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  ב' התשעתמוז                                        ד "בס

  
  ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז

  בלק ובלעם 
 ) והרב מנחם ליבטאגמרדכי סבתושל הרב  יםפ שעור"ע(בלק לפרשת 

 
  :ב יח"כבמדבר  .1

אם יתן לי בלק מלֹא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי "
    "ת קטנה או גדולהלֹהי לעשו- א' ה

  :יא-ד י"כבמדבר  .2

ועתה ברח לך אל ... לקֹב אויבי קראתיך והנה ברכת ברך"
    "מקומך

  :כ-ידד "במדבר כ .3

... לכה איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים"
... דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פאתי מואב

    ..."והאביד שעיר מעיר

במדבר  .4
  .:כהד "כ

   " לך וישֹב למקומו וגם בלק הלך לדרכוויקם בלעם וי"

   :ב כב"ראה כ .5
הֹוֵלְך הּוא ַוִּיְתַיֵּצב ַמְלַאְך ְיהָוה ַּבֶּדֶרְך -ים ִּכיִק ַאף ֱאלֹ-  ַוִּיַחרכב

  .ֲאתֹנֹו ּוְׁשֵני ְנָעָריו ִעּמֹו-ְלָׂשָטן לֹו ְוהּוא רֵֹכב ַעל

 : אברבנאלשאלת  .6
 לקרא אם'אם הוא יתברך הרשה את בלעם ללכת ואמר לו "

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

  ?"והוא לא הלך אלא ברשותו ובמאמרו

 : ע בשם הגאון"ראבת שאל .7
 ? "לא תלך עמהם איך אמר קום לך אתם' אחר שאמר ה"

 ע "ראבתשובת  .8
מה צורך היה לו ' העםלא תאור את 'לבלעם ' אחר שאמר ה"

רק חשב בלבו מחשבה '? דבר' ואדעה מה יוסף ה'לומר 
  ".רעה

 : י"הסברו של רש .9
 ראה שהדבר רע בעיני המקום ונתאווה -כי הולך הוא "

  ."לילך

 : ב לה"במדבר כ .10
לך עם האנשים ואפס את הדבר אשר אדבר אליך אותו "

  ". תדבר

 

  :ב כ"דבר כמב .11
ִלְקרֹא ְלָך ָּבאּו -ָעם ַלְיָלה ַוּיֹאֶמר לֹו ִאםִּבלְ - ים ֶאלִק  ַוָּיבֹא ֱאלֹכ

ֲאַדֵּבר ֵאֶליָך אֹתֹו -ַהָּדָבר ֲאֶׁשר- ָהֲאָנִׁשים קּום ֵלְך ִאָּתם ְוַאְך ֶאת
  ַתֲעֶׂשה

  :ן בפסוק יג"רמבפרוש ה .12
 אלא עם -לתתי להלך עמכם ' לכו אל ארצכם כי מאן ה"

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

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

חפץ ' אבל טעמו שאין ה. ללכת עם שרים אחרים נכבדים
, והנה בלק חשד אותו כי להרבות שכרו אמר כן. שילך כלל

ועל ', למה לא הלכת אלי האמנם לא אוכל כבדך'לכך אמר לו ו
כן הוסיף שלוח שרים רבים ונכבדים להראות לו כי הוא חפץ 

, ונדר לתת לו הון ועושר ככל אשר יצוה ויגזור עליו, בו מאוד
לא אוכל לעבור את פי ' אם יתן לי בלק וגו, ובלעם השיב להם

גדולה אם אעבור כי הוא אלהי ולא אוכל לעשות קטנה או ' ה
או יאמר לא אוכל לעבור את פיו . כי בשמו אני עושה, את פיו

  ".להי ואני עבדו-כי הוא א, בדבר קטן או גדול
ועשה זה כהוגן כי מה , וישאל ממנו עוד מה יצווה אותו"... 

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

  ".יקרה להם בעתיד

  : ב" לפסוק לן"רמבפרוש ה .13
כי , והעניין כאשר פירשתי ... -כי ירט הדרך לנגדי "

אבל בלעם עיוות , הנכבד' ההליכה היה בה רשות מאת ה
  ". אותה בלכתו עמהם על דעתם שיקלל את העם

יתכן שיאמר לו לך עם האנשים ואפס את הדבר אשר אדבר "
או טעמו כי אחרי אשר .  ותודיע אותם זהאליך אותו תדבר

כי , אמר לו לך עמהם', אם רע בעיניך אשובה לי'התוודה 
מחלתי לך על חטאתך ובלבד שתזכור אזהרתי אשר 

שלא יחשוב שיאמר לו לך , והוצרך לומר לו כן. הזהרתיך
  ". עמהם לעשות מה שביקשו ממך

גם ייתכן שהיה חפץ ההולך לקלל את העם ולא היה חפצו "
ן "ואולם ככל הנראה לא נתכוון רמב, "לברכה בשום פנים

אבל לברך ', אלא לומר שבלעם היה מוכן לקלל אם יאמר לו ה
  .'לא היה מוכן גם אם יאמר לו ה
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  :להב "במדבר כ .14
אל בלעם לך עם האנשים ואפס את הדבר ' ויאמר מלאך ה"

  " ליך אתו תדבר וילך בלעם עם שרי בלקאשר אדבר א

  :כא-כב "במדבר כ .15
אם לקרא לך באו האנשים קום לך אתם ואך את הדבר אשר "

  " וילך עם שרי מואב... אדבר אליך אתו תעשה 

   :יג- יב' כד, ג יב כו' כג, יג יח לח' כבבמדבר  .16
 ִּכי  ַאְרְצֶכם- ָׂשֵרי ָבָלק ְלכּו ֶאל- ַוָּיָקם ִּבְלָעם ַּבּבֶֹקר ַוּיֹאֶמר ֶאליג

  ֵמֵאן ְיהָוה ְלִתִּתי ַלֲהלְֹך ִעָּמֶכם
ִלי ָבָלק ְמלֹא - ִיֶּתן-ַעְבֵדי ָבָלק ִאם- ַוַּיַען ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר ֶאליח

ִּפי ְיהָוה ֱאלָֹהי ַלֲעׂשֹות - ֵביתֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב לֹא אּוַכל ַלֲעבֹר ֶאת
  ְקַטָּנה אֹו ְגדֹוָלה

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

עָֹלֶתָך ְוֵאְלָכה אּוַלי ִיָּקֵרה - ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ְלָבָלק ִהְתַיֵּצב ַעלג
  י ָלְך ַוֵּיֶלְך ֶׁשִפיַּיְרֵאִני ְוִהַּגְדִּת -ְיהָוה ִלְקָראִתי ּוְדַבר ַמה

 ֲהלֹא ֵאת ֲאֶׁשר ָיִׂשים ְיהָוה ְּבִפי אֹתֹו ֶאְׁשמֹר   ַוַּיַען ַוּיֹאַמריב
  ְלַדֵּבר

 ֲהלֹא ִּדַּבְרִּתי ֵאֶליָך ֵלאמֹר ּכֹל   ָּבָלק- ַוַּיַען ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר ֶאלכו
  ְיַדֵּבר ְיהָוה אֹתֹו ֶאֱעֶׂשה-ֲאֶׁשר

ָׁשַלְחָּת - ַמְלָאֶכיָך ֲאֶׁשר- ֲהלֹא ַּגם ֶאל ָּבָלק- ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאליב

ִלי ָבָלק ְמלֹא ֵביתֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב -ִיֶּתן- ִאםיג  .ֵאַלי ִּדַּבְרִּתי ֵלאמֹר
  ִּפי ְיהָוה ַלֲעׂשֹות טֹוָבה אֹו ָרָעה ִמִּלִּבי-לֹא אּוַכל ַלֲעבֹר ֶאת

  ְיַדֵּבר ְיהָוה אֹתֹו ֲאַדֵּבר-ֲאֶׁשר

  :ג יא"בדמבר כ .17
 ָלקֹב אְֹיַבי ְלַקְחִּתיָך  ִּבְלָעם ֶמה ָעִׂשיָת ִלי- ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאליא

  ְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת ָבֵרְך 

  :ג כה"במדבר כ .18
ָּבֵרְך לֹא -קֹב לֹא ִתֳּקֶבּנּו ַּגם-ִּבְלָעם ַּגם- ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאלכה

  ְתָבְרֶכּנּו

  :ו' דברים כג .19
להיך -א' ם ויהפך הלהיך לשמע אל בלע- א' ולא אבה ה"... 

  ". להיך- א' לך את הקללה לברכה כי אהבך ה

  :יח-  יזה"מדבר כ .20

כי צוררים הם לכם . צרור את המדינים והכיתם אותם"
בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פעור ועל דבר כזבי בת נשיא 

  .  ..."מדין אחותם

   :ט-א ז"במדבר ל .21

 ח  .ָזָכר-מֶֹׁשה ַוַּיַהְרגּו ָּכל- תאֶ ה ִמְדָין ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה - ַוִּיְצְּבאּו ַעלז
-ֶרֶקם ְוֶאת-ֱאִוי ְוֶאת- ַחְלֵליֶהם ֶאת-ַמְלֵכי ִמְדָין ָהְרגּו ַעל-ְוֶאת

ְּבעֹור -ֶרַבע ֲחֵמֶׁשת ַמְלֵכי ִמְדָין ְוֵאת ִּבְלָעם ֶּבן-חּור ְוֶאת-צּור ְוֶאת
  ָהְרגּו ֶּבָחֶרב

  :טז- טו; א"לבמדבר  .22

הן הנה היו לבני ! ?בההחייתם כל נק: ויאמר אליהם משה"
על דבר פעור ותהי ' ישראל בדבר בלעם למסור מעל בה

  " 'המגפה בעדת ה

  

    

  :ב ה"כבמדבר  .23

וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה אשר על הנהר "
    "ארץ בני עמו לקרוא לו

  :ג ה"כדברים  .24

ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהריים "
    "לקללך

  

 


