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  ח"                                       תמוז התשס                    ד"בס

  

  שיעור לפרשת בלק
  לפרשת בלק

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

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

ָּכל ְסִביבֵֹתינּו ִּכְלחְֹך ַהּׁשֹור ֵאת ֶיֶרק ַהָּׂשֶדה ּוָבָלק ֶּבן ִצּפֹור ֶמֶלְך 
  :ְלמֹוָאב ָּבֵעת ַהִהוא

ְלָעם ֶּבן ְּבעֹור ְּפתֹוָרה ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֶאל ִּב ) ה(:המפגש הראשון
ֲאֶׁשר ַעל ַהָּנָהר ֶאֶרץ ְּבֵני ַעּמֹו ִלְקרֹא לֹו ֵלאמֹר ִהֵּנה ַעם ָיָצא 

ְוַעָּתה ) ו:(ִמִּמְצַרִים ִהֵּנה ִכָּסה ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ ְוהּוא יֵׁשב ִמֻּמִלי
  אּוַכלאּוַלי ִּכי ָעצּום הּוא ִמֶּמִּני ְלָכה ָּנא ָאָרה ִּלי ֶאת ָהָעם ַהֶּזה

 ִּכי ָיַדְעִּתי ֵאת ֲאֶׁשר ְּתָבֵרְך ְמבָֹרְך ַוֲאָגֲרֶׁשּנּו ִמן ָהָאֶרץ  ּבֹוַנֶּכה
 ּוְקָסִמים ִזְקֵני מֹוָאב ְוִזְקֵני ִמְדָיןַוֵּיְלכּו ) ז:(ַוֲאֶׁשר ָּתאֹר יּוָאר

ר ַוּיֹאמֶ ) ח:(ְּבָיָדם ַוָּיבֹאּו ֶאל ִּבְלָעם ַוְיַדְּברּו ֵאָליו ִּדְבֵרי ָבָלק
ֲאֵליֶהם ִלינּו פֹה ַהַּלְיָלה ַוֲהִׁשבִֹתי ֶאְתֶכם ָּדָבר ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ְיהָֹוה 

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

 ֶּבן ִצּפֹר ֶמֶלְך מֹוָאב ָׁשַלח ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ָהֱאלִֹהים ָּבָלק
ִהֵּנה ָהָעם ַהּיֵֹצא ִמִּמְצַרִים ַוְיַכס ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ ַעָּתה ) יא:(ֵאָלי

ַוּיֹאֶמר ) יב:( ְוֵגַרְׁשִּתיואּוַלי אּוַכל ְלִהָּלֶחם ּבֹוְלָכה ָקָבה ִּלי אֹתֹו 
 ִּכי ָברּוְך ֱאלִֹהים ֶאל ִּבְלָעם לֹא ֵתֵלְך ִעָּמֶהם לֹא ָתאֹר ֶאת ָהָעם

ַוָּיָקם ִּבְלָעם ַּבּבֶֹקר ַוּיֹאֶמר ֶאל ָׂשֵרי ָבָלק ְלכּו ֶאל ) יג:(הּוא
ַוָּיקּומּו ָׂשֵרי ) יד:(ַלֲהלְֹך ִעָּמֶכם ְלִתִּתי ֵמֵאן ְיהָֹוהַאְרְצֶכם ִּכי 

  : ֲהלְֹך ִעָּמנּוֵמֵאן ִּבְלָעםמֹוָאב ַוָּיבֹאּו ֶאל ָּבָלק ַוּיֹאְמרּו 
ַוּיֶֹסף עֹוד ָּבָלק ְׁשלַֹח ָׂשִרים ַרִּבים ְוִנְכָּבִדים ) טו(:המפגש השני

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

ַוַּיַען ) יח( : ָּנא ָקָבה ִּלי ֵאת ָהָעם ַהֶּזהּתֹאַמר ֵאַלי ֶאֱעֶׂשה ּוְלָכה
 ִאם ִיֶּתן ִלי ָבָלק ְמלֹא ֵביתֹו ֶּכֶסף ַעְבֵדי ָבָלקִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר ֶאל 

ְוָזָהב לֹא אּוַכל ַלֲעבֹר ֶאת ִּפי ְיהָֹוה ֱאלָֹהי ַלֲעׂשֹות ְקַטָּנה אֹו 
ָּלְיָלה ְוֵאְדָעה ַמה ּיֵֹסף ְוַעָּתה ְׁשבּו ָנא ָבֶזה ַּגם ַאֶּתם הַ ) יט:(ְגדֹוָלה

ַוָּיבֹא ֱאלִֹהים ֶאל ִּבְלָעם ַלְיָלה ַוּיֹאֶמר לֹו ִאם ) כ:(ְיהָֹוה ַּדֵּבר ִעִּמי
 ְוַאְך ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר קּום ֵלְך ִאָּתםִלְקרֹא ְלָך ָּבאּו ָהֲאָנִׁשים 
ַּיֲחבׁש ֶאת ַוָּיָקם ִּבְלָעם ַּבּבֶֹקר וַ ) כא:(ֲאַדֵּבר ֵאֶליָך אֹתֹו ַתֲעֶׂשה

  :ַוֵּיֶלְך ִעם ָׂשֵרי מֹוָאבֲאתֹנֹו 
 ַוִּיְתַיֵּצב ַוִּיַחר ַאף ֱאלִֹהים ִּכי הֹוֵלְך הּוא) כב(:סיפור האתון

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

ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו ַוֵּתט ָהָאתֹון ִמן ַהֶּדֶרְך ַוֵּתֶלְך ַּבָּׂשֶדה ַוַּיְך ִּבְלָעם ֶאת 
  :ָהָאתֹון ְלַהּטָֹתּה ַהָּדֶרְך 

ַוַּיֲעמֹד ַמְלַאְך ְיהָֹוה ְּבִמְׁשעֹול ַהְּכָרִמים ָּגֵדר ִמֶּזה ְוָגֵדר ) כד(
ָאתֹון ֶאת ַמְלַאְך ְיהָֹוה ַוִּתָּלֵחץ ֶאל ַהִּקיר ַוֵּתֶרא הָ ) כה:(ִמֶּזה

  :ַוִּתְלַחץ ֶאת ֶרֶגל ִּבְלָעם ֶאל ַהִּקיר ַוּיֶֹסף ְלַהּכָֹתּה
ַוּיֹוֶסף ַמְלַאְך ְיהָֹוה ֲעבֹור ַוַּיֲעמֹד ְּבָמקֹום ָצר ֲאֶׁשר ֵאין ֶּדֶרְך ) כו(

ְלַאְך ְיהָֹוה ַוִּתְרַּבץ ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמ ) כז:(ִלְנטֹות ָיִמין ּוְׂשמֹאול
  :ַּתַחת ִּבְלָעם ַוִּיַחר ַאף ִּבְלָעם ַוַּיְך ֶאת ָהָאתֹון ַּבַּמֵּקל

ַוִּיְפַּתח ְיהָֹוה ֶאת ִּפי ָהָאתֹון ַוּתֹאֶמר ְלִבְלָעם ֶמה ָעִׂשיִתי ְלָך ) כח(
ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ָלָאתֹון ִּכי ) כט:(ִּכי ִהִּכיָתִני ֶזה ָׁשלׁש ְרָגִלים

ַוּתֹאֶמר ) ל( :ְתַעַּלְלְּת ִּבי לּו ֶיׁש ֶחֶרב ְּבָיִדי ִּכי ַעָּתה ֲהַרְגִּתיְך ִה 
ֵמעֹוְדָך ַעד  ָהָאתֹון ֶאל ִּבְלָעם ֲהלֹוא ָאנִֹכי ֲאתְֹנָך ֲאֶׁשר ָרַכְבָּת ָעַלי
  :ַהּיֹום ַהֶּזה ַהַהְסֵּכן ִהְסַּכְנִּתי ַלֲעׂשֹות ְלָך ּכֹה ַוּיֹאֶמר לֹא

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

ְיהָֹוה ַעל ָמה ִהִּכיָת ֶאת ֲאתְֹנָך ֶזה ָׁשלֹוׁש ְרָגִלים ִהֵּנה ָאנִֹכי ָיָצאִתי 
ַוִּתְרַאִני ָהָאתֹון ַוֵּתט ְלָפַני ֶזה ) לג:(ָטן ִּכי ָיַרט ַהֶּדֶרְך ְלֶנְגִּדיְלָׂש 

ָׁשלׁש ְרָגִלים אּוַלי ָנְטָתה ִמָּפַני ִּכי ַעָּתה ַּגם אְֹתָכה ָהַרְגִּתי ְואֹוָתּה 
ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ַמְלַאְך ְיהָֹוה ָחָטאִתי ִּכי לֹא ) לד:(ֶהֱחֵייִתי
ִאם ַרע ְּבֵעיֶניָך ָאׁשּוָבה י ַאָּתה ִנָּצב ִלְקָראִתי ַּבָּדֶרְך ְוַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכ 

  :ִּלי
 ֶאת ְוֶאֶפסֵלְך ִעם ָהֲאָנִׁשים ַוּיֹאֶמר ַמְלַאְך ְיהָֹוה ֶאל ִּבְלָעם ) לה(

  : ַוֵּיֶלְך ִּבְלָעם ִעם ָׂשֵרי ָבָלקַהָּדָבר ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר ֵאֶליָך אֹתֹו ְתַדֵּבר
ַוִּיְׁשַמע ָּבָלק ִּכי ָבא ִבְלָעם ַוֵּיֵצא ִלְקָראתֹו ) לו(:ישי  השלהמפגש

) לז:(ֶאל ִעיר מֹוָאב ֲאֶׁשר ַעל ְּגבּול ַאְרנֹן ֲאֶׁשר ִּבְקֵצה ַהְּגבּול
ָלָּמה ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם ֲהלֹא ָׁשלַֹח ָׁשַלְחִּתי ֵאֶליָך ִלְקרֹא ָלְך 

ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ) לח:(א אּוַכל ַּכְּבֶדךָ  ַהֻאְמָנם לֹלֹא ָהַלְכָּת ֵאָלי
ִהֵּנה ָבאִתי ֵאֶליָך ַעָּתה ֲהָיכֹל אּוַכל ַּדֵּבר ְמאּוָמה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָּבָלק 

  :ָ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 ) מא:(ִאּתֹו

  :ְקֵצה ָהָעםַוַּיְרא ִמָּׁשם 
ְבָעה ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ָּבָלק ְּבֵנה ִלי ָבֶזה ִׁש ) א(: ג"במדבר כ

ַוַּיַעׂש ָּבָלק ) ב:(ִמְזְּבחֹת ְוָהֵכן ִלי ָּבֶזה ִׁשְבָעה ָפִרים ְוִׁשְבָעה ֵאיִלים
ַוּיֹאֶמר ) ג:(ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִּבְלָעם ַוַּיַעל ָּבָלק ּוִבְלָעם ָּפר ָוַאִיל ַּבִּמְזֵּבחַ 

הָֹוה אּוַלי ִיָּקֶרה יְ ִּבְלָעם ְלָבָלק ִהְתַיֵּצב ַעל עָֹלֶתָך ְוֵאְלָכה 
  :ַוֵּיֶלְך ֶׁשִפי ְוִהַּגְדִּתי ָלְך ִלְקָראִתי ּוְדַבר ַמה ַּיְרֵאִני

 ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֶאת ִׁשְבַעת ַהִּמְזְּבחֹת ַוִּיָּקר ֱאלִֹהים ֶאל ִּבְלָעם) ד(
ַוָּיֶׂשם ְיהָֹוה ָּדָבר ְּבִפי ִבְלָעם ) ה:(ָעַרְכִּתי ָוַאַעל ָּפר ָוַאִיל ַּבִּמְזֵּבחַ 

ַוָּיָׁשב ֵאָליו ְוִהֵּנה ִנָּצב ַעל ) ו:( ׁשּוב ֶאל ָּבָלק ְוכֹה ְתַדֵּברַוּיֹאֶמר
ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר ִמן ֲאָרם ַיְנֵחִני ) ז:(עָֹלתֹו הּוא ְוָכל ָׂשֵרי מֹוָאב

ָבָלק ֶמֶלְך מֹוָאב ֵמַהֲרֵרי ֶקֶדם ְלָכה ָאָרה ִּלי ַיֲעקֹב ּוְלָכה זֲֹעָמה 
 ֶאּקֹב לֹא ַקּבֹה ֵאל ּוָמה ֶאְזעֹם לֹא ָזַעם ָמה) ח:(ִיְׂשָרֵאל

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

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

ַוַּיַען ַוּיֹאַמר ֲהלֹא ֵאת ֲאֶׁשר ָיִׂשים ) יב:(ְלַקְחִּתיָך ְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת ָבֵרְך 
 ְלָך ָּנא ִאִּתי ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָּבָלק) יג:(ְיהָֹוה ְּבִפי אֹתֹו ֶאְׁשמֹר ְלַדֵּבר

 ִתְרֶאה ְוֻכּלֹו לֹא ֶאֶפס ָקֵצהּוֶאל ָמקֹום ַאֵחר ֲאֶׁשר ִּתְרֶאּנּו ִמָּׁשם 
  :ְוָקְבנֹו ִלי ִמָּׁשםִתְרֶאה 
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ַוִּיָּקֵחהּו ְׂשֵדה צִֹפים ֶאל רֹאׁש ַהִּפְסָּגה ) יד( (:נסיון הקללה השני

ַוּיֹאֶמר ֶאל ָּבָלק ) טו:(ִּמְזֵּבחַ ַוִּיֶבן ִׁשְבָעה ִמְזְּבחֹת ַוַּיַעל ָּפר ָוַאִיל ּבַ 
ַוִּיָּקר ְיהָֹוה ֶאל ) טז(:ְוָאנִֹכי ִאָּקֶרה ּכֹהִהְתַיֵּצב ּכֹה ַעל עָֹלֶתָך 
) יז:( ַוּיֹאֶמר ׁשּוב ֶאל ָּבָלק ְוכֹה ְתַדֵּברִּבְלָעם ַוָּיֶׂשם ָּדָבר ְּבִפיו

ב ִאּתֹו ַוּיֹאֶמר לֹו ָּבָלק ַוָּיבֹא ֵאָליו ְוִהּנֹו ִנָּצב ַעל עָֹלתֹו ְוָׂשֵרי מֹוָא
ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר קּום ָּבָלק ּוֲׁשָמע ַהֲאִזיָנה ) יח:(ַמה ִּדֶּבר ְיהָֹוה
 ַההּוא לֹא ִאיׁש ֵאל ִויַכֵּזב ּוֶבן ָאָדם ְוִיְתֶנָחם) יט:(ָעַדי ְּבנֹו ִצּפֹר

ָבֵרְך ָלָקְחִּתי ּוֵבֵרְך  ִהֵּנה) כ( :ָאַמר ְולֹא ַיֲעֶׂשה ְוִדֶּבר ְולֹא ְיִקיֶמָּנה
ַּגם קֹב לֹא ִתֳּקֶבּנּו ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם ) כה(...ְולֹא ֲאִׁשיֶבָּנה

ַוַּיַען ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר ֶאל ָּבָלק ֲהלֹא ) כו:(ַּגם ָּבֵרְך לֹא ְתָבֲרֶכּנּו
) כז:(ֶׂשהִּדַּבְרִּתי ֵאֶליָך ֵלאמֹר ּכֹל ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ְיהָֹוה אֹתֹו ֶאעֱ 

אּוַלי ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם ְלָכה ָּנא ֶאָּקֲחָך ֶאל ָמקֹום ַאֵחר 
  : ְוַקּבֹתֹו ִלי ִמָּׁשםִייַׁשר ְּבֵעיֵני ָהֱאלִֹהים

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

ַוַּיַעׂש ) ל:(ִׁשְבָעה ִמְזְּבחֹת ְוָהֵכן ִלי ָּבֶזה ִׁשְבָעה ָפִרים ְוִׁשְבָעה ֵאיִלם
  :ָּבָלק ַּכֲאֶׁשר ָאַמר ִּבְלָעם ַוַּיַעל ָּפר ָוַאִיל ַּבִּמְזֵּבחַ 

ָבֵרְך ֶאת ִּכי טֹוב ְּבֵעיֵני ְיהָֹוה לְ ַוַּיְרא ִּבְלָעם ) א(:ד"במדבר כ
 ַוָּיֶׁשת ֶאל ַהִּמְדָּבר ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ָהַלְך ְּכַפַעם ְּבַפַעם ִלְקַראת ְנָחִׁשים

ַוִּיָּׂשא ִבְלָעם ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ׁשֵֹכן ִלְׁשָבָטיו ) ב:(ָּפָניו
ִּיְסּפֹק ֶאת ַוִּיַחר ַאף ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם וַ ) י(...ַוְּתִהי ָעָליו רּוַח ֱאלִֹהים

ָלקֹב אְֹיַבי ְקָראִתיָך ְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת ַּכָּפיו ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם 
ְוַעָּתה ְּבַרח ְלָך ֶאל ְמקֹוֶמָך ָאַמְרִּתי ) יא:(ָבֵרְך ֶזה ָׁשלׁש ְּפָעִמים

ם ֶאל ַוּיֹאֶמר ִּבְלעָ ) יב:(ְמָנֲעָך ְיהָֹוה ִמָּכבֹודַּכֵּבד ֲאַכֶּבְדָך ְוִהֵּנה 
) יג:(ָּבָלק ֲהלֹא ַּגם ֶאל ַמְלָאֶכיָך ֲאֶׁשר ָׁשַלְחָּת ֵאַלי ִּדַּבְרִּתי ֵלאמֹר

ִאם ִיֶּתן ִלי ָבָלק ְמלֹא ֵביתֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב לֹא אּוַכל ַלֲעבֹר ֶאת ִּפי 
  :ְיהָֹוה ַלֲעׂשֹות טֹוָבה אֹו ָרָעה ִמִּלִּבי ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ְיהָֹוה אֹתֹו ֲאַדֵּבר

ְלָכה ִאיָעְצָך ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָהָעם ַהֶּזה ְוַעָּתה ִהְנִני הֹוֵלְך ְלַעִּמי ) יד(
ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר ְנֻאם ִּבְלָעם ְּבנֹו ) טו:(ְלַעְּמָך ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים

ְנֻאם ׁשֵֹמַע ִאְמֵרי ֵאל ְויֵֹדַע ַּדַעת ) טז:(ְבעֹר ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר ְׁשֻתם ָהָעִין
ֶאְרֶאּנּו ְולֹא ַעָּתה ) יז:(יֹון ַמֲחֵזה ַׁשַּדי ֶיֱחֶזה נֵֹפל ּוְגלּוי ֵעיָנִיםֶעלְ 

ֲאׁשּוֶרּנּו ְולֹא ָקרֹוב ָּדַרְך ּכֹוָכב ִמַּיֲעקֹב ְוָקם ֵׁשֶבט ִמִּיְׂשָרֵאל ּוָמַחץ 
ב ַוָּיָקם ִּבְלָעם ַוֵּיֶלְך ַוָּיָׁש ) כה(...ַּפֲאֵתי מֹוָאב ְוַקְרַקר ָּכל ְּבֵני ֵׁשת

  :ִלְמקֹמֹו ְוַגם ָּבָלק ָהַלְך ְלַדְרּכֹו
  
  

  . בסיסית בעיה מעוררת הסיפור קריאת
    .:)כב- כ, ב"כ( מספרת התורה
ִאם ִלְקרֹא ְלָך ָּבאּו : ַוּיֹאֶמר לֹו, לִֹהים ֶאל ִּבְלָעם ַלְיָלה-ַוָּיבֹא אֱ 

ֵאֶליָך אֹתֹו ְוַאְך ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר , קּום ֵלְך ִאָּתם, ָהֲאָנִׁשים
ַוָּיָקם ִּבְלָעם ַּבּבֶֹקר ַוַּיֲחבֹׁש ֶאת ֲאתֹנֹו ַוֵּיֶלְך ִעם ָׂשֵרי . ַתֲעֶׂשה
ַּבֶּדֶרְך ' ַוִּיְתַיֵּצב ַמְלַאְך ה, לִֹהים ִּכי הֹוֵלְך הּוא-ַוִּיַחר ַאף אֱ . מֹוָאב

    ְלָׂשָטן לֹו
   '?ה של כעסו את עליו שהביא בלעם עשה מהונשאלת השאלה 

 ברצון תלוי שהוא היטב הבהר בלק לשליחי הבהיר ואה הלוא
  . 'ה של הסכמתו ללא בלק אל ללכת וסירב', ה

  : בין יתר שאלותיו על פרשתנו שואל אברבנאלואכן 
  האברבנאל. 2
אם לקרא 'אם הוא יתברך הרשה את בלעם ללכת ואמר לו "

ויחר 'איך לאחר שהלך נאמר ', לך באו האנשים קום לך אתם
' בדרך לשטן לו' כי הולך הוא ויתיצב מלאך הלהים -אף א

  ?"והוא לא הלך אלא ברשותו ובמאמרו
  

 כלשהו באופן לסטות תכנן שבלעם מבאר )כ, ב"כ( י"רש
  :'ה של הברורות מהוראותיו

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

  .שמא אפתנו ויתרצה: אמר', וילך בלעם' ואף על פי כן 
  

  : שאלה נוספת היא
' ה הרשה לא, בלק שליחי של הראשונה הקבוצה כשבאההרי 

 ואין מבורך עם הוא ישראל שעם בנימוק, עמם ללכת לבלעם
  .:)יב, ב"כ( אותו לקלל

, לֹא ָתאֹר ֶאת ָהָעם; לֹא ֵתֵלְך ִעָּמֶהם: לִֹהים ֶאל ִּבְלָעם-ַוּיֹאֶמר אֱ 
    ִּכי ָברּוְך הּוא

' ה אל ופנה בלעם חזר, כן אם, מדועשאלת השאלה ונ
   ?השניים השלוחים של לבקשתם

 שבלק מפני רק מבורכים אינם כבר ישראל שבני סבר האומנם
   !?יותר מכובדת משלחת שלח
 ללכת לו והתיר, כביכול, דעתו את ה"הקב כששינה חשב ומה

  ?למואב
  

  : 'על פסוק כע "ראבג אותו מביא "ומעבר לכך שואל רס
  'ע על פסוק כ"ראב. 4

לא תלך עמהם איך אמר קום לך ' אחר שאמר ה":ג"רס
  ? "אתם

שינה הצד השווה בשתי שאלות אלו הוא  שבשני המקרים  
  .ועובדה זו צריכה ביאור, ה לכאורה את דעתו"הקב

  
תחילה הוא מביא את תשובתו  (ע"על שאלות אלו משיב ראב

  )כ את תשובתו שלו"ג ואח"של רס
לא רצה שילך עם האנשים הראשונים עד '  כי היש להשיב"

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

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

לבלעם לא תאור ' ר הואחר שאמ. ואמר לו שלח לך אנשים' ה
' מה צורך היה לו לומר ואדעה מה יוסף ה) ב"י' פס(את העם 

 אמר לו לך 'וה, רק חשב בליבו מחשבה רעה) ט"פסוק י (דבר
. רק השמר לך שלא תדבר רק מה שאומר אליך, עם האנשים

   "כי הולך הוא' ויחר אף ה, והעד על פרושי
  

היתה הרשות שניתנה לבלעם ללכת ע "פ ראב"כלומר ע
  . 'בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו'בבחינת 

מה צורך ' לא תאור את העם'לבלעם ' אחר שאמר ה"שהרי 
רק חשב בלבו מחשבה '? דבר' ואדעה מה יוסף ה'היה לו לומר 

  ". רעה
מלמדת על רצונו '  את ההעובדה שבלעם שואל שניתכלומר 

  . ללכת
 הנתונה לכל תביטוי לבחירה החופשיהיא ' היענותו של ה

אין בה כדי לפטור את בלעם מאחריותו למעשה ולכן , אדם
   .'ההליכה המנוגד לרצון ה

  
י מחמיר "אלא שרש, י"פירוש זה נקוט עקרונית גם בידי רש

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

  ".לילך
  

שרצונו ומטרתו של בלעם היו חה פירוש זה מבוסס על ההנ
  . לקלל את ישראל

סה מכח האמור וניתן אף לבס, הנחה זו ודאי אפשרית היא
  :בסוף סיפור האתון

  : השיב לו המלאך, לאחר שהכיר בלעם בחטאו והציע לשוב



 3 
את הדבר אשר אדבר אליך אותו ואפס לך עם האנשים "

  ".תדבר
לפעול באופן  כוונתו של בלעם הייתהכי פשר להסיק  מכאן א

  . עצמאי
  
  . מדוע נקודה זו אינה מפורשת בכתובקשה להבין ש לאא
  

שהכתוב מתאר את מעשי בלעם כקיום מדויק אלא , ולא עוד
  :'של דברי ה

ובלעם " אם לקרא לך באו האנשים קום לך אתם"אומר ' ה
  . ואין הכתוב רומז כלל על כוונותיו, קם והולך עמם

  
 לא היה עולה בדעתנו כלל שבלעם לולא סיפור האתוןדומה כי 

  . 'מתכוון להמרות את פי ה
נראה כי הפרשנות הדנה לכף חובה את דברי בלעם ותגובותיו 

  . ושל סיפור האתון' השלכה לאחור של חרון אף ההיא 
  

קשה להבין מדוע לא מציינת התורה את אלא שכאמור 
כוונותיו השליליות כבר בתיאור שאלותיו והליכתו עם שרי 

  .אבמו
  

  :ן בהבנת התנהגותו של בלעם"שיטתו של הרמב
ן לפתח גישה שונה "לרמב, ככל הנראה, עובדה זו היא שגרמה

, כל אשר עשה בלעםן "לדעת רמב. בתיאור דמותו של בלעם
  . יפה עשה', כולל פנייתו השנייה אל ה

  פסוק יגעל ן " רמב.6
 אלא עם -לתתי להלך עמכם ' לכו אל ארצכם כי מאן ה"

ולא רצה לומר שהוא ברשותו  גדולים למדנו שרוחו גסה שרים
 אלא בלשון גסות ולפיכך ויוסף עוד בלק שלוח של מקום

כי כל כבודו שיתפאר ויתגדל , ואינו נכון. י"לשון רש, שרים
ועוד שהוא לא היה חושב שייתן לו רשות ללכת , בדבר השם

   .חפץ שילך כלל' שאין האבל טעמו . עם שרים אחרים נכבדים
לא מרשה לו ' הוא לא מגלה לשרי מואב כי ה, בכל מקרה(

  .מרמת השרים" נעלב" כי הוא ומאפשר להם לחשוב, ללכת
  ).גם בלק יכול להבין כך, לאור דיווחם לבלק

ולכך אמר לו , והנה בלק חשד אותו כי להרבות שכרו אמר כן
ועל כן הוסיף ', למה לא הלכת אלי האמנם לא אוכל כבדך'

, רבים ונכבדים להראות לו כי הוא חפץ בו מאודשלוח שרים 
ובלעם , ונדר לתת לו הון ועושר ככל אשר יצוה ויגזור עליו

כי ' לא אוכל לעבור את פי ה' אם יתן לי בלק וגו, השיב להם
הוא אלהי ולא אוכל לעשות קטנה או גדולה אם אעבור את 

או יאמר לא אוכל לעבור את פיו . כי בשמו אני עושה, פיו
  ".להי ואני עבדו-כי הוא א, בר קטן או גדולבד

דורשם , י הדורש את דברי בלעם לגנאי"בניגוד לרשכלומר 
   .ן לשבח"רמב

בלעם מדגיש פעם אחר פעם כי אין הוא ברשות עצמו אלא 
ואין הדבר תלוי בכסף  -'להי ואני עבדו-כי הוא א' -'ברשות ה

  . 'אלא ברצון ה
  . את דבריו כפשוטםאשמתו של בלק היא שאין הוא מפרש 

  
  

  : לשבחן "י הרמבנדרשת על יד' גם פנייתו השנייה אל ה
ועשה זה כהוגן כי מה , וישאל ממנו עוד מה יצווה אותו"... 

לעולם טובה והוא יורה חטאים ' ועצת ה, ידע הוא בדעת עליון
או יגיד לו מה יקרה להם , בדרך ויודיענו מה יענה מלאכי גוי

  ".בעתיד
  

שכן זה , לא היה בעצם הליכתו חטאן אף "רמבלדעת כלומר 
  . שיתברך ישראל מפי נביא הגויים' רצון ההיה 

  
שלא פירש לשרי בלק את  לא היה אלא בכך חטאו של בלעם

שאין הוא הולך על מנת לקלל אלא אולי , התנאי שבהליכתו
   .על מנת לברך

  
אפשר שהיו מבטלים את , אילו היו שרי בלק יודעים זאת

  . הזמנתו
ובכך גרם , דווקא משום כך העלים מהם בלעם ידיעה זו

  .רשות לקלל' כולם הבינו כי נתן לו השכן , 'לחילול ה
  

, ואמנם. ן איננו טוען שבלעם הלך על מנת לקלל"רמבכלומר ה
  :ן"לב כותב רמב' גם בפס

   ב"ן על פסוק ל"רמב. 7
כי ההליכה , והעניין כאשר פירשתי ... -כי ירט הדרך לנגדי "
אבל בלעם עיוות אותה בלכתו , הנכבד' יה בה רשות מאת הה

  ". על דעתם שיקלל את העםעמהם 
  

לך עם  "- גם הפסוק שהבאנו כראיה לשיטה החולקת 
 - " את הדבר אשר אדבר אליך אותו תדברואפס האנשים 
  : ן בצורה אחרת"י רמב"נתפרש ע

  ה"ן על פסוק ל"רמב. 8
ת הדבר אשר אדבר  אואפסיתכן שיאמר לו לך עם האנשים "

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

ובלבד שתזכור אזהרתי אשר מחלתי לך על חטאתך 
שלא יחשוב שיאמר לו לך ,  והוצרך לומר לו כן.הזהרתיך

  . "עמהם לעשות מה שביקשו ממך
  

היינו שעיקר , פרש את הפסוק כפשוטון אינו מוכן ל"רמב
חידושו של המלאך הוא בעצם האזהרה לבלעם לא לסטות 

ולדעת , שכן דבר זה כבר נאמר לו קודם לכתו', מדברי ה
  . ן לא התכוון בלעם לסטות מכך"רמב

  
  :ן שתי הצעות"מציע רמבמשום כך 

כלומר , "ותודיע אותם זה"עיקר חידושו של המלאך היה . א
, ולהודיע לבלק מיד בהגיעו, לתקן את אשר עיוותבלעם צריך 

  .וכפי שאמנם עשה, בפיו' כי יאמר רק את אשר ישים ה
  
כדי , למנוע טעות מצד בלעםבאה ' חזרת המלאך על דברי ה. ב

כנתינת רשות כעת למלא  'לך עמהם' את המילים שלא יפרש
  . את רצון שרי בלק ולקלל את ישראל

  
ן הוא תיאור דמותו " של רמבהקו הבולט בפירושו, לסיכום

  . עליו' של בלעם כעבד צייתן המודע למרותו של ה
  

שהפירוש אלא , תיאור זה עולה אמנם מפשוטם של המקראות
  : בשני קשייםעצמו נתקל 

  
משמע '  כי הולך הואלהים- ויחר אף א'מלשון הכתוב . א

העלמת התנאי משרי ולא על , עצם ההליכהשהכעס הוא על 
  . בלק

  
את הדבר אשר אדבר ואפס לך עם האנשים "ט הלשון  פש.ב

שבלעם אמנם נתכוון לפעול באופן מורה " אליך אתו תדבר
   .עצמאי
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הדוחק ן לכתוב זה מלמד על " של רמבריבוי הצעותיו

  .שבפירושיו
  

  פרשת האתון כיחידה עצמאית
סיפור יש לשים לב כי , האתוןכדי לרדת לעומקה של פרשה 

 במידה רבה מן המתעלמת ,דה סגורההאתון מהווה מעין יחי
  . אינה נחוצה לצורך הבנת ההמשךואף , האמור קודם

  
) ונעריו של בלעם(אם היו שרי בלק אין אתה יודע , למשל, כך

  .  שבין בלעם לאתונו אם לאושיח המוזר- עדים לדו
אל בלעם לך עם האנשים ' ויאמר מלאך ה"סופו של סיפור זה 

ך אתו תדבר וילך בלעם עם ואפס את הדבר אשר אדבר אלי
   ,)לה" (שרי בלק

  : אל נקודת המוצא של הסיפור בעצם מחזיר אותנו
אם לקרא לך באו האנשים קום לך אתם ואך את הדבר אשר "

  ). כא-כ" (וילך עם שרי מואב... אדבר אליך אתו תעשה 
  

 וקוראים משמיטים את סיפור האתוןאילו היינו י דומה כ
וישמע בלק כי ' לו' פס את 'שרי מואבוילך עם ' כא' פסלאחר 

  . לא היינו מרגישים כלל בחסרונו 'בא בלעם
  

 שני קוויםלפרשתנו יש משמעותה של עובדה זו היא כי 
  . ולקחים שונים מטרות שונותולהם , )בחינות(
  

-כב (הפרשה כולה למעט סיפור האתון כולל את הקו האחד
  ). לה

 לפרשה כהשלמה ,בעיקר את סיפור האתון כולל הקו השני
  .כולה

  
ה מול בלק "הקב - י התמודדויות בפרשה תש

  :ה מול בלעם"והקב
  מול בלק'  ה–הבחינה הראשונה 

תלותו המוחלטת של , ן"כדברי רמב,  מודגשתבקו הראשון
  . שבלעם מודה בהתלות , 'בלעם בה

  
' כב(נשים לב כי בלעם מדגיש תלות זו החל מהרגע הראשון 

ג יב ' כג, יג יח לח' כב(רך כל הסיפור לאו, פעם אחר פעם, )ח
  ). יג-יב' כד, כו
ִּכי   ַאְרְצֶכם-ָׂשֵרי ָבָלק ְלכּו ֶאל-ֶאל ַוָּיָקם ִּבְלָעם ַּבּבֶֹקר ַוּיֹאֶמר יג

  .ִעָּמֶכם ְלִתִּתי ַלֲהלְֹך ֵמֵאן ְיהָוה 
יתֹו ִלי ָבָלק ְמלֹא בֵ -ִיֶּתן-ָבָלק ִאם ַעְבֵדי-ַוַּיַען ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר ֶאל יח

 ֱאלָֹהי ַלֲעׂשֹות ְקַטָּנה אֹו ִּפי ְיהָוה-ֶאת לֹא אּוַכל ַלֲעבֹרֶּכֶסף ְוָזָהב 
ּיֵֹסף - ְוֵאְדָעה ַמהַאֶּתם ַהָּלְיָלה - ַּגם ְוַעָּתה ְׁשבּו ָנא ָבֶזה יט  .ְגדֹוָלה
  .ַּדֵּבר ִעִּמיְיהָוה 

ֲהָיכֹל אּוַכל ָבאִתי ֵאֶליָך ַעָּתה -ִהֵּנה ָּבָלק-ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל לח
   .ָיִׂשים ֱאלִֹהים ְּבִפי אֹתֹו ֲאַדֵּבר ַהָּדָבר ֲאֶׁשר  ַּדֵּבר ְמאּוָמה

אּוַלי ִיָּקֵרה עָֹלֶתָך ְוֵאְלָכה -ִהְתַיֵּצב ַעל ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ְלָבָלק ג
  . ְוִהַּגְדִּתי ָלְך ַוֵּיֶלְך ֶׁשִפיַּיְרֵאִני-ַמה ְיהָוה ִלְקָראִתי ּוְדַבר

ָיִׂשים ְיהָוה ְּבִפי אֹתֹו ֶאְׁשמֹר  ֲהלֹא ֵאת ֲאֶׁשר  ן ַוּיֹאַמרַוַּיעַ  יב
   .ְלַדֵּבר

ּכֹל ֲהלֹא ִּדַּבְרִּתי ֵאֶליָך ֵלאמֹר   ָּבָלק- ַוַּיַען ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר ֶאל כו
  .ְיַדֵּבר ְיהָוה אֹתֹו ֶאֱעֶׂשה-ֲאֶׁשר

ָׁשַלְחָּת -יָך ֲאֶׁשרַמְלָאכֶ -ַּגם ֶאל  ֲהלֹא ָּבָלק-ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל יב
ֵביתֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב  ִלי ָבָלק ְמלֹא-ִיֶּתן-ִאם יג  .ֵאַלי ִּדַּבְרִּתי ֵלאמֹר
- ֲאֶׁשר ָרָעה ִמִּלִּבי  ַלֲעׂשֹות טֹוָבה אֹוִּפי ְיהָוה-לֹא אּוַכל ַלֲעבֹר ֶאת

  .ְיַדֵּבר ְיהָוה אֹתֹו ֲאַדֵּבר
   

ת חטאו של לא באה התורה בתיאור זה לציין אמסתבר כי 
  . להדגיש את חטאו של בלקבלעם אלא 

  
   .לבין בלק' בין הלבין בלעם אלא ' ההתמודדות אינה בין ה

  
בלק מכיר בסגולותיו המיוחדות של בלעם ומבקש לרתום 

  . אותן לצרכיו
בלעם מודיע בבהירות גמורה כי אין הוא בעליהם המוחלט של 

  . משועבד הוא לגבוה ממנווכי , כוחות אלו
  .ומתעקש להביאו בכל מחיר, בכך מסרב להכיר בלק

  
  . אצל שריו מתחילה בעצם כבר טעותו של בלק

נהפכה אצל "  לתתי להלך עמכם'מאן ה"תשובת בלעם 
  ".  הלך עמנומאן בלעם"השרים ל 

  
שסירב להכיר , חטא פרעהחוזרים בלק ושריו על בכך 

  . 'בשלטונו של ה
ישראל ביד כשם שפרעה נאלץ בסופו של דבר לשלח את 

  .ביד חזקה' עתיד גם בלק להכיר בשלטונו של הכך , חזקה
   

איננה תוצאה של  לבלעם בפעם השנייה' היענותו של ה
  . תוצאה של עיקשות בלקאלא עיקשות בלעם 

  
  

  . השיבוהו בלשון רכהולכן , נידון בלק כשוגגבפעם הראשונה 
  

ועתיד הוא לחוש את היד , כמזידבפעם השנייה נדון כבר 
  . החזקה

  
שבעצם אם סבורים הם -" אם לקרא לך באו האנשים"

, "קום לך אתם "-הליכתך עמהם כבר השיגו את מבוקשם
ואך את הדבר  "- על הליכה זושעתידים הם להצטעראלא 

  ".אשר אדבר אליך אתו תעשה
  

  כניעתו של בלק
  . לא בנקל נכנע בלקשאלא 

פעם אחר ו', פעם אחר פעם חוזר בלעם ומצהיר על תלותו בה
  . פעם חוזר בלק ומבקש כי יקלל את ישראל

  . כניעתו של  בלק היא אטית והדרגתית
  

טעות  בלק לברכת בלעם  כאל  מתייחסבפעם הראשונה
  ):א"ג י"במדבר כ (מקרית

 ָלקֹב אְֹיַבי ְלַקְחִּתיָך  ִּבְלָעם ֶמה ָעִׂשיָת ִלי-ֶאל ַוּיֹאֶמר ָּבָלק יא
   .ָבֵרְך  ְוִהֵּנה ֵּבַרְכּתָ 

  
  'ומכיר בה, נסוג בלק קמעא בפעם השנייה

ַוָּיבֹא ֵאָליו ְוִהּנֹו ִנָּצב ַעל עָֹלתֹו ְוָׂשֵרי מֹוָאב ִאּתֹו ַוּיֹאֶמר לֹו ) יז(
  :ַמה ִּדֶּבר ְיהָֹוהָּבָלק 

ָּבֵרְך לֹא -לֹא ִתֳּקֶבּנּו ַּגם קֹב-ִּבְלָעם ַּגם-ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל כה
   .ְתָבְרֶכּנּו

אּוַלי ר ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם ְלָכה ָּנא ֶאָּקֲחָך ֶאל ָמקֹום ַאֵחר ַוּיֹאֶמ ) כז(
  : ְוַקּבֹתֹו ִלי ִמָּׁשםִייַׁשר ְּבֵעיֵני ָהֱאלִֹהים

  
   .אך לא עם ברכה, להשלים עם העדר קללהבלק מוכן כבר 

בכך מבקש בעצם בלק לחזור למצב שהיה לאחר השליחות 
  ". לתתי להלך עמכם' מאן ה "-הראשונה
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, לאחר עיקשותו ושליחותו השנייהכי , לם בלק אינו מביןואו
  . להיפרע ממנו תחילהיש 

  
רק לאחר הפעם השלישית השלים בלק את כניעתו והודה 

  .בבושת פנים בכשלונו
-ַּכָּפיו ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל-ַוִּיְסּפֹק ֶאת ִּבְלָעם- ַאף ָּבָלק ֶאל-ַוִּיַחר י

  .ְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת ָבֵרְך ֶזה ָׁשלֹׁש ְּפָעִמים ִּבְלָעם ָלקֹב אְֹיַבי ְקָראִתיךָ 
ְמָנֲעָך ַּכֵּבד ֲאַכֶּבְדָך ְוִהֵּנה  ְמקֹוֶמָך ָאַמְרִּתי-ְלָך ֶאל- ְוַעָּתה ְּבַרח יא

   .ְיהָוה ִמָּכבֹוד
  

מתעלמת התורה כליל מרצונו כדי להדגיש את חטאו של בלק 
  . האישי של בלעם

  
ואחת היא לו אם יתקלל , כביכול אין לבלעם נגיעה בדבר

אלא , אומן הנשכר למלאכתואין הוא אלא . העם או יתברך
  .שמכיר הוא את מגבלות כוחו

  
  )מול בלעם' ה( סיפור האתון –הבחינה  השניה 

  . לאמתו של דבר לא כך היה, אולם
אם , הרוצה בכל מאודו לבצע את מלאכתובלעם הוא גם אדם 

  . מאהבת בצע ואם משנאת ישראל
  

' ה זו פועל בלעם על דעת עצמו ואינו מכיר במרותו של הבבחינ
  . )סיפור האתון ( לה–כא ' בחינה זו מתוארת בפס. עליו

אילו הייתה בחינה זו עומדת בפני עצמה צריכים היינו לקרוא 
כהמשך " וילך עם שרי מואב... ויקם בלעם בבקר"כא ' את פס

לבקשת בלק בלעם נענה ". וידברו אליו דברי בלק"... ' ז' לפס
  . ללא שהיות והולך על מנת לבצע את שליחותו

  
  . לבלעם' בין הלבלק אלא ' בבחינה זו ההתמודדות אינה בין ה

  
נשלח כדי לסכל את ' ומלאך ה, 'חורה בו אף המשום כך 

  . עצתו
 המתרחשים בדרכו אילו היה בלעם מרגיש בעיכובים

  ; דוחוזר לארצו ומציל את כבואפשר שהיה , ומפרשם כהוגן
  

את   על מנת לומרמחייבו המלאך ללכת, כיוון שלא הרגיש
  . ההפך מאשר נתבקש ומאשר עם לבו

  
,  שחשב כי יהיה מנת חלקו בעת שהתחיל ללכתבמקום הכבוד

   .מגורש בבושת פניםעתיד הוא להיות 
  

   )ה"ב ל"במדבר כ (דברי המלאךנמצא כי 
- ֶאתְוֶאֶפסָהֲאָנִׁשים -  ִעםֵלְך  ִּבְלָעם-ַוּיֹאֶמר ַמְלַאְך ְיהָוה ֶאל לה

  .ָׂשֵרי ָבָלק- ַוֵּיֶלְך ִּבְלָעם ִעם ֲאַדֵּבר ֵאֶליָך אֹתֹו ְתַדֵּבר-ַהָּדָבר ֲאֶׁשר
  )'ב כ"במדבר כ( לעיל 'מקבילים אמנם לדברי ה

ִלְקרֹא ְלָך ָּבאּו -ַוּיֹאֶמר לֹו ִאם ִּבְלָעם ַלְיָלה-ַוָּיבֹא ֱאלִֹהים ֶאל כ
ֲאַדֵּבר ֵאֶליָך אֹתֹו - ַהָּדָבר ֲאֶׁשר-ֶאת  ִאָּתם ְוַאְך ָהֲאָנִׁשים קּום ֵלְך 

   .ַתֲעֶׂשה
ואילו ,  על עיקשותוכעונש לבלק נאמרו הדברים לעילואולם 

  .  על עיקשותוכעונש לבלעם נאמרים הדברים כעת
  

הנה באתי אליך עתה היכל אוכל דבר מאומה "אמירתו לבלק 
פרשה בבחינה שנת, "להים בפי אתו אדבר- הדבר אשר ישים א

כהודאה תתפרש כעת , 'כהכרה מרצון במרותו של ההקודמת 
 שראה בידו של אימת החרב השלופהמחמת , בעל כורחו

  .'מלאך ה

  . גם בחינה זו לא התקיימה בפני עצמהואולם 
  

כפי שנתפרש , באופן עצמאימחד רוצה בלעם לפעול שכן 
, לעילכפי שנתפרש , 'מכיר הוא במרות ה, ומאידך, בבחינה זו

  . בבחינה הקודמת
  

כעבדו ושליחו תחילה פעל בלעם על כורחנו אנו אומרים כי 
   ,ן"רמבי "כמות שנתפרש ע ,'של ה

רצונו ואולם לאחר שניתנה לו רשות ללכת חזר וניעור בו 
, להליכה על דעת עצמו לכל דברוהליכתו נהפכה  , העצמי

   .ע"י וראב"רשי "כמות שנתפרש ע
  
  

פירשה בתיאור הליכתו של בלעם את העובדה שהתורה לא 
שהתורה רצתה לבטא גם את הבחינה מטרתו נובעת מכך 

כדי להבליט את ' שבה פועל בלעם כשליחו של ה, האחרת
   .חטאו של בלק

  
הניגוד החריף שיוצרת התורה בין תיאור ההליכה לבין דווקא 

 הקיימת באישיותו של  זושניותהוא המלמדנו על ' חרון אף ה
  .רשה כולהבלעם ובפ

  
  

יות זו משני מקומות מחוץ ראיה לשנדומה שיש בידינו להביא 
  :לפרשתנו

  :בדברים נאמר
  'ו'  דברים כג.9

להיך לך -א' להיך לשמע אל בלעם ויהפך ה-א' ולא אבה ה"... 
  "להיך-א' את הקללה לברכה כי אהבך ה

סיכל את '  היה לקלל והרצונו של בלעםמכאן אתה למד כי 
  .עצתו

  
  : מיכה הנביא אומר, ואולם

  'ה' מיכה ו. 10
עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אתו בלעם בן "

  "'למען דעת צדקות ה... בעור 
ובלעם נזכר כמי שענה , נתלה האשם בבלק בלבדבפסוק זה 

  .ומסתבר שענה אותו כהוגן, אותו
  
  

  סיפור האתון
  . בירור טוען האתון סיפור כל, לכך נוסף

 מעונין אינו ה"שהקב הוא האתון סיפור של יהכלל המסר
 נזקקת התורה מדוע ברור לא אך ,בלק שליחי עם ילך שבלעם
 כך כל נקודה להבהיר כדי ומוזרה מורכבת כך כל לדוגמא
  . פשוטה

  
, קודמים המלאך עם בלעם של העיניים-פוקח למפגשכמו כן 

  : הדבר על להעמידו חוזרים ניסיונות כמה, מפתיע באופן
 שבפעם עד, המלאך את לעקוף האתון מנסה ייםפעמ

  . לעצור נאלצת היא השלישית
  

 הכושלים הניסיונות בתיאור לנו לחדש התורה מבקשת מה
  ? הללו
 הצליח שלא, יכולת-חסר מלאך שלח' שה לומר רצונה האם

  ? מוצלחים-לא ניסיונות שני לאחר אלא קשר ליצור
  !?אתונות של עיקשותן בדבר התורה אותנו משכילה שמא או
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  : במדוייק להבהיר יש, האתון משל הבנת לשם
 של הניסיונות שלוש של המסר ומה, הנמשל מהו, המשל מהו

  . ישרה בדרך האתון את להוליך בלעם
  

, רבים במקריםשאנו נרצה לטעון שהמסר של הסיפור הוא 
 חובתו את לעקוף מנסה הוא אך לעשות עליו מה יודע האדם

   .בלבו אשר את לעשות דיכ' פרצות 'מציאת י"ע
  

 שהאתון כשם ה"הקב של רצונו מהו ידע בלעםבאותו אופן 
  .  העומד כנגדההמלאך של רצונו מהו" ידעה"
  

, עקלקלות בדרכים ללכת נסתה שהאתון כשם, זאת למרות
    .'ה רצון לקיום' עוקפת דרך' למצוא ניסה בלעם אף

  
תבונה נגד שאין עצה ואין ה הבהיר להם בסופו של דבר "והקב

   .'ה
  
  

 אתהאתון  בסיפור מייצגת האתוןשכלומר אנו נרצה לומר 
ואם נשים לב , )בלק את, כנראה, מייצג עצמו בלעםו( בלעם

ראה פרוט . (בלעם כמו בדיוק מתנהגת האתוןנראה שלמעשה 
  .)בהמשך

  האתון " דיבור"משמעות  
 ה"שהקב בהתחלה חשב לא שבלעםניתן לומר , יתר על כן

   .לפיו יליםמ יכניס
 יראני מה ודבר לקראתי' ה ִיקרה אולי "לבלק אומר הוא

 את לפרש הוא) למשה פרט (הנביא תפקיד שהרי -" לך והגדתי
  . ה"הקב לו שמראה' הנבואה מראות'

  
 לפרש לו ויניח מסויים מראה לו יראה ה"שהקב הניח בלעם
  . לישראל קללה בה שיש בדרך אותו
 קובע - " בפיו דבר שם "שהוא בכך כוונותיו את משבש ה"הקב

  .המראה את רק ולא המדוייק הדברים תוכן את
  

 האתון של הנסי הדיבורלאור הבנה זאת אפשר לאמר ש
 את רק להשמיע יכולה שהאתון כשם כי העובדה את מבטא

 על לחזור אלא מסוגל בלעם אין כך, בפיה' ה ששם הקולות
   .בפיו' ה שישים הדברים

  
  

 של הכושלים הניסיונות שני את יותר קמעמי במבט נבחן הבה
  . בלעם את לעצור המלאך

  -שון א הנסיון הר-
  ;שלופה בחרב המעבר את המלאך חוסם הראשון במפגש

 הסכנה את עוקפת, השדה אל השביל את עוזבת האתון 
 להשיבה מנת על אותה מכה ובלעם, בדרך להמשיך ומצליחה

  .הדרך אל
ֹוֵלְך הּוא ַוִּיְתַיֵּצב ַמְלַאְך ְיהָוה ַּבֶּדֶרְך ה-ִּכי ַאף ֱאלִֹהים-ַוִּיַחר כב

ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון  כג  .ֲאתֹנֹו ּוְׁשֵני ְנָעָריו ִעּמֹו-רֵֹכב ַעל ְלָׂשָטן לֹו ְוהּוא
-ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו ַוֵּתט ָהָאתֹון ִמן ַמְלַאְך ְיהָוה ִנָּצב ַּבֶּדֶרךְ -ֶאת

 כד  .ָהָאתֹון ְלַהּטָֹתּה ַהָּדֶרְך - ַוַּיְך ִּבְלָעם ֶאת הַהֶּדֶרְך ַוֵּתֶלְך ַּבָּׂשדֶ 
 כה  .ַהְּכָרִמים ָּגֵדר ִמֶּזה ְוָגֵדר ִמֶּזה ַוַּיֲעמֹד ַמְלַאְך ְיהָוה ְּבִמְׁשעֹול

ֶרֶגל -ַהִּקיר ַוִּתְלַחץ ֶאת- ֶאל ַמְלַאְך ְיהָוה ַוִּתָּלֵחץ-ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת
  .ף ְלַהּכָֹתּהַהִּקיר ַוּיֹסֶ -ִּבְלָעם ֶאל

 עם שהוא משום ישראל עם את לקלל בלעם על אסר' ה
  ; מבורך

 ולהתחמק 'ה רצון את לעקוף מנסה, לעצור במקום, ובלעם
  . ישראל בני את לקלל כדי בכול המשוטטות מעיניו

  
, ה"בקב תלוי שאינו כוח יש שלדבריו, זה בשלב, סבור בלעם
 יצליח, 'ה ימעינ ולהיסתר הדרך מן לנטות יוכל אך ושאם

  .ישראל עם על פורענות להביא
  

 בתחילת י"רש עמד בלעם של הזו הכפרנית העולם תפיסת על
  . הפרשה

  
 נגלה, מואב שרי של הראשונה המשלחת בלעם אל כשבאה

. )ט, ב"כ(" ?ִעָּמְך  ָהֵאֶּלה ָהֲאָנִׁשים ִמי: "ושאל בחלום' ה אליו
  :י"רש ומבאר

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

  .אף אני אראה עת שאוכל לקלל ולא יבין, שוה עליו
  
   -הנסיון הראשון מקביל לנבואה הראשונה -

 הזה הרעיון את שוללת בלעם בפי שהושמה הראשונה הנבואה
  . מפורש באופן

 בלעם את כופה כשהוא זו שבתפיסה האבסורד את מראה' ה
  :)ח, ג"כ( להכריז

    ?'ּוָמה ֶאְזעֹם לֹא ָזַעם ה, ל-ָמה ֶאּקֹב לֹא ַקּבֹה אֵ 
  

  -הנסיון השני  - . האתון לסיפור נחזור
 בוחר הוא והפעם, נוספת פעם בלעם את לעצור מנסה המלאך
 מן לנטות אפשר ואי, צדדיו משני מגודר השביל שבו במקום

  ; הצדה הדרך
 שהיא תוך, המלאך את לעבור האתון מצליחה כן פי על אף

 המונפת מחרבו להתחמק מנת על המעבר מצדי לאחד נלחצת
  ):ה"ב כ"במדבר כ (ל-הא שליח של
-ַהִּקיר ַוִּתְלַחץ ֶאת-ַוִּתָּלֵחץ ֶאל ַמְלַאְך ְיהָוה- ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת כה

  .ְלַהּכָֹתּה ַהִּקיר ַוּיֶֹסף-ֶרֶגל ִּבְלָעם ֶאל
  

 מרמזת כאןש נראה, בלעם את מסמלת שהאתון, דרכנו פי על
  : בלעם שנוקט אחרת פעולה לדרך התורה

 על להישאר הוא וחייב', ה מעיני להיסתר בידו אין אם גם
  '? ה מרצון להתחמק זאת בכל יוכל שמא – הדרך
  ?ישראל את לקלל חלופית דרך למצוא יצליח שמא

  
 בתחילת כבר בלעם של כוונתו על י"רש עמד כאן ואף

  .-3מקור - .הפרשה
  

 לבקשתו הסכים' וה, מואב שרי של השנייה חתהמשל כשבאה
 הוא כי בלעם את' ה הזהיר, עמם ללכת לו והתיר בלעם של

  . בפיו' ה שישים מה את רק לומר רשאי
  

 מפני לדרכו יצא בלעם י"רש לדעת, שראינו שכפי אלא
, 'ה של ההחלטה על להשפיע כלשהי בדרך שיצליח שהאמין

  ".ויתרצה אפתנו מאש: "ישראל בני את לקלל לו יותר וכך
  
  -הנסיון השני מקביל לנבואה השניה -

  . בלעם של השנייה בנבואתו במפורש נדחית זו אפשרות
 פי על אף, ישראל עם את לקלל שוב בלעם מנסה הנבואה לפני

  . מבורך ישראל שעם לו הובהר שכבר
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 לראות ניתן שממנו, חדש מקום ומוצא לו לסייע מנסה בלק

  :)יג, ג"כ( ישראל מבני חלק רק
ְלָך ָּנא ִאִּתי ֶאל ָמקֹום ַאֵחר ֲאֶׁשר ִּתְרֶאּנּו : ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָּבָלק

  ְוָקְבנֹו ִלי ִמָּׁשם,  ִתְרֶאה ְוֻכּלֹו לֹא ִתְרֶאהֶאֶפס ָקֵצהּו, ִמָּׁשם
    

 הוא שלמה אורגנית כישות ישראל שעם להודות נאלץ בלעם
  . מבורך

  
 הקללה אם הבעיה על רלהתגב ניתן שמא, בלעם חשב, ואולם
  . העם מן חלק על רק תוטל

 שכל להניח סביר, מבורכת היא שלמה כיחידה שהאומה אף
  . מבורך איננו עצמו בפני יחיד

  
-יט, ג"כ( נהדף' ה רצון כנגד להידחק בלעם של ניסיונו, ואולם

  :)כ
, ֲעֶׂשהַההּוא ָאַמר ְולֹא יַ . ּוֶבן ָאָדם ְוִיְתֶנָחם, ל ִויַכֵּזב-לֹא ִאיׁש אֵ 

    ּוֵבֵרְך ְולֹא ֲאִׁשיֶבָּנה, ִהֵּנה ָבֵרְך ָלָקְחִּתי? ְוִדֶּבר ְולֹא ְיִקיֶמָּנה
  

  ; בתוקפה עומדת ישראל עם את לברך' ה החלטת
  .'ה רצון את לשנות מסוגלת אינה ובלק בלעם של התכסיסנות

  
  - הנסיון השלישי -

 אותה מדרבן, פעמיים כבר אתונו את שהכה אף, בלעם
' ה במלאך נתקלת שהיא עד מתקדמת והאתון, בדרך ךלהמשי

  .והאחרונה השלישית בפעם
 של מחרבו מילוט דרך ללא, לגמרי לכודה עצמה מוצאת היא

 להתקדם ומסרבת תחתיה רובצת היא כן ועל, המלאך
   )ז"כ- ו"ב כ"במדבר כ(

  ֶּדֶרְך - ַוַּיֲעמֹד ְּבָמקֹום ָצר ֲאֶׁשר ֵאין ְיהָוה ֲעבֹור-ַוּיֹוֶסף ַמְלַאךְ  כו
ַמְלַאְך ְיהָוה ַוִּתְרַּבץ - ֶאת ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון כז  .ִלְנטֹות ָיִמין ּוְׂשמֹאול

  .ָהָאתֹון ַּבַּמֵּקל- ֶאת ַאף ִּבְלָעם ַוַּיְך - ַּתַחת ִּבְלָעם ַוִּיַחר
 מלבד אחרת אפשרות כל לה שאין האתון הבינה סוף סוף

  .המלאך שבידי' ה לדבר לציית
  
  -יל לנבואה השלישית הנסיון השלישי מקב-

 מקבל השלישית הנבואה שלפני, בלעם, הנמשל גם נוהג כך
  :)'ד א"במדבר כ (בלק של המרצותיו חרף' ה רצון את עליו

ְולֹא ָהַלְך ְּכַפַעם , ְלָבֵרְך ֶאת ִיְׂשָרֵאל' ַוַּיְרא ִּבְלָעם ִּכי טֹוב ְּבֵעיֵני ה
  ְדָּבר ָּפָניוֶאל ַהִּמ   ַוָּיֶׁשת,ְּבַפַעם ִלְקַראת ְנָחִׁשים

     
  . 'ה לדבר בלעם סוף סוף נכנע עתה רק
 הוא חייב. רצונו את לשנות או' ה מפני להימלט יכול הוא אין

  .'ה רצון את רוח בשפלות עליו לקבל
  
  
   ..."ַוִּיְפַּתח ְיהָֹוה ֶאת ִּפי ָהָאתֹון ַוּתֹאֶמר ְלִבְלָעם"

נראית כשלעצמה מיותרת , אמירתה העצמאית של האתון
  .לצורך הסיפור

של לנבואתו הרביעית  של האתון מקבילה אמירתה העצמאית
לספר לבלק מה יקרה " מתנדב מעצמו"בה הוא , בלעם

  .באחריתו
  

  :ההמשולש של הפרשמבנה 
   ".שלוש "של מבנה הוא בלק פרשה של הבסיסי המבנה

, )לפני שהגיע לבלק(' יש לבלעם מפגש עם ה פעמים שלוש
   ,כיאות שלא נהגתמת האתון פעמים שלוש

  . ישראל את לקלל מנסה בלעם פעמים ושלוש
  

 דרכים בשלוש לנהוג יכול בלעם, הללו מהשלישיות אחת בכל
  : שונות

 ידי על) ה"הקב רצון למרות (ישראל את לקלל יכול הוא .א
  . הנבואה למראה שלילי פירוש מתן

 יתנגד' ה שאם ולהחליט, לקלל במטרה ללכת יכול הוא. ב
  .ישתוק אלא יקלל לא הוא -  לקללה

  .קללה כך אחר ולהוסיף ישראל את לברך יכול הוא .ג
  

 ברכה כל לפני בלעם בדברי מופיעות הללו האפשרויות שלוש
 לאחר בלעם בדברי ואף, לבלעם בלק בדברי, מברך שהוא

  . הברכות
  

, האתון בסיפור גם מופיעות הללו האפשרויות שלוש, כנגדן
 האתון הולכת -' ה כנגד בה ךליל ביקש שבלעם בדרך אך

  :בלעם כנגד

  
  של הפרשה" משולש"מבנה . 12

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

 'לצו ה
 הדרך מן האתון ותט"

 "בשדה ותלך
 לקראתי' ה יקרה אולי"

  יראני מה ודבר
 "לך והגדתי

 לקחתיך אֹיבי לקֹב"
 "ברך ברכת והנה

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

  לא לקלל ולא. 2
 לברך

  את האתון ותרא"
 תחת ותרבץ' ה מלאך
 "בלעם

  ..כה אקרה ואנכי"
 דבר מה בלק לו ויאמר

 "'ה

 גם תקבנו לא קב גם"
 "תברכנו לא ברך

 אתו' ה ידבר אשר כל"
 "אעשה

  לברך ולהוסיף. 3
 קללה מלבו

  הקיר אל ותלחץ"
 בלעם רגל את ותלחץ

 "הקיר אל

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

 קראתיך אֹיבי לקב"
 זה ברך ברכת והנה
 "פעמים שלש

' ה פי את לעבֹר אוכל לא"
 רעה או טובה לעשות

 "מלבי
פעולה עצמאית .4

 של בלעם
  פי את' ה ויפתח"

 "האתון
 אשר את איעצך לכה"

 "לעמך הזה העם יעשה
 
 

 
 

  
  
  
  
  


