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מקורות פרשת בלק
א) ו ַַיּ ְ֥רא בּ ָ ָ֖לק בֶּן־ צ ִ֑פּוֹר ֵ ֛את כָּל־ אֲ שֶׁ ר־ עָ ָ ֥שׂה י ִשְׂ ָר ֵ ֖אל ָלֽאֱ מ ִ ֹֽרי׃
רש״י  :בלק אמר ,אלו שני מלכים שהיינו בטוחים עליהם (סיחון ועוג) ,לא עמדו בפניהם ,אנו על אחת כמה
וכמה ,לפיכך ויגר (פחד) מואב׃
וַיִּשְׁ ֨ ַלח מַ לְָא ִ֜כים אֶ ל־ ִבּל ָ ְ֣עם בֶּן־ בּ ְ֗עוֹר ֠פְּ ֠ת ָ
וֹרה אֲ ֶ ֧שׁר עַ ל־ הַ נּ ָ ָ֛הר ֶ ֥א ֶרץ בְּנֵ ֽי־ עַ ֖מּוֹ לִקְ ר ֹא־ ֑לוֹ ל ֗
ֵאמ ֹר ֠הִ ֵ֠נּה ַ ֣עם י ָ ָ֤צא
ישׁב מִ מֻּ ִלֽי׃
מִ מִּ צ ַ ְ֨רי ִ ֙
ם הִ ֵנּ֤ה כִסָּ ה֙ אֶ ת־ ֵ ֣עין הָ אָ֔ ֶרץ ו ְ֥הוּא ֵ ֖
רש״י ( :באמצע פסוק ד)
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׃
ב) וַיִּשְׁ ֨ ַלח מַ לְָא ִ֜כים אֶ ל־ ִבּל ָ ְ֣עם בֶּן־ בּ ְ֗עוֹר ֠פְּ ֠ת ָ
וֹרה אֲ ֶ ֧שׁר עַ ל־ הַ נּ ָ ָ֛הר ֶ ֥א ֶרץ בְּנֵ ֽי־ עַ ֖מּוֹ לִקְ ר ֹא־ ֑לוֹ ל ֗
ֵאמ ֹר ֠הִ ֵ֠נּה ַ ֣עם י ָ ָ֤צא
ישׁב מִ מֻּ ִלֽי׃
מִ מִּ צ ַ ְ֨רי ִ ֙
ם הִ ֵנּ֤ה כִסָּ ה֙ אֶ ת־ ֵ ֣עין הָ אָ֔ ֶרץ ו ְ֥הוּא ֵ ֖
רש״י  :ארץ בני עמו .של בלק ,כי משם היה ,ובלעם היה מתנבא ואומר לבלק ,עתיד אתה למלוך (במ"ר שם),
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ואם תאמר ,מפני מה השרה הקב"ה שכינתו על גוי רשע ?
כדי שלא יהא פתחון פה לאומות לומר ,אילו היו לנו נביאים חזרנו למוטב,
העמיד להם נביאים והם פרצו גדר העולם,שבתחלה היו גדורים בעריות ,ובלעם נתן להם עצה להפקיר עצמן לזנות (במ"ר כ ,א)׃
לקרא ״לו״ .הקריאה ״שלו״ היתה ולהנאתו ,שהיה פוסק לבלעם ממון הרבה׃
ג)בלעם התפרסם בכח קללתו כי סיחון ביקש מבלעם לקלל את מואב/וניצח במלחמה
כּי חֶ שְׁ ֔בּוֹן עִ֗ יר סִ ַ֛ארנֹֽן׃
ַאר ֛צוֹ מִ יּ ָ֖דוֹ עַ ד־ ְ
אשׁוֹן וַיּ ַ ִ֧קּח אֶ ת־ כָּל־ ְ
יח ֹן ֶ ֥מלְֶך ָהֽאֱ מ ִ ֹ֖רי ִ ֑הוא ו ְ֣הוּא נִלְחַ֗ ם בּ ֶ ְ֤מלְֶך מוָֹא ֙ב ָה ִֽר ֔
ִ֣
עַ ל־ ֵ ֛כּן יֹֽאמְ ֥רוּ הַ מּֽ שְׁ ִ ֖לים ֣בּ ֹאוּ חֶ שְׁ ֑בּוֹן תִּ בּ ֶָנ֥ה ו ְתִ ֵכּוֹנ֖ן ִ ֥עיר סִ יחֽ וֹן׃
ַארנֹֽן׃
א ְכלָה֙ ָ ֣ער מוֹאָ֔ ב ַבּֽעֲ ֵ ֖לי בּ ָ֥מוֹת ְ
שׁ ָיֽצ ָ ְ֣אה ֵמֽחֶ שְׁ ֔בּוֹן ֶלֽהָ ָ ֖בה מִ קִּ ְר ַי֣ת סִ ֑
כִּי־ אֵ ֙יח ֹן ָ ֽ
ְמלְֶך אֱ מ ִ ֹ֖רי סִ יחֽ וֹן׃
ָאבדְ תָּ עַ ם־ כּ ְ֑מוֹשׁ נָתַ֨ ן בּ ָָנ֤יו פְּ לֵיטִ ֙
ם וּבְנ ָ ֹ֣תיו בַּשְּׁ ִ֔בית ל ֶ ֥
אֽ וֹי־ לְָך֣ מוֹאָ֔ ב ַ ֖רש״י :
על כן .על אותה מלחמה שנלחם סיחון במואב׃ יאמרו המושלים .בלעם ,שנאמר בו וישא משלו (במדבר כג ,ז)׃
המושלים .בלעם ובעור ,והם אמרו׃ באו חשבון .שלא היה סיחון יכול לכבשה ,והלך ושכר את בלעם לקללו,
וזהו שאמר לו בלק כי ידעתי את אשר תברך מבורך וגו' (שם כב ,ו)׃ תבנה ותכונן .חשבון בשם סיחון להיות
עירו׃
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כי אש יצאה מחשבון .משכבשה סיחון׃ אכלה ער מואב .שם אותה המדינה קרוי ער
אוי לך מואב .שקללו את מואב שימסרו בידו׃ כמוש .שם אלהי מואב׃ נתן .הנותן את בניו של מואב׃ פליטם.
נסים ופליטים מחרב ואת בנותיו בשבית וגו'׃
ד) הגמרא ברכות דף ז׳
(על הפסוק כי רגע באפו)
וזו היא רגעואין כל בריה יכולה לכוין אותה שעה  ,חוץ מבלעם הרשע !דכתיב ביה  :ויודע דעת עליון !
השתא דעת בהמתו לא הוה ידע ,דעת עליון הוה ידע ?אלא מלמד שהיה יודע לכוין אותה שעה שהקב"ה כועס בה !
והיינו דאמר להו נביא לישראל  :עמי ,זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב וגו' !!מאי למען דעת צדקות ה' ?
א"ר אלעזר  :אמר להם הקב"ה לישראל  :דעו כמה צדקות עשיתי עמכם ,שלא כעסתי בימי בלעם הרשע,
שאלמלי כעסתי לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט !
והיינו דקאמר ליה בלעם לבלק  :״מה אקב לא קבה אל ומה אזעם לא זעם ה'״
מלמד שכל אותן הימים לא זעם !
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וכמה זעמו ? רגע !
וכמה רגע ?
א"ר אבין ואיתימא רבי אבינא  :רגע כמימריה !
ומנא לן דרגע רתח ? שנא'  :כי ״רגע באפו״ חיים ברצונו !
ה) תוספות מסכת עבודה זרה דף ד׳
רגע כמימרא .וא"ת מה היה יכול לומר בשעה מועטת כזאת ?
ויש לומר  :היה אומר ״כלם״ והקב"ה הפכו ואמר ״מלך״ !
כדכתיב (במדבר כג) ותרועת ״מלך״ בו
ם אֶ ל־ ִבּלְעָ֔ ם ֹ֥לא תֵ ֵ ֖לְך עִ מָּ ֶ ֑הם ֹ֤לא תָ א ֹ ֙ר אֶ ת־ הָ עָ֔ ם ִ ֥כּי ב ָ֖רוְּך הֽ וּא׃
ו) ו ַ֤יּ ֹאמֶ ר אֱ ֹלהִ י ֙
רש״י  :לא תלך עמהם .אמר לו אם כן אקללם במקומי ?
אמר לו לא תאור את העם !
אמר לו אם כן אברכם ?,
אמר לו אינם צריכים לברכתך !
כי ברוך הוא ! ,משל אומרים לצרעה לדבורה ״לא מדובשיך ולא מעוקציך״ (במ"ר כ ,י)׃
ז) מיכה פרק ו׳ פסוק ה׳ :
עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ! ומה ענה אתו בלעם בן בעור מן השטים עד הגלגל ?
למען דעת צדקות השם !
ח) שאלה  :איך ייתכן שבלעם הציע לברך במקום לקלל ? הלא היה שונא את ישראל !?
ועוד  :וכי באמת אומרים לדבורה ״לא מדובשך ולא מעוקצך״? -הלא אנחנו כן רוצים את הדבש !?!
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תשובה :חז״ל אומרים שרבקה היתה עקרה במשך עשרים שנה ,בגלל ״ברכת לבן הרשע״כדי שלא תתקיים ברכתו שאמר ״אחותנו את היי לאלפי רבבה״ אצל רבקה ,ולכן היתה עקרה !
והיא ילדה רק בזכות תפילת יצחק אבינו הצדיק
לכן בלעם ,בראותו שאינו יכול לקלל את ישראל ,אז הוא ביקש דוקא לברך אותם בערמה ,ביודעו שבתוררשע ,הקב״ה יעכב את הברכה ,והברכה תהפוך לקללה
 לכן הקב״ה לא רצה שיברך אותם ,כי הדבש הזה מסתיר את העוקץ שמתחתיוט) הגמרא מסכת מכות דף י׳
אמר רב הונא א"ר אלעזר
מן התורה -ומן הנביאים -ומן הכתובים  :״בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו״מן התורה  :דכתיב ״לא תלך עמהם״ וכתיב ״קום לך אתם״י) הגמרא במסכת יומא דף פ״ג :
רבי מאיר ור' יהודה ור' יוסי הוו קא אזלי באורחא ר' מאיר הוה דייק בשמא ר' יהודה ור' יוסי לא הוו דייקו
בשמא כי מטו לההוא דוכתא בעו אושפיזא יהבו להו אמרו לו מה שמך אמר להו כידור אמר ש"מ אדם רשע
הוא שנאמר כי דור תהפוכות המה ר' יהודה ור' יוסי אשלימו ליה כיסייהו ר"מ לא אשלים ליה כיסיה אזל
אותביה בי קיבריה דאבוה אתחזי ליה בחלמיה תא שקיל כיסא דמנח ארישא דההוא גברא למחר אמר להו הכי
אתחזי לי בחלמאי אמרי ליה חלמא דבי שמשי לית בהו ממשא אזל ר"מ ונטריה כולי יומא ואייתיה למחר אמרו
לו הב לן כיסן אמר להו לא היו דברים מעולם אמר להו ר"מ אמאי לא דייקיתו בשמא אמרו ליה אמאי לא אמרת
לן מר אמר להו אימר דאמרי אנא חששא אחזוקי מי אמרי משכוהו ועיילוהו לחנותא חזו טלפחי אשפמיה אזלו
ויהבו סימנא לדביתהו ושקלוהו לכיסייהו ואייתו אזל איהו וקטליה לאיתתיה היינו ״מים ראשונים האכילו בשר
חזיר מים אחרונים הרגו את הנפש״
י״א) משנה אבות (ד-יא)
ַרבִּי אֱ לִיעֶ זֶר בֶּן י ַעֲ ק ֹב אוֹמֵ ר ,הָ עוֹשֶׂ ה מִ ְצו ָה ַאחַ ת ,קוֹנֶה לוֹ פְ ַרקְ לִיט אֶ חָ ד .ו ְהָ עוֹבֵר עֲ ב ֵָרה ַאחַ ת ,קוֹנֶה לוֹ קַ טֵּ יגוֹר
אֶ חָ ד.
יב) ויפתח השם אֶ ת־ ִ ֣פּי ָה ֑
ם מֶ ה־ עָ ִ ֣שׂיתִ י לְָך֔ ִ ֣כּי הִ כִּיתָ֔ נִי ֶ ֖זה שָׁ ֥לשׁ ְרג ִָלֽים׃
ָֽאתוֹן ו ַ֤תּ ֹאמֶ ר ְל ִבלְעָ ֙
רש״י  :רמז לו ,אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלש רגלים בשנה׃
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הטור אורח חיים סימן תי״ז
ושמעתי מאחי הר"י
טעם לדבר לפי שהמועדים נתקנו כנגד אבות
פסח כנגד אברהם דכתיב (בראשית יח) לושי ועשי עוגות ופסח היהשבועות כנגד יצחק שתקיעת שופר של מתן תורה היה בשופר מאילו של יצחקסוכות כנגד יעקב דכתיב (בראשית לד) ולמקנהו עשה סוכות וי"ב ראשי חדשי השנה שגם הם נקראים מועדיםכנגד י"ב שבטים וכשחטאו בעגל ניטלו מהם וניתנו לנשותיהם לזכר שלא היו באותו חטא:
רוּעת ֶ ֖מלְֶך בּֽוֹ׃
י״ד) ֹלֽא־ הִ ִ ֥בּיט אָ֨ ו ֶ ֙ן ְבּ ַי ֽעֲ ֔ק ֹב וְֹלֽא־ ָר ָ ֥אה עָ ָ ֖מל ְבּי ִשְׂ ָר ֵ ֑אל השם אלוקיו עִ ֔מּוֹ וּתְ ַ ֥
רש״י  :לא הביט .הקב"ה און שביעקב ,שכשהן עוברין על דבריו אינו מדקדק אחריהם ,להתבונן באוניות שלהם
ובעמלן שהן עוברים על דתו׃ עמל .לשון עבירה
אפילו מכעיסין וממרים לפניו אינו זז מתוכן׃ ותרועת מלך בו .לשון חבה ורעות
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