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שני מלכי  כיצד גברו עם ישראל עלרואה  מלך מואב בלק כ:-א

הוא מבקש  וחושש כי גורלו יהא דומה;האמורי האדירים, 

 לשם כך שולחו של קללה להילחם בעם ישראל בדרך מיוחדת

על בלעם הקב"ה אוסר מארם נהרים;  בלעם בו בעוראת להביא 

ֶהםללכת: " ֹאר ֶאת" "!ֹלא ֵתֵלְך ִעמָּ רּוְך הּוא ֹלא תָּ ם, ִכי בָּ עָּ   ;"!הָּ

בפעם הזו הקב"ה מתיר לבלעם ללכת  .בלק שולח שליחים בשנית

ר ֲאֶשר ְוַאְך ֶאתעימם, ובתנאי: " בָּ   "!  ֹאתֹו ַתֲעֶשה ֲאַדֵבר ֵאֶליָך ַהדָּ

ך ה' אמל ;עם שליחי בלק הולךבלעם  מעשה האתון לח:-כא

האתון רואה את מלאך ה'. ; מכשול(ל) לשטן לו""בדרך צב ימתי

מן הדרך, אחר כך נלחצת אל גדר המשעול האתון בתחילה נוטה 

אתון ואז מתרחש נס הכה את ולבסוף רובצת תחתיה; בלעם מ

ָאתֹון ֶאת ה'ַוִיְפַתח ופלא " "; האתון מוכיחה את בלעם, ִפי הָּ

אך; בלעם מתוודה ומציע לשוב על מגלה לעיניו את המל קב"ההו

ֲאנִָּשים ְוֶאֶפס  ֵלְך ִעםעקבותיו אך המלאך מורה לו להמשיך: " הָּ

ר ֲאֶשר ֶאת בָּ  ."ֹאתֹו ְתַדֵבר  ֲאַדֵבר ֵאֶליָך ַהדָּ

הקשר בין  אל זקני מדין ד

מנהיגי מואב ומדין: אע"פ 

שהיו אויבים זה לזה, עשו 

שלום ביניהם כנגד ישראל; 

לחום בעם ל –עצת מדין 

 ישראל "בפיו".

לא  "לא תלך עמהם" יב

 מדבשך ולא מעקצך"!

מידותיו של "מלא ביתו"  יח

בלעם: נפש רחבה, וגאווה 

 בכוחו

" ; "ויחבש את אתנו כא

ההשוואה בין אברהם 

מקלקלת  –לבלעם, "השנאה 

 את השורה"!

ַחר ַאף  עם ללכת עם פסוק זה מעורר שאלה מרכזית בפרשה: אם הקב"ה מתיר לבל "ה'"ַויִּ

 ?כשהלך בפועל שליחי בלק, מדוע כעס עליו

, אחראילו בלעם שהלך נתכוון לדבר והקב"ה התיר לבלעם דבר אחד, תשובה אחת היא ש

הקב"ה שרמב"ן: דברי או כ, ")לקלל( "שמא אפתנו ויתרצהכדברי רש"י שאמר בלעם בליבו 

ברורה שלא בהרה תוך הרק לילך עימם,  –דהיינו ותו לא, " לקרוא לך בלבדאם  התיר "

על כן חרה אף  כרוצה להשלים חפצם, ואילו הוא הלך עימם "את עם ה' יוכל לקלל

לול ה' כי בלכתו עמהם סתם והוא ברשות השם חשבו שנתן לו יועוד שהיה בזה ח...ה'

ואת התחכמותו  של בלעם  תשובות אלו מדגישות את רשעתו .."רשות לקלל להם את העם

 כנגד רצון ה'.

הקב"ה אמנם אפשר לבלעם מדגישה את ענין הבחירה החופשית, ולפיה  בה אחרתתשו

מכאן אתה למד שבדרך ללכת אחרי שבלעם הפציר בו, אך אין בכך כל הצדקה להליכתו "ו

. המורה יבחר מה להציע כ יב( במדבר רבה,מדרש )"  שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו

 בפני התלמידים על פי שיקול דעתו.

לדברי רש"י על ההשוואה בין בלעם לאברהם ה"יוצאים מהשורה": בהמשך  הרשעבלעם 

משנאת ישראל. ניתן להמשיך ולבקש מהתלמידים להעלות  –מאהבת ה', ובלעם  -אברהם 

דוגמאות )חיוביות ושליליות( מתי אנחנו "יוצאים מגדרנו", "משתגעים" עבור משהו או 

ך. ולשייך לכל תיאור כזה "אברהם" או מישהו שאנו מאד רוצים או אוהבים, או ההפ

 "בלעם". 

ל ִמי ֶשֵיש ְביָּדֹו : "יט(משנה , הפרק )בהמשך לכך ניתן ללמוד את המשנה בפרקי אבות  כָּ

ִרים ַהלָּלּו ה ְדבָּ ם ָאִבינּו - ְשלשָּ הָּ יו ֶשל ַאְברָּ ִרים ֲאֵחִרים ' .ִמַתְלִמידָּ ה ְדבָּ יו ֶשל ִמַת  - ּוְשלשָּ ְלִמידָּ



שָּ בִ  רָּ ם הָּ לָּה : ְלעָּ ה, ְוֶנֶפש ְשפָּ ה, ְורּוַח ְנמּוכָּ נאתר בפסוקים היכן  –וכו'". ראשית  ַעִין טֹובָּ

 בעםפחיתות הו ןסרויחהלהסתכל על  ,רואים את התכונות של בלעם )בלעם רוצה לקלל

"אם יתן לי בלק  -הוא רודף כבוד "כי כבד אכבדך מאד" , וממון  לישראל ולהרע להם;

המורה יעלה מצבים בכיתה והתלמידים יאמרו מה ו כסף וזהב"(, לאחר מכן מלוא בית

 תהיה דרכו של בלעם ומה תהיה דרכו של אברהם, שהיא דרכנו.

" צריך לחרב כדי להתגבר על הולך להרוג אומה שלמה בפיולעג לבלעם שבשעה ש" -רש"י 

    אתונו

 

 


