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  הנביא והנבואה מולהקוסם והמאגיה אל 
  

בלעם החיגר שתום העין . ודמות גיבורה לוט בערפל ,הפרשה הפרוסה לפנינו רב בה הנסתר על הנגלה
על נאמרו  בות שכמותן לאמברך ומקלס את בני ישראל באחת התהילות הנשג, יצא לקלל ונמצא מהלל
בעיקר  ,ואכן כר נרחב של פרשנות, רוחב הפרשנותכן כגודל המסתורין  .עם ישראל מפי נביאיהם

ואת קסמי , משה רבנו, המעמידה את דמותו של בלעם אל מול דמותו של אבי נביאי ישראל אתכז
ם ָנִביא עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל קָ - ְולֹא" :על הכתוב. בלעם ואת כישופיו אל מול נבואתו ופעולותיו של משה

 בן בלעם זה ?זה ואיזה קם העולם באומות אבל קם לא בישראל" :נאמר בספרי, )י:לד' דב( "ְּכמֶֹׁשה
אנטיכריסט הישראלי ומזוהה עם ישו ואף להפכת נדמותו של בלעם ). שנז פיסקא דברים ספרי( "בעור

, בין דמותו של הנביא בדלאת הה הבקצר להלןנתח נבעקבות מסורות פרשניות אלו . עם מוחמד
  . בין דמותו של בלעם הקוסם ופעולותיו המאגיותוהברכה והנבואה הישראלית 

שכן  .שלהם המשותףהרקע יש להזכיר את  ,בלעםורבנו משה  -המנוגדות ת יובדמו בבואנו לדון
כהן מדיין חותן הזכורים לנו כבעלי תרבות כוהנית מסיפור יתרו  1ל בלעם היה מבני מדיין"על פי חז

תכן יוי ,לית של מדיין והכירּהימשה אשר שהה בצל קורתו של חותנו נחשף לתרבותה האלו ,משה
לית ייצג תרבות אליבלעם המ. לית בעם ישראליאל- מהפכה האנטיבעידוד ה עקב כך היה שותף מלאש

את שמו הגדול  אשר רכש 3ייםקמעונן ומכשף בעל כוחות אלו, קוסם, מנחש 2,תוכן, מג-זו מתואר כרב
סיחון מלך האמורי נלחם במואב ולא , י המדרש"עפ 4.מואבבבעקבות מלחמת סיחון מלך האמורי 

לנהל את מדיניותו לא רק באמצעות גורמים תבוניים אלא אף באמצעים ניסה בעקבות זאת ו, יכול לו
לל את בני ושכר לשם כך את בלעם הקוסם מבני מדיין בעלי בריתו למשול את משלו ולק ,מאגיים

הניצחון שנחל סיחון על אויבו מואב נזקף לזכות בלעם אשר קנה לו שם של  5.מואב אויבם המשותף
בני מואב . בעל כוחות החולשים לא רק על גורלם של יחידים אלא אף על גורלם של עמים ומלכים

הוא בלק בן  הלוא, עברבמלך מבני מדיין אויבם  ן מהזמל ינולעמוד נגד איומו של ישראל ומ ונרתמ
המלחמה נגד ישראל אינה שבלק סבור היה . כדי שיוכל לגייס את מדיין אל מול בני ישראל, ציפור

משום שמשה מנהיגם של ישראל משתמש בכוחות שלמד מכוהני מדיין בעת , מלחמה ככל המלחמות
בלעם  בלק את זקני מדיין ומואב ושלחם אללפיכך גייס  6.שהסתופף בצל קורתו של חותנו כוהנם

                                                 
: ם על אתר"י ורשב"רש ."לֹו ִלְקרא ַעּמֹו ְּבֵני ֶאֶרץ ַהָּנָהר ַעל ֲאֶׁשר תֹוָרהְּפ  ְּבעֹור ֶּבן ִּבְלָעם ֶאל ַמְלָאִכים ַוִּיְׁשַלח" :ה:כב   1

 ".ַהִהוא ָּבֵעת ְלמֹוָאב ֶמֶלךְ  ִצּפֹור ֶּבן ּוָבָלק) "ד:כב(שנאמר , היה ןובלק ממדיי ".היה משם. בלק של – עמו בני רץא"
 ,"שעה לצורך עליהם מנוהו סיחון שמת כיוןו, היה מדין מנסיכי. למלכות ראוי היה לא ההוא בעת" :י"מפרש רש
  .ח:ראו גם לא

 מקלל היה רעתו עת שהגיע אדם שום של במזל ראותו ובעת, מזלות יודע היה כי, בעיני והנכון" :כח:כב עלע "ראב   2
  ".הרעה באה קללתו בעבור כי, הנמצאים והשומעים הרואים יחשבו המקולל אל הרעה ובבא. אותו

  ."'וגו ֶעְליֹון ַּדַעת ְויֵדעַ  ל- אֵ  ִאְמֵרי ׁשֵמעַ ", טז:כד   3
 סיחון מלחמת י"ע –' וגו ידעתי כי: "י על אתר"רש ."יּוָאר ָּתאֹר ַוֲאֶׁשר ְמבָֹרךְ  ְּתָבֵרךְ  ֲאֶׁשר ֵאת ָיַדְעִּתי ִּכי: "ו:כב   4

  ".מואב את להכות שעזרתו
, בלעם – שליםוהמ יאמרו" :י"מפרש רש ."ִסיחֹון ִעיר ְוִתּכֹוֵנן ָּבֶנהִּת  ֶחְׁשּבֹון ּבֹאּו ַהּמְֹׁשִלים יֹאְמרּו ֵּכן ַעל" :כז:כא   5

 וזהו, לקללו בלעם את ושכר והלך לכבשה יכול סיחון היה שלא – 'חשבון באו ...משלו וישא') ז:כג( בו שנאמר
 ֶּבן ִּבְלָעם ְוֵאת ִמְדָין ַמְלֵכי ֵמֶׁשתח"... ח :וראו לא ".'וגו 'רךמבֹ תברך אשר את ידעתי כי') ו:כב שם( בלק לו שאמר
  ".ֶּבָחֶרב ָהְרגּו ְּבעֹור

  .יג:כבן "מבר ורא   6



 

בקש ממנו לרתום את כוחותיו נגד כדי להחיגר ושתום העין בעל חריגות גופנית ונפשית , המכשף
  . אויבם המשותף ,ישראל

 הדגישו 7שיטה התיאורגיתאת האולם בלעם נקט  ,קסמים בידםכשמוכנים  וגיעהזקני מדיין 
יו קוי לנצח את משה ואלואין סיככאלה בכוחות ש ובינהזקני מדיין . ייםקכוחות אלומ ניזוןשכוחו 
חק משחקי כבוד להאדיר את שמו ואת הונו ושש לקבל יבלעם ש .)ז:י על כב"רש( מהשליחות וופרש

ערך טקסים מאגיים  לשם כך .)י שם יג ואילך"רש( ית לקלל את ישראלקהרשאה האלוהבלילה את 
 הנהפכאה ההשר .לקבל השראה לקללה נתמל שקיף על ישראל עהו 8,בעזרת מזבחות וזבחים

ואולי אין  ,)כג:כג(אין קסם בישראל שתוודה לפניו הובהכזיבו את בלק , רצונוב אלשלהשראה לברכה 
אל  ובני ישראל נסחפ, ואכן 9.ת בני ישראליהקללה תבוא בהזניש בלקללפיכך יעץ בלעם  .קסם כלל

). ט-א:כה( אף עם המדיינים בבעל פעורמכן ולאחר  ,בשיטים עם בנות מואב ולי וזניהשקר האל
מכאן ו, בלעם לקללה תברכנהפכה כך ו ,)ה-ד:כה(יהם קישראל לפני אלו וגפיבעקבות תועבה זו נ

  . שלקסם אין תוחלת לא בקללה ואף לא בברכה
כרקע לתיאור המשווה בין בלעם , בוהטמעת הפרשנות המסורתית תוך לעיל  ללסיפור הפרשה גּו

בלעם למכשף  .חלק מתכונותיול והפכנו מכשףב וניטעהכוחות המאגיים . בין כישוף לנבואה, למשה
כוחות אלו מהעולם העליון ולרתום אותם לצרכיו ולהיות לו למשרתיו אליו כישרון למשוך  היה

אוהב בצע ומגלומן התר אחר שררה , ם הוחדרו בו למרות היותו ראוותןיכוחותיו האיזוטרי. הנאמנים
שש לנבואה  לאעומד משה אבי הנביאים ש, פתיוות מלהציג א 10לעומת בלעם הקוסם המזדרז. וכבוד

כמטלה כ "בדרנבואה מוצגת ה. יו מלהשית עליו משימה זוקואף ניסה להניא את אלו ,ולהנהגה כלל
שהיא נעשית משימה אישית שבה האדם מבטל את נטיותיו וצרכיו  עדהדורשת מהנביא הכשר נפשי 

, כבעל מידות תרומיותרבנו מת בלעם מוצג משה לעו. תיאור זה הפוך לתיאורו של בלעם. לשם שמים
משה רבנו הוא . )א:א 'יהו ;ה:לד' דב( "'עבד ה"מכונה ואף  11,שונא בצע, )ג:יב' במ(ו מכל אדם ענָ 
 –וצדיקים  ,םרשעים מתקיימים על אלוהיה. כפי שכונו גם שאר הנביאים אחריו 12,"היםל-איש הא"

ניצול כוחות עליונים  -  טור שכיוונו מלמעלה למטהקהמאגיה מציבה וֶ  13.יהם מתקיים עליהםקאלו
קטור שכיוונו מלמטה למעלה בבחינת קידוש הנבואה מציבה וֶ  ואילו, לצרכים תחתונים וחילול הקודש

תיאור  ו מהעם פיותיצ ללכרך בד –לעמו  'להביא את דברי ה, הנביא, של איש האלוקיםדו יתפק. החול
לו להטיף  ,פני העם ומנהיגיולא נדרש לעמוד נביהשכן , טובהכפוי ללעתים הפך נתפקידו . יוחובות

אין לו אהדה  ;כבדהוא משלם מחיר חברתי  כך .בחיובים קשים וממעשיו הרעים ולחייב ותוולהניא א
אל פתחו של בלעם הקוסם האלילי משחרים המנהיגים , ומנגד. יהוא פופולארַודאי שאין ּו ,ציבורית

אהדה עקב זאת מ ונהנה, רכיהםויים לצקרותם את כוחותיו האלומשום שהוא  ,מחלים את פניוו
  ):א:כד( וזה לשונו ,ן מבחין בין נבואתו של בלעם לזו של משה"הרמב. ציבורית

 לא משה, 'ל-א אמרי שומע נאום' שנאמר …יודע היה ובלעם, עמו מדבר מה יודע היה לא משה
 עמו מדבר מתי יודע היה ובלעם, 'אליו מדבר') פט:ז לעיל( שנאמר עמו מדבר מתי יודע היה

 המצוו באיזה ןעניי באיזה, עמו מדבר מה יודע היה לא משה כי ...'עליון דעת ויודע' שנאמר
 בלעם אבל, לפניו הרצון כפי אותו המצו ה"הקב והיה לדבור עת בכל מוכן הוא היה אבל, נויצוֵ 
 הרוח עליו להיות נפשו ןומכי ומתבודד והולך בו חפץ שהוא ההוא בדבר ומחשב ןמכווי היה
 חשב אשר ההוא ןבעניי עליו יחול שאם ויודע, בכאן מפורש הוא כאשר לקראתו' ה יקרה אולי
  .אחר ןבעניי לא עמו ידבר

                                                 
  .יםלוקיתיאורגיה היא מאגיה המתבצעת בעזרת כוחות א   7

  .מהלכים האסטרולוגיים של בלעםל רצהתיאור אבן צַ  ,א"ע קה מקור חיים ואר   8 
 אתם אין שבעולם )האומות( המונות כל ניסיםמכ אתם אפילו להם מרא" :א"ע סנהדרין כו ;ה:מיכה ו ;טז:לא   9

 אלו של להיהם- א ,עצה ואשיאכם בואו ,בחור רכב מאות שש שהיו המצרים מן אתם מרובים שמא, להם יכולים
  ".'וגו הוא הזימ שונא

  . "בעצמו הוא שחבש, השורה את מקלקלת שהשנאה מכאן – נואתֹ את ויחבש" :י על אתר"רש, כא:כב   10
 למצרים ןממדיי כשהלכתי אפילו. נטלתי מהם אחד של חמורו לא – נשאתי מהם אחד חמור לא" :טו:זט' לבמי "רש   11

ן "רמב וורא". משלי אלא נטלתי לא, משלהם החמור אותו ליטול לי והיה, החמור על בני ואת אשתי את והרכבתי
  . שם

תרגם " להים- איש הא", "מֹותֹו ִלְפֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת םלִֹהי- ָהא ִאיׁש מֶֹׁשה ֵּבַרךְ  ֲאֶׁשר ַהְּבָרָכה ְוזֹאת" :א:לג' דב 12
  ".'נביא דה" :אונקלוס

 על עומד והנה חולם ופרעה םאלוהיה על מתקיימים הרשעים יוחנן רבי אמר" :קיט רמז ,ויצא פרשתל שמעוני ילקוט  13
ל היאור ומנצל את אלוהיו פרעה עומד ע ."עליו נצב' ה והנה שנאמר עליהם מתקיים ה"הקב הצדיקים אבל היאר

  .לעבדו בנפתולי חייו הקשים' משום שיעקב עומד לפני ה ,ניצב עליו' שהואילו ביעקב נאמר , לבסס את מעמדו



 

הוא פסיבי  .בו ובמעשיו ותתלוי ןת על המקולל או המתברך ואינוהברכה והקללה של המכשף מוטל
 שלא. רת שמים וגורל שאינו ניתן להסרהגזֵ , בעאיתני הט, עליון חהם בבחינת כוו, ואדיש כלפיהם

לא יהיה ראוי  אםו ,המתברך הוא אקטיבי ;הברכה של הנביא אינה ניתנת ללא תנאי ,פטליזם האליליכ
 .גם הנבואה אינה טוטאלית אלא תלויה במקבליה. היא לא תחול עליו ,ויוכשר ככלי לקבלת הברכה
ברכת  14.לכן אף הציוויים המוטלים עליו חסרי תוקף ,האדם להיות בחירין נבואה פטליסטית מונעת מ

, אין קסם בישראלש מכאן .יהםקלפני אלו ובשיטים וניגפ ולקללה לאחר שישראל זנ ההפכנבלעם 
  . וברכה שאינה ניסכת לכלי ראוי אין בה ממש

ל - פרשת בלק מציגה באופן חד ונוקב את דמותו של קוסם הקסמים האלילי המשעבד את הא      
  .יולאלוק המשעבד את רצונו' עבד הולהים - משה איש הא, יהיעל ןרכיו בהנגדה מלאה לבלצ

  

 דע-ר עמוס בר"ד
 הפקולטה למדעי החיים

                                                 
 הוהיית מת היה עצמו על חזקיהו התפלל לא אם והלא ת"וא" :"תדע שהרי"ה "ד ,תוספות ,א"מסכת יבמות נ ע 14

  ."חוטא היה לא אם להיות שראוי מה אלא מתנבא הנביא אין כ"ע אלא ,בטלה נבואה
  


