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  ח"                                       תמוז התשס                    ד"בס

  

  שיעור לפרשת בלק
  לפרשת בלק

  
  ב"במדבר כ. 1
ַוָּיָגר ) ג:(ַוַּיְרא ָּבָלק ֶּבן ִצּפֹור ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִיְׂשָרֵאל ָלֱאמִֹרי) ב(

) ד:( ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלמֹוָאב ִמְּפֵני ָהָעם ְמאֹד ִּכי ַרב הּוא ַוָּיָקץ מֹוָאב
ַוּיֹאֶמר מֹוָאב ֶאל ִזְקֵני ִמְדָין ַעָּתה ְיַלֲחכּו ַהָּקָהל ֶאת ָּכל ְסִביבֵֹתינּו 

  :ִּכְלחְֹך ַהּׁשֹור ֵאת ֶיֶרק ַהָּׂשֶדה ּוָבָלק ֶּבן ִצּפֹור ֶמֶלְך ְלמֹוָאב ָּבֵעת ַהִהוא
ְלָעם ֶּבן ְּבעֹור ְּפתֹוָרה ֲאֶׁשר ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֶאל ִּב ) ה(:המפגש הראשון

ַעל ַהָּנָהר ֶאֶרץ ְּבֵני ַעּמֹו ִלְקרֹא לֹו ֵלאמֹר ִהֵּנה ַעם ָיָצא ִמִּמְצַרִים ִהֵּנה 
ְלָכה ָּנא ָאָרה ִּלי ֶאת ְוַעָּתה ) ו:(ִכָּסה ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ ְוהּוא יֵׁשב ִמֻּמִלי

 ַוֲאָגֲרֶׁשּנּו ִמן ָהָאֶרץ  ּבֹוַנֶּכה  אּוַכלאּוַלי ִּכי ָעצּום הּוא ִמֶּמִּני ָהָעם ַהֶּזה
ִזְקֵני ַוֵּיְלכּו ) ז:(ִּכי ָיַדְעִּתי ֵאת ֲאֶׁשר ְּתָבֵרְך ְמבָֹרְך ַוֲאֶׁשר ָּתאֹר יּוָאר

 ּוְקָסִמים ְּבָיָדם ַוָּיבֹאּו ֶאל ִּבְלָעם ַוְיַדְּברּו ֵאָליו ִּדְבֵרי מֹוָאב ְוִזְקֵני ִמְדָין
ר ֲאֵליֶהם ִלינּו פֹה ַהַּלְיָלה ַוֲהִׁשבִֹתי ֶאְתֶכם ָּדָבר ַּכֲאֶׁשר ַוּיֹאֶמ ) ח:(ָבָלק

  : ִעם ִּבְלָעםָׂשֵרי מֹוָאבְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֵאָלי ַוֵּיְׁשבּו 
) י:(ַוָּיבֹא ֱאלִֹהים ֶאל ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר ִמי ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ִעָּמְך ) ט(

) יא:( ֶּבן ִצּפֹר ֶמֶלְך מֹוָאב ָׁשַלח ֵאָליַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ָהֱאלִֹהים ָּבָלק
ִהֵּנה ָהָעם ַהּיֵֹצא ִמִּמְצַרִים ַוְיַכס ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ ַעָּתה ְלָכה ָקָבה ִּלי אֹתֹו 

ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל ִּבְלָעם לֹא ) יב:( ְוֵגַרְׁשִּתיואּוַלי אּוַכל ְלִהָּלֶחם ּבֹו
ַוָּיָקם ִּבְלָעם ַּבּבֶֹקר ) יג:( ִּכי ָברּוְך הּואֵתֵלְך ִעָּמֶהם לֹא ָתאֹר ֶאת ָהָעם

ַלֲהלְֹך  ְלִתִּתי ֵמֵאן ְיהָֹוהַוּיֹאֶמר ֶאל ָׂשֵרי ָבָלק ְלכּו ֶאל ַאְרְצֶכם ִּכי 
 ֵמֵאן ִּבְלָעםַוָּיקּומּו ָׂשֵרי מֹוָאב ַוָּיבֹאּו ֶאל ָּבָלק ַוּיֹאְמרּו ) יד:(ִעָּמֶכם

  :ֲהלְֹך ִעָּמנּו
ַוּיֶֹסף עֹוד ָּבָלק ְׁשלַֹח ָׂשִרים ַרִּבים ְוִנְכָּבִדים ) טו(:המפגש השני

ַוָּיבֹאּו ֶאל ִּבְלָעם ַוּיֹאְמרּו לֹו ּכֹה ָאַמר ָּבָלק ֶּבן ִצּפֹור ַאל ָנא ) טז:(ֵמֵאֶּלה
ִּכי ַכֵּבד ֲאַכֶּבְדָך ְמאֹד ְוכֹל ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאַלי ) יז:(ֵמֲהלְֹך ֵאָליִתָּמַנע 

ַוַּיַען ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר ֶאל ) יח( : ָּנא ָקָבה ִּלי ֵאת ָהָעם ַהֶּזהֶאֱעֶׂשה ּוְלָכה
 ִאם ִיֶּתן ִלי ָבָלק ְמלֹא ֵביתֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב לֹא אּוַכל ַלֲעבֹר ֶאת ַעְבֵדי ָבָלק

ְוַעָּתה ְׁשבּו ָנא ָבֶזה ַּגם ) יט:(ִּפי ְיהָֹוה ֱאלָֹהי ַלֲעׂשֹות ְקַטָּנה אֹו ְגדֹוָלה
ַוָּיבֹא ֱאלִֹהים ֶאל ) כ:(ָּלְיָלה ְוֵאְדָעה ַמה ּיֵֹסף ְיהָֹוה ַּדֵּבר ִעִּמיַאֶּתם הַ 

 ְוַאְך קּום ֵלְך ִאָּתםִּבְלָעם ַלְיָלה ַוּיֹאֶמר לֹו ִאם ִלְקרֹא ְלָך ָּבאּו ָהֲאָנִׁשים 
ַוָּיָקם ִּבְלָעם ַּבּבֶֹקר ) כא:(ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר ֵאֶליָך אֹתֹו ַתֲעֶׂשה

  :ַוֵּיֶלְך ִעם ָׂשֵרי מֹוָאבַּיֲחבׁש ֶאת ֲאתֹנֹו וַ 
 ַוִּיְתַיֵּצב ַמְלַאְך ַוִּיַחר ַאף ֱאלִֹהים ִּכי הֹוֵלְך הּוא) כב(:סיפור האתון

ַוֵּתֶרא ) כג:(ְיהָֹוה ַּבֶּדֶרְך ְלָׂשָטן לֹו ְוהּוא רֵֹכב ַעל ֲאתֹנֹו ּוְׁשֵני ְנָעָריו ִעּמֹו
 ִנָּצב ַּבֶּדֶרְך ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו ַוֵּתט ָהָאתֹון ִמן ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַאְך ְיהָֹוה

  :ַהֶּדֶרְך ַוֵּתֶלְך ַּבָּׂשֶדה ַוַּיְך ִּבְלָעם ֶאת ָהָאתֹון ְלַהּטָֹתּה ַהָּדֶרְך 
) כה:(ַוַּיֲעמֹד ַמְלַאְך ְיהָֹוה ְּבִמְׁשעֹול ַהְּכָרִמים ָּגֵדר ִמֶּזה ְוָגֵדר ִמֶּזה) כד(

ָאתֹון ֶאת ַמְלַאְך ְיהָֹוה ַוִּתָּלֵחץ ֶאל ַהִּקיר ַוִּתְלַחץ ֶאת ֶרֶגל ִּבְלָעם ַוֵּתֶרא הָ 
  :ֶאל ַהִּקיר ַוּיֶֹסף ְלַהּכָֹתּה

ַוּיֹוֶסף ַמְלַאְך ְיהָֹוה ֲעבֹור ַוַּיֲעמֹד ְּבָמקֹום ָצר ֲאֶׁשר ֵאין ֶּדֶרְך ִלְנטֹות ) כו(
ְלַאְך ְיהָֹוה ַוִּתְרַּבץ ַּתַחת ִּבְלָעם ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמ ) כז:(ָיִמין ּוְׂשמֹאול

  :ַוִּיַחר ַאף ִּבְלָעם ַוַּיְך ֶאת ָהָאתֹון ַּבַּמֵּקל
ַוִּיְפַּתח ְיהָֹוה ֶאת ִּפי ָהָאתֹון ַוּתֹאֶמר ְלִבְלָעם ֶמה ָעִׂשיִתי ְלָך ִּכי ) כח(

ְתַעַּלְלְּת ִּבי לּו ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ָלָאתֹון ִּכי ִה ) כט:(ִהִּכיָתִני ֶזה ָׁשלׁש ְרָגִלים
ַוּתֹאֶמר ָהָאתֹון ֶאל ִּבְלָעם ֲהלֹוא ) ל( :ֶיׁש ֶחֶרב ְּבָיִדי ִּכי ַעָּתה ֲהַרְגִּתיְך 

ֵמעֹוְדָך ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ַהַהְסֵּכן ִהְסַּכְנִּתי  ָאנִֹכי ֲאתְֹנָך ֲאֶׁשר ָרַכְבָּת ָעַלי
  :ַלֲעׂשֹות ְלָך ּכֹה ַוּיֹאֶמר לֹא

הָֹוה ֶאת ֵעיֵני ִבְלָעם ַוַּיְרא ֶאת ַמְלַאְך ְיהָֹוה ִנָּצב ַּבֶּדֶרְך ְוַחְרּבֹו ַוְיַגל יְ ) לא(
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַמְלַאְך ְיהָֹוה ַעל ) לב:(ְׁשֻלָפה ְּבָידֹו ַוִּיּקֹד ַוִּיְׁשַּתחּו ְלַאָּפיו

ָטן ִּכי ָיַרט ָמה ִהִּכיָת ֶאת ֲאתְֹנָך ֶזה ָׁשלֹוׁש ְרָגִלים ִהֵּנה ָאנִֹכי ָיָצאִתי ְלָׂש 

ַוִּתְרַאִני ָהָאתֹון ַוֵּתט ְלָפַני ֶזה ָׁשלׁש ְרָגִלים אּוַלי ) לג:(ַהֶּדֶרְך ְלֶנְגִּדי
ַוּיֹאֶמר ) לד:(ָנְטָתה ִמָּפַני ִּכי ַעָּתה ַּגם אְֹתָכה ָהַרְגִּתי ְואֹוָתּה ֶהֱחֵייִתי

י ַאָּתה ִנָּצב ִלְקָראִתי ִּבְלָעם ֶאל ַמְלַאְך ְיהָֹוה ָחָטאִתי ִּכי לֹא ָיַדְעִּתי ִּכ 
  :ִאם ַרע ְּבֵעיֶניָך ָאׁשּוָבה ִּליַּבָּדֶרְך ְוַעָּתה 

 ֶאת ַהָּדָבר ְוֶאֶפסֵלְך ִעם ָהֲאָנִׁשים ַוּיֹאֶמר ַמְלַאְך ְיהָֹוה ֶאל ִּבְלָעם ) לה(
  : ַוֵּיֶלְך ִּבְלָעם ִעם ָׂשֵרי ָבָלקֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר ֵאֶליָך אֹתֹו ְתַדֵּבר

ַוִּיְׁשַמע ָּבָלק ִּכי ָבא ִבְלָעם ַוֵּיֵצא ִלְקָראתֹו ֶאל ) לו(:ישי המפגש השל
ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ) לז:(ִעיר מֹוָאב ֲאֶׁשר ַעל ְּגבּול ַאְרנֹן ֲאֶׁשר ִּבְקֵצה ַהְּגבּול

 ָלָּמה לֹא ָהַלְכָּת ֵאָליֶאל ִּבְלָעם ֲהלֹא ָׁשלַֹח ָׁשַלְחִּתי ֵאֶליָך ִלְקרֹא ָלְך 
ִהֵּנה ָבאִתי ֵאֶליָך ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ָּבָלק ) לח:(א אּוַכל ַּכְּבֶדךָ ַהֻאְמָנם לֹ

ַעָּתה ֲהָיכֹל אּוַכל ַּדֵּבר ְמאּוָמה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָיִׂשים ֱאלִֹהים ְּבִפי אֹתֹו 
  :ֲאַדֵּבר

ַוֵּיֶלְך ִּבְלָעם ִעם ָּבָלק ַוָּיבֹאּו ִקְרַית ) לט(:נסיון הקללה הראשון
ַוִּיְזַּבח ָּבָלק ָּבָקר ָוצֹאן ַוְיַׁשַּלח ְלִבְלָעם ְוַלָּׂשִרים ֲאֶׁשר ) מ:(ֻחצֹות

ַוְיִהי ַבּבֶֹקר ַוִּיַּקח ָּבָלק ֶאת ִּבְלָעם ַוַּיֲעֵלהּו ָּבמֹות ָּבַעל ַוַּיְרא ) מא:(ִאּתֹו
  :ְקֵצה ָהָעםִמָּׁשם 

ְבָעה ִמְזְּבחֹת ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ָּבָלק ְּבֵנה ִלי ָבֶזה ִׁש ) א(: ג"במדבר כ
ַוַּיַעׂש ָּבָלק ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ) ב:(ְוָהֵכן ִלי ָּבֶזה ִׁשְבָעה ָפִרים ְוִׁשְבָעה ֵאיִלים

ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ְלָבָלק ) ג:(ִּבְלָעם ַוַּיַעל ָּבָלק ּוִבְלָעם ָּפר ָוַאִיל ַּבִּמְזֵּבחַ 
 הָֹוה ִלְקָראִתי ּוְדַבר ַמה ַּיְרֵאִניאּוַלי ִיָּקֶרה יְ ִהְתַיֵּצב ַעל עָֹלֶתָך ְוֵאְלָכה 

  :ַוֵּיֶלְך ֶׁשִפיְוִהַּגְדִּתי ָלְך 
 ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֶאת ִׁשְבַעת ַהִּמְזְּבחֹת ָעַרְכִּתי ַוִּיָּקר ֱאלִֹהים ֶאל ִּבְלָעם) ד(

 ׁשּוב ֶאל ַוָּיֶׂשם ְיהָֹוה ָּדָבר ְּבִפי ִבְלָעם ַוּיֹאֶמר) ה:(ָוַאַעל ָּפר ָוַאִיל ַּבִּמְזֵּבַח 
ַוָּיָׁשב ֵאָליו ְוִהֵּנה ִנָּצב ַעל עָֹלתֹו הּוא ְוָכל ָׂשֵרי ) ו:(ָּבָלק ְוכֹה ְתַדֵּבר

ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר ִמן ֲאָרם ַיְנֵחִני ָבָלק ֶמֶלְך מֹוָאב ֵמַהֲרֵרי ) ז:(מֹוָאב
 ֶאּקֹב לֹא ַקּבֹה ָמה) ח:(ֶקֶדם ְלָכה ָאָרה ִּלי ַיֲעקֹב ּוְלָכה זֲֹעָמה ִיְׂשָרֵאל

ִּכי ֵמרֹאׁש ֻצִרים ֶאְרֶאּנּו ּוִמְּגָבעֹות ) ט:(ֵאל ּוָמה ֶאְזעֹם לֹא ָזַעם ְיהָֹוה
ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעקֹב ) י:(ֲאׁשּוֶרּנּו ֶהן ָעם ְלָבָדד ִיְׁשּכֹן ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחָּׁשב

ִרים ּוְתִהי ַאֲחִריִתי ּוִמְסָּפר ֶאת רַֹבע ִיְׂשָרֵאל ָּתמֹת ַנְפִׁשי מֹות ְיָׁש 
ָלקֹב אְֹיַבי ְלַקְחִּתיָך ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם ֶמה ָעִׂשיָת ִלי ) יא:(ָּכמֹהּו

ַוַּיַען ַוּיֹאַמר ֲהלֹא ֵאת ֲאֶׁשר ָיִׂשים ְיהָֹוה ְּבִפי אֹתֹו ) יב:(ְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת ָבֵרְך 
 ְלָך ָּנא ִאִּתי ֶאל ָמקֹום ַאֵחר ֲאֶׁשר ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָּבָלק) יג:(ֶאְׁשמֹר ְלַדֵּבר
  :ְוָקְבנֹו ִלי ִמָּׁשם ִתְרֶאה ְוֻכּלֹו לֹא ִתְרֶאה ֶאֶפס ָקֵצהּוִּתְרֶאּנּו ִמָּׁשם 

ַוִּיָּקֵחהּו ְׂשֵדה צִֹפים ֶאל רֹאׁש ַהִּפְסָּגה ַוִּיֶבן ) יד( (:נסיון הקללה השני
ַוּיֹאֶמר ֶאל ָּבָלק ִהְתַיֵּצב ּכֹה ) טו:(ִּמְזֵּבַח ִׁשְבָעה ִמְזְּבחֹת ַוַּיַעל ָּפר ָוַאִיל ּבַ 

 ַוִּיָּקר ְיהָֹוה ֶאל ִּבְלָעם ַוָּיֶׂשם ָּדָבר ְּבִפיו) טז(:ְוָאנִֹכי ִאָּקֶרה ּכֹהַעל עָֹלֶתָך 
ַוָּיבֹא ֵאָליו ְוִהּנֹו ִנָּצב ַעל עָֹלתֹו ) יז:(ַוּיֹאֶמר ׁשּוב ֶאל ָּבָלק ְוכֹה ְתַדֵּבר

ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ) יח:(ַמה ִּדֶּבר ְיהָֹוהב ִאּתֹו ַוּיֹאֶמר לֹו ָּבָלק ְוָׂשֵרי מֹוָא
לֹא ִאיׁש ֵאל ִויַכֵּזב ) יט:(ַוּיֹאַמר קּום ָּבָלק ּוֲׁשָמע ַהֲאִזיָנה ָעַדי ְּבנֹו ִצּפֹר

 ִהֵּנה) כ( : ַההּוא ָאַמר ְולֹא ַיֲעֶׂשה ְוִדֶּבר ְולֹא ְיִקיֶמָּנהּוֶבן ָאָדם ְוִיְתֶנָחם
ַּגם קֹב ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם ) כה(...ָבֵרְך ָלָקְחִּתי ּוֵבֵרְך ְולֹא ֲאִׁשיֶבָּנה
ַוַּיַען ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר ֶאל ָּבָלק ֲהלֹא ) כו:(לֹא ִתֳּקֶבּנּו ַּגם ָּבֵרְך לֹא ְתָבֲרֶכּנּו

ַוּיֹאֶמר ) כז:(ֶׂשהִּדַּבְרִּתי ֵאֶליָך ֵלאמֹר ּכֹל ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ְיהָֹוה אֹתֹו ֶאעֱ 
אּוַלי ִייַׁשר ְּבֵעיֵני ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם ְלָכה ָּנא ֶאָּקֲחָך ֶאל ָמקֹום ַאֵחר 

  : ְוַקּבֹתֹו ִלי ִמָּׁשםָהֱאלִֹהים
ַוִּיַּקח ָּבָלק ֶאת ִּבְלָעם רֹאׁש ַהְּפעֹור ) כח(:נסיון הקללה השלישי
ר ִּבְלָעם ֶאל ָּבָלק ְּבֵנה ִלי ָבֶזה ַוּיֹאֶמ ) כט:(ַהִּנְׁשָקף ַעל ְּפֵני ַהְיִׁשימֹן

ַוַּיַעׂש ָּבָלק ) ל:(ִׁשְבָעה ִמְזְּבחֹת ְוָהֵכן ִלי ָּבֶזה ִׁשְבָעה ָפִרים ְוִׁשְבָעה ֵאיִלם
  :ַּכֲאֶׁשר ָאַמר ִּבְלָעם ַוַּיַעל ָּפר ָוַאִיל ַּבִּמְזֵּבַח 
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ָבֵרְך ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִּכי טֹוב ְּבֵעיֵני ְיהָֹוה ְל ַוַּיְרא ִּבְלָעם ) א(:ד"במדבר כ

) ב:( ַוָּיֶׁשת ֶאל ַהִּמְדָּבר ָּפָניוְולֹא ָהַלְך ְּכַפַעם ְּבַפַעם ִלְקַראת ְנָחִׁשים
ַוִּיָּׂשא ִבְלָעם ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ׁשֵֹכן ִלְׁשָבָטיו ַוְּתִהי ָעָליו רּוַח 

ִּיְסּפֹק ֶאת ַּכָּפיו ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל ַוִּיַחר ַאף ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם וַ ) י(...ֱאלִֹהים
) יא:(ָלקֹב אְֹיַבי ְקָראִתיָך ְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת ָבֵרְך ֶזה ָׁשלׁש ְּפָעִמיםִּבְלָעם 

ְמָנֲעָך ְיהָֹוה ְוַעָּתה ְּבַרח ְלָך ֶאל ְמקֹוֶמָך ָאַמְרִּתי ַּכֵּבד ֲאַכֶּבְדָך ְוִהֵּנה 
ם ֶאל ָּבָלק ֲהלֹא ַּגם ֶאל ַמְלָאֶכיָך ֲאֶׁשר ָׁשַלְחָּת ַוּיֹאֶמר ִּבְלעָ ) יב:(ִמָּכבֹוד

ִאם ִיֶּתן ִלי ָבָלק ְמלֹא ֵביתֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב לֹא ) יג:(ֵאַלי ִּדַּבְרִּתי ֵלאמֹר
אּוַכל ַלֲעבֹר ֶאת ִּפי ְיהָֹוה ַלֲעׂשֹות טֹוָבה אֹו ָרָעה ִמִּלִּבי ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ְיהָֹוה 

  :אֹתֹו ֲאַדֵּבר
ְלָכה ִאיָעְצָך ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָהָעם ַהֶּזה ְלַעְּמָך ְוַעָּתה ִהְנִני הֹוֵלְך ְלַעִּמי ) יד(

ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר ְנֻאם ִּבְלָעם ְּבנֹו ְבעֹר ּוְנֻאם ) טו:(ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים
יֹון ַמֲחֵזה ְנֻאם ׁשֵֹמַע ִאְמֵרי ֵאל ְויֵֹדַע ַּדַעת ֶעְל ) טז:(ַהֶּגֶבר ְׁשֻתם ָהָעִין

ֶאְרֶאּנּו ְולֹא ַעָּתה ֲאׁשּוֶרּנּו ְולֹא ָקרֹוב ) יז:(ַׁשַּדי ֶיֱחֶזה נֵֹפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים
ָּדַרְך ּכֹוָכב ִמַּיֲעקֹב ְוָקם ֵׁשֶבט ִמִּיְׂשָרֵאל ּוָמַחץ ַּפֲאֵתי מֹוָאב ְוַקְרַקר ָּכל 

  :ב ִלְמקֹמֹו ְוַגם ָּבָלק ָהַלְך ְלַדְרּכֹוַוָּיָקם ִּבְלָעם ַוֵּיֶלְך ַוָּיָׁש ) כה(...ְּבֵני ֵׁשת
  האברבנאל. 2
אם לקרא לך באו 'אם הוא יתברך הרשה את בלעם ללכת ואמר לו "

להים -ויחר אף א'איך לאחר שהלך נאמר ', האנשים קום לך אתם
והוא לא הלך אלא ' בדרך לשטן לו' כי הולך הוא ויתיצב מלאך ה

  ?"ברשותו ובמאמרו
  'כ, ב"כ על פרק י"רש. 3
  .'את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה '– על כרחך –' ואך'

  .שמא אפתנו ויתרצה: אמר', וילך בלעם' ואף על פי כן 
  'ע על פסוק כ"ראב. 4

  ? "לא תלך עמהם איך אמר קום לך אתם' אחר שאמר ה":ג"רס
לא רצה שילך עם האנשים הראשונים עד שיבואו ' יש להשיב כי ה"

  . שרים נכבדים מהם
אמר ' כי ה, טעמו כטעם שלח לך אנשיםרק , ולפי דעתי אין צורך

רק אמרו נשלחה , והם לא האמינו) א"כ' דברים א(לישראל עלה רש 
ואמר לו שלח ' אז שאל משה את ה) ב"כ' דברים א(אנשים לפנינו 

מה ) ב"י' פס(לבלעם לא תאור את העם ' ואחר שאמר ה. לך אנשים
רק חשב ) ט"פסוק י (דבר' ה יוסף הצורך היה לו לומר ואדעה מ

רק השמר לך שלא ,  אמר לו לך עם האנשים'וה, בליבו מחשבה רעה
כי הולך ' ויחר אף ה, והעד על פרושי. תדבר רק מה שאומר אליך

   "הוא
   ב"ב כ"י על כ"רש. 5
   ונתאווה  ראה שהדבר רע בעיני המקום -כי הולך הוא "

  ".לילך
  פסוק יגעל ן " רמב.6
 אלא עם שרים -לתתי להלך עמכם '  ארצכם כי מאן הלכו אל"

 ולא רצה לומר שהוא ברשותו של מקוםגדולים למדנו שרוחו גסה 
. י"לשון רש, אלא בלשון גסות ולפיכך ויוסף עוד בלק שלוח שרים

ועוד שהוא לא , כי כל כבודו שיתפאר ויתגדל בדבר השם, ואינו נכון
אבל .  אחרים נכבדיםהיה חושב שייתן לו רשות ללכת עם שרים

  . חפץ שילך כלל' שאין הטעמו 
למה 'ולכך אמר לו , והנה בלק חשד אותו כי להרבות שכרו אמר כן

ועל כן הוסיף שלוח שרים ', לא הלכת אלי האמנם לא אוכל כבדך
ונדר לתת לו הון , רבים ונכבדים להראות לו כי הוא חפץ בו מאוד

אם יתן לי , ם השיב להםובלע, ועושר ככל אשר יצוה ויגזור עליו
כי הוא אלהי ולא אוכל לעשות ' לא אוכל לעבור את פי ה' בלק וגו

או יאמר לא . כי בשמו אני עושה, קטנה או גדולה אם אעבור את פיו
  ".להי ואני עבדו-כי הוא א, אוכל לעבור את פיו בדבר קטן או גדול

 ידע הוא ועשה זה כהוגן כי מה, וישאל ממנו עוד מה יצווה אותו"... 
לעולם טובה והוא יורה חטאים בדרך ויודיענו ' ועצת ה, בדעת עליון

  ".או יגיד לו מה יקרה להם בעתיד, מה יענה מלאכי גוי
   ב"ן על פסוק ל"רמב. 7
כי ההליכה היה , והעניין כאשר פירשתי ... -כי ירט הדרך לנגדי "

ל עאבל בלעם עיוות אותה בלכתו עמהם , הנכבד' בה רשות מאת ה
  ". דעתם שיקלל את העם

  ה"ן על פסוק ל"רמב. 8
 את הדבר אשר אדבר אליך ואפסיתכן שיאמר לו לך עם האנשים "

אם 'או טעמו כי אחרי אשר התוודה . אותו תדבר ותודיע אותם זה
כי מחלתי לך על חטאתך , אמר לו לך עמהם', רע בעיניך אשובה לי

שלא , מר לו כןוהוצרך לו. ובלבד שתזכור אזהרתי אשר הזהרתיך
  ". יחשוב שיאמר לו לך עמהם לעשות מה שביקשו ממך

  'ו'  דברים כג.9
להיך לך את -א' להיך לשמע אל בלעם ויהפך ה-א' ולא אבה ה"... 

  "להיך-א' הקללה לברכה כי אהבך ה
  'ה' מיכה ו. 10

... עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אתו בלעם בן בעור "
  "'הלמען דעת צדקות 

  'ב ט"י על כ"רש. 11
אין דעתו שוה , פעמים שאין הכל גלוי לפניו: ואמר, להטעותו בא

  .אף אני אראה עת שאוכל לקלל ולא יבין, עליו

  
  של הפרשה" משולש"מבנה . 12

 )הברכה לאחר( בלעם )לאחר הברכה(בלק  )לפני הברכה(בלעם  סיפור האתון מגמת בלעם
  לקלל בניגוד. 1

 'הלצו 
 הדרך מן האתון ותט"

 "בשדה ותלך
 לקראתי' ה יקרה אולי"

  יראני מה ודבר
 "לך והגדתי

 לקחתיך אֹיבי לקֹב"
 "ברך ברכת והנה

 בפי' ה ישים אשר את הלא"
 "לדבר אשמר אֹתו

  לא לקלל ולא. 2
 לברך

  את האתון ותרא"
 תחת ותרבץ' ה מלאך
 "בלעם

  ..כה אקרה ואנכי"
 "'ה דבר מה בלק לו ויאמר

 גם תקבנו לא קב םג"
 "תברכנו לא ברך

 אתו' ה ידבר אשר כל"
 "אעשה

  לברך ולהוסיף. 3
 קללה מלבו

  הקיר אל ותלחץ"
 אל בלעם רגל את ותלחץ
 "הקיר

 בפעם כפעם הלך ולא"
 אל וישת נחשים לקראת
 "פניו המדבר

 קראתיך אֹיבי לקב"
 שלש זה ברך ברכת והנה

 "פעמים

' ה פי את לעבֹר אוכל לא"
 "מלבי רעה או בהטו לעשות

פעולה עצמאית .4
 של בלעם

  פי את' ה ויפתח"
 "האתון

 אשר את איעצך לכה"
 "לעמך הזה העם יעשה

 
 

 
 

  
  
  
  
  


