פ' בראשית
 )1בראשית פרק ג
(ט) ַויִּק ְָרא ה' אֹ-להִּים אֶל הָָאדָ ם וַי ֹּאמֶר לֹו ַאיֶכָה:
 )2רש"י על בראשית פרק ג פסוק ט
איכה  -יודע היה היכן הוא אלא ליכנס עמו בדברים שלא יהא נבהל להשיב אם יענישהו פתאום (ב"ר)
וכן בקין (בראשית ד) אמר לו אי הבל אחיך
וכן בבלעם (במדבר כב) מי האנשים האלה עמך ליכנס עמהם בדברים
וכן בחזקיהו בשלוחי מרודך בלאדן (ישעיה לט):
 )3בראשית פרק לז
(טז) וַי ֹּאמֶר אֶת ַאחַי ָאנֹּכִּי ְמ ַבקֵּׁש ַהגִּידָה נָא לִּי אֵּיפ ֹּה הֵּם רֹּעִּים:
 )4רות פרק ב
(יט) וַת ֹּאמֶר לָּה חֲמֹותָּה אֵּיפ ֹּה ִּל ַקטְתְ הַיֹום . . .
 )5שופטים פרק ו
(יג) וַי ֹּאמֶר ֵּאלָיו גִּדְ עֹון בִּי אֲדֹּנִּי ְוי ֵּׁש ה' ִּעמָנּו ְו ָלמָה ְמצַָאתְ נּו כָל ז ֹּאת ְו ַאי ֵּה כָל נִּ ְפלְא ֹּתָ יו ֲאׁשֶר ִּס ְפרּו לָנּו אֲבֹותֵּ ינּו . . .
 )6מלכים ב פרק ב
שפַת ַהי ְַרדֵּן:
(יג) ַוי ֶָרם אֶת אַדֶ ֶרת ֵּא ִּלי ָהּו ֲאׁשֶר נָ ְפלָה ֵּמ ָעלָיו ַויָׁשָב ַויַעֲמ ֹּד עַל ְ
(יד) ַויִּקַח אֶת אַדֶ ֶרת ֵּא ִּלי ָהּו ֲאׁשֶר נָ ְפלָה ֵּמ ָעלָיו ַויַכֶה אֶת ַה ַמי ִּם וַי ֹּאמַר ַאי ֵּה ה' אֹ-להֵּי ֵּא ִּלי ָהּו ַאף הּוא . . .
 )7בראשית פרק ד
(ט) וַי ֹּאמֶר ה' ֶאל ַקי ִּן אֵּי ֶהבֶל ָאחִּיָך וַי ֹּאמֶר ֹלא י ָ ַדעְתִּ י הֲׁשֹּמֵּר ָאחִּי ָאנֹּכִּי:
 )8רש"י על בראשית פרק ד פסוק ט
אי הבל אחיך  -להכנס עמו בדברי נחת אולי ישוב ויאמר אני הרגתיו וחטאתי לך:
 )9במדבר פרק כב
(ט) ַוי ָב ֹּא אֹ-להִּים אֶל ִּב ְלעָם וַי ֹּאמֶר מִּי ָה ֲאנָׁשִּים ָה ֵּאלֶה ִּעמְָך:
 )10רש"י על במדבר פרק כב פסוק ט
מי האנשים האלה עמך  -להטעותו בא .אמר פעמים שאין הכל גלוי לפניו אין דעתו שוה עליו אף אני אראה עת
שאוכל לקלל ולא יבין:
 )11מזרחי על בראשית פרק ג פסוק ט
ומה שכתב כאן" ,וכן בבלעם 'מי האנשים האלה עמך' להכנס בדברים" ,ובפרשת בלעם פירש" ,להטעותו בא ,לומר
פעמים שאין הכל גלוי לפניו ואין דעתו שוה עליו" כו' .יש לומר ,דהתם נמי להכנס עמו בדברים הוא ,אלא שרצה
לתת טעם על ההכנסה עמו בדברים ,כמו שנתן טעם גבי אדם וקין .ומפני שאינו נופל שם הטעם שנתן גבי אדם וקין,
שהרי בלעם עדיין לא התחיל בעבירה ,נתן טעם אחר ואמר ,כדי להטעותו:
 )12פרוש הט"ז על התורה  -במדבר פרק כב פסוק ט
ונ"ל שזה שאמר נ כנס עמו בדברים ודאי בכולהו אמרינן כן אלא שיש חילוק בטעם על הכנס בדברים ,דבמקום
שנאמר עונש באותו דבר כגון באדם וקין וחזקיה אז הוה הטעם שלא לומר העונש פתאום אלא לספר לו על מה
שיגיענו העונש ויצדיק הדין על עצמו כזאת עשית וראוי לך עונש זה כי אין לך פה להשיב ,אבל כאן בבלעם לא
נאמר כאן שום עונש א"כ למה נכנס עמו בדברים אלא בשביל להטעותו לרשע בא לגלות קלונו בפרסום:
 )13ישעיהו פרק לט
ׁש ְעי ָהּו ַהנָבִּיא אֶל ַה ֶמלְֶך ִּחזְ ִּקי ָהּו וַי ֹּאמֶר ֵּאלָיו מָה ָאמְרּו ָה ֲאנָׁשִּים ָה ֵּאלֶה ּומֵַּאי ִּן י ָב ֹּאּו ֵּאלֶיָך וַי ֹּאמֶר ִּחזְ ִּקי ָהּו ֵּמא ֶֶרץ
(ג) ַוי ָב ֹּא י ְ ַ
ְרחֹוקָה בָאּו ֵּאלַי ִּמ ָבבֶל:

 )14רש"י ישעיה פרק לט פסוק ג
מארץ רחוקה באו אלי  -זה אחד משלשה בני אדם שבדקן המקום קין וחזקיהו ובלעם חזקיהו היה לו להשיב אתה
נביאו של מקום ולי אתה שואל התחיל מתגאה ואומר מארץ רחוקה באו אלי לפיכך נענש . . .
וכן בלעם שאמר לו מי האנשים האלה עמך והשיב ואמר בלק בן צפור מלך מואב שלח אלי
וכן קין שאמר לו אי הבל אחיך היה לו לומר רבש"ע הלא כל הנסתרות גלויות לך כו' כדאיתא בתנחומא:
 )15בראשית רבה יט יא
ארבעה הם שהקיש הקב"ה על קנקנן ומצאן קנקן של מימי רגלים ,ואלו הם .אדם ,קין בלעם ,חזקיהו .אדם מנין
שנאמר ויאמר האדם האשה אשר נתתה עמדי .קין דכתיב ויאמר לא ידעתי השומר אחי אנכי .בלעם הרשע דכתיב
מי האנשים האלה עמך ויאמר בלק בן צפר מלך מואב שלח אלי .חזקיהו מאין באו האנשים ויאמר חזקיהו מארץ
רחוקה באו.

