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 ז'התשע תמוז                                     בס"ד 

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

            בלעם  נבואת
   בלק פרשת ל

 
 (:ע"ב ידדף בתרא )-בבא .1
 "משה כתב ספרו ופרשת בלעם ואיוב"
 :על הגמרא הריטב"א .2
נראין דברי האומרים שאין זו פרשת בלעם שכתובה "

בתורה...אלא פרשה בפני עצמה היא שכתב והאריך בה 
 יותר והיתה מצויה להם".

 :רבנו גרשום מאור הגולה .3
 אף על גב דבלעם גופיה הוה נביא -ופרשת בלעם 

 :במדבר כ"ד א .4
"וירא בלעם כי טוב בעיני ה' לברך את ישראל, ולא הלך 

 כפעם בפעם לקראת נחשים"
 : במדבר כ"ג כג .5

 "כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל"
 : במדבר כ"ג ד .6

 "ויקר אלוהים אל בלעם"
 : ח במדבר ל"ט .7
 "הרגו בחרב הקוסםואת בלעם בן בעור "
 בן נון :יואל הרב  .8

התרגלנו להבין מלשון התורה שבלעם ניבא בשם ה', אך 
זוהי רק הדרך שבה כתב משה בתורה ע"פ ה', ולא הלשון 

לשון אלילית  -שהשתמש בה בלעם עצמו. אותה לשון 
 הייתה

 :במדבר כ"ד ד .9
-ל ויודע דעת עליון, אשר מחזה ש-"נאום שומע אמרי א

 וגלוי עיניים"די יחזה, נופל 
 :במדבר כ"ב ב .10

ן ק בֶּ ָ֖ לָּ ל-ַוַי ְַּ֥רא בָּ ת כָּ ֵ֛ ֹור א  ר-ִצפּ֑ י. -ֲאשֶּ ֱאֹמִרָֽ ָֽ ל לָּ ָ֖ א  ה ִיְשרָּ שָּ   עָּ
 :כה כ"דבמדבר  .11

 וגם בלק הלך לדרכו.
 ג כב:"כבמדבר  .12
 "ל מוציאם ממצרים-"א
 ג כא:"כבמדבר  .13

 "ותרועת מלך בו"
 

 כד ט:במדבר  .14
 "כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו"

 רש"י על הבבלי:  .15
"שהקדוש ברוך הוא שומרנו בשכבנו ובקומנו לשכב 

 שלוים ושקטים כארי וכלביא"
 ג כג:"כבמדבר  .16
 "הן עם כלביא יקום ; לא ישכב עד יאכל טרף"

 :במדבר רבה )בלק, כ(  ובמדרש תנחומא, )בלק יד( .17
אין אומה בעולם כיוצא בהם. הרי   -הן עם כלביא יקום "

מן המצות, ועומדין משנתן כאריות, הן ישנים מן התורה ו
וחוטפין קריאת שמע, וממליכין להקב"ה, ונעשין 
כאריות, ומפליגין לדרך ארץ למשא ומתן. אם נתקל אחד 
מהם בכולם, או אם מחבלין באין ליגע באחד מהן, ממליך 
להקב"ה. "לא ישכב עד יאכל טרף" כשהוא אומר "ה' 

 "אחד" נאכלין המחבלין מפניו ומלחשין 
 ר' אלעזר :דעת -רושלמיי .18

 פרשת בלעם  בתורה בנביאים ובכתוביםמפני שכתובה 
 ג ו: "דברים כ .19

ולא אבה ה' אלקיך לשמע אל בלעם ויהפך ה' אלקיך לך 
 את הקללה לברכה כי אהבך ה' אלקיך.

 יהושע כד י:  .20
ולא אביתי לשמע לבלעם ויברך ברוך אתכם ואצל אתכם 

 מידו
 ה: 'ו מיכה .21

עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אתו בלעם 
 בן בעור מן השטים עד הגלגל למען דעת צדקות ה' 

 ג ב:"ה ינחמי .22
וישכר עליו את בלעם לקללו ויהפך אלקינו הקללה 

 לברכה. 


