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 בלקנגיעות מפרשת השבוע 

                                    .ייחודית ומרתקת בלעם . פרשה בלק היא בעצם פרשת  עת השבופרש
ישראל מבין ומאמין שלא ניתן לנצח את עם שחזקה שכנה ו מנהיג מדינה  ,בלקפותחת בהפרשה 

דמות הנראית על פניו ובאופן בלעם , רוחנית על ידי  אופציהבוחר באלא בכוח ובדרך צבאית 
                  .אך מבפנים נפש רקובה רודפת בצע אמונה חזקה בה' ובעלת כוחות עצומים חיצוני 

לאורך הדורות  הם נבואה שהגשימה את עצמה עםבלמוציא מפי מכניס והקב"ה אשר נאומים ה
לקבוע את חכמים ביקשו מובא שבמסכת ברכות עד כדי כך ש תיאור אופי של עם ישראל כולל

ת והטעם שלא נקבע כך להלכה ה הזו כאחת הפרשיות של "קריאת שמע " לערבית ושחריפרשה
  .הטריח את הציבורהוא בכדי לא ל

עם ישראל זממו לפגוע קשות בם בהיסטוריה האנושית שק ובלעם הינם עוד שני מנהיגים גדוליבל
ל ון כושיסיונ ה'את המוענק לו מ ניסיון לחצוץ בין עם ישראל לכוחמדובר ב .בדרך שונהבל א

הפך בחסות ה' להטיל קללות שר הרצון אאירוני כ ניסיוןזהו . ה בישראל "לרתום " את ה' לפגיע
                                                   . ה' מגן ישראל לברכות והצלה מעוד צורר אותו  באורח "פלא " ע"י

סודות ת הינחהינו עוד אבן דרך בההתארגנותם של בלק ובלעם כנגד עם ישראל בראיה לאחור 
בעולם העתיק  ונפוצשל בלק ובלעם כישלונם הידיעות על  לקראת כיבוש הארץ .סלולה לכניסה 

ל במורקשות געו פומזרחי רדן ההיעבר כיבוש ישראל ב של יםנוספ ההצלחיחד עם סיפורי 
                                                                                                                                         . להילחם כנגדם םצבאות העמים הסמוכיובמוטיבציה של 

בשל התנהגותו  ים עם ישראל סופג כישלונות הם נגרמכאשר , שכרגיל  הפרשה מלמדסוף 
מגיע כאשר לטובה שינוי הבתחתית הוא הופך לפגיע והמוסריות של העם כאשר  .והתנהלותו

 ך הישר .פועלים בדר

את בלעם כנביא התואם  חז"ל השוולא סתם  .לנבואת בלעם חשיבות רבה יחסהרב שטיינזלץ מי
העולם  " דרך כוכב מיעקב "  ותטימיאופ ישבחזון הנבואה של בלעם לעתיד הרחוק  .למשה בגויים

משה חז"ל "קוטלים " את אופיו ת בלעם לק להשוואד ויעלה .למען הסר ספועם ישראל ישרוידעך 
תלמידי בלעם הרשע יורשין "  . ו סיפורי זימה מחרידיםמייחסים לואותו רשע  של בלעם ומכנים

את קדושת ה"אני " יש להם " עין  ותלמידיו. חז"ל עפ"י הרב שטיינזלץ מייחסים לבלעם  "נוםיגיה
        ניחנים למידיו תאברהם ו.  בין בלעם לאברהם השוואה גםיש רעה , רוח , גבוהה ונפש רחבה 

שניהם חיפשו ומצאו את ה' , שניהם נביאים גדולים אולם  .ן טובה רוח נמוכה ונפש שפלה "ב "עי
בלעם נשאר בלעם לעשות משהו המנוגד למהותם להם כאשר ה' אומר לחלוטין .  דרכם שונה

בעיקר כסף וכבוד , שהוא מעדיף לקדם  םוענייניי ינטרסיםאבלעם בעל  .ואברהם נשאר אברהם
דרך ללא סטיה מן המוכן להקריב הכל הוא סמל להקרבה ולביטול עצמי .הוא  ,הפוךאברהם 

                     .דרישה להקריב את היקר לו באפילו והקלות חפש סדקים מ אברהם אינו שמתווה לו ה' .
הכוונה היא כפי " האם  ֵהן ִיְקְטֵלִני, לא )לֹו( ֲאַיֵחל איוב " בעל הפסוק טה יש מחלוקת במסכת סו

וזהו  )לו (  עדיין אייחל אליו ִיְקְטֵלִניכש  לייחל או אפילו )לא (  אפסיק ִיְקְטֵלִנישכתוב כאשר 
                                                                               ום באמונה בין אברהם לבלעם .ההבדל העצ

ר גדול אולם בספר יהושע הוא באמצעותו נבואה ומסגדול שה' מסר  בלעם מצטייר בפרשה כנביא
גדולה תרומה המורשת שהוא השאיר איננה של נבואה "בלעם בן בעור הקוסם " כבר מוגדר רק 

   .שנהרג עם אנשי מדיןאלא קוסם חסד  ומעשי

ֶהםמווילנא הסביר את הסתירה בין ההוראה הראשונה לבלעם "  ןגאוה " להוראה לֹא ֵתֵלְך ִעמָּ
ם"  ההשניי לדבריו הליכה " עם " כוונתה הליכה בלב אחד ובעצה אחת ואילו  ." קּום ֵלְך ִאתָּ

הקב"ה התיר לבלעם  .כה זה בצד זה בלי שיתוף פעולה בין ההולכים" את" משמעה הליהליכה 
בלעם הלך מתוך כוונה של . תםמאליהם במזילא התיר לו להצטרף אולם לק לשליחי ב להצטרף

ן לֹוה'  הֹוֵלְך הּוא, ַוִיְתַיֵצב ַמְלַאְך-ִכיה'  ַאף-ַוִיַחרלכן נאמר " להרע ולקלל את ישראל  טָּ "  ַבֶדֶרְך, ְלשָּ
ֵאל-ַנַחׁש ְבַיֲעֹקב, ְולֹא-ִכי לֹא ם "ו של דבר כפי שאומר בלעבסופ. המזימהלסכל את  " עם  ֶקֶסם ְבִיְשרָּ

 " יו ִעמֹוקֱאֹל" ה' כי ף לקסמים ולקללות ישראל אינו כפו

  

 שבת שלום.                      

 שלר איתן                                                                          

 נתן ואטל ז"לבן חנן  לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם            


