתח ומביא
את הטומאה בכל שהוא ,וחשיב כאילו יש בו
פותח טפח ,ואם טומאה תחתיו הבית טמחא,
שרואין ראשו הכפוף למטה כאילו הגיע
לארץ ,ומביא טומאה שתחתיו לצד הבית:
וגיזרה שפניה למעלה  -ראשה כפוף למעלה
ואין אוהל שלה מצטרף עם הפתח ,הלכך
בעיא פותח טפח :וגבלית  -מפרש

בתוספתא ,כלי שמניקה מכאן ומכאן ,ומשייר
מן האמצע :שנים עשר טפחים  -דשיעור כל
נדבך ארבעה טפחים .ונדבך הוא שורה של
בנין אבנים :והעטרות  -אבנים סדורות
בעיגול בולטות מן הקיר למעלה מן הפתח
כעין כיפה לנוי ,והיינו עטרה :והפתוחים -
שעושים מאבן על ]גבי[ הפתח או על ]גבי[
החלום לנוי .ופעמים שבולטים מן מהחלון
ומן הפתח טפח או יותר:

)ב( זִ יז ׁ ֶש ַעל ּגַ ּ ֵבי הַ ּ ֶפ ַתחֵ ,מ ִביא אֶ ת הַ ּטֻ ְמאָ ה ְּבפוֹ ֵתחַ טֶ פַ חֶ ׁ .ש ַעל ּגַ ּ ֵבי הַ חַ לּ וֹ ן,
הואַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרְ ,מלוֹ אוֹ :
רום אֶ צְ ָּב ַעיִ םֶ ׁ ,ש ַעל ּגַ ּ ֵבי ְמלֹא ַמ ְק ֵ ּדחַ ָּ ,כל ׁ ֶש ּ
ּ
רע"ב ) -ב( זיז שעל גבי הפתח  -וכו'.
הכא מיירי שנסתם הפתח ,ומשום הכי בעינן
שיהא בזיז פותח טפח ,והכי משמע

בתוספתא :ושעל גבי החלון רום אצבעיים -
כלומר בין חלון ששיעורו רום אצבעיים כגון
שיירי המאור ,בין חלון ששיעורו מלוא מקדח
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כגון העושה מאור בתחלה ,זיז שעל גבי
שניהם ,בכל שהוא :ור' יוסי אומר מלואו -
חלון ששיעורו רום אצבעיים ,זיז שלו שיעורו

באצבעיים .וחלון ששיעורו מלוא מקדח ,זיז
שלו נמי משערינן במלוא מקדח .ואין הלכה
כר' יוסי:

)ג( קָ נֶה ׁ ֶש ַעל ּגַ ּ ֵבי הַ ּ ֶפ ַתח ,אֲ ִפלּ ּו גָ בוֹ ַּה ֵמאָ ה אַ ּ ָמהֵ ,מ ִביא אֶ ת הַ ּטֻ ְמאָ ה ָּכל
נורי אוֹ ֵמר ,אַ ל י ְַח ִמיר זֶה ִמן הַ זִ ּיז:
הואִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַעַ .ר ִּבי יוֹ חָ נָן ּ ֶבן ּ ִ
ׁ ֶש ּ
רע"ב ) -ג( אפילו גבוה מאה אמה  -אע"ג
דזיז שיעור גבהו מן הפתח שנים עשר
טפחים ,בקנה החמירו משום דמיטלטל .ור'

יוחנן בן נורי סבר דאין להחמיר בקנה יותר
מן הזיז ,ולמעלה משנים עשר טפחים שיעורו
בפותח טפח .והלכה כר' יוחנן בן נורי:

לש אֶ צְ ָּבעוֹ ת ,טֻ ְמאָ ה בַ ַּביִ ת,
הוא סוֹ בֵ ב אֶ ת ָּכל הַ ַּביִ ת וְ אוֹ כֵ ל ַּב ּ ֶפ ַתח ׁ ָש ׁ
)ד( זִ יז ׁ ֶש ּ
יעזֶר ְמ ַט ּ ֵמא אֶ ת הַ ָּביִ ת .וְ ַר ִּבי
אֱל ֶ
ּ ֵכ ִלים ׁ ֶש ּ ַת ְח ּ ָתיו ְט ֵמ ִאים .טֻ ְמאָ ה ַת ְח ּ ָתיוַ ,ר ִּבי ִ
ש ַע ְמ ַטהֵ ר .וְ כֵ ן ֶּבחָ צֵ ר ׁ ֶש ִהיא מֻ ּקֶ פֶ ת אַ כְ סַ ְד ָרה:
יְ הוֹ ׁ ֻ
רע"ב ) -ד( זיז  -שהוא רחב טפח ,וסובב
את כל כותלי הבית מבחוץ ,וכנגד הפתח
אוכל שלש אצבעות ועל שאר הפתח אין זיז.
שאם היה אוכל כנגד טפח ,היה הבית טמא
לדברי הכל :כלים שתחתיו טמאים  -ובהא
לא פליג ר' יהושע כדפליג בסיפא ,לפי שדרך
טומאה לצאת :ר' אליעזר מטמא את הבית

 כיון דזיז חמור שמטמא בכל שהוא ,מביאאת הטומאה לבית בשלש אצבעות :וכן בחצר
שהיא מוקפת אכסדרה  -והאכסדרה אוכלת
בפתח שלש אצבעות ,טומאה בבית ,כלים
שבאכסדרה טמאים .טומאה באכסדרה ,רבי
אליעזר מטמא הבית ,ור' יהושע מטהר.
והלכה כר' יהושע:

)ה( ְׁשנֵי זִ יזִ ין זֶה ַעל ּגַ ּ ֵבי זֶה וְ י ֵׁש ָּבהֶ ן ּפוֹ ֵתחַ טֶ פַ ח ּובֵ ינֵיהֶ ן ּפוֹ ֵתחַ טֶ פַ ח ,טֻ ְמאָ ה
יע
ַת ְח ּ ֵתיהֶ ןַ ּ ,ת ְח ּ ֵתיהֶ ן ָט ֵמאֵ ּ .בינֵיהֶ םֵ ּ ,בי ֵניהֶ ן טָ ֵמאַ .על ּגַ ּ ֵביהֶ ןְּ ,כנֶגְ ּדוֹ ַעד לָ ָר ִק ַ
ָט ֵמא .הָ יָה הָ ֶע ְליוֹ ן עוֹ ֵדף ַעל הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ן ּפוֹ ֵתחַ טֶ פַ ח ,טֻ ְמאָ ה ַת ְח ּ ֵתיהֶ ן אוֹ בֵ ינֵיהֶ ן,
יע ָט ֵמא .הָ יָה הָ ֶע ְליוֹ ן עוֹ ֵדף
ּ ַת ְח ּ ֵתיהֶ ן ּובֵ ינֵיהֶ ן ָט ֵמאַ .על ּגַ ּ ֵביהֶ ןְּ ,כנֶגְ ּדוֹ ַעד לָ ָר ִק ַ
ַעל הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ן ּ ָפחוֹ ת ִמ ּטֶ פַ ח ,טֻ ְמאָ ה ַת ְח ּ ֵתיהֶ ןַ ּ ,ת ְח ּ ֵתיהֶ ן ּובֵ ינֵיהֶ ן ָט ֵמאֵ ּ .בינֵיהֶ ן אוֹ
יעזֶר אוֹ ֵמרַ ּ ,ת ְח ּ ֵתיהֶ ן ּובֵ ינֵיהֶ ן ָט ֵמאַ .ר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר,
ַתחַ ת הַ ּמוֹ ָתרַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
ּ ֵבינֵיהֶ ן וְ ַתחַ ת הַ ּמוֹ ָתרָ ,ט ֵמא ,וְ ַת ְת ּ ֵתיהֶ ןָ ,טהוֹ ר:
רע"ב ) -ה( שני זיזין זה על גבי זה -
ומכוונים זה כנגד זה :יש בהן פותח טפח -
שכל אחד מן הזיזים רחבו טפח על טפח:
וביניהן פותח טפח  -התחתון גבוה מן הארץ
טפח והעליון גבוה מן התחתון טפח :וטומאה
תחתיהן  -תחת התחתון .כל מה שדתחתיו
טמא .ומה שעל גביו טהור ,דחוצץ בפני
הטומאה :ביניהן  -אם טומאה בין תחתון
לעליון ,כל מה שביניהן טמא .אבל מה שתחת
התחתון ושעל העליון ,טהור ,דחוצצים :על
גביהן  -על גבי העליון .כנגד הטומאה עד
הרקיע ,טמא ,וכל השאר טהור :היה העליון
עודף על התחתון כו' תחתיהן וביניהן טמא
 -דבין שהטומאה תחת התחתון בין

שהטומאה ביניהן ,אותו העודף שהעליון יתר
על התחתון טפח ,מערב את הטומאה בכל
מקום .אבל מה שעל העליון ,טהור ,דחוצץ:
על גביהן  -על גבי העליון :היה העליון
עודף על התחתון וכו' טומאה תחתיהן -
תחת התחתון :תחתיהן וביניהן טמא  -דאותו
עודף מערב את הטומאה ביניהן ומביא את
הטומאה למה שתחתיו :ביניהן  -אם
הטומאה ביניהן או למטה בארץ תחת המותר
דהיינו כנגד העודף ולא תחת התחתון :ר'
אליעזר אומר תחתיהן וביניהן טמא -
דאע"ג דליכא טפח בעודף ,מביא את
הטומאה לתחת התחתון הואיל ועודף עליו:
ביניהן ותחת המותר טמא  -מה שתחת
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התחתון .דכיון דאין במותר טפח ,אין
הטומאה באה תחת התחתון .והלכה כר'

יהושע:

)ו( י ֵׁש ּ ֵבהֶ ן ּפוֹ תֵ חַ טֶ פַ ח וְ אֵ ין ּ ֵבינֵיהֶ ן ּפוֹ תֵ חַ טֶ פַ ח ,טֻ ְמאָ ה ַת ְח ּ ֵתיהֶ ןַ ּ ) ,ת ְח ּ ֵתיהֶ ן
יע ָט ֵמא(:
ָט ֵמאֵּ .בינֵיהֶ ן אוֹ ַעל ּגַ ּ ֵביהֶ ןְּ ,כנֶגְ ּדוֹ ַעד הָ ָר ִק ַ
רע"ב ) -ו( ואין ביניהם פותח טפח  -שאין
התחתון גבוה מן הארץ טפח ואין העליון
גבוה מן התחתון טפח :ביניהן ותחתיהן טמא
 דאין התחתון חוצץ כיון דאין תחתיו פותחטפח ולא על גביו פותח טפח ,והעליון מביא

את הטומאה לכל מה שתחתיו ותחת התחתון,
וחוצץ למה שעל גביו ,כיון דעליון גבוה מן
הארץ טפח :כנגדו עד הרקיע טמא  -ומה
שתחתיו טהור ,דאע"ג דאין גבוה מחברו
טפח הרי גבוה מן הארץ טפח וחוצץ:

)ז( אֵ ין ָּבהֶ ן ּפוֹ ֵתחַ טֶ פַ חֵ ּ ,בין ׁ ֶשיּ ֵׁש ּ ֵבינֵיהֶ ן ּפוֹ ֵתחַ טֶ פַ ח ּ ֵבין ׁ ֶשאֵ ין ֵּבינֵיהֶ ן ּפוֹ ֵתחַ
טֶ פַ ח ,טֻ ְמאָ ה ַת ְח ּ ֵתיהֶ ןֵ ּ ,בינֵיהֶ ן אוֹ ַעל ּגַ ּ ֵביהֶ ן ,טֻ ְמאָ ה בוֹ קַ ַעת וְ עוֹ לָ ה ,בּ וֹ קַ ַעת
וְ יוֹ ָר ֶדת .וְ כֵ ן ְׁש ּ ֵתי יְ ִריעוֹ ת ׁ ֶשהֵ ן גְּ בוֹ הוֹ ת ִמן הָ אָ ֶרץ ּפוֹ ֵתחַ טֶ פַ ח:
רע"ב ) -ז( אין בהם פותח טפח  -שהזיזים
אין ברחבן טפח ,הלכך בין שהטומאה למטה
בין שהטומאה למעלה ,לא חייצי כלל :וכן

גמרא

שתי יריעות שהן גבוהות מן הארץ בפותח
טפח  -וגבוהות זו מזו טפח ,דינן כשני זיזין:

 -נדה דף כג' ע"ב

וחכמים אומרים כל שאין בו כו' :אמר רב ירמיה בר אבא אמר רב הכל
מודים גופו תייש ופניו אדם אדם גופו אדם ופניו תייש ולא כלום לא
נחלקו אלא שפניו אדם ונברא בעין אחת כבהמה שרבי מאיר אומר מצורת
אדם וחכמים אומרים כל צורת אדם אמר לו לרב ירמיה בר אבא והא
איפכא תניא ר"מ אומר כל צורת וחכמים אומרים מצורת אמר להו אי
תניא תניא:
רש"י על הגמרא
גופו תייש ופניו אדם אדם הוא  -דבתר צורת
פנים אזלינן :בעין אחד כבהמה  -אחת
מעיניו דומה לבהמה :ה"ג רבי מאיר אומר
מצורת וחכ"א כל צורת  -שרבי מאיר אומר
כיון שיש בו מצורת אדם הוי ולד ואע"ג דאין
כל צורתו כצורת אדם :והא איפכא תניא -
שר"מ אומר כל צורת והאי כל צורת דר"מ

הכי קאמר כל שהוא צורת אדם שבו הוי ולד
ואפילו כל פניו תייש אלא שנברא בעין אחת
או בלסת אחת הדומה לאדם :וחכ"א מצורת
 עד שיהיה בו מקצת צורה ניכרת כגון חציהפרצוף דומה לאדם :אי תניא תניא -
שמעתי אני מרב מה שאמרתי אבל אתם
הואיל ויש משנה בידכם לכו אחריה:
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זוהר

– ויקהל דף רד' ע"א

ימין ְלבַ ר
ּ ָתא ֲחזֵיִ ,אית י ִָמים וְ ִאית י ִָמים .יְ ֵמי חוֹ לְּ ,כ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמר ,וְ ִא ֵּלין קַ יְ ּ ִ
ימין ְליִ שְׂ ָראֵ ל .וְ כַ ד סַ ְ ּלקָ א הַ אי
בוע ,קַ יְ ּ ִ
ינון יְ ֵמי הַ ׁ ָש ּ ַ
ְל ַע ּ ִמין .יְ ֵמי הַ ּ ׁ ַש ָּבתּ ְ ,ד ִא ּ ּ
יהי סַ ְ ּלקָ אִ ,א ְק ֵרי ׁ ַש ָּבת:
יהי סַ ְ ּלקָ אֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּד ִא ִ
קודה ,כּ ָֹּלא ִא ְתגְּ נִ יז ,וְ ִא ִ
נְ ּ ָ
הוא .אֲבָ ל ָרזָא
ימא ְּבגִ ין ְׁש ִב ָ
הו ׁ ַש ָּבתִ .אי ּ ֵת ָ
ָאות ּ
יתהּ ִ ,ד ְכ ִּתיב ִּכי בוֹ ׁ ָשבַ ת ,י ּ
ַמ ּ
יהי ַּבאֲבָ הָ ן,
קודהּ ,ונְ הוֹ ָרא נ ִָהירְּ ,כ ֵדין ִמ ְת ַע ְּט ָרא ִא ִ
ְּד ִמ ָּלהֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּדסַ ְ ּלקָ א הַ אי נְ ּ ָ
הוְ ,ל ֶמהוֵי חַ ד,
ּ ֵכיוָ ן ְ ּד ִמ ְת ַע ְּט ָרא ִא ִ
יהי ַּבאֲ בָ הָ ןְּ ,כ ֵדין ִא ְתחַ ְּב ַרת וְ ִא ְתאַ ח ֲַדת ְּב ּ
וְ ִא ְק ֵרי כּ ָֹּלא ׁ ַש ָּבתַ ׁ .ש ָּבת:
יהי
ידה ,וְ ִא ִ
מוהָ ָ ,רזָא ִ ּד ְתלַ ת אֲבָ הָ ןְּ ,ד ִמ ְתאַ ח ֲָדן ְּבבַ ת יְ ִח ָ
ש' ַּבת .ש' הָ א ּ ְ
אוק ּ
יהו ש' ַּבת,
יהו חַ ד .וְ ָדא ִא ּ
ינון ְּב ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתי .וְ כ ָֹּלא ִא ּ
הו ,וְ ִא ּ ּ
ִמ ְת ַע ְּט ָרא ְּב ּ
ְל ֶמהֱוֵי כּ ָֹּלא חַ ד:
אֲמאי ִא ְק ֵרי ׁ ַש ָּבת .אֶ ָּלא וַ ַ ּדאי הָ ִכי
ילאַ ,
יהו ְל ֵע ָּ
וְ ִאי ּ ֵת ָ
ימאַ ׁ ,ש ָּבת הַ ּגָ דוֹ ל ,וְ ִא ּ
יהי ִע ּקָ ָרא ְ ּדכָ ל ֵעינָאִ ,א ְק ֵרי ַּבתְּ .כ ָמה
קודה ְ ּד ִא ִ
אֲתר נְ ּ ָ
הוא .וְ ָרזָא ְ ּד ִמ ָּלהְּ ,בכָ ל ָ
ּ
יהי )נקודה( ִע ּקָ ָרא
ישוֹ ן ַּבת ָעיִ ןְּ ,בגִ ין ְ ּד ִא ִ
ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,תהלים יז( ׁ ָש ְמ ֵרנִ י ְּכ ִא ׁ
ְּדכָ ל ֵעינָאִ ,א ְק ֵרי ַּבת:

הלכה – הרמב"ם הלכות שבת פ"ט
)יב( המנפץ את הצמר או את הפשתן או את השני וכיוצא בהן חייב וכמה שיעורו כדי
לטוות ממנו חוט אחד ארכו ארבעה טפחים והמנפץ את הגידים עד שיעשו כצמר כדי
לטוות אותן הרי זה תולדת מנפץ וחייב:
)יג( הצובע חוט שארכו ארבעה טפחים או דבר שאפשר לטוות ממנו חוט כזה חייב ואין
הצובע חייב עד שיהא צבע המתקיים אבל צבע שאינו מתקיים כלל כגון שהעביר סרק
או ששר על גבי ברזל או נחשת וצבעו פטור שהרי אתה מעבירו לשעתו ואינו צובע
כלום וכל שאין מלאכתו מתקיימת בשבת פטור:

:ð"òì
äëìî ïæåñ äðèìåñ ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äëìî ïæåñ äðèìåñ ïá ãåã äùî ,äøù ïá íééç áàæ
.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,äçîù úá
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