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מדוע פחדו  . 1
מואב מפני בני  

?ישראל

  את ויחבוש". 3
  מי את "אתונו

 ומה ?מזכיר זה
בין   ההבדל

?השניים
 

האם בלעם  . 2
?היה עיוור

כל מי ): "ט"משנה י', פרק ה(המשנה בפרקי אבות אומרת 
. מתלמידיו של אברהם אבינו, שיש בידו שלשה דברים הללו

..."הרשעמתלמידיו של בלעם , ושלשה דברים אחרים

,  בלק(שואל " שפת אמת"ה". בית מדרש"הרשע יש לבלעם 
?  כי מה נלמד ממנו? 'תלמידי בלעם'מהו שם ): "א"תרל

יוכל למצוא כל  ' כוומדות רעות הללו עין רעה ורוח גבוהה 
...".  שוטה בלי לימוד

באופן מליצי אפשר  . שזה אכן בית מדרש לרשעות ורועאלא 
".  המדרשע"לומר שלמדרשה של בלעם הרשע ניתן לקרוא 

מן הסתם היה לבית המדרש הזה שם . אבל זה לא היה כך
וכנראה בכניסה היה שלט עם הכיתוב  , חשוב שנשמע טוב

.'וכדו" יעקב אהליךמה טובו "

  דרבינאמר בריה "מביאה את דברי ) ב"ו ע"סנהדרין ק(' הגמ
לבר מבלעם הרשע  , למדרש תפישלא  בכולהו: לבריה
."ביהביה דרוש  דמשכחת דכמה
?אצל בלעם צריך לחפש את הרוע שלו דוקאמדוע 

היו לו  . בלעם היה נראה כלפי חוץ אדם גדול מאוד
,  אנרגיות רוחניות עוצמתיות והוא עשה מופתים גדולים

המדרש מספר על  . וכנראה גם היה נראה כלפי חוץ צדיק
בלעם שהוא חשב על עצמו כמי שיוציא את עם ישראל  

,  ב"מדרש הגדול כ(ממצרים ועל ידו תינתן תורה לישראל 
בכוחותיו הרוחניים הוא חזה שזה מה שיהיה לעם  ). 'ב

.  ישראל והוא חשב שהוא ראוי לעשות זאת

באופן הפשוט לא בהכרח עולה רשעותו  מהפסוקים 
וישנם פסוקים שבאופן הראשוני אף  , הגדולה של בלעם

בשביל  . 'וכדו" 'לא אוכל לעבר את פי ה" כצידקותנשמעים 
.  לגלות מי הוא באמת בלעם עלינו לדרוש את הפסוקים

  –תורה ל מלמדים אותנו לא רק בלימוד "הדרכה שחזזו 
ולהעמיק מעבר למילים  " לדרוש את המציאות"שעלינו 

החיצוניות והלבושים כדי להבין באמת את מה שאנו  
.  רואים מול עינינו

שבה אנשים  , זה מתאים כמובן גם לתקופת בחירותדבר 
אך צריך לדעת להבין מי עומד מולנו  , אומרים מילים יפות

.מעבר למילים וההבטחות

) א"ה, א"פי(ם בהלכות מלכים "שהרמב, מדהיםדבר ישנו 
זה . של בלעםמדבריו  דוקאמביא את המקור למלך המשיח 

כלל לא אמר את הדברים באופן שזה  לנו שבלעם מראה 
זאת כדי  . ה שם את הדברים בפיו"אלא הקב, עבר דרכו

של נביא מאומות העולם ובכך  " יקבלו אישור"שהדברים 
במשיח  גם האומות יכירו בצורך של עם ישראל והעולם 

אל עמים שפה ברורה לקרא   אהפךכי אז ". ובגאולת ישראל
).'ט', צפניה ג" (דאח שכם לעבדו 'הבשםכלם 

להבין מי זה בלעם באמת עלינו לדייק בפסוקים  בשביל 
ומזה בסופו של דבר תבוא , ל עשו"כפי שחז, ולדרוש אותם

הפיכת הדברים לטובה בכך שמציאותו של בלעם תביא  
והופעת  ' הודאה בדבר ה, אותנו לבירור והעמקת האמונה

.  המציאות האלוקית בעולם

ב "תמוז תשפ' ז-מתוך השיעור שהועבר ב      
.המלא יעלה בקרוב לאתר הישיבההשיעור                    

 נקודה מתוך
"לחיות עם פרשת השבוע"  ראש הישיבה 

.לישראלוזה מפני שלא היה לו קירבה וחבור , אשר בו נמצאו ישראל בפעל, צורתן אמתתהיה בוחן ישראל מצד בלעם "
"לטובה הכלוזהו שגורם שהיה נבואת בלעם על ישראל 

)ז"נפרק " נצח ישראל", ל"מהר(



בלעם שגר בפתור ליד ארם  . התרעומת על דמותו של בלעם מובנת 
בידי  מאוייםאינו , רחוק מאזור ההתרחשות של הפרשה, נהריים

העניין מתבטא  . עם ישראל וכל פעולתו היא תמורת בצע כסף
. בכבוד שהוא מבקש והכסף שהוא רומז עליו כבר מתחילת הדרך

עם ישראל מגיע וחונה לידו והוא , את בלק לעומתו ניתן להבין
” ויחנו בערבות מואב“) ’א, ב”במדבר כ(שכתוב כמו . מאוייםמרגיש 

. ”ויגר מואב מפני בני ישראל… בלקוירא “ולכן 
ניתן לומר שמאחר  , נקט בלק כנגד עם ישראלשבה הדרך לגבי 

על כל  . פנה לאלטרנטיבה רוחנית, והרגיש שאין לו סיכוי בצד הפיזי
.נראה שכל פעולתו נבעה מתוך הגנה עצמית, פנים

לא יתכן שבלק חשש מפני התקפה . אך התיאור הזה נראה לא נכון
עתה ילחכו “) ’ד, ב”כ(לא מובן מביא אחרת המשל שהוא , על ארצו

משמע שאין . ”הקהל את כל סביבותינו כלחך השור את ירק השדה
שכן המשל מדבר על  , פה פחד שעם ישראל יכבוש את ארצו

בלק היה צריך לחשוש מכך שעם ישראל יכבוש , לכאורה. סביבותיו
.את הארץ עצמה

בלק ידע בבירור  . הכיוון בפירוש כוונתו של בלק צריך להיות שונה
עם ישראל שלח שליחים שבפיהם . שלא רוצים לכבוש את ארצו

עם , ולאחר סירובו, הבקשה הברורה לעבור בארצו ולא לכבשה
.ישראל נאלץ להקיף את ארצו

עונה לו לא ובלעם , כהבלק שואל את בלעם למה לא בא עד 
לאחר מכן הפסוקים מספרים שבלק הקריב בשביל בלעם . ישירות

לעשות לו   לבלקבסבב הראשון בלעם אומר , אחר כך. קורבנות
.  מזבחות

אלא הוא בא לספק  , ’של בלק הקורבנות לא מיועדים להמבחינתו 
שמופיע בפסוקים מורה שבשביל  התיאור . את צרכיו של בלעם

.  להכין אוכל לבלעם ולהקריב קורבנות זה היה אותו הדבר, בלק
:ה”מה שברור שבלק לא הביא את הקורבנות לקב

ויעש בלק כאשר דיבר בלעם ויעל בלק ובלעם פר ואיל  “) ’ב, ג”כ(
בלק עושה זאת מפני שבלעם ציווה   -בפסוק ” חילוק“יש . ”למזבח

דבר בפי בלעם  ’ וישם ה“) ’ה(ובנוסף . ’ובלעם עושה את זה לה
?  לבלקצריך לחזור למה בלעם . ”ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר

.”סידרת חינוך“להעביר את בלק אלא נראה שהמטרה היא 

 –” לקוב אויבי שלחתיך? ויאמר בלק אל בלעם מה עשית לי“) א”י(
שוב  . בלק מאשים את בלעם שהוא אשם בכך שברך במקום לקלל

בלק  כן בפעם השנייה על . עליונההשגחה בלק מתכחש לכך שיש 
אומר שצריך להחליף מקום מפני שנראה לו שצריך לעשות את זה 

והסיבה שלא הצליחו בפעם שעברה מפני שלא עשו את זה , אחרת
.  ”אפס קצהו תראה וכולו לא תראה וקבנו לי משם“) ג”י(. טוב

) א"מ, ב"כ(אך אז כתוב , את קצה העםהם גם ראו שמקודם על אף 
, היה רעיון של בלעםשכן זה , בלשון יחיד, ”וירא את קצה העם“

כעת הוא חושב שהוא מחדש לכן . ראהלא ידע מה הוא ובלק 
אני אראה לך איך , גם אני קוסם“הוא אומר לכאורה . ”חידוש“

ייתכן שבאותו רגע בלעם בז לו בלבו על כך שהוא . ”עושים את זה
.לא יודע שזה בדיוק מה שהוא עשה מקודם

כתוב כאן לא . ”שבעה מזבחות ויעל פר ואיל במזבח ויבן“) ד”י(
ייתכן . שבלעם אמר לו לעשות את המזבחות כמו בפעם הראשונה

שבלק עצמו הוא וייתכן , ”פר ואיל“שבלק מקריב פחות קורבנות 
”  ויעל“כתוב כאן ) בלק ובלעם(לעומת הפעם הראשונה , המקריב

ויאמר אל  “: הבאזה לא מסתדר עם הפסוק , אולם. דהיינו בלק
אך מכך שזה כתוב בצורה עמומה ניתן . משמע שזה בלעם” בלק

.להבין זאת גם כך וגם כך

שוב  “, )ז"ט(בלק חוזר ומזכיר בדבריו לבלעם את ’ בפעם השנייה ה
”  ?’ויאמר לו בלק מה דיבר ה“) ז"י(מגיב אך כעת בלק . ”אל בלק

כעת הספק מתחיל  . לעומת הפעם הראשונה שם לא אמר כלום
.לבצבץ

. ”קום בלק ושמע“) ח"י(מוזכר במשל שעונה לו בלעם , בהמשך
גם “) ה"כ(לבלעם תגובת בלק . ”חינוך סידרת”העדיין לא הסתיימה 

) ו"כ(בלעם אך לאחר דברי . ”גם ברך לא תברכנו תיקבנוקוב לא 
נא אקחך אל  לכה "בלק מוסיף ” אעשהאותו ’ כל אשר ידבר ה“

.”לי משם וקבתומקום אחר אולי יישר בעיני האלוקים 
.זהו דבר שבלק לא אמר עד כה

יחזור לעשות שבעה מזבחות ושבעה בלק , בפעם השלישית, כעת
.’אך כעת זה מכוון אל ה, לבדאולי שוב . פרים ואילים

,  במאמרוויזכיר אותו בלק אין צורך שבלעם יפנה אל הזו כבר בפעם 
הזאת כמו כן בלק מגיב לאחר הפעם . המסרמפני שבלק הבין את 

.’הוא מדגיש שזה מה, “מכבוד’ והנה מנעך ה“) א"י, ד"כ(
שותק באחרית הימים ובלק יעשה ’ מתנבא מה העכשיו בלעם 

, נפרדים בהשלמההם לכן . מפני שהוא מבין שזה כבר לא בידו
יקום ’ ההמסר שמועבר הוא שרק דבר . ’בהבנה שזה רצון ה

.לעולם

מעלותמתוך שיעורו של הרב באתר ישיבת   
השיעור המלא נמצא באתר הישיבה

,  ומאגד תלמידי חכמים שעוסקים בתלמוד הירושלמי מזוויות שונות, א"שליטשאותו הקים הרב אברהם בלס " אורות הירושלמי"מכון 
.חשיבה והגדרת חזון המכון, מעלות ליום עיוןביום רביעי האחרון בישיבת התכנס 

:חלקיםלשלושה הדיון בהגדרת החזון חולק 
.בדור הזה דוקאהראשון עסקו הרבנים בשאלת הצורך וההקשר של לימוד התלמוד הירושלמי בחלק 
מעבר לחשיבות  , מה היעדים והמטרות בלימוד הירושלמי –השני עסקו הרבנים בחזון של לימוד התלמוד הירושלמי עצמו בחלק 

.ומהי הדרך למיזוג התלמודים, התורההגדולה של לימוד כל חלקי 
ולחבר את הציבור ללימוד הירושלמי והעמקה באופיו המיוחד  , את הדברים להנגישהשלישי חשבו הרבנים יחדיו כיצד נכון ובחלק 

.של לימוד זה

ישנה חשיבות גדולה לראות כיצד הלימוד של תלמוד הירושלמי תופס  , מכיוון שליבת לימוד התורה בישיבות זהו לימוד גמרא בעיון
זה לעיין בירושלמי ולהעמיק בדברי הירושלמי על אותה , אם כל בחור ישיבה ידע שחלק מלימוד סוגיה. את מקומו בלימוד העיון

ובמיוחד . אז בטוח שעומק ורוחב הלימוד יתעצם וההשפעה של הדבר תהיה גדולה הרבה יותר ממה שאנו יכולים לדמיין, סוגיה
. ל ומכירים באורו המיוחד של התלמוד הירושלמי"כמי שחונכנו בדרכו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ, בציבור שלנו

בישיבת מעלות" אורות הירושלמי"כנס מכון   

מנשה וינרהרב  ??מה עובר על בלק   

רמזים לפינת הילדים  
) מומלץ להדפיס מהקישורים לפני שבת   :(
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עמ  ' 7 24 והלאה   . ובקישור  : / 6739 il/ co. yesmalot. https://   
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