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פרשת בלק תשע"ז
כוחו של בלעם
במדבר פרק כב פסוק ד

רש"י

אל זקני מדין  -והלא מעולם היו שונאים זה את זה ,שנאמר
מֹואב ֶאל זִ ְקנֵי ִמ ְדיָן עַ ָתה ְילַ חֲ כּו ַה ָקהָ ל ֶאת כָל
וַי ֹּאמֶ ר ָ
(בראשית לו ,לה) המכה את מדין בשדה מואב ,שבאו מדין
ְסבִ יב ֵֹּתינּו כִ לְ חְֹּך הַ ּׁשֹור ֵאת י ֶֶרק הַ שָ דֶ ה ּובָ לָק בֶ ן ִצּפֹור ֶמלְֶך
על מואב למלחמה .אלא מיראתן של ישראל עשו שלום
לְמֹואב בָ עֵ ת הַ ִהוא:
ָ
ביניהם .ומה ראה מואב ליטול עצה ממדין ,כיון שראו את
ישראל נוצחים שלא כמנהג העולם ,אמרו מנהיגם של אלו במדין נתגדל ,נשאל מהם מה מדתו .אמרו לו אין כחו אלא בפיו.
אמרו אף אנו נבא עליהם באדם שכחו בפיו :כלחוך השור  -כל מה שהשור מלחך אין בו ברכה :בעת ההוא  -לא היה ראוי
למלכות .מנסיכי מדין היה ,וכיון שמת סיחון מנוהו עליהם לצורך שעה:
במדבר פרק כד

ֹּאמר נְאֻ ם בִ לְעָ ם בְ נֹו בְ עֹּר
ֹלהים( :ג) ַויִ ָשא ְמ ָשלֹו וַ י ַ
(ב) וַיִ שָ א בִ לְ עָ ם ֶאת עֵ ינָיו וַ י ְַרא ֶאת ִי ְש ָר ֵאל שֹּכֵ ן ִל ְשבָ ָטיו וַ ְת ִהי עָ לָיו רּוחַ אֱ ִ
ּונְאֻ ם ַהגֶבֶ ר ְשתֻ ם הָ עָ יִן( :ד) נְ אֻ ם שֹּמֵ עַ ִא ְמ ֵרי ֵאל אֲ שֶ ר מַ חֲ זֵ ה שַ דַ י יֶחֱ זֶה ֹּנפֵל ּוגְ לּוי עֵ י ָנ ִים( :ה) ַמה טֹּבּו א ָֹּהלֶ יָך ַי ֲעקֹּב ִמ ְשכְ נ ֶֹּתיָך
יִ ְש ָר ֵאל:
רש"י

רמב"ן

(א-ב) ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים  -כי בפעמים
הראשונים היה מנחש ורוצה לקלל אותם בנחש ,והיה השם
בא אליו בדרך מקרה ,לא בכונתו לנבואה ולא ממעלתו
שהגיע אליה .ועתה כאשר נאמר לו כי לא נחש ביעקב ולא
קסם בישראל להרע או להטיב להם ,הניח הנחשים ולא הלך
כפעם בפעם לקראתם ,אבל שם אל המדבר פניו אשר ישראל
שם ,שיראה אותם ויכין להם נפשו שיחול עליו הדבור מאת
השם כאשר עשה עמו פעמים ,וכן היה לו .על כן אמר ותהי
עליו רוח אלהים  -כי עתה היתה עליו יד ה' כאשר היא
לנביאים ,כמו שאמר (לעיל יא כט) ומי יתן כל עם ה' נביאים
כי יתן ה' את רוחו עליהם ,ואומר (ישעיה סא א) רוח ה'
אלהים עלי ,ועל כן קרא עצמו עתה (פסוק ד) "שומע אמרי
אל" ,כי נביא הוא .ורש"י כתב וישת אל המדבר פניו,
כתרגומו .כי היה הרב מתרגם בו ושוי למדברא דעבדו ביה
בני ישראל עגלא אנפוהי ,ואין בנוסחאות מדוקדקות
מתרגומו של אונקלוס כן ,אבל הוא כתוב בקצתן שהוגה בהן
מן התרגום הירושלמי ,והעיקר מה שפירשנו:

(ב) וישא בלעם את עיניו  -בקש להכניס בהם עין רעה ,והרי
יש לך שלש מדותיו עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה
האמורים למעלה :שוכן לשבטיו  -ראה כל שבט ושבט שוכן
לעצמו ואינן מעורבין ,ראה שאין פתחיהם מכוונין זה כנגד
זה ,שלא יציץ לתוך אהל חבירו :ותהי עליו רוח אלהים -
עלה בלבו שלא יקללם( :ג) בנו בעור  -כמו למעינו מים
(תהלים קיד ח) .ומדרש אגדה שניהם היו גדולים
מאבותיהם ,בלק בנו צפור ,אביו בנו הוא במלכות ,ובלעם
גדול מאביו בנביאות ,מנה בן פרס היה :שתם העין  -עינו
נקורה ומוצאת לחוץ וחור שלה נראה פתוח ,ולשון משנה
הוא כדי שישתום ויסתום ויגוב (ע"ז סט א) .ורבותינו אמרו
לפי שאמר ומספר את רובע ישראל ,שהקב"ה יושב ומונה
רביעיותיהן של ישראל מתי תבא טפה שנולד הצדיק ממנה,
אמר בלבו מי שהוא קדוש ומשרתיו קדושים יסתכל בדברים
הללו ,ועל דבר זה נסמת עינו של בלעם .ויש מפרשים שתום
העין פתוח העין ,כמו שתרגם אונקלוס ,ועל שאמר שתום
העין ,ולא אמר שתום העינים ,למדנו שסומא באחת מעיניו
היה( :ד) נופל וגלוי עינים  -פשוטו כתרגומו ,שאין נראה
עליו אלא בלילה כשהוא שוכב .ומדרשו כשהיה נגלה עליו לא היה בו כח לעמוד על רגליו ונופל על פניו ,לפי שהיה ערל ומאוס
להיות נגלה עליו בקומה זקופה לפניו( :ה) מה טובו אהליך  -על שראה פתחיהם שאינן מכוונין זה מול זה :משכנותיך -
חניותיך ,כתרגומו .דבר אחר מה טובו אהליך .מה טובו אהל שילה ובית עולמים בישובן שמקריבין בהן קרבנות לכפר
עליהם :משכנותיך  -אף כשהן חרבין ,לפי שהן משכון עליכם ,וחורבנן כפרה על הנפשות ,שנאמר כלה ה' את חמתו (איכה ד
יא) ,ובמה כלה ,ויצת אש בציון:
ליקוטי הלכות חו"מ הלכות נזקי שכנים סימן ה סעיף ג

שכֵן ל ְִשבָ טָ יו וְ כּו'"ּ .ופ ֵֵרש ַר ִּׁש"יָ :ר ָאה שֶ ֵאין ּפִ ְתחֵ יהֶ ן ְמ ֻכ ָּונִין זֶ ה כְ ֶנגֶד זֶה עָ לָה בְ לִבֹו שֶ ל ֹּא ל ְַק ְללָם ,כִ י
וְ זֶה שֶ כָתּובַ " :וי ְַרא ֶאת י ְִש ָר ֵאל ֹּ
בֹותינּו זִ כְ רֹונָם לִבְ ָרכָה עַ ל ּפָסּוק
בִ לְעָ ם ָרצָ ה לְהַ כְ נִיס בָ הֶ ם עַ יִן ָרעָ ה ,חַ ס וְ שָ לֹום ,כִ י בִ לְעָ ם כְ ֶנגֶד ִתקּון הַ ְתפִ לָה ִד ְקדֻּׁשָ ה ,כְ מֹו שֶ ָא ְמרּו ַר ֵ
מֹואב ֶאל זִ ְקנֵי ִמ ְדיָן" .מַ נ ְִהיגָם שֶ ל ֵאלּו בְ ִמ ְדיָן נ ְִתגַדֵ ל וְ כּו'ָ .א ְמרּוֵ :אין כֹּחֹו ֶאלָא בַ ּפֶהַ ,אף ָאנּו נָבֹוא ֲעלֵיהֶ ם בְ ָאדָ ם ֶשכֹּחֹו בַ ּפֶה,
"וַי ֹּאמֶ ר ָ
כִ י ָר ָאה שֶ הַ צְ לָחַ ת י ְִש ָר ֵאל ַרק עַ ל יְדֵ י ְתפִ לָה שֶ כָל ִתקּונָּה עַ ל יְדֵ י אֱ מֶ ת ַכנַ"ל וְ ָרצָ ה לְהָ בִ יא ֶאת בִ לְעָ ם שֶ כָל כֹּחֹו לְהֵ פְֶך הּוא בַ ּפֶה ,שֶ הָ יָה
ִמ ְס ַתכֵל ָת ִמיד בְ עַ יִן ָרעָ ה עַ ל כָל ֶאחָ ד ל ְִמצ ֹּא בֹו מּום וְ ִחסָ רֹון וְ הָ יָה גֹומֵ ר בְ פִ יו הַ טָ מֵ א ל ְָרעָ ה עַ ד שֶ הָ יָה לֹו כֹּחַ ל ְַקלֵל ּולְהַ זִ יק ,חַ ס וְ שָ לֹום,
אֲ בָ ל כְ שֶ ָר ָאה שֶ ֵאין ּפִ ְתחֵ י י ְִש ָר ֵאל ְמ ֻכ ָּונִין זֶה כְ ֶנגֶד זֶה ,עָ לָה בְ לִבֹו שֶ ל ֹּא ל ְַק ְללָם ,כִ י זֶה יָדּועַ שֶ עִ ַקר אֲ ִחיזַת הַ ִס ְט ָרא ָאחֳ ָרא ,שֶ הּוא
ּומ ְס ַתכֵל כָל ֶאחָ ד עַ ל חֲ בֵ רֹו ל ְָרעָ ה
ֹלקת ִ
ֹלקת שֶ בֵ ין י ְִש ָר ֵאל בְ עַ צְ מָ ן כְ שֶ ֵיש ,חַ ס וְ שָ לֹום ,בֵ ינֵיהֶ ם מַ חֲ ֶ
ֹלקת ְד ִס ְט ָרא ָאחֳ ָרא ,הּוא ִממַ חֲ ֶ
מַ חֲ ֶ
מֵ חֲ מַ ת שֶ ֵאין טֹוב בְ עֵ ינָיו הָ אֱ מֶ ת שֶ ל חֲ בֵ רֹוִ ,מּׁשָ ם נ ְִת ַאחֵ ז הַ ִס ְט ָרא ָאחֳ ָרא לְהַ כְ נִיס עַ יִן ָרעָ ה ,חַ ס וְ שָ לֹוםּ ,ולְהַ זִ יק חָ לִילָה .וְ עַ ל כֵן עַ ל יְדֵ י
שֶ ָר ָאה שֶ ֵאין ּפִ ְתחֵ יהֶ ן ְמ ֻכ ָּונִים זֶ ה כְ ֶנגֶד זֶה וְ ֵאין ִמ ְס ַתכֵל כָל ֶאחָ ד בְ הָ אֱ מֶ ת שֶ ל חֲ בֵ רֹו וְ ֵאין לֹו עַ יִן ָרעָ ה בַ חֲ בֵ רֹו ,עַ ל יְדֵ י זֶה ל ֹּא הָ יָה לֹו כֹּחַ
ל ְַק ְללָם ,כִ י נ ְִתבַ טֵ ל אֲ ִחיזָתֹו .וְ עַ ל כֵן נ ְִתהַ ּפְֵך לִבְ ָרכָה וְ ָאמַ ר" :מַ ה טֹּבּו אֹּהָ לֶיָך ַי ֲעקֹּב ִמ ְשכְ נ ֶֹּתיָך י ְִש ָר ֵאל"ּ .ופ ֵֵרש ַר ִּׁש"י שָ ם:
עַ ל שֶ ָר ָאה שֶ ֵאין ּפִ ְתחֵ יהֶ ן ְמ ֻכ ָּונִים וְ ַכנַ"ל .וְ זֶהּו שֶ ּפ ֵֵרש ַר ִּׁש"י שָ ם .דָ בָ ר ַאחֵ ר 'מַ ה טֹּבּו אֹּהָ לֶיָך' ,אֹּהֶ ל ִשיֹלה וְ כּו' ּובֵ ית עֹול ִָמים שֶ הֵ ם
יתי בֵ ית ְתפִ לָה י ִָק ֵרא וְ כּו'" .כִ י הַ כֹּל ֶאחָ ד ,כִ י עַ ל ְידֵ י שֶ ֵאין ּפִ ְתחֵ יהֶ ן ְמ ֻכ ָּונִים וְ ֵאין ּפֹוגְ ִמים
בְ ִחינַת בֵ ית הַ ְתפִ לָה ,כְ מֹו שֶ כָתּוב" :כִ י בֵ ִ
יִש ָר ֵאל ַכנַ"ל .וְ עִ ָקר הּוא ְקדֻּׁשַ ת הַ בֵ ית הַ ִמ ְקדָ ש שֶ ָּׁשם
ּומ ְשכָנֹות שֶ ל ְ
בָ אֱ מֶ ת ,עַ ל יְדֵ י זֶה יְכֹולִים ל ְִה ְת ַּפלֵל ַכנַ"ל ,שֶ זֶהּו ְק דֻּׁשַ ת אֹּהָ לִים ִ
ִמ ְת ַקבְ צִ ים כָל הַ ְּׁשנֵים עָ שָ ר ְשבָ ִטים ,כָל הַ ְּׁש ֵתים עֶ ְש ֵרה נ ְֻס ְחאֹות הַ ְתפִ לָה ,כִ י דֶ ֶרְך שָ ם מַ ֲעלֶה הַ צַ ִדיק שֶ הּוא בְ ִחינַת ֶאבֶ ן טֹוב ֶאת כָל
הַ ְתפִ לֹות שֶ ל י ְִש ָר ֵאל שֶ הֵ ם בִ בְ ִחינַת חַ לֹון עַ ל יְדֵ י נ ְֻקדַ ת הָ אֱ מֶ ת שֶ מֹוצֵ א בְ הַ ְתפִ לָה שֶ ל כָל ֶאחָ ד ,שֶ כָל זֶה הֵ פְֶך הַ ִקלְקּול הַ בָ א עַ ל יְדֵ י
ּותלּו ִיים זֶה בָ זֶה ,שֶ עַ ל יְדֵ י שֶ ֵאין ּפִ ְתחֵ יהֶ ן
ֵרּושים ֶאחָ ד ְ
שֶ ִמ ְס ַתכֵל ֶאחָ ד בַ חֲ בֵ רֹו שֶ הּוא בְ ִחינַת ּפ ֶַת ח ֶנגֶד ּפ ֶַתח וְ ַכנַ"ל .וְ עַ ל כֵן ְשנֵי הַ ּפ ִ
יִש ָר ֵאל ,עַ ל יְדֵ י זֶה
ְמ ֻכ ָּונִים וְ ֵאין ּפֹוגְ ִמין בְ הָ אֱ מֶ ת שֶ הּוא ִתקּון הַ ְתפִ לָה ,שֶ זֶהּו בְ ִחינַת מַ ה טֹּבּו אֹּהָ לֶיָך ַי ֲעקֹּב ,שֶ הֵ ם הַ ִדירֹות וְ הַ בָ ִתים שֶ ל ְ
נֹותיָך ,שֶ הֵ ם בְ ִחינַת בָ ֵתי כְ נ ִֵסיֹות ּובָ ֵתי ִמ ְד ָרשֹות שֶ ל י ְִש ָר ֵאל .וְ עִ ָק ָרם הַ בֵ ית הַ ִמ ְקדָ ש ,שֶ הֵ ם בָ ֵתי הַ ְתפִ לָה
ּומ ְשכְ ֶ
בְ עַ צְ מֹו מַ ה טֹּבּו אֹּהָ לֶיָך ִ
שֶ ל י ְִש ָר ֵאל שֶ ִתקּונָם עַ ל יְדֵ י הָ אֱ מֶ ת וְ ַכנַ"ל:

