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פשרו הנסתר של סיפור בלעם
הקררות  ושר  וברשפ  ברק  סיסור  שר  נשארו  וטובות  רבות  שארות 
שהיה  או  ארוהיפ,  איש  באמת  היה  ברשפ  האפ  רברכות.  שנהסכו 
שררטן, מכשף, איש מאגיה שחורה? האפ היו רו כוחות שר־טבשייפ? 
מה  רבנו?1  רמשה  שקור  מחכמינו,  כמה  כדברי  היה,  באמת  האפ 
הניש אותו — הרצון רגמּור ורכבוד מהמואביפ ומהמדייניפ, או איבה 
רמה  רארוהיפ?  רכאורה  קרבתפ  שר  והתמרמרות  ישראר  בני  כרסי 
ה' שנתגרה אריו הורה רו תחירה רא ררכת רקרר את בני ישראר, 
סשר  מה  זאת?  בכר  ררכת  רו  ואמר  דשתו  את  שינה  רכאורה,  ואז, 
האסיזודה שר האתון המדברת? האפ היא קרתה באמת, או שהייתה, 

כדשת הרמב"פ, הזיה שר ברשפ?2

שארות  יש  אך  רבות.  נידונו  והן  חשובות,  שארות  הן  ארו 
יסודיות מהן. מדוש בכרר נמצא הסיסור הזה בתורה? הרי כורו אירש 
הרחק משיניהפ שר בני ישראר. איש מהפ, גפ רא משה, רא היה ֵשד 
רו. שדיו היחידיפ היו ברק, ברשפ וכמה נכבדיפ מואביפ. רו ידשו בני 
ישראר באיזו סכנה היו נתוניפ וכיצד ניצרו ממנה, היה הדבר נותן 
רהפ מזון רמחשבה רסני שזנו אחר בנות מואב ושיקוציהן סמוך ראחר 
האירוש. הפ היו יודשיפ שהמואביפ אינפ דורשי טובתפ. אסירו משה 
רא היה יודש שר הסרשייה ארמרא סיסר רו ה' שר כך. בקיצור, בני 
ישראר נמצאו בסכנה וניצרו ממנה אך רא ידשו רא שר הסכנה ורא 

שר ההצרה. ואפ כן, איך היא השסישה שריהפ, או יכרה רהשסיש?

רבד מכך, רמה צריך היה ה' שברשפ ייצא רמשימתו? תחירה 
גפ בסשפ הבאה.  כך  שר  היה רשמוד  יכור  הרי  רא רצאת;  רו  אמר 
צורך  כר  היה  ורא  מוגניפ,  היו  ישראר  בני  נמנשות,  היו  הקררות 
במראך, באתון המדברת, ובשרר האירושיפ, הזבחיפ וניסיונות הקררה. 
פ ה' בסי ברשפ את ססוקי  כר הדרמה כורה רא הייתה נחוצה. ורמה ׂשָ
הריריות  הססגות  באחת  ברכותיו  את  המציביפ  המוסראיפ,  השירה 
שר התורה? די היה שברשפ יאמר דבריפ בנוסח הבטחת ה' ראברהפ, 
ְרָך ָאאֹר" )בראשית יב, ג( — שאכן משובציפ  "ַוֲאָבֲרָכה ְמָבְרֶכיָך ּוְמַקֶרּ

בשיריו: "ְמָבֲרֶכיָך ָברּוְך ְואְֹרֶריָך ָארּור" )במדבר כד, ט(.3

נושדה  היא  האפ  ברשפ?  מאסיזודת  מושסש  רהיות  נושד  מי 
רחורר איזו תמורה? מי היה קהר הישד שרה? 

היא רא השסישה שר המואביפ. הפ המשיכו ושרחו את בנותיהפ 
רסתות את בני ישראר, הסשפ בהצרחה. בני ישראר נשנשו במגסה 

איומה, ו־24 ארף מהפ נססו. 

הסרשייה רא השסישה גפ שר המדייניפ; איבתפ רבני ישראר 
הייתה שזה ונותרה כזאת אחרי המאורש, ושר כן הורה ה' רמשה "ָצרֹור 
יֶתפ אֹוָתפ" )כה, יז-יח(. סרקיפ ססוריפ ראחר מכן  ְדָיִניפ ְוִהִכּ ֶאת ַהִמּ
מסוסר כי ה' הורה רמשה רנקופ במדייניפ נקמה צבאית )סרק רא(. 

גפ ברשפ שצמו רא הושסש. בשניין זה, התורה מסזרת רמזיפ. 
והמגסה  מואב  בנות  שפ  הזנות  סרשת  שר  מססרת  היא  תחירה 
במהרך  כי  מסוסר  סרקיפ,  שישה  כשבור  כך,  אחר  שבשקבותיה. 
שוד כמה  ואז, כשבור  ח(.  )רא,  נהרג  המרחמה שפ המדייניפ ברשפ 
ָרֵאר  ִיְשׂ ִרְבֵני  "ָהיּו  בנות מדיין  כי  ישראר  ססוקיפ, אומר משה רבני 
ֲשַדת ה'"  ָסה ַבּ ֵגּ ִהי ַהַמּ שֹור, ַוְתּ ַבר ְסּ ה' ַשר ְדּ ְרָשפ ִרְמָסר ַמַשר ַבּ ְדַבר ִבּ ִבּ
רכאורה,  מכוננת  מרשישה,  חוויה  ששבר  ברשפ,  כרומר  טז(.  )רא, 

פרשת
בלק

רשירוי נשמת: סינחס בן ישקב אשר אייז, שזריאר בן אריה רייב שרטר
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מַֹש ְרִבְרָשפ  ר ֶאְתֶכפ. ְורֹא ָאִביִתי ִרְשׁ שֹור ְרַקֵרּ ן ְבּ ְקָרא ְרִבְרָשפ ֶבּ ַרח ַוִיּ ְשׁ ַוִיּ
דֹו" )יהושש כד, ט-י(. ר ֶאְתֶכפ ִמָיּ רֹוְך ֶאְתֶכפ ָוַאִצּ ַוְיָבֶרְך ָבּ

הנביא מיכה, בן זמנו שר יששיהו הצשיר ממנו משט, התנבא אף 
ָרק ֶמֶרְך מֹוָאב ּוֶמה ָשָנה אֹתֹו  ַשץ ָבּ י, ְזָכר ָנא ַמה ָיּ הוא בשפ ה' — "ַשִמּ
ַשת ִצְדקֹות ה'" )מיכה ו,  ר ְרַמַשן ַדּ ְרָגּ יפ ַשד ַהִגּ ִטּ שֹור ִמן ַהִשּׁ ן ְבּ ְרָשפ ֶבּ ִבּ
ה(. זאת בתוך נבואה נשגבה וחשובה במיוחד, ססוקיפ בודדיפ רסני 
ָאָדפ,  ְרָך,  יד  "ִהִגּ הססוק המסורספ המתמצת את האתיקה היהודית: 
ט ְוַאֲהַבת ֶחֶסד ְוַהְצֵנַש  ָסּ י ִאפ ֲשׂשֹות ִמְשׁ ָך: ִכּ ַמה ּטֹוב, ּוָמה ה' ּדֹוֵרׁש ִמְמּ

ֶרֶכת ִשפ ֱא־רֶֹהיָך" )שפ, ח(. 

בשיאו שר תהריך התיקון הדתי שיזמו שזרא ונחמיה בימי שיבת 
ציון, הוקראה התורה באוזני השפ, ונחמיה המססר שר כך מציין, מכר 
ִני  ר רֹא ָיבֹוא ַשֹמּ תּוב ּבֹו ֲאֶשׁ הדבריפ, רק את התגרית הזאת: "ְוִנְמָצא ָכּ
ֶחפ  ֶרּ ָרֵאר ַבּ ֵני ִיְשׂ מּו ֶאת ְבּ י רֹא ִקְדּ ְקַהר ָהֱארִֹהיפ ַשד שֹוָרפ. ּכִ ּומָֹאִבי ִבּ
ָרָרה ִרְבָרָכה"  ֲהסְֹך ֱא־רֵֹהינּו ַהְקּ ְרָשפ ְרַקְררֹו ַוַיּ ר ָשָריו ֶאת ִבּ ֹכּ ְשׂ ִיפ, ַוִיּ ּוַבָמּ

)נחמיה יג, ב(. 

איך נסביר כי אירוש שרמראית שין רא הייתה רו כר השסשה 
שר המשורביפ בו, או שר המאורשות שבאו אחריו, מקבר נסח ומשקר 
מיכה  ויהושש,  משה  מסי  ישראר  תורדות  בתיאורי  כך  כר  גדוריפ 

ונחמיה?

קשה  בתורה.  יסוד  רשארת  תשובה  גפ  היא  כך  שר  התשובה 
רהבין מדוש רצה ארוהיפ רכרות ברית דווקא ִשפ ַשפ שהתגרה שוב 
ושוב כמרדן, קשה שורף וכסוי טובה. ה' שצמו אייפ סשמייפ רהכרית 
גפ בסרשתנו,  ואחרי חטא המרגריפ.  את השפ — אחרי חטא השגר 

רקראת סוסה, הוא משרח בשפ הזה מגסה. 

שבה הקררות שהגה הסכו בסיו רברכות, נותר אחריה שוין כרסי השפ 
ר  שבירך, וכנראה גפ כרסי האר ששורר רו את זאת, ומוחו הוסיף רחּבֵ

מזימות מחוכמות רסגישה בבני ישראר.

ואחרוניפ חביביפ, גפ בני ישראר רא השתנו בשקבות הסרשה. 
הפ נותרו חשוסיפ רסגשי המואביפ, המדייניפ וַמּדּוחי המין, האוכר 
וארוהי־הנכר. המאורש רא שינה גפ את משה, שהותיר רסינחס רששות 
את המששה המכריש שיברופ את המגסה, ומיד ראחר מכן שמש מה' 

שיהושש יירש ממנו את ההנהגה.

אם מאורע בלעם לא שינה לא את המואבים ולא את המדיינים 
ולא את בני ישראל, לא את בלעם ולא את משה, איזה עניין יש לנו 
בו? איזה תסקיד הוא ממרא בסיסור תורדות שמנו? הסריאה גוברת 
משופ שלאורך הדורות מאורע בלעם אכן נתפס כציון־דרך מרכזי. 
כך בהמשך התורה, כך בנביאיפ ראשוניפ, כך בנביאיפ אחרוניפ וכך 

בכתוביפ.

הנמסרת  רמצווה  מרכזי  נימוק  ברשפ משמש  מאורש  ראשית, 
בססר דבריפ: שמוניפ ומואביפ אסוריפ רבוא בקהר ה' שד שורפ "ַשר 
ְצָרִיפ,  ִמִמּ ֵצאְתֶכפ  ְבּ ֶרְך  ֶדּ ַבּ ִיפ  ּוַבַמּ ֶחפ  ֶרּ ַבּ ֶאְתֶכפ  מּו  ִקְדּ רֹא  ר  ֲאֶשׁ ַבר  ְדּ
, ְורֹא  תֹור ֲאַרפ ַנֲהַרִיפ ְרַקְרֶרךָּ שֹור ִמְסּ ן ְבּ ְרָשפ ֶבּ ַכר ָשֶריָך ֶאת ִבּ ר ָשׂ ַוֲאֶשׁ
ָרָרה  ַהְקּ ָך ֶאת  ְרּ ֲהסְֹך ה' ֱא־רֶֹהיָך  ַוַיּ ְרָשפ  ִבּ מַֹש ֶאר  ָאָבה ה' ֱא־רֶֹהיָך ִרְשׁ
ר ָיֶמיָך ְרשֹוָרפ"  רָֹמפ ְוטָֹבָתפ ָכּ י ֲאֵהְבָך ה' ֱא־רֶֹהיָך. רֹא ִתְדרֹׁש ְשׁ ִרְבָרָכה ִכּ

)דבריפ כג, ד-ז(. 

במשמד חידוש הברית, ראחר כיבוש הארץ, סקר יהושש בן־נון 
שנייפ  הבריט.  שרנו  המאורש  את  אך  בקצרה,  ישראר  תורדות  את 
מתוך שניפ־ששר ססוקי הסקירה ההיסטורית, שיהושש משמיש בשמו 
ָרֵאר  ִיְשׂ ְבּ ֶחפ  ָרּ ַוִיּ ן ִצּסֹור ֶמֶרְך מֹוָאב  ָרק ֶבּ ָקפ ָבּ שר ה', שוסקיפ בו: "ַוָיּ
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רהשביר  כמוהו  מאין  מוזר  צינור  הוא  הארירי,  הנביא  ברשפ, 
ובא־ בזוג שקר  ה'. הוא בחר  זו דרכו שר  ה'.4 אך  דרכו את ברכת 
בימיפ רהיות אביו ואימו המייסדיפ שר שפ ישראר. הוא בחר באדפ 
שהתקשה בדיבור רהוריד את דברו רשורפ. הוא בחר בברשפ, שונא 
ישראר, רהיות שריח ראהבתו. משה אומר במסורש: "ְורֹא ָאָבה ה' 
ָרָרה ִרְבָרָכה  ַהְקּ ָך ֶאת  ְרּ ֲהסְֹך ה' ֱא־רֶֹהיָך  ַוַיּ ְרָשפ  ִבּ מַֹש ֶאר  ֱא־רֶֹהיָך ִרְשׁ

י ֲאֵהְבָך ה' ֱא־לֶֹהיָך".  ִכּ

זהו נושאו האמיתי שר הסיסור. רא ברק ורא ברשפ, רא מואב 
ה'  אהבתו שר  שר  סיסור  זהו  כך.  אחר  מה שקרה  ורא  מדיין,  ורא 
רהיות  נכונותו  שר  נחישותו,  ושר  הזה  השפ  שוצמתו שר  שר  רשפ. 
שונה, שר חיי המשסחה הצנושיפ והטוביפ שרו ושר יכורתו רהאריך 

ימיפ יותר מאימסריות: תשבחות ארו ואחרות מסורטות בברכות.

מוסרי  מסר  יש  ה'  שר  מששיו  בכר  הרמב"פ,  שיטת  סי  שר 
האהבה  כי  ה'  אותנו  מרמד  ברק  מאמין שבסרשת  אני  בשבירנו.5 
את  רמגר  המסוגר  היחיד  הכוח  היא  רקררה.  ברכה  רהסוך  יכורה 

השנאה. האהבה מרסאת את סצשי השורפ. 

5

היו שוד שמיפ מאמיניפ בשורפ השתיק. התורה  ומנגד, הרוא 
מכנה את מרכיצדק, בן זמנו שר אברהפ אבינו, "כֵֹהן ְרֵא־ר ֶשְריֹון" 
)בראשית יד, יח(. יתרו חותן משה כוהן מדיין נתן רחתנו שצות הנהגה 
ששה  התסררו  גוייפ  מרחיפ  כיצד  מתואר  יונה  בססר  מסז.  יקרות 
רנינווה שבאשור,  ישדו,  אר  יונה  רו. כשהגיש  ישן  השברי  שהנביא 
באורח   — בתשובה  מיד  חזרו  התושביפ  אזהרותיו,  את  והשמיש 
שכמוהו כמשט רא נראה ביהודה ובישראר. מראכי, אחרון הנביאיפ, 
ָמקֹופ  ּוְבָכר  ּגֹוִיפ,  ַבּ ִמי  ְשׁ דֹור  ָגּ ְמבֹואֹו  ְוַשד  ֶמׁש  ֶשׁ ְזַרח  ִמִמּ י  "ִכּ אומר: 
ה'  ָאַמר  ּגֹוִיפ,  ַבּ ִמי  ְשׁ ָגדֹור  י  ִכּ ְטהֹוָרה;  ּוִמְנָחה  ִמי  ִרְשׁ ׁש  ֻמָגּ ֻמְקָטר 

ִריפ אֹותֹו..." )מראכי א, יא-יב(. פ ְמַחְרּ ְצָבאֹות — ְוַאֶתּ

רמה רבחור בישראר, אפ כן? התשובה היא אהבה. כמשט כר 
הנביאיפ אמרו זאת. ה' אוהב את ישראר. הוא אהב את אברהפ; הוא 
אוהב את צאצאיו. מסשפ רסשפ חורה אסו בהפ בשקבות מששיהפ, 
אך אין הוא יכור רוותר שר אהבתו. הוא מסביר זאת רנביא הושש. 
רך והתחתן שפ אשת זנוניפ, אומר רו ה'. היא תסר את אמוניך, היא 
תשבור את רבבך, אבר אתה רא תחדר ראהוב אותה ותשיב אותה 

אריך )הושש א-ג(. 

רישראר?  זאת  אהבתו  את  ארוהיפ  מביש  בתורה  היכן  אבר 
י  "ִכּ הזה.  השפ  כרסי  ררגשותיו  קור  ה'  נותן  כאן  בלעם.  בברכות 
ן ּוַבּגֹוִיפ רֹא  ֹכּ ָבשֹות ֲאׁשּוֶרּנּו; ֶהן ָשפ ְרָבָדד ִיְשׁ ֵמרֹאׁש ֻצִריפ ֶאְרֶאּנּו ּוִמְגּ
א" )שפ,  ׂ ָרִביא ָיקּופ ְוַכֲאִרי ִיְתַנָשּ ב" )במדבר כג, ט(. "ֶהן ָשפ ְכּ ִיְתַחָשּׁ
ה(. מיריפ  )כד,  ָרֵאר!"  ִיְשׂ נֶֹתיָך,  ְכּ ִמְשׁ ַיֲשקֹב!  אָֹהֶריָך,  בּו  ֹטּ "ַמה  כד(. 
הברכות,  את  בסיו  ה' שפ  הרוא  ברשפ.  אינן משר  ארו  מסורסמות 
בששה שברשפ התכוון רקרר. ארו הן מירותיו שר ה' — הביטוי הרהוט 
ביותר ראהבה שהוא רוחש רשפ קטן זה, שפ שארמרא כן היה נשכח 

כארסי שממיפ אחריפ. 

1  ססרי דבריפ שנז. 
2  מורה נבוכים ב, מב. רביקורתו שר הרמב"ן שר גישת הרמב"פ ראו סירושו רבראשית 

יח, א.
ה ֵאר, ּוָמה ֶאְזשֹפ רֹא ָזַשפ ה'?" )במדבר כג, ח(. ב רֹא ַקֹבּ 3  ומוקדפ יותר אמר, "ָמה ֶאֹקּ

4  אומנפ, אסשר רומר שיש שניין מיוחד בבחירה בו. שר סי מדרש דבריפ רבה )א, ד(, 
ה' בחר בברשפ רברך את בני ישראר כי כאשר ברכה באה מסיו שר אויב אי אסשר 

רחשוד שהיא באה מתוך משוא סניפ.
5  הרכות דשות א, ו.


