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פרשת בלק תשע"ט
בלעם הרשע
Dedicated in memory of Mary Ruback, by her family
במדבר פרק כב

רש"י

(ב) וירא בלק בן צפור את כל אשר עשה ישראל
מֹואב מֵ עֵ בֶ ר
(א) ַוי ְִּסעּו בְ נֵי י ְִּש ָר ֵאל ַויַחֲ נּו בְ עַ ְרבֹות ָ
ְלי ְַרדֵ ן י ְֵרחֹו( :ב) ַוי ְַרא בָ לָק בֶ ן צִּ ּפֹור ֵאת כָל אֲ שֶ ר עָ שָ ה לאמורי  -אמר אלו שני מלכים שהיינו בטוחים
מֹואב ִּמּפְ נֵי הָ עָ ם ְמאֹד כִּ י ַרב עליהם לא עמדו בפניהם ,אנו על אחת כמה וכמה.
י ְִּש ָר ֵאל לָאֱ מ ִֹּרי( :ג) ַו ָיגָר ָ
לפיכך ויגר מואב( :ג) ויגר  -לשון מורא ,כמו (איוב
מֹואב
מֹואב ִּמּפְ נֵי בְ נֵי י ְִּש ָר ֵאל( :ד) וַי ֹאמֶ ר ָ
הּוא ַוי ָָקץ ָ
יט ,כט) גורו לכם :ויקץ מואב  -קצו בחייהם:
ֶאל זִּ ְקנֵי ִּמ ְדיָן עַ ָתה ְילַחֲ כּו הַ ָקהָ ל ֶאת כָל ְסבִּ יב ֵֹתינּו
(ד) אל זקני מדין  -והלא מעולם היו שונאים זה את
כִּ ְלחְֹך הַ ּׁשֹור ֵאת י ֶֶרק הַ שָ דֶ ה ּובָ לָק בֶ ן צִּ ּפֹור מֶ לְֶך
ְמֹואב בָ עֵ ת הַ ִּהוא( :ה) ַוי ְִּשלַח מַ ל ְָאכִּ ים ֶאל בִּ לְעָ ם בֶ ן זה ,שנאמר (בראשית לו ,לה) המכה את מדין בשדה
ל ָ
מואב ,שבאו מדין על מואב למלחמה .אלא מיראתן
תֹורה אֲ שֶ ר עַ ל הַ נָהָ ר ֶא ֶרץ בְ נֵי עַ ּמֹו ל ְִּקר ֹא לֹו
בְ עֹר ּפְ ָ
לֵאמֹר ִּהנֵה עַ ם יָצָ א ִּמ ִּּמצְ ַריִּם ִּהנֵה כִּ סָ ה ֶאת עֵ ין הָ ָא ֶרץ של ישראל עשו שלום ביניהם .ומה ראה מואב
וְ הּוא יֹשֵ ב ִּמּמֻּ לִּי( :ו) וְ עַ ָתה ְלכָה נָא ָא ָרה לִּי ֶאת הָ עָ ם ליטול עצה ממדין ,כיון שראו את ישראל נוצחים
הַ זֶה כִּ י עָ צּום הּוא ִּמּמֶ נִּי אּולַי אּוכַל ַנכֶה בֹו וַאֲ ג ְָרשֶ נּו שלא כמנהג העולם ,אמרו מנהיגם של אלו במדין
ִּמן הָ ָא ֶרץ כִּ י יָדַ עְ ִּתי ֵאת אֲ שֶ ר ְתבָ ֵרְך ְמב ָֹרְך וַאֲ שֶ ר ָתאֹר נתגדל ,נשאל מהם מה מדתו .אמרו לו אין כחו אלא
בפיו .אמרו אף אנו נבא עליהם באדם שכחו בפיו:
ּוקסָ ִּמים
מֹואב וְ זִּ ְקנֵי ִּמ ְדיָן ְ
יּואר( :ז) ַו ֵילְכּו זִּ ְקנֵי ָ
ָ
כלחוך השור  -כל מה שהשור מלחך אין בו ברכה:
בְ יָדָ ם ַו ָיבֹאּו ֶאל בִּ לְעָ ם ַויְדַ בְ רּו ֵאלָיו ִּדבְ ֵרי בָ לָק:
בעת ההוא  -לא היה ראוי למלכות .מנסיכי מדין
(ח) וַי ֹאמֶ ר אֲ לֵיהֶ ם לִּינּו פֹה הַ ַל ְילָה וַהֲ ִּשב ִֹּתי ֶא ְתכֶם
היה ,וכיון שמת סיחון מנוהו עליהם לצורך שעה:
מֹואב עִּ ם
דָ בָ ר כַאֲ שֶ ר יְדַ בֵ ר יְקֹוָק ֵאלָי ַוי ְֵשבּו שָ ֵרי ָ
(ה) פתורה  -כשולחני הזה שהכל מריצין לו מעות,
ֹלהים ֶאל בִּ לְעָ ם וַי ֹאמֶ ר ִּמי
בִּ לְעָ ם( :ט) ַויָב ֹא אֱ ִּ
ֹלהים כך כל המלכים מריצין לו אגרותיהם .ולפי פשוטו
הָ אֲ נ ִָּשים הָ ֵאלֶה עִּ ּמָ ְך( :י) וַי ֹאמֶ ר בִּ לְעָ ם ֶאל הָ אֱ ִּ
של מקרא כך שם המקום :ארץ בני עמו  -של בלק.
מֹואב שָ לַח ֵא ָלי( :יא) ִּהנֵה הָ עָ ם
בָ לָק בֶ ן צִּ ּפֹר מֶ לְֶך ָ
הַ יֹצֵ א ִּמ ִּּמצְ ַריִּם ַו ְיכַס ֶאת עֵ ין הָ ָא ֶרץ עַ ָתה ְלכָה ָקבָ ה לִּי משם היה ,וזה היה מתנבא ואומר לו עתיד אתה
למלוך .ואם תאמר מפני מה השרה הקדוש ברוך
אֹתֹו אּולַי אּוכַל ל ְִּהלָחֶ ם בֹו וְ ג ֵַר ְש ִּתיו( :יב) וַי ֹאמֶ ר
ֹלהים ֶאל בִּ לְעָ ם ל ֹא ֵתלְֵך עִּ ּמָ הֶ ם ל ֹא ָתאֹר ֶאת הָ עָ ם הוא שכינתו על גוי רשע ,כדי שלא יהא פתחון פה
אֱ ִּ
לאומות לומר אלו היו לנו נביאים חזרנו למוטב,
כִּ י בָ רּוְך הּוא:
העמיד להם נביאים והם פרצו גדר העולם,
שבתחלה היו גדורים בעריות וזה נתן להם עצה להפקיר עצמן לזנות :לקרא לו  -הקריאה שלו היתה
ולהנאתו ,שהיה פוסק לו ממון הרבה :עם יצא ממצרים  -ואם תאמר מה מזיקך :הנה כסה את עין הארץ
 סיחון ועוג שהיו שומרים אותנו עמדו עליהם והרגום :והוא יושב ממלי  -חסר כתיב ,קרובים הםלהכריתני ,כמו (תהלים קיח ,י) כי אמילם( :ו) נכה בו  -אני ועמי נכה בהם .דבר אחר לשון משנה היא (ב"מ
קה ב) מנכה לו מן הדמים ,לחסר מהם מעט :כי ידעתי וגו'  -ע"י מלחמת סיחון שעזרתו להכות את מואב:
(ז) וקסמים בידם  -כל מיני קסמים ,שלא יאמר אין כלי תשמישי עמי .דבר אחר קסם זה נטלו בידם זקני
מדין ,אמרו אם יבא עמנו בפעם הזאת יש בו ממש ,ואם ידחנו אין בו תועלת ,לפיכך כשאמר להם לינו פה
הלילה ,אמרו אין בו תקוה ,הניחוהו והלכו להם ,שנאמר וישבו שרי מואב עם בלעם ,אבל זקני מדין הלכו
להם( :ח) לינו פה הלילה  -אין רוח הקודש שורה עליו אלא בלילה ,וכן לכל נביאי אומות העולם ,וכן לבן
בחלום הלילה ,שנאמר (בראשית לא ,כד) ויבא אלהים אל לבן הארמי בחלום הלילה .כאדם ההולך אצל
פלגשו בהחבא :כאשר ידבר ה' אלי  -אם ימליכני ללכת עם בני אדם כמותכם אלך עמכם ,שמא אין כבודו
לתתי להלוך אלא עם שרים גדולים מכם :וישבו  -לשון עכבה( :ט) מי האנשים האלה עמך  -להטעותו בא.
אמר פעמים שאין הכל גלוי לפניו ,אין דעתו שוה עליו ,אף אני אראה עת שאוכל לקלל ולא יבין( :י) בלק בן
צפור וגו'  -אף על פי שאיני חשוב בעיניך ,חשוב אני בעיני המלכים( :יא) קבה לי  -זו קשה מארה לי ,שהוא
נוקב ומפרש :וגרשתיו  -מן העולם .ובלק לא אמר אלא ואגרשנו מן הארץ ,איני מבקש אלא להסיעם
מעלי ,ובלעם היה שונאם יותר מבלק( :יב) לא תלך עמהם  -אמר לו אם כן אקללם במקומי .אמר לו לא
תאור את העם .אמר לו אם כן אברכם .אמר לו אינם צריכין לברכתך ,כי ברוך הוא .משל אומרים לצרעה
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