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  אדם מסוכסך עם עצמו – בלעם
  

בפירוט . קראתןהפכו לברכות מוקדשת תשומת לב רבה להכנות לנבתוך סיפור קללות בלעם ש
עם  בלעם משוחח שוב ושובו ,מזמין שוב ושוב את בלעם כיצד בלק ת התורהיוצא דופן מתאר

  . יתושואל אותו מדי פעם מה מתרחש בב 'וגם ה, הזקנים שנשלחו אליו
 1:אין כמותו במקרא כולוכמעט מתרחש נס ש, לדרך כאשר סוף סוף יוצא בלעם :דזאת ועו      

פוצה  היאו, קוצף על אתונו המבוהלת, ותובלעם אינו רואה א .עומד בדרכו של בלעם' מלאך ה
מצד רצף ההתרחשויות אין למאורע זה שחשוב להעיר  .תו בלשון בני אדםומשוחחת ִא  את פיה
  .שכן בלעם ממשיך בדרכו אל בלק, נראית לעין השפעה

ות מה פשר הכניסה לפרטי פרטים של ההזמנה מצד בלק וההתלבטוי? מה פשר הדברים      
  ?של האתון הדיבורמה פשר ו ?המרובות לפני ביצועה

 ,בלעם הוא אדם גדול .גד עינינו את דמותו של בלעםהכתוב רוצה להאיר לנשנראה       
   :זמינה עד שהוא יכול לומר לאנשים שבאו אל ביתו כה עם ריבונו של עולם שלו תקשורתוה

- ְׁשבּו ָנא ָבֶזה ַּגם ְוַעָּתה; )ח:כב" (ֵאָלי' פֹה ַהַּלְיָלה ַוֲהִׁשבִֹתי ֶאְתֶכם ָּדָבר ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ה ִלינּו          
  . )יט( ַּדֵּבר ִעִּמי' ּיֵֹסף ה-ַאֶּתם ַהָּלְיָלה ְוֵאְדָעה ַמה

לָֹהי -אֱ ' ִּפי ה-ִלי ָבָלק ְמלֹא ֵביתֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב לֹא אּוַכל ַלֲעבֹר ֶאת- ִיֶּתן- ִאם: "מציאותל ערבלעם ו
  ).יח" (ַלֲעׂשֹות ְקַטָּנה אֹו ְגדֹוָלה

, מושכו לקלל את העםשל בלעם לבו ש היא מדגיש הכתובעיקרית שהנקודה הולם או      
. עצמוהוא מסוכסך עם . הוא קרוע. בלעם איננו צבוע. ותיובעד תשוק נו יכול לעצורובלעם אי

, שנאתו –המבין ואף הרוחני ובין מידותיו המקולקלות , בלבו מתחוללת מלחמה בין הצד היודע
 'אני'מלחמה שבין ה"נראה שפרויד היה מגדיר את המלחמה הזו  .רדיפת הכבוד שלו וחמדנותו

  2.ין הצד הבהמיבין הצד הנעלה וב ;'ליבידו'העליון ובין ה
בלק שולח שליחים לבקש ממנו לקלל את העם שיצא . עובר בלעםשאחר התהליך נעקוב       

בלעם ). ו" (ְּתָבֵרְך ְמבָֹרְך ַוֲאֶׁשר ָּתאֹר יּוָאר-ִּכי ָיַדְעִּתי ֵאת ֲאֶׁשר: "ווה בחנופההבקשה מלֻ . ממצרים
. קי אם יוכל להיעתר לבקשת בלקובינתיים הוא יקבל מסר אלו, מציע לשליחי בלק ללון בביתו

). יב" (ָהָעם ִּכי ָברּוְך הּוא- לֹא ֵתֵלְך ִעָּמֶהם לֹא ָתאֹר ֶאת: "משמעית-בלילה ברורה וחד' תשובת ה
בלעם ). יג" (ְלִתִּתי ַלֲהלְֹך ִעָּמֶכם' ַאְרְצֶכם ִּכי ֵמֵאן ה-ְלכּו ֶאל: "בלעם לשליחיםמודיע עם בוקר 

אך , לכת אתכםאני הייתי רוצה ל :'מבורך ותולה את הסירוב בהמעלים מהם את היותו של העם 
  .גזר עליי' מה אעשה וה

                                                 
 .עדן-מספרת רק על הנחש שדיבר אל האישה בגןהתורה  מלבד אתונו של בלעם   1
  . של האתון בסיפור ואולי זה מקומה הסמלי   2



 2

ֵמֵאן ִּבְלָעם ֲהלְֹך : "והם תולים את הסירוב בבלעם, השליחים אינם מדייקים בדיווח לבלק      
ואולי אף בהבטחה  מהם בלק מעריך שכנראה בלעם מעוניין בשליחים מכובדים). יד" (ִעָּמנּו

ד ַכֵּבד ֲאַכֶּבְדָך ְמאֹ- ִּכי: "ומבטיחמהראשונים לכן הוא שולח שרים נכבדים . גמול ראויל מפורשת
  ). יז" (ּתֹאַמר ֵאַלי ֶאֱעֶׂשה-ְוכֹל ֲאֶׁשר

בתשובתו היטב  מתבטאיםשל בלעם והמלחמה הפנימית המתחוללת בקרבו  אכזבתו      
ִלי ָבָלק -ִיֶּתן-ִאם: "'אונים מול השהוא חסר  היטבודע ימצד אחד הוא . לשליחי בלק המכובדים

 ,אחראך מצד  ,"לָֹהי ַלֲעׂשֹות ְקַטָּנה אֹו ְגדֹוָלה-אֱ ' ִּפי ה- ְמלֹא ֵביתֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב לֹא אּוַכל ַלֲעבֹר ֶאת
ַאֶּתם - ְׁשבּו ָנא ָבֶזה ַּגם ְוַעָּתה: "מנסה בלעם לבדוק אולי בכל זאת ,למרבה הפתעתו של הקורא

  .)יט:כב( "ַּדֵּבר ִעִּמי' ּיֵֹסף ה- ְדָעה ַמהַהָּלְיָלה ְואֵ 
. נענה לבלעם ומאשר את הליכתו' ה 3."מוליכין אותו בה אדם רוצה לילךשבדרך ", ואכן      

 "ָׂשֵרי מֹוָאב-ֲאתֹנֹו ַוֵּיֶלְך ִעם-ִּבְלָעם ַּבּבֶֹקר ַוַּיֲחבֹׁש ֶאת ַוָּיָקם: "מתלהבו תכלל בלעם משתוקק
  .)כא:שם(

   4:"ילקוט מעם לועז"הדרשן ב ו הנאים שלאצטט מתוך דבריפור האתון על סי      
  

ומכאן אנו למדים עד היכן הגיעה רשעתו של בלעם הרשע ותשוקתו הגדולה לעשות רע 
ואין לך אדם בעולם שהיה רואה הסימנים האלה . שהרי ראה הסימנים האלה. לישראל

רבה אחרי לעם שהיה הולך הובפרט ב. ולא היה נותן דעתו עליהם והיה חוזר מדרכו
כשאתונו נטתה מן  ,ובכל זאת לא נרתע לאחור בתחילה .כיוצא בהםניחושים והיה רגיל ב

שכל זה היה , אחר כך כשלחצה רגל בלעם אל הקיר. הדרך הישרה והלכה בדרך עקומה
והנס הגדול ביותר . ה רוצה בהליכתו"רמז שהוא יעצור רגלו מלכתו מפני שאין הקב

 לילך, והיה צריך להוציא מלבו הרעה הגדולה הזו שזמם לעשות .ילה לדברשאתונו התח
שהיה ) דיבור האתון(ולכל הפחות על הדיבור הזה  ...ה"ולקלל את ישראל נגד רצון הקב

והוא לא נתן דעתו לכך כאילו אין זה . עניין יחיד בעולם היה צריך לתמוה ולהשתומם
אלא שאכזריותו הייתה . דבר איש אל רעהווהתחיל להתווכח עם החמור כ, כלום בעיניו

שרצה לקלל את ישראל עד , רבה כל כך ושחיתות טבעו ותאוות הבצע שלו גדולים כל כך
   .שלא חשב בכל אלו הדברים

  

ובין רצונו העז ללכת  בין יכולתו של בלעם לפענח את המסרעל הפער שכאן הדרשן עמד 
  .את ישראל ולקלל

ל מגדירים את ההבדלים בין "להבין מדוע חז אפשרלעם בעקבות קריאה זו של סיפור ב
  :)כב, אבות ה( ווקא בתחום המידותבלעם ובין אברהם אבינו ד

   

כל מי שיש בו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו ושלושה דברים אחרים 
מתלמידיו של אברהם  עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה. מתלמידיו של בלעם הרשע

  .תלמידיו של בלעם הרשעעין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מ. אבינו
  

תואמת את נטיית לבו ) זט:לא' במ(ן שבנותיהם יזנו עם בני ישראל יגם עצתו של בלעם למדי
  .שכן הוא נענה לו בכל לבו, בלעם מכיר את כוחו של היצר. ליצרים ולתאוות

  

 הרר יעל צֹ"ד
  ך"המחלקה לתנ

                                                 
  .יב, במדבר רבה כ – ה להליכת בלעם עם השליחים"ל על הסכמתו של הקב"דברי חז   3
חיברו בלשון לאדינו הדיין , תורה נביאים כתובים אוצר האגדה הפירושים וההלכה על, ילקוט מעם לועז   4

  .ג"רפ' עמ, סימן נה ,ח"תשכמתוך מהדורת ירושלים . ל מגדולי רבני קושטא"המצויין רבי יצחק מאגריסו זצ
 


