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)ב( וירא בלק ב צפור את כל אשר עשה ישראל
)ב( ַו ְַרא ָ ָלק ֶ ִצר ֵאת ָל ֲא ֶר ָע ָה יִ ְ ָר ֵאל
ָל ֱאמ ִֹרי) :ג( ַו ָ גָר מ#ב ִמ ְנֵי ָה ָעְ %מאֹד ִי ַרב ה'א לאמורי ; אמר אלו שני מלכי %שהיינו בטוחי%
ֹאמר מ#ב ֶאל עליה %לא עמדו בפניה ,%אנו על אחת כמה וכמה.
ָק( מ#ב ִמ ְנֵי ְנֵי יִ ְ ָר ֵאל) :ד( ַו ֶ
ַו ָ
לפיכ /ויגר מואב) :ג( ויגר ; לשו מורא ,כמו
ִז ְקנֵי ִמ ְדיָ ַע ָ*ה יְ ַל ֲחכ' ַה ָָ -הל ֶאת ָל ְס ִביב ֵֹתינ'
)איוב יט ,כט( גורו לכ :%ויק מואב ; קצו
'ב ָלק ֶ ִצר ֶמ ֶל ְ/
ֶרק ַה ֶָ 1דה ָ
ִ ְלח ְַֹ /ה0ר ֵאת י ֶ
#כיֶ %אל ִ ְל ָע %בחייה) :%ד( אל זקני מדי ; והלא מעול %היו
ְלמ#ב ָ ֵעת ַה ִהוא) :ה( ַו ִ ְ ַלח ַמ ְל ִ
ָהר ֶא ֶר( ְנֵי ַעִ 3ל ְקרֹא שונאי %זה את זה ,שנאמר )בראשית לו ,לה(
תרה ֲא ֶר ַעל ַהָ 2
ֶ ְער ְ ָ
ָצא ִמ ְִ 3צ ַריִ ִ %הֵ2ה ִכ ָ4ה ֶאת ֵעי המכה את מדי בשדה מואב ,שבאו מדי על מואב
ל ֵלאמֹר ִהֵ2ה ַע %י ָ
למלחמה .אלא מיראת של ישראל עשו שלו%
#רה ִ6י
#ר( וְ ה'א י ֵֹב ִמ ִ 35לי) :ו( וְ ַע ָ*ה ְל ָכה ָ2א ָ
ָה ֶ
ביניה .%ומה ראה מואב ליטול עצה ממדי ,כיו
ַה
א'כל נ ֶ
א'לי ַ
ֶאת ָה ָעַ %הֶ7ה ִי ָעצ' %ה'א ִמ ֶ ִ23י ַ
שראו את ישראל נוצחי %שלא כמנהג העול,%
ָד ְע ִ*י ֵאת ֲא ֶר ְ* ָב ֵר ְ/
#ר( ִי י ַ
ָר ִֶ '2מ ָה ֶ
ַאג ְ
 ו ֲ
אמרו מנהיג %של אלו במדי נתגדל ,נשאל מה%
ֵלכ' ִז ְקנֵי מ#ב
ַא ֶר ָ*אֹר י'#ר) :ז( ַו ְ
ְמב ָֹר ְ /ו ֲ
ָדַ %ו ָ בֹא' ֶאל ִ ְל ָע %וַיְ ַד ְר' מה מדתו .אמרו לו אי כחו אלא בפיו .אמרו א?
'ק ָס ִמיְ %י ָ
וְ ִז ְקנֵי ִמ ְדיָ ְ
אנו נבא עליה %באד %שכחו בפיו :כלחו השור ;
יהִ %לינ' פֹה
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
ֵא ָליו ְִ 8ב ֵרי ָב ָלק) :ח( ַו ֶ
ַה ִב ִֹתי ֶא ְת ֶכָ 8ָ %בר ַ ֲא ֶר יְ ַד ֵר ְיקֹוָק ֵא ָלי כל מה שהשור מלח /אי בו ברכה :בעת ההוא ;
ַה ַ6יְ ָלה ו ֲ
לא היה ראוי למלכות .מנסיכי מדי היה ,וכיו
ֵב' ָ ֵרי מ#ב ִעְ ִ %ל ָע) :%ט( ַו ָ בֹא ֱאל ִֹהיֶ %אל
ַו ְ
שמת סיחו מנוהו עליה %לצור /שעה) :ה( פתורה
ֹאמר
ָיָ %ה ֵא ֶ6ה ִע ָ) :/ְ 3י( ַו ֶ
ֹאמר ִמי ָה ֲאנ ִ
ִ ְל ָעַ %ו ֶ
; כשולחני הזה שהכל מריצי לו מעות ,כ /כל
ִ ְל ָעֶ %אל ָה ֱאל ִֹהיָ ָ %לק ֶ ִצֹר ֶמ ֶל ְ /מ#ב ָ ַלח
המלכי %מריצי לו אגרותיה .%ולפי פשוטו של
ֵא ָלי) :יא( ִהֵ2ה ָה ָעַ %ה ֵֹצא ִמ ְִ 3צ ַריִ  %וַיְ ַכס ֶאת ֵעי
מקרא כ /ש %המקו :%אר בני עמו ; של בלק.
א'כל ְל ִה ֶָ 6ח%
א'לי ַ
#ר( ַע ָ*ה ְל ָכה ָק ָבה ִ6י אֹת ַ
ָה ֶ
מש %היה ,וזה היה מתנבא ואומר לו עתיד אתה
ֹאמר ֱאל ִֹהיֶ %אל ִ ְל ָע %לֹא
ֵר ְ ִ*יו) :יב( ַו ֶ
 וְ ג ַ
למלו ./וא %תאמר מפני מה השרה הקב"ה
ר' /ה'א:
ֵת ֵל ְִ /ע ֶָ 3ה %לֹא ָתאֹר ֶאת ָה ָעִ %י ָב ְ
שכינתו על גוי רשע ,כדי שלא יהא פתחו פה
לאומות לומר אלו היו לנו נביאי %חזרנו למוטב ,העמיד לה %נביאי %וה %פרצו גדר העול ,%שבתחלה
היו גדורי %בעריות וזה נת לה %עצה להפקיר עצמ לזנות :לקרא לו ; הקריאה שלו היתה ולהנאתו,
שהיה פוסק לו ממו הרבה :ע יצא ממצרי ; וא %תאמר מה מזיק :/הנה כסה את עי האר ;
סיחו ועוג שהיו שומרי %אותנו עמדו עליה %והרגו :%והוא יושב ממלי ; חסר כתיב ,קרובי %ה%
להכריתני ,כמו )תהלי %קיח ,י( כי אמיל) :%ו( נכה בו ; אני ועמי נכה בה .%דבר אחר לשו משנה היא
)ב"מ קה ב( מנכה לו מ הדמי ,%לחסר מה %מעט :כי ידעתי וגו' ; ע"י מלחמת סיחו שעזרתו להכות
את מואב) :ז( וקסמי ביד ; כל מיני קסמי ,%שלא יאמר אי כלי תשמישי עמי .דבר אחר קס %זה
נטלו ביד %זקני מדי ,אמרו א %יבא עמנו בפע %הזאת יש בו ממש ,וא %ידחנו אי בו תועלת ,לפיכ/
כשאמר לה %לינו פה הלילה ,אמרו אי בו תקוה ,הניחוהו והלכו לה ,%שנאמר וישבו שרי מואב ע%
בלע ,%אבל זקני מדי הלכו לה) :%ח( לינו פה הלילה ; אי רוח הקודש שורה עליו אלא בלילה ,וכ
לכל נביאי אומות העול ,%וכ לב בחלו %הלילה ,שנאמר )בראשית לא ,כד( ויבא אלהי %אל לב
הארמי בחלו %הלילה .כאד %ההול /אצל פלגשו בהחבא :כאשר ידבר ה' אלי ; א %ימליכני ללכת ע%
בני אד %כמותכ %אל /עמכ ,%שמא אי כבודו לתתי להלו /אלא ע %שרי %גדולי %מכ :%וישבו ; לשו
עכבה) :ט( מי האנשי האלה עמ ; להטעותו בא .אמר פעמי %שאי הכל גלוי לפניו ,אי דעתו שוה
עליו ,א? אני אראה עת שאוכל לקלל ולא יבי) :י( בלק ב צפור וגו' ; א? על פי שאיני חשוב בעיני,/
חשוב אני בעיני המלכי) :%יא( קבה לי ; זו קשה מארה לי ,שהוא נוקב ומפרש :וגרשתיו ; מ העול.%
ובלק לא אמר אלא ואגרשנו מ האר( ,איני מבקש אלא להסיע %מעלי ,ובלע %היה שונא %יותר
מבלק) :יב( לא תל עמה ; אמר לו א %כ אקלל %במקומי .אמר לו לא תאור את הע .%אמר לו א%
כ אברכ .%אמר לו אינ %צריכי לברכת ,/כי ברו /הוא .משל אומרי %לצרעה לא מדובשי /ולא
מעוקצי:/
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)כ( א לקרא ל ; א %הקריאה של /וסבור אתה
ֹאמר ל ִא%
)כ( ַו ָ בֹא ֱאל ִֹהיֶ %אל ִ ְל ָעַ %ל ְי ָלה ַו ֶ
ליטול עליה שכר ,קו %ל /את :%וא ; על כרח/
ֶ /Aאת
ָי %ק'ֵ %ל ְִ /א ָ* %וְ ְ
ִל ְקרֹא ְל ָָ /א' ָה ֲאנ ִ
את הדבר אשר אדבר אלי /אותו תעשה ,ואעפ"כ
ָק%
ֲה) :כא( ַו ָ
י /אֹת ַתע ֶ
ַה ָָ 8בר ֲא ֶר ֲא ַד ֵר ֵא ֶל ָ
ֵל ְִ /עֵ ָ %רי מ#ב :ויל /בלע ,%אמר שמא אפתנו ויתרצה:
ַחבֹ ֶאת ֲאתֹנ ַו ֶ
ִ ְל ָעֶֹ ַ %קר ַו ֲ
) /Aכא( ויחבש את אתנו ; מכא שהשנאה מקלקלת
ַBב ַמ ְל ְ
הל ְ /ה'א ַו ִ ְתי ֵ
)כב( ַו ִ ַחר ֱ ?Aאל ִֹהיִ %י ֵ
את השורה ,שחבש הוא בעצמו .אמר הקב"ה רשע
'נֵי
יְ קֹוָק ַ ֶֶ 8ר ְְ /ל ָ ָט ל וְ ה'א ר ֵֹכב ַעל ֲאתֹנ ְ
 /Aיְ קֹוָק נִ ָBב כבר קדמ /אברה %אביה ,%שנאמר )בראשית כב,
ַ* ֶרא ָה#ת ֶאת ַמ ְל ְ
נְ ָע ָריו ִע) :3כג( ו ֵ
ג( וישכ %אברה %בבקר ויחבוש את חמורו :ע
ַ*ט ָה#ת ִמ ַה ֶֶ 8ר ְ/
ל'פה ְיָד ו ֵ
ַ ֶֶ 8ר ְ /וְ ַח ְר ְ ָ
ַ* ֶל ְֶ 1ָ ַ /דה ַו ְְַ ִ /ל ָעֶ %את ָה#ת ְל ַהָֹ Dתַ Cה ֶָ 8ר ְ :/שרי מואב ; לבו כלב %שוה) :כב( כי הול הוא ;
וֵ
ראה שהדבר רע בעיני המקו %ונתאוה ליל:/
ָדר
 /Aיְ קֹוָק ְ ִמ ְעל ַה ְ ָר ִמיֵ E %
)כד( ַו ַ ֲעמֹד ַמ ְל ְ
לשט לו ; מלא /של רחמי %היה והיה רוצה
/A
ָדר ִמֶ7ה) :כה( ַו ֵ* ֶרא ָה#ת ֶאת ַמ ְל ְ
ִמֶ7ה וְ ג ֵ
למנעו מלחטוא ,שלא יחטא ויאבד :ושני נעריו
ַ* ְל ַח( ֶאת ֶרגֶל ִ ְל ָעֶ %אל
ַ* ֵָ 6ח( ֶאל ַה ִ-יר ו ִ
יְ קֹוָק ו ִ
ְ /Aיקֹוָק עֲבר עמו ; מכא לאד %חשוב היוצא לדר /יולי /עמו
ס? ַמ ְל ְ
ַה ִ-יר ַו ֶֹס? ְל ַה ָֹת) :Cכו( ַו ֶ
שני אנשי %לשמשו וחוזרי %ומשמשי %זה את
ָמי
ַו ַ ֲעמֹד ְ ָמקָ %צר ֲא ֶר ֵאי ֶֶ 8ר ְִ /ל ְנטת י ִ
זה) :כג( ותרא האתו ; והוא לא ראה ,שנת
 /Aיְ קֹוָק
ַ* ֶרא ָה#ת ֶאת ַמ ְל ְ
'מֹאול) :כז( ו ֵ
ְ
הקב"ה רשות לבהמה לראות יותר מ האד,%
ֶַ /את ָה#ת
ַ* ְר ַ( ַ* ַחת ִ ְל ָעַ %ו ִ ַחר ְ ִ ?Aל ָעַ %ו ְ
וִ
שמתו /שיש בו דעת תטר? דעתו כשיראה
ֹאמר
ַ ַ-ֵ 3ל) :כח( ַו ִ ְפ ַ*ח ְיקֹוָק ֶאת ִי ָה#ת ַו* ֶ
ָלי :%מזיקי :וחרבו שלופה בידו ; אמר רשע זה הניח
ית ִני זֶה ָלֹ ְרג ִ
יתי ְל ִָ /י ִה ִ ַ
ְל ִב ְל ָעֶ %מה ָע ִ ִ
כלי אומנותו ,שכלי זיינ של אומות העול %בחרב,
ֹאמר ִ ְל ָעָ %ל#ת ִי ִה ְת ַע ְַ 6ל ְ* ִי ל' יֶ
)כט( ַו ֶ
ֹאמר ָה#ת ֶאל והוא בא עליה %בפיו ,שהוא אומנות שלה ,%א?
י) :/ל( ַו* ֶ
ָדי ִי ַע ָ*ה ֲה ַר ְג ִ* ְ
ֶח ֶרב ְי ִ
עד ַָ /עד אני אתפוש את שלו ואבוא עליו באומנותו .וכ
ִ ְל ָעֲ %הלא #נ ִֹכי ֲאתֹנְ ֲָ /א ֶר ָר ַכ ְב ָ* ָע ַלי ֵמ ְ
היה סופו )במדבר לא ,ח( ואת בלע %ב בעור הרגו
ֹאמר
ַה ַ %הֶ7ה ַה ַה ְס ֵ ִה ְס ַ ְנ ִ*י ַלעֲת ְל ָֹ /ה ַו ֶ
בחרב) :כד( במשעול ; כתרגומו בשביל .וכ )מ"א
ַרא ֶאת
לֹא) :לא( וַיְ גַל ְיקֹוָק ֶאת ֵעינֵי ִב ְל ָעַ %ו ְ
כ ,י( א %ישפוק עפר שומרו לשעלי .%עפר הנדבק
5פה ְיָד ַו ִ ֹ-ד
ְ /Aיקֹוָק נִ ָBב ַ ֶֶ 8ר ְ /וְ ַח ְר ְל ָ
ַמ ְל ְ
בכפות הרגלי %בהלוכ ,וכ )ישעיה מ ,יב( מי מדד
 /Aיְ קֹוָק ַעל
ֹאמר ֵא ָליו ַמ ְל ְ
Aיו) :לב( ַו ֶ
ַו ִ ְ ַ*ח' ְל ָ
בשעלו מי ,%ברגליו ובהלוכו :גדר מזה וגדר מזה ;
ָליִ %הֵ2ה #נ ִֹכי
ית ֶאת ֲאתֹנְ ָ /זֶה ָל ְרג ִ
ָמה ִה ִ ָ
סת %גדר של אבני %הוא) :כה( ותלח ; היא
ַ* ְרAנִ י
ָרט ַה ֶֶ 8ר ְְ /לנ ְֶג ִ8י) :לג( ו ִ
אתי ְל ָ ָט ִי י ַ
ָצ ִ
יָ
ָט ָתה ִמ ָנַי עצמה :ותלח ; את אחרי %את רגל בלע:%
א'לי נ ְ
ָליַ %
ַ*ט ְל ָפנַי זֶה ָלֹ ְרג ִ
ָה#ת ו ֵ
)כו( ויוס מלא ה' עבור ; לעבור עוד לפניו להלו/
ֵיתי:
אתֶ Cה ֱחי ִ
ִי ַע ָ*ה  %ַEא ְֹת ָכה ָה ַר ְג ִ*י וְ ָ
להיות לפניו במקו %אחר ,כמו )בראשית לג ,ג(
והוא עבר לפניה .%ומדרש אגדה יש בתנחומא מה ראה לעמוד בשלשה מקומות ,סימני אבות הראהו:
)כח( זה שלש רגלי ; רמז לו אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלש רגלי %בשנה) :כט( התעללת ;
כתרגומו לשו גנאי ובזיו :לו יש חרב בידי ; גנות גדולה היה לו דבר זה בעיני השרי ,%זה הול /להרוג
אומה שלמה בפיו ,ולאתו זו צרי /לכלי זיי) :ל( ההסכ הסכנתי ; כתרגומו ,וכ )איוב כב ,ב( הלאל
יסכ גבר .ורבותינו דרשו מקרא זה בגמרא אמרו ליה ,מאי טעמא לא רכבת אסוסיא .אמר להו
ברטיבא שדאי ליה וכו' ,כדאיתא במסכת עבודה זרה )ד ב() :לב( כי ירט הדר לנגדי ; רבותינו חכמי
המשנה דרשוהו )שבת קה א( נוטריקו יראה ראתה ,נטתה ,בשביל שהדר /לנגדי ,כלומר לקנאתי
ולהקניטני .ולפי משמעו כי חרד הדר /לנגדי לשו רטט ,כי ראיתי בעל הדר /שחרד ומיהר הדר /שהוא
לכעסי ולהמראתי .ומקרא קצר הוא ,כמו )ש"ב יג ,לט( ותכל דוד .לישנא אחרינא ירט לשו רצו ,וכ
)איוב טז ,יא( ועל ידי רשעי %ירטני ,מפייס ומנח %אותי על ידי רשעי ,%שאינ אלא מקניטי:%
)לג( אולי נטתה ; כמו לולא ,פעמי %שאולי משמש בלשו לולא :ג אתכה הרגתי ; הרי זה מקרא
מסורס ,והוא כמו ג %הרגתי אות ,/כלומר לא העכבה בלבד קראת /על ידי ,כי ג %ההריגה :ואותה
החייתי ; ועתה מפני שדברה והוכיחת /ולא יכולת לעמוד בתוכחתה ,כמו שכתוב )פסוק ל( ויאמר לא.
על כ הרגתיה ,שלא יאמרו זו היא שסלקה את בלע %בתוכחתה ולא יכול להשיב ,שחס המקו %על
כבוד הבריות ,וכ )ויקרא כ ,טו ; טז( ואת הבהמה תהרוגו ,וכ )ש (%והרגת את האשה ואת הבהמה:
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במדבר פרק כה פסוק א

רש"י

ֵב יִ ְ ָר ֵאל ַ ִDִ 0יַ %ו ָ ֶחל ָה ָעִ %ל ְזנת ֶאל ְנת
ַו ֶ
מ#ב:

)א( בשטי ; כ /שמה :לזנות אל בנות מואב ; על
ידי עצת בלע %כדאיתא בחלק:

במדבר פרק לא פסוק טז

רש"י

)טז( בדבר בלע ; אמר לה %אפילו את%
ֵה ֵהָ2ה ָהי' ִל ְבנֵי יִ ְ ָר ֵאל ִ ְד ַבר ִ ְל ָעִ %ל ְמ ָסר ַמ ַעל
מכניסי %כל המונות ]האומות[ שבעול %אי את%
ֲדת ְיקֹוָק:
ֵפה ַע ַ
ַ* ִהי ַה ַָ E3
ַיקֹוָק ַעל ְַ 8בר ְער ו ְ
יכולי %לה ,%שמא מרובי %את %מ המצרי%
שהיו שש מאות רכב בחור .בואו ואשיאכ %עצה .אלהיה %של אלו שונא זמה הוא וכו' ,כדאיתא בחלק
)סנהדרי קו א( ובספרי :ה הנה ; מגיד שהיו מכירי אות .זו היא שנכשל פלוני בה:

)Rembrandt, Balaam's Ass (1626
Musée Cognacq-Jay, Paris

