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  ע'               תמוז התש                        ד"בס

   בלעםנבואות
  )פ שעורו של הרב תמיר גרנות"ע(לפרשת בלק 

  
  
   ארבע נבואות- ג "במדבר פרק כ. 1
ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר ִמן ֲאָרם ַיְנֵחִני ָבָלק ֶמֶלְך מֹוָאב ֵמַהְרֵרי ) ז (.א

ִמי ָמָנה ֲעַפר ) י:...(זֲֹעָמה ִיְׂשָרֵאלֶקֶדם ְלָכה ָאָרה ִּלי ַיֲעקֹב ּוְלָכה 
ַיֲעקֹב ּוִמְסָּפר ֶאת רַֹבע ִיְׂשָרֵאל ָּתמֹת ַנְפִׁשי מֹות ְיָׁשִרים ּוְתִהי 

  : ַאֲחִריִתי ָּכמֹהּו
ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר קּום ָּבָלק ּוֲׁשָמע ַהֲאִזיָנה ָעַדי ְּבנֹו ) יח (.ב

יא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנָּׂשא לֹא ִיְׁשַּכב ַעד ֶהן ָעם ְּכָלִב ) כד:....(ִצּפֹר
  : יֹאַכל ֶטֶרף ְוַדם ֲחָלִלים ִיְׁשֶּתה

  :ד"פרק כ
ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר ְנֻאם ִּבְלָעם ְּבנֹו ְבעֹר ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר ְׁשֻתם ) ג (.ג

 ְמָבֲרֶכיָך ָברּוְך ָּכַרע ָׁשַכב ַּכֲאִרי ּוְכָלִביא ִמי ְיִקיֶמּנּו) ט:..... (ָהָעִין
  : ְואְֹרֶריָך ָארּור

ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר ְנֻאם ִּבְלָעם ְּבנֹו ְבעֹר ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר ) טו (.ד
ְוִצים ִמַּיד ִּכִּתים ְוִעּנּו ַאּׁשּור ְוִעּנּו ֵעֶבר ְוַגם ) כד:... (ְׁשֻתם ָהָעִין

ֶלְך ַוָּיָׁשב ִלְמקֹמֹו ְוַגם ָּבָלק ַוָּיָקם ִּבְלָעם ַוּיֵ ) כה: (הּוא ֲעֵדי אֵֹבד
  : ָהַלְך ְלַדְרּכֹו

  
ַוִּיַחר ַאף ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם ַוִּיְסּפֹק ֶאת ַּכָּפיו ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל ) י(

: ָׁשלֹׁש ְּפָעִמיםִּבְלָעם ָלקֹב אְֹיַבי ְקָראִתיָך ְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת ָבֵרְך ֶזה 
 ְמקֹוֶמָך ָאַמְרִּתי ַּכֵּבד ֲאַכֶּבְדָך ְוִהֵּנה ְמָנֲעָך ְוַעָּתה ְּבַרח ְלָך ֶאל) יא(

  : ִמָּכבֹוד‘ ה
   
יֹאַכל ּגֹוִים ָצָריו ֵאל מֹוִציאֹו ִמִּמְצַרִים ְּכתֹוֲעפֹת ְרֵאם לֹו ) ח(

   :ְוַעְצמֵֹתיֶהם ְיָגֵרם ְוִחָּציו ִיְמָחץ
  
ָמַחץ ַּפֲאֵתי מֹוָאב ָּדַרְך ּכֹוָכב ִמַּיֲעקֹב ְוָקם ֵׁשֶבט ִמִּיְׂשָרֵאל ּו) יז(

   :ְוַקְרַקר ָּכל ְּבֵני ֵׁשת
  
  ארבע פתיחות בתוך הנבואה הרביעית. 2
  ).ו"ט..." ( נאם בלעם בנו בערוישא משלו ויאמר ".1
  ).'כ..." (וישא משלו ויאמרוירא את עמלק ". 2
  ).א"כ..." (וישא משלו ויאמרוירא את הקיני ". 3
  ).ג"כ..." (ל-משמו א אוי מי יחיה וישא משלו ויאמר". 4
  
   הנבואות הראשונות3בלק מזמין את . 3

ָּבמֹות  ַוַּיֲעֵלהּו ַוִּיַּקח ָּבָלק ֶאת ִּבְלָעם ַוְיִהי ַבּבֶֹקר :א'מ, ב"פרק כ
  :ָּבַעל ַוַּיְרא ִמָּׁשם ְקֵצה ָהָעם

ָמקֹום ַאֵחר  ֶאל ְלָך ָּנא ִאִּתי ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָּבָלק :ד' י– ג'יג "פרק כ
 ְוֻכּלֹו לֹא ִתְרֶאה ְוָקְבנֹו ִלי ֶאֶפס ָקֵצהּו ִתְרֶאה ר ִּתְרֶאּנּו ִמָּׁשםֲאֶׁש 

  :ְׂשֵדה צִֹפים ֶאל רֹאׁש ַהִּפְסָּגה ַוִּיָּקֵחהּו :ִמָּׁשם
   ֶאלְלָכה ָּנא ֶאָּקֲחךָ  ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם :ח' כ- ז'כג "פרק כ

 ַוִּיַּקח :ִהים ְוַקּבֹתֹו ִלי ִמָּׁשם אּוַלי ִייַׁשר ְּבֵעיֵני ָהֱאלָֹמקֹום ַאֵחר
  :רֹאׁש ַהְּפעֹור ַהִּנְׁשָקף ַעל ְּפֵני ַהְיִׁשימֹןָּבָלק ֶאת ִּבְלָעם 

  
   הנבואות הראשונות3בניית מזבח והקרבת קרבנות לפני . 4

ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ָּבָלק ְּבֵנה ִלי ָבֶזה ִׁשְבָעה ִמְזְּבחֹת ) א(: ג"פרק כ
   : ָּבֶזה ִׁשְבָעה ָפִרים ְוִׁשְבָעה ֵאיִליםְוָהֵכן ִלי

ַוִּיָּקֵחהּו ְׂשֵדה צִֹפים ֶאל רֹאׁש ַהִּפְסָּגה ַוִּיֶבן ִׁשְבָעה ִמְזְּבחֹת ) יד(
   :ַוַּיַעל ָּפר ָוַאִיל ַּבִּמְזֵּבחַ 

ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ָּבָלק ְּבֵנה ִלי ָבֶזה ִׁשְבָעה ִמְזְּבחֹת ְוָהֵכן ִלי ) כט(
  :ה ִׁשְבָעה ָפִרים ְוִׁשְבָעה ֵאיִלםָּבזֶ 
  
  הנבואה הרבעית ללא קרבן. 5
ְוַעָּתה ִהְנִני הֹוֵלְך ְלַעִּמי ְלָכה ִאיָעְצָך ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָהָעם ַהֶּזה ) יד(

ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר ְנֻאם ִּבְלָעם ְּבנֹו ) טו:(ְלַעְּמָך ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים
  :ֶבר ְׁשֻתם ָהָעִיןְבעֹר ּוְנֻאם ַהּגֶ 

  
  י על במדבר פרק כג פסוק יד "רש. 5
   בלעם לא היה קוסם כבלק ראה בלק-ראש הפסגה ) יד(

כסבור . שעתידה פרצה להפרץ בישראל משם ששם מת משה
  :ששם תחול עליהם הקללה וזו היא הפרצה שאני רואה

  
  האופן בו התרחשו הנבואות. 6

ִהְתַיֵּצב אֶמר ִּבְלָעם ְלָבָלק ַוּיֹ) ג(: )ג"פרק כ (הנבואה הראשונה
ִלְקָראִתי ּוְדַבר ַמה ַּיְרֵאִני ‘  אּוַלי ִיָּקֵרה הַעל עָֹלֶתָך ְוֵאְלָכה

 ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַוִּיָּקר אלוקים ֶאל ִּבְלָעם) ד: (ְוִהַּגְדִּתי ָלְך ַוֵּיֶלְך ֶׁשִפי
ַוָּיֶׂשם ) ה:  ( ַּבִּמְזֵּבחַ ֶאת ִׁשְבַעת ַהִּמְזְּבחֹת ָעַרְכִּתי ָוַאַעל ָּפר ָוַאִיל

ַוָּיָׁשב ) ו: ( ַוּיֹאֶמר ׁשּוב ֶאל ָּבָלק ְוכֹה ְתַדֵּברָּדָבר ְּבִפי ִבְלָעם‘ ה
ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ) ז: (ֵאָליו ְוִהֵּנה ִנָּצב ַעל עָֹלתֹו הּוא ְוָכל ָׂשֵרי מֹוָאב
י ֶקֶדם ְלָכה ָאָרה ַוּיֹאַמר ִמן ֲאָרם ַיְנֵחִני ָבָלק ֶמֶלְך מֹוָאב ֵמַהְררֵ 

  : ִּלי ַיֲעקֹב ּוְלָכה זֲֹעָמה ִיְׂשָרֵאל
  

ִהְתַיֵּצב ּכֹה ַעל עָֹלֶתָך ַוּיֹאֶמר ֶאל ָּבָלק ) טו(: הנבואה השניה
 ַוָּיֶׂשם ָּדָבר ְּבִפיו ֶאל ִּבְלָעם‘ ַוִּיָּקר ה) טז: (ְוָאנִֹכי ִאָּקֶרה ּכֹה

ַוָּיבֹא ֵאָליו ְוִהּנֹו ִנָּצב ַעל ) יז(: ַוּיֹאֶמר ׁשּוב ֶאל ָּבָלק ְוכֹה ְתַדֵּבר
ַוִּיָּׂשא ) יח: (‘עָֹלתֹו ְוָׂשֵרי מֹוָאב ִאּתֹו ַוּיֹאֶמר לֹו ָּבָלק ַמה ִּדֶּבר ה
  : ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר קּום ָּבָלק ּוֲׁשָמע ַהֲאִזיָנה ָעַדי ְּבנֹו ִצּפֹר

  
 ְּבֵעיֵני טֹובַוַּיְרא ִּבְלָעם ִּכי ) א( :)ד"פרק כ (הנבואה השלישית

לֹא ָהַלְך ְּכַפַעם ְּבַפַעם ִלְקַראת ְנָחִׁשים  וְ ְיהָֹוה ְלָבֵרְך ֶאת ִיְׂשָרֵאל
ַוִּיָּׂשא ִבְלָעם ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת ) ב(:ַוָּיֶׁשת ֶאל ַהִּמְדָּבר ָּפָניו

  :ַוְּתִהי ָעָליו רּוַח ֱאלִֹהים ִיְׂשָרֵאל ׁשֵֹכן ִלְׁשָבָטיו
  
ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר ְנֻאם ִּבְלָעם ְּבנֹו ְבעֹר ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר ְׁשֻתם ) ג(

ל ֲאֶׁשר ַמֲחֵזה ַׁשַּדי ֶיֱחֶזה נֵֹפל ּוְגלּוי -ְנֻאם ׁשֵֹמַע ִאְמֵרי א) ד: (ָהָעִין
  : ֵעיָנִים

  
ְוַעָּתה ִהְנִני הֹוֵלְך ְלַעִּמי ְלָכה ִאיָעְצָך ) יד(: הנבואה הרביעית

ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ) טו: (ֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָהָעם ַהֶּזה ְלַעְּמָך ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמיםאֲ 
ְנֻאם ) טז: (ַוּיֹאַמר ְנֻאם ִּבְלָעם ְּבנֹו ְבעֹר ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר ְׁשֻתם ָהָעִין

ל ְויֵֹדַע ַּדַעת ֶעְליֹון ַמֲחֵזה ַׁשַּדי ֶיֱחֶזה נֵֹפל ּוְגלּוי - ׁשֵֹמַע ִאְמֵרי א
  : ִיםֵעינָ 
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  הנבואות/תוכן המשלים.  7
  ):   ג"פרק כ( הנבואה הראשונה

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

ִּכי ֵמרֹאׁש ֻצִרים ֶאְרֶאּנּו ) ט: (‘ַעם הל ּוָמה ֶאְזעֹם לֹא זָ -ַקּבֹה א
ִמי ) י: (ּוִמְּגָבעֹות ֲאׁשּוֶרּנּו ֶהן ָעם ְלָבָדד ִיְׁשּכֹן ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחָּׁשב

ָמָנה ֲעַפר ַיֲעקֹב ּוִמְסָּפר ֶאת רַֹבע ִיְׂשָרֵאל ָּתמֹת ַנְפִׁשי מֹות ְיָׁשִרים 
  : ּוְתִהי ַאֲחִריִתי ָּכמֹהּו

.  
  :שנייההנבואה ה

: ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר קּום ָּבָלק ּוֲׁשָמע ַהֲאִזיָנה ָעַדי ְּבנֹו ִצּפֹר) יח(
ל ּוֶבן ָאָדם ְוִיְתֶנָחם ַההּוא ָאַמר ְולֹא ַיֲעֶׂשה -לֹא ִאיׁש א) יט(

: ִהֵּנה ָבֵרְך ָלָקְחִּתי ּוֵבֵרְך ְולֹא ֲאִׁשיֶבָּנה) כ: (ְוִדֶּבר ְולֹא ְיִקיֶמָּנה
ֱאלֹוָקיו ‘  לֹא ִהִּביט ָאֶון ְּבַיֲעקֹב ְולֹא ָרָאה ָעָמל ְּבִיְׂשָרֵאל ה)כא(

ל מֹוִציָאם ִמִּמְצָרִים ְּכתֹוֲעפֹת -א) כב: (ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבֹו
ִּכי לֹא ַנַחׁש ְּבַיֲעקֹב ְולֹא ֶקֶסם ְּבִיְׂשָרֵאל ָּכֵעת ֵיָאֵמר ) כג: (ְרֵאם לֹו

ֶהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ) כד: (ל-ל ַמה ָּפַעל אְלַיֲעקֹב ּוְלִיְׂשָרֵא 
  : ִיְתַנָּׂשא לֹא ִיְׁשַּכב ַעד יֹאַכל ֶטֶרף ְוַדם ֲחָלִלים ִיְׁשֶּתה

  
  ה"במדבר כ. 8
) ב:(ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ַּבִּׁשִּטים ַוָּיֶחל ָהָעם ִלְזנֹות ֶאל ְּבנֹות מֹוָאב) א(

  : ֱאלֵֹהיֶהן ַוּיֹאַכל ָהָעם ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ֵלאלֵֹהיֶהןַוִּתְקֶראָן ָלָעם ְלִזְבֵחי
  :ַוִּיָּצֶמד ִיְׂשָרֵאל ְלַבַעל ְּפעֹור ַוִּיַחר ַאף ְיהָֹוה ְּבִיְׂשָרֵאל) ג(
  
  הנבואות/המשך תוכן המשלים. 9

  :)ד"פרק כ( הנבואה השלישית
ְנֻאם ַהֶּגֶבר ְׁשֻתם ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר ְנֻאם ִּבְלָעם ְּבנֹו ְבעֹר ּו) ג(

ל ֲאֶׁשר ַמֲחֵזה ַׁשַּדי ֶיֱחֶזה נֵֹפל ּוְגלּוי -ְנֻאם ׁשֵֹמַע ִאְמֵרי א) ד: (ָהָעִין
) ו: (ַמה ּטֹבּו אָֹהֶליָך ַיֲעקֹב ִמְׁשְּכנֶֹתיָך ִיְׂשָרֵאל) ה: (ֵעיָנִים

: ם ֲעֵלי ָמִיםַּכֲאָרִזי' ִּכְנָחִלים ִנָּטיּו ְּכַגּנֹת ֲעֵלי ָנָהר ַּכֲאָהִלים ָנַטע ה
ִיַּזל ַמִים ִמָּדְלָיו ְוַזְרעֹו ְּבַמִים ַרִּבים ְוָירֹם ֵמֲאַגג ַמְלּכֹו ְוִתַּנֵּׂשא ) ז(

ל מֹוִציאֹו ִמִּמְצַרִים ְּכתֹוֲעפֹת ְרֵאם לֹו יֹאַכל ּגֹוִים -א) ח: (ַמְלֻכתֹו
ֲאִרי ָּכַרע ָׁשַכב ּכַ ) ט: (ָצָריו ְוַעְצמֵֹתיֶהם ְיָגֵרם ְוִחָּציו ִיְמָחץ

  :ּוְכָלִביא ִמי ְיִקיֶמּנּו ְמָבֲרֶכיָך ָברּוְך ְואְֹרֶריָך ָארּור

ַוִּיַחר ַאף ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם ַוִּיְסּפֹק ֶאת ַּכָּפיו ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל ) י(
 :ִּבְלָעם ָלקֹב אְֹיַבי ְקָראִתיָך ְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת ָבֵרְך ֶזה ָׁשלׁש ְּפָעִמים

ַרח ְלָך ֶאל ְמקֹוֶמָך ָאַמְרִּתי ַּכֵּבד ֲאַכֶּבְדָך ְוִהֵּנה ְמָנֲעָך ְוַעָּתה ְּב ) יא(
  :ְיהָֹוה ִמָּכבֹוד

  
ְלָכה ִאיָעְצָך ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָהָעם ַהֶּזה ) יד: (הנבואה הרביעית

 : ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמיםְלַעְּמךָ 
ֹוָכב ִמַּיֲעקֹב ְוָקם ֶאְרֶאּנּו ְולֹא ַעָּתה ֲאׁשּוֶרּנּו ְולֹא ָקרֹוב ָּדַרְך ּכ) יז(

ְוָהָיה ) יח: (ֵׁשֶבט ִמִּיְׂשָרֵאל ּוָמַחץ ַּפֲאֵתי מֹוָאב ְוַקְרַקר ָּכל ְּבֵני ֵׁשת
) יט: (ֱאדֹום ְיֵרָׁשה ְוָהָיה ְיֵרָׁשה ֵׂשִעיר אְֹיָביו ְוִיְׂשָרֵאל עֶֹׂשה ָחִיל

  : ְוֵיְרְּד ִמַּיֲעקֹב ְוֶהֱאִביד ָׂשִריד ֵמִעיר
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ַוַּיְרא ֶאת ֲעָמֵלק ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר ֵראִׁשית ּגֹוִים ֲעָמֵלק ) כ(
  :ֹו ֲעֵדי אֵֹבדְוַאֲחִרית

ַוַּיְרא ֶאת ַהֵּקיִני ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר ֵאיָתן מֹוָׁשֶבָך ְוִׂשים ) כא(
  :ִּכי ִאם ִיְהֶיה ְלָבֵער ָקִין ַעד ָמה ַאּׁשּור ִּתְׁשֶּבּךָ ) כב: (ַּבֶּסַלע ִקֶּנךָ 

ְוִצים ) כד: (ל-ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר אֹוי ִמי ִיְחֶיה ִמֻּׂשמֹו א) כג(
  : ִמַּיד ִּכִּתים ְוִעּנּו ַאּׁשּור ְוִעּנּו ֵעֶבר ְוַגם הּוא ֲעֵדי אֵֹבד

  
   

 


