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 ד'התשע סיון                                בס"ד 

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

                 לדמותו של בלק
  (אמנון בזק והרב עזרא ביקהרב של  ים)על פי שיעורבלק פרשת ל

 

 : )יד ע"ב(בבא בתרא בבלי,  .1
 ". בלעם ופרשת ספרו כתב משה"

  :)שם( "אהריטב .2
 שכתובה בלעם פרשת זו שאין האומרים דברי נראין"

, התורה כשאר כתבה הוא ברוך הקדוש דההיא ,בתורה
 יותר בה והאריך שכתב היא עצמה בפני פרשה אלא

  ."להם מצויה והיתה

 (:שם)רש"י  .3
 ". מעשיו וסדר ותורתו משה צורכי שאינן פי על אף"

 : )ו', ה(מיכה  .4
י" ְלָעם ֹאתֹו ָעָנה ּוֶמה מֹוָאב ֶמֶלְך ָבָלק ָיַעץ ַמה ָנא ְזָכר ַעמִּ  בִּ

ן ְבעֹור ֶבן ים מִּ טִּ ְלָגל ַעד ַהשִּ ְדקֹות ַדַעת ְלַמַען ַהגִּ  " ה' צִּ

 : כ"ב, ב'במדבר  .5
": ְשָרֵאל ָלֱאֹמרִּ ּפֹור ֵאת ָכל ֲאֶשר ָעָשה יִּ  "ַוַיְרא ָבָלק ֶבן צִּ

 :במדבר כ"ב, ד .6
יֹבֵתינּו ָכל תאֶ  ַהָקָהל ְיַלֲחכּו" ְלֹחְך ְסבִּ  ֶיֶרק ֵאת ַהשֹור כִּ

 "ַהָשֶדה

 במדבר כ"ב ד': .7
ּפֹור ֶמֶלְך ְלמֹוָאב " ואּוָבָלק ֶבן צִּ  " :ָבֵעת ַההִּ

 מלך עמון ליפתח שופטים, נאום  .8
ּפֹור" ָבָלק ֶבן צִּ  "ְוַעָתה ֲהטֹוב טֹוב ַאָתה מִּ

 : שמות א', ט .9
ֵנה" ְשָרֵאל ְבֵני ַעם הִּ ֶמנּו ְוָעצּום בַר  יִּ  "מִּ

 : ו–במדבר כ"ב, ה .11
ְּפֵני מֹוָאב ַוָיָגר" י ְמֹאד ָהָעם מִּ  " הּוא ַרב כִּ
ֵנה" ם ָיָצא ַעם הִּ ְצַריִּ מִּ ֵנה מִּ ָסה הִּ י... ָהָאֶרץ ֵעין ֶאת כִּ  כִּ

י הּוא ָעצּום ֶמנִּ  " מִּ

 : שמות א', יב .11
ְּפֵני ַוָיֻקצּו" ְשָרֵאל ְבֵני מִּ  "יִּ

 :כ"ב, גבמדבר  .12
ְּפֵני מֹוָאב ַוָיָקץ" ְשָרֵאל ְבֵני מִּ   "יִּ

 

 :שמות א', י .13
י ְוָהָיה" ְקֶראָנה כִּ ְלָחָמה תִּ  ֹשְנֵאינּו ַעל הּוא ַגם ְונֹוַסף מִּ

ְלַחם ן ְוָעָלה ָבנּו ְונִּ   "ָהָאֶרץ מִּ

 :במדבר כ"ב, ו .14
ן ַוֲאָגְרֶשנּו בֹו ַנֶכה אּוַכל אּוַלי"  " ָהָאֶרץ מִּ

 : ן התנחומא תולדות סימ .15
ְרֶבה ֵכן ֹאתֹו ְיַענּו ְוַכֲאֶשר'אלא  ,ה' לא צוה –פרעה צוה "  יִּ

ְפֹרץ ְוֵכן בלק ובלעם בקשו לקלל את ... )שמות א', יב(' יִּ
 ". וה' לא בקש, ישראל

 :כ"ב, הבמדבר  .16
ֵנה" ם ָיָצא ַעם הִּ ְצַריִּ מִּ  ..." מִּ

 :יא–יבמדבר כ"ב  .17
ֹּפר ֶבן ָבָלק" ֵנה. ֵאָלי ָשַלח מֹוָאב ֶמֶלְך צִּ  ַהֹיֵצא ָהָעם הִּ

ם ְצַריִּ מִּ  ..." מִּ

 :במדבר כ"ג, כב; במדבר כ"ד, ח .18

יָאם ל-ֵא " יאֹו/מֹוצִּ ם מֹוצִּ ְצָריִּ מִּ  ". לֹו ְרֵאם ְכתֹוֲעֹפת מִּ

  שמות ה', ב: .19
י" י לֹא ...ְבֹקלֹו ֶאְשַמע ֲאֶשר' ה מִּ  ֶאת ְוַגם' ה ֶאת ָיַדְעתִּ

ְשָרֵאל  " ֲאַשֵלחַ  לֹא יִּ

 י"ג-כ"ב, ה'במדבר  .21
ים ֶאל ה ְשַלח ַמְלָאכִּ ְלָעם ֶבן-ַויִּ -ְבֹער ְּפתֹוָרה ֲאֶשר ַעל-בִּ

ְקרֹא-ַהָנָהר ֶאֶרץ ְבֵני ֵנה ַעם ָיָצא   לֹו-ַעמֹו לִּ ֵלאֹמר הִּ

ָסה ֶאת ֵנה כִּ ם הִּ ְצַריִּ מִּ י-מִּ ֻמלִּ  ו  .ֵעין ָהָאֶרץ ְוהּוא ֹיֵשב מִּ
י ֶאת-ָנא ָאָרה-ְוַעָתה ְלָכה יהָ -לִּ ָעצּום הּוא -ָעם ַהֶזה כִּ

י אּוַלי אּוַכל ַנֶכה ֶמנִּ ן-מִּ י   ָהָאֶרץ-בֹו ַוֲאָגְרֶשנּו מִּ י ָיַדְעתִּ כִּ

ְקֵני  ז  .ְתָבֵרְך ְמֹבָרְך ַוֲאֶשר ָתֹאר יּוָאר-ֵאת ֲאֶשר ַוֵיְלכּו זִּ
ים ְבָיָדם ַוָיֹבאּו ֶאל ְדָין ּוְקָסמִּ ְקֵני מִּ ְלָעם וַ -מֹוָאב ְוזִּ ְיַדְברּו בִּ

ְבֵרי ָבָלק ינּו ֹפה ַהַלְיָלה  ח  .ֵאָליו דִּ ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם לִּ
י ֶאְתֶכם ָדָבר ַכֲאֶשר ְיַדֵבר  ֹבתִּ -ֵאָלי ַוֵיְשבּו ָשֵרי ה'ַוֲהשִּ

ם ְלָעם-מֹוָאב עִּ י -ים ֶאלקִּ ַוָיבֹא ֱאֹל ט  .בִּ ְלָעם ַויֹאֶמר מִּ בִּ

ָמְך ים ָהֵאֶלה עִּ ְלָעם ֶאל י  .ָהֲאָנשִּ ָבָלק   יםקִּ ָהֱאֹל-ַויֹאֶמר בִּ

ֹּפר ֶמֶלְך מֹוָאב ָשַלח ֵאָלי-ֶבן ֵנה ָהָעם ַהֹיֵצא  יא  .צִּ הִּ
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ם ַוְיַכס ֶאת ְצַריִּ מִּ י ֹאתֹו -ֵעין ָהָאֶרץ ַעָתה ְלָכה ָקָבה-מִּ לִּ

יו ָלֶחם בֹו ְוֵגַרְשתִּ -ים ֶאלקִּ ַויֹאֶמר ֱאֹל יב  .אּוַלי אּוַכל ְלהִּ

ְלעָ  ָמֶהם לֹא ָתֹאר ֶאתבִּ י ָברּוְך הּוא-ם לֹא ֵתֵלְך עִּ  יג  .ָהָעם כִּ
ְלָעם ַבֹבֶקר ַויֹאֶמר ֶאל   ַאְרְצֶכם-ָשֵרי ָבָלק ְלכּו ֶאל-ַוָיָקם בִּ

י ֵמֵאן  ָמֶכםה' כִּ י ַלֲהֹלְך עִּ תִּ   .ְלתִּ

 א"כ-כ"ב, ט"זבמדבר  .21
ְלָעם ַויֹאְמרּו לֹו ֹכה ָאַמר-ַוָיֹבאּו ֶאל טז ּפֹור ַאל-ָבָלק ֶבן בִּ -צִּ

ָמַנע ֵמֲהֹלְך ֵאָלי י יז  .ָנא תִּ -ַכֵבד ֲאַכֶבְדָך ְמֹאד ְוֹכל ֲאֶשר-כִּ

י ֵאת ָהָעם ַהֶזה-ָנא ָקָבה-תֹאַמר ֵאַלי ֶאֱעֶשה ּוְלָכה  יח  .לִּ
ְלָעם ַויֹאֶמר ֶאל ם-ַוַיַען בִּ ֶתן-ַעְבֵדי ָבָלק אִּ י ָבָלק ְמלֹא -יִּ לִּ

י -ְוָזָהב לֹא אּוַכל ַלֲעֹבר ֶאת ֵביתֹו ֶכֶסף י ַלֲעשֹות ָק ֱאֹל ה'ּפִּ

ַאֶתם ַהָלְיָלה -ְוַעָתה ְשבּו ָנא ָבֶזה ַגם יט  .ְקַטָנה אֹו ְגדֹוָלה

י ה'ֹיֵסף -ְוֵאְדָעה ַמה מִּ ְלָעם -ים ֶאלקִּ ַוָיבֹא ֱאֹל כ  .ַדֵבר עִּ בִּ
ם ְקרֹא ְלָך ָבאּו הָ -ַלְיָלה ַויֹאֶמר לֹו אִּ ָתם לִּ ים קּום ֵלְך אִּ ֲאָנשִּ

ַוָיָקם  כא  .ֲאַדֵבר ֵאֶליָך ֹאתֹו ַתֲעֶשה-ַהָדָבר ֲאֶשר-ְוַאְך ֶאת

ְלָעם ַבֹבֶקר ַוַיֲחֹבש ֶאת ם-בִּ   .ָשֵרי מֹוָאב-ֲאֹתנֹו ַוֵיֶלְך עִּ

 במדבר כ"ב, כ': .22
 " ַתֲעֶשהֶאת ַהָדָבר ֲאֶשר ֲאַדֵבר ֵאֶליָך ֹאתֹו  ְוַאְך"

 כ"ב, ל"ה:במדבר  .23
 "  ְתַדֵברֶאת ַהָדָבר ֲאֶשר ֲאַדֵבר ֵאֶליָך ֹאתֹו  ְוֶאֶפס"

 במדבר כ"ב, ל"ח: .24
י ֵאֶליָך ַעָתה ֲהָיכֹול אּוַכל ַדֵבר ְמאּוָמה " ֵנה ָבאתִּ ַהָדָבר הִּ

ים אֱ  י ֹאתֹו ֲאַדֵבר-ֲאֶשר ָישִּ ים ְבפִּ  " :ֹלהִּ

 :י"ב-במדבר כ"ג, י"א .25
יָת ְלָעם ֶמה ַויֹאֶמר ָבָלק ֶאל בִּ " יָך  ָעשִּ י ָלֹקב ֹאְיַבי ְלַקְחתִּ לִּ

ֵנה ֵבַרְכָת ָבֵרְך:  ְוהִּ
ים  י ֹאתֹו ֶאְשֹמר  ה'ַוַיַען ַויֹאַמר ֲהלֹא ֵאת ֲאֶשר ָישִּ ְבפִּ

  "ְלַדֵבר:

 :וכ"-כ"ג, כ"הבמדבר  .62
ֶבנּו ַגם ָבֵרְך לֹא ְתָבֲרֶכנּו:" קֳּ  ַגם ֹקב לֹא תִּ

ְלָעם וַ  י ֵאֶליָך ֵלאֹמר ַוַיַען בִּ ַבְרתִּ  ֹכליֹאֶמר ֶאל ָבָלק ֲהלֹא דִּ
  "ֹאתֹו ֶאֱעֶשה: ה'ֲאֶשר ְיַדֵבר 

 במדבר כ"ג, כ"ז: .27
ְלָעם ְלָכה ָנא ֶאָקֲחָך ֶאל ָמקֹום ַאֵחר " ַויֹאֶמר ָבָלק ֶאל בִּ

יַשר ְבֵעיֵני ָהאֱ  ָשם-אּוַלי יִּ י מִּ ים ְוַקֹבתֹו לִּ  " ֹלהִּ

 א:במדבר כ"ד, י" .28
ֵנה " י ַכֵבד ֲאַכֶבְדָך ְוהִּ ְוַעָתה ְבַרח ְלָך ֶאל ְמקֹוֶמָך ָאַמְרתִּ

ָכבֹוד: ה'ְמָנֲעָך   " מִּ

 י"ג:-במדבר כ"ד, י"ב .29
י ֵלאֹמר:" ַבְרתִּ  ֲהלֹא ַגם ֶאל ַמְלָאֶכיָך ֲאֶשר ָשַלְחָת ֵאַלי דִּ

י ָבָלק ְמלֹא ֵביתֹו ֶכֶסף ְוָזָהב לֹא אּוַכל ֶתן לִּ ם יִּ ַלֲעֹבר ֶאת  אִּ
י  י ה'ּפִּ בִּ לִּ ֹאתֹו  ה'ֲאֶשר ְיַדֵבר  ַלֲעשֹות טֹוָבה אֹו ָרָעה מִּ

 " ֲאַדֵבר:
 

 במדבר כ"ד, כ"ה: .31
ְמֹקמֹו ְוַגם ָבָלק ָהַלְך ְלַדְרכֹו:" ְלָעם ַוֵיֶלְך ַוָיָשב לִּ  " ַוָיָקם בִּ

 :במדבר כ"ג, כ"ג .31
ְש " י לֹא ַנַחש ְבַיֲעֹקב ְולֹא ֶקֶסם ְביִּ ָרֵאל ָכֵעת ֵיָאֵמר ְלַיֲעֹקב כִּ

ְשָרֵאל ַמה ָּפַעל ֵאל:  " ּוְליִּ
 
 


