
 

 

 בס"ד

 האתון ובלעם   –   פרשת בלק 
 

 )בבא בתרא יד ע"ב( . משה כתב ספרו וספר בלעם ואיוב 1

 

. נראין דברי האומרים שאין זו פרשת בלעם שכתובה בתורה...אלא פרשה בפני עצמה היא,  2

 )ריטב"א בבא בתרא יד ע"ב( שכתב והאריך בה יותר והיתה מצויה להם  

 

. לא זכיתי להבין...הלא כל הסיפורים שבתורה כמו הריגת קין להבל וכיוצא בהן אינן לכאורה  3

צורך התורה וסדר מעשיו של משה אבל כולה תורת ה' תמימה, ומה שכתוב ותמנע היתה פילגש  

 )השל"ה על פרשת בלק(. הוא תורת ה' מכו שמע ישראל 

 

 . ההשוואה בין בלק לפרעה:4

 יאת מצרים פרעה ויצ בלק ובלעם

ב  ר מֹואָּ ֵני ָהָעםַויָּגָּ י ַרב הּוא  ִמפְּ ַוָיָקץ  ְמֹאד כִּ

ָרֵאל מֹוָאב ֵני ִישְּ ֵני בְּ  )במדבר כב,ג( ִמפְּ

ה ַויֹא נֵּ ָרֵאלֶמר ֶאל ַעּמֹו הִּ ֵני ִישְּ צּום   ַעם בְּ ַרב ְועָּ

ְפֹרץ  ן יִּ ְרֶבה ְוכֵּ ן יִּ ֶּמנּו...ְוַכֲאֶשר ְיַענּו ֹאתֹו כֵּ  ַוָיֻקצּומִּ

ָרֵאל ֵני ִישְּ ֵני בְּ  )שמות א,ט,יב( ִמפְּ

ם  ְלעָּ ים ֶאל בִּ כִּ ְשַלח ַמְלאָּ אֹמר  ]...[ַויִּ   ִהֵנה ַעםלֵּ

ה  נֵּ ם הִּ ְצַריִּ ּמִּ א מִּ ֶרץיָּצָּ אָּ ין הָּ ה ֶאת עֵּ סָּ ְוהּוא   כִּ

י  לִּ ּמֻּ ב מִּ  )במדבר כב,ה(  ישֵּ

ל  ִהֵנה ַעם)ט( ַויֹאֶמר ֶאל ַעּמֹו  אֵּ ְשרָּ י יִּ ַרב  ְבנֵּ

ֶּמנּו צּום מִּ  )שמות א,ט(  ְועָּ

ם ַויֹאֶמר ְלעָּ א ְלמֶשה ּוְלַאֲהֹרן ַויֹאֶמר   ... )כב,לד(ָחָטאִתי' ד ַמְלַאְך ֶאל בִּ ְקרָּ ְשַלח ַפְרֹעה ַויִּ ַויִּ

ֶהם  י   ָחָטאִתיֲאלֵּ י ְוַעּמִּ יק ַוֲאנִּ ַעם ד' ַהַצדִּ ַהפָּ

ים )שמות ט,כז( עִּ ְרשָּ  הָּ

ה  נֵּ ם הִּ ְצַריִּ ּמִּ א מִּ ה ַעם יָּצָּ נֵּ ִכָסה ֶאת ֵעין  הִּ

י )כב,ה,יא( ָהָאֶרץ לִּ ּמֻּ ב מִּ  ְוהּוא ישֵּ

ִכָסה ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ ֶרץ   וְּ אָּ ְרֹאת ֶאת הָּ ְולֹא יּוַכל לִּ

 )שמות י,ה( 

תֹון ֶאת ַמְלאַ  אָּ ֶרא הָּ ד  ַותֵּ יר   ַוִתָלֵחץְך ְידֹוָּ ֶאל ַהקִּ

ַחץ ּה ַוִתלְּ יר ַוֹיֶסף ְלַהֹכתָּ ם ֶאל ַהקִּ ְלעָּ   ֶאת ֶרֶגל בִּ

 )כב,כה(

י ְוַגם   לָּ ה אֵּ אָּ ל בָּ אֵּ ְשרָּ י יִּ ה ַצֲעַקת ְבנֵּ נֵּ ה הִּ ְוַעתָּ

י ֶאת  יתִּ אִּ ם   ַהַלַחץרָּ ְצַריִּ ם ֹלֲחִציםֲאֶשר מִּ   ֹאתָּ

 )שמות ג,ט( 

הכישוף )לא בלעם המברך  שלילת יסוד  

 ומקלל אלא ה'( 

 שלילת יסוד הכישוף )לא החרטומים אלא ה'(. 

 

 



 

 

. אם לקרא לך באו האנשים קום לך אתם )כב,כ(, מיכן את למד שבדרך שאדם רוצה לילך בה  5

מוליכין אותו, שמתחלה נאמר לו: לא תלך כיון שהעיז פניו להלוך הלך שכן כתיב ויחר אף אלקים  

ליאבד   –. אמר לו הקב"ה רשע, איני חפץ באיבודן של רשעים, הואיל ואת רוצה לילך כי הולך הוא

 במדבר רבה, בלק כ'( מן העולם קום לך )

אמר רבה בר רב הונא אמר רב הונא ואמרי לה אמר רב הונא א"ר אלעזר: מן התורה ומן הנביאים  

תיב לא תלך עמהם )כב,יב(,  ומן הכתובים, בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו. מן התורה דכ

 )שם כ'(... )מכות י ע"ב(וכתיב קום לך אתם  

 

"אם הוא יתברך הרשה את בלעם ללכת, ואמר לו )פס' כ'( 'אם לקרא לך באו האנשים קום לך  . 6

אתם', איך אחרי שהלך נאמר: "ויחר אף אלהים כי הולך הוא ויתיצב מלאך ה' בדרך לשטן לו',  

 )אברבנאל שם(  ובמאמרו?והוא לא הלך אלא ברשותו  

 

  לא( יב פסוק) לו אמר השם  כי, כן איננו, הגאון שאמר מה כי לי שוה איננו  זה  וכל  דבריו . אלו7

  לו מותר יהיה  ואיך ימנענו העם את יקלל  שלא בעבור, הוא  ברוך כי העם את תאור  לא  עמהם תלך

  נכון איננו,  א"ר  שאמר ומה  השרים מעלת חסרון בעבור מלכת מנעו  ולא,  אחרים  שרים עם ללכת

  וכבר,  היה  כן לא  אנשים לך שלח וענין,  השואל עקשות בעבור אחור  דברו וישיב האלהים שינחם

  ר"במדב) ובמדרש  וחלילה,  בו רשות יתן אשר  בדבר  האלהים יעניש ולא(,  ב יג לעיל)  טעמו פירשתי

 אותו  מוליכין בה  לילך רוצה שאדם שבדרך  למד אתה מכאן  אמרו( יב כ

  עמהם ילך  ולמה, הוא ברוך כי  העם את  יקלל  שלא השם מנעו  מתחלה כי, הזה בענין  בעיני והנכון

  כי העם את תאור  שלא עמהם  תלך לא אמר כן על, אחר לדבר בו  יחפצו לא  והם יקללם  שלא אחרי

,  האמין לא  כי שנית פעם  אליו שלח ובלק האלהים דברי את  הודיעם  בלעם כי ובידוע, הוא ברוך

,  אותם ענה  ובלעם  וכבודו שכרו להרבות  ונדר הראשונים מן  ונכבדים רבים  בשרים כבוד לו והוסיף

  זה ועשה , אותו יצוה מה  עוד ממנו  וישאל השם ביד הכל  רק, ברצונו  ולא בממון תלוי  הדבר שאין

  מה ויודיענו,  בדרך חטאים  יורה והוא טובה  לעולם'  ה ועצת עליון  בדעת הוא  ידע מה  כי, כהוגן

  ברוך העם כי הודעתיך  כבר, לו אמר השם והנה  בעתיד להם  יקרה מה לו  יגיד  או גוי מלאכי יענה 

  עמהם בלכתך שיתרצו כלומר באו בלבד  לך  לקרוא ואם,  לפניך חזרו ועתה , לקללם תוכל ולא הוא

 אדבר אשר הדבר את ואך, אתם לך קום  מתחלה הודעתיך כאשר  העם את תקלל שלא מנת על

 אם" טעם וזה,  מבלק תירא  לא[ו] שתברכם לברך אותך  אצוה אם שאפילו, תעשה אותו אליך

  ושיתנהג יקללם  שלא אותם הודיעו אחרי,  עמהם שילך מתחלה הנכבד  לשם  החפץ היה וכן" לקרא

  בלעם על היה  והנה: לגוים נביא   מפי ישראל  את שיברך יתברך לפניו  הרצון  כי, יצוה כאשר בענינם

  שלא מנת על אבל, בלבד לכם קרוא להיות   אותי השם הרשה  הנה,  ולאמר  בלק לשרי כן להגיד

,  אותו מניחים יהיו  בכך יתרצו  לא ואם, שאברכם  לברך  אותי יצוה שאם מנת ועל העם  את לקלל

  בו יחפוץ  לא, הזה  העם את לי קבה נא  ולכה(  יז פסוק) בלק אמר השנית הזאת  בפעם גם כי

  זה הודיעם לא  ללכת  חפצו מרוב בלעם והנה העם את לקוב זולתי אחר לדבר ולא עתידות  להודיעו



 

 

  חרה  כן על, חפצם  להשלים  כרוצה עמהם  וילך אתונו את ויחבוש בבקר ויקם, כלום להם  אמר ולא

  סתם עמהם  בלכתו כי', ה  חלול בזה שהיה ועוד הולך  היה  לא הודיעם  שאלו הוא  הולך   כי' ה אף

  לא"  תחלה שאמר ממה  בו חזר והנה, העם את להם לקלל רשות  לו שנתן חשבו  השם ברשות והוא

  אחרי כי יאמרו, יקללם  שלא יראו עוד וכאשר , להם שהגיד  מה  כפי" הוא ברוך כי העם את תאור

  ינחם לא  ישראל נצח  כי הזה כדבר מעשות' לה חלילה , באנוש כהתל בהם יהתל או  עוד נמלך  כן

 )רמב"ן שם( 

 

. על מה יצא מלאך ה' לבלעם בדרך? כי הנה הוא לא אמר לו אלא דוגמת מה שאמר לו יתברך, כי  8

הוא אמר לו 'אם לקרא לך באו האנשים קום לך אתם, ואך את הדבר אשר אדבר אליך אתו  

תעשה', והמלאך כזה בעצמו אמר לו 'לך עם האנשים ואפס את הדבר אשר אדבר אליך אתו  

 )אברבנאל( והייתה אם כן ביאתו לבטלה?   תדבר',

 

ב  הָּ יתֹו ֶכֶסף ְוזָּ ק ְמלֹא בֵּ לָּ י בָּ ֶתן לִּ ם יִּ ק אִּ לָּ י בָּ ם ַויֹאֶמר ֶאל ַעְבדֵּ ְלעָּ לֹא אּוַכל ַלֲעֹבר ֶאת ִפי ד' ַוַיַען בִּ

דֹוָלה ַטָנה אֹו גְּ  )במדבר כב,יח(  ֱאֹלָהי ַלֲעשֹות קְּ

ה  ֶליָך ַעתָּ י אֵּ אתִּ ה בָּ נֵּ ק הִּ לָּ ם ֶאל בָּ ְלעָּ אּוָמה ַהָדָבר ֲאֶשר ָיִשים ֱאֹלִהים  ַויֹאֶמר בִּ ֲהָיֹכל אּוַכל ַדֵבר מְּ

ִפי ֹאתֹו ֲאַדֵבר  )כב,לח(  בְּ

ת  ַדֵברַוַיַען ַויֹאַמר ֲהלֹא אֵּ ֹמר לְּ ִפי ֹאתֹו ֶאשְּ  )כג,יב( ֲאֶשר ָיִשים ד' בְּ

ְלעָּ  אֹמר ַוַיַען בִּ ֶליָך לֵּ י אֵּ ַבְרתִּ ק ֲהלֹא דִּ לָּ ַדֵבר ד' ֹאתֹו ֶאֱעֶשהם ַויֹאֶמר ֶאל בָּ  )כג,כו(  ֹכל ֲאֶשר יְּ

ק ְמ  לָּ י בָּ ֶתן לִּ ם יִּ אֹמר: אִּ י לֵּ ַבְרתִּ ַלי דִּ ַלְחתָּ אֵּ ֶכיָך ֲאֶשר שָּ ק ֲהלֹא ַגם ֶאל ַמְלאָּ לָּ ם ֶאל בָּ ְלעָּ לֹא  ַויֹאֶמר בִּ

ב   הָּ יתֹו ֶכֶסף ְוזָּ ֹ בֵּ ר  א אּוַכל ַלֲעֹבר ֶאת ִפי ד' ַלֲעשֹות טֹוָבה אֹו ָרָעה ִמִלִביל ר ד' ֹאתֹו ֲאַדבֵּ ֲאֶשר ְיַדבֵּ

 יג( -)כד,יב

 

דֹוָלה   – לפני התהליך  ַטָנה אֹו גְּ  לֹא אּוַכל ַלֲעֹבר ֶאת ִפי ד' ֱאֹלָהי ַלֲעשֹות קְּ

ַדֵבר ד' ֹאתֹו    ֲעשֹות טֹוָבה אֹו ָרָעה ִמִלִבילַ           לֹא אּוַכל ַלֲעֹבר ֶאת ִפי ד'   - אחרי התהליך ֲאֶשר יְּ

 ֲאַדֵבר

 


