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 ""משה כתב חמישה ספרי תורה וחזר וכתב פרשת בלק ובלעם
 שמעון אליעזר הלוי ספירו

 
מהן מבניות, הנוגעות לעניין  –כד( היה מלווה תמיד בכמה קושיות לא פשוטות -סיפור בלעם )פרקים כב

ופן חיבורו, ומהן פנימיות, הנוגעות לעלילת הסיפור ולאותנטיות של הדמויות. הסיפור כולו, לאופייו ולא
מופיע בספר במדבר כאחד מן המאורעות שקרו ממזרח לירדן, והוא אכן מסופר מנקודת הראייה של מלך 
מואב: מה הוא חשב, איך הזמין את בלעם, הקוסם מארם נהריים, ומה אמר אלוקים לבלעם. הקושיה היא 

מובן מניין כל המידע הזה למשה, הרי הוא לא היה מעורב בכל הסיפור. ואם נאמר שהמידע הגיע אליו כ
בדרך נבואה, היה צריך להיות בכתוב רמז כלשהו לכך, כמו בשאר ההתגלויות הנבואיות. ואולי הקושי הזה 

 ן. ונחזור אליו להל 1עומד ביסוד המאמר המעורפל של חז''ל המובא בכותרת לעיל,הוא ש
בסיפור עצמו הקשיים הם, כידוע: למה אמר אלוקים לבלעם לא ללכת עם שליחי בלק, וכשהם חזרו 

לו ללכת? מה בא ללמדנו סיפור כה מוזר של מאורע כמו אתון היודעת לענות לרוכבה? ואיך נבין את  התיר
ניין מתמקד עקשנותו של בלק לבנות שוב ושוב מזבחות כדי שבלעם יקלל את ישראל? אבל הנושא המע

של בלעם. חז"ל כבר דנו אותו כ"רשע" בעל אישיות מושחתת )אבות ה:כב(, ואיך יכול  וובאישיות ובאופי
אדם כזה להיות נביא ששורה עליו "רוח אלוקים" )כד:כב(? כדי לפתור את הבעיות הללו יש להבין תחילה 

לעוג על האמונות הטפלות של הרוח המנחה של הפרשה. נראה לי שהמטרה היא לאת את המטרה הכללית ו
ולכן הרוח המרחפת על כל הסיפור היא  2אותו הזמן, הכוללות כישוף, קסמים ועבודות אלילים למיניהם.
 אירוניה, והגישה הכללית אינה רצינית בעליל, כפי שנראה להלן.

נם כשסרב בלעם ללכת עם שליחי בלק בטענה שזה מה שציווה עליו אלוקים, מן הסתם חייכו הם בי
בין עצמם בהנחה שבלעם בדה זאת מלבו כדי להעלות את המחיר. כשחזרו השליחים והציעו תשלום ל

מכובד, דיווח בלעם שבפעם הזאת התיר לו אלוקים ללכת! ברור שבלעם היה מבולבל, אבל המשלחת 
קים מטרת  השינוי בהוראות של אלוואכן, הבינה היטב מה קרה, וכך התחזקה דעתם שבלעם הוא שרלטן. 

ת ֶעְליֹון לבלעם הייתה לערער את תחושת הביטחון העצמי שלו, שהרי התהלל שהוא "ֹיֵדע   ע  " )כד:טז(, ד 
אבל גם להגביר את הציפיות של בלק שחשב שמי שתובע מחיר כה גבוה בוודאי יעשה כנדרש. לכן לחץ 

  3הוא על בלעם לנסות לקלל את ישראל שוב ושוב.

                                                           
 ( ד"ר שמעון אליעזר הלויShubert ספירו הוא בעל קתדרה ע"ש אירווינג סטון במרכז ללימודי יסוד ביהדות. לאחרונה )

 .Aspects of Rabbi Joseph B. Soloveitchik's Philosophy of Judaism (Ktav,2009) יצא ספרו
תורה הספרי  תאת שאר חמש סייםפירושו הפשוט הוא שפרשת בלעם נכתבה רק אחרי שמשה ירושלמי, סוטה פרק ה.   1

ולא כתוב  ,(:א "משה כתב ספרו ופרשת בלעם" )בבא בתרא ידיבבלי הה. הגרסה בתלמוד אותהאחרי כן וכתב  "וחזר"
להדגיש שאף על פי ש"אינן צרכי משה וסדר מעשיו" כלל הוא אותה בתורה. לפי  ל"חזקשו בי (שם)י "לפי רש ."וחזר"

 ואבד.  ,"והאריך בה יותר" ,על בלעם שכתב משה אחרספר  זכירהא הגמרא מ"הריטב
2
א "מל)של אליהו בנביאי הבעל  ומאבק ונגד עבודת אלילים. ראשל התורה לעג וצחוק היו כלי נשק יעילים במלחמתה   

ְלִתי  ה'במכות שהביא  גם (.כ-ט:מד 'יש ;כא-יט:יח ל  על פרעה ועל מצרים היו צלילים של לעג. על הפסוק "ֲאֶשר ִהְתע 
ִים" )שמ  י "שיחקתי"."י:ב( אומר רש 'ְבִמְצר 

א ל, אלויכול, היודע הכ-ציג עצמו ככלהלא קרא אותו בשם וגם לא ה'  ת:ה אישייתהילא של אלוקים לבלעם  תגלותהה  3
המשלחת של בלק, אמר לו אלוקים: "ֹלא ָתֹאר  תמטראת בלעם הסביר אחרי ש .)כב:ט( "ָהֲאָנִשים ָהֵאֶלה ִעָמְך? ִמישאל "

 בזההיה די המשימה בלתי אפשרית.  .כלומר אין טעם ללכת לקלל ,ָהָעם ִכי ָברּוְך הּוא" ולכן "ֹלא ֵתֵלְך ִעָמֶהם" )כב:יב(-ֶאת



2 

 

ְרבוֹ  ההצגה של מלאך המופיע בדרך " )כב:כג( ואתון מדברת נועדו להשפיל עוד את ְשלּוָפה ְבָידוֹ  "ְוח 
בלעם בעיני המשלחת; הנה, האתון הזאת יכולה "לראות" מה שבלעם הקוסם המפורסם, שכינה עצמו 

י ֶיֱחֶזה ... ֲאֶשרָהָעִין)פתוח(  "ְשֻתם ד  ֲחֵזה ש  מעשה האתון כל  ינו יכול לראות! לדעתי התרחשד( א-" )כד:גמ 
רוגז מכה את הלראות איך בלעם  השתוממומשלחת ההולכים לפניו לאחור, פנתה וכש 4,בדמיונו של בלעם
ֶחֶרב -ֶיש הקוסם הזה, שכוחו הקטלני בפיו, אומר "לּו את וושמע ,סיבה נראית לעין אללאתונו האומללה 

ְגִתיְך ָתה ֲהר  אותו כ"רשע", אולם בטקסט הוא מופיע רק  חז"ל אמנם מתארים 5" )כב:כט(.ְבָיִדי ִכי ע 
כ"מקצוען", מוכן לקלל או לברך כל איש, ואין אזכור של עבודת אלילים בפעולותיו או בדיבוריו. לאִמתו 

לפי  6בלי קשר לאלים.מדעית, -מעין פסאודושל דבר, באותה תקופה נחשב כישוף כזה כחכמה בפני עצמה, 
את ההגבלות נות קיבדילפני בלק יאר תמה שאמר לו אלוקים, וציית לכל  ,הכתוב התנהג בלעם ביושר

האירוניה הגדולה היא שאיש לא האמין לו, משום שלפי ההבנה הקונבנציונלית כוח  .שהטיל עליו אלוקים
הקוסמים הוא שהם יודעים כיצד לעקוף את האלים. אף אם נאמר שבאותו רגע לא נראה בלעם כ"רשע", 

בלעם לדרגה נמוכה של  זכה יצד ייתכן שהפך פתאום לנביא? לפי הרמב"םהרי גם לא היה "צדיק", וכ
כלומר היזמה והמילים באו מבלעם, והשראת אלוקים רק עזרה לו  7נבואה הנקראת "רוח הקודש",

שמחשבותיו יקבלו ביטוי מדויק ויפה. מכאן שכל מה שיצא מפי בלעם מהמשל הראשון ועד האחרון היה 
 , לדעתו,הוא שהראשונים הגיעובין שני המשלים הראשונים לשני האחרונים ברוח הקודש, וכל ההבדל 

 יו אלה מילותיו שלו.ואילו בשני האחרונים ה, )כד:א( כלי הקסמים שלו באמצעות
את תוכן המשלים נמצא שבדרך כלל אינם אלא הערות ידידותיות, אך אפשר לכנותם  נבחןכש

מותו, שהיו אבחנות נבואיות על בניו יותר מברכות במובנן  "ברכות", כמו הברכות שנתן יעקב לבניו לפני
ְך ֹאָתם הרגיל: "ִאיש " )בר' מט:כח(. מעניין שאין בכתוב אפילו רמז שבלעם ביקש לקלל ֲאֶשר ְכִבְרָכתֹו ֵבר 

את ישראל אחרי שהתגלה אליו אלוקים, וכאן מגיעים לבעיה שפתחנו בה: איך הגיעה פרשת בלעם להיות 
 ו(:-ר במדבר? ועוד, לאור הנאמר קשה להבין את תיאור העניין שנתן משה בספר דברים )כג:החלק מספ

ר ָעֶליָך ֶאת" ֲאֶשר ָשכ  ְלֶלךָ  עֹורבְ -ִבְלָעם ֶבן-ו  ִים ְלק  ם נ ֲהר   ִבְלָעם-ֶאל ִלְשֹמע  ֹלֶהיָך -ָאָבה ה' אֱ -ְוֹלא .ִמְפתֹור ֲאר 
ֲהֹפְך ה' אֱ  י  ְקָלָלה-ֹלֶהיָך ְלָך ֶאת-ו  "לשמוע אל בלעם"? הרי צריך היה לומר  ."ֹלֶהיָך-ִלְבָרָכה ִכי ֲאֵהְבָך ה' אֱ  ה 

לא יצאה אל  ך היאהייתה כוונתו של בלעם, אאולי זו אמנם  " מדובר?קללה"! ובאיזו "בלק"לשמוע אל 
ת בני בנות מואב ומדיין אפיתו המפתח לתעלומה הזאת נמצא במה שקרה לאחר מכן. אחרי ש .הפועל

. בין רבשלל , ניצחו ולקח יצא צבא ישראל למלחמה נגד מדיין ,ישראל לחטוא בבעל פעור )במ' ל"א(
רק לשער למה חזר  אפשר" )לא:ח(. ְבעֹור ָהְרגּו ֶבָחֶרב-ִבְלָעם ֶבן החללים היו מלכי מדיין, וכתוב: "ְוֵאת

מדיין איך להכשיל את ישראל בבעל  שבלעם הוא שנתן עצה למלכיבישראל הייתה מסורת  8בלעם לאזור.
רש"י שם(. מכל מקום, הנקודה החשובה היא שבלעם היה במדיין באותה עת, ופעור )במ' לא:טז 

והישראלים היו בקשר ִעמו. היום אנו יודעים שבלעם בן בעור היה דמות עממית מוכרת ונודעת ברבים 
יין, הוא סיפר להם את מה שקרה לו בלעם במדהיה לדעתי, כאשר  9בממלכות העתיקות בעבר הירדן.

פינחס ִאתו לפני מותו( דיבר במואב ואף פרסם את המשלים שלו. כל המידע הזה הגיע לפינחס )ואולי 
דל החסד והמלחמה לקרב במדיין. פינחס מסר את המידע למשה, וזה הבין מיד את ג-כשהיה הכהן משוח

ולם מכיר את ייחודו של עם ישראל כעם ה'. קידוש ה' שבו, שחכם מאומות העאת לישראל, ו ה'שעשה 
וכתב פרשת בלעם ובלק", אולי הכוונה כתב מחדש את סיפור בלעם, כדי להוסיף ואולי לפרש חזר "משה 

 מה שכבר אמר בנאום שלו בספר דברים, והכניסה למקומה בספר במדבר. ואין מוקדם ומאוחר בתורה.

                                                                                                                                                                                          
ִלְקֹרא ְלָך ָבאּו ָהֲאָנִשים קּום ֵלְך ִאָתם -שנית ואמר: "ִאםבאלוקים לבלעם התגלה כשחזרה המשלחת,  כדי לשים קץ לעניין.

ְך ֶאת ָדָבר ֲאֶשר-ְוא  ֲעֶשה" )כב:כ(-ה  ֵבר ֵאֶליָך ֹאתֹו ת  ולא אאפשר  ,שעם ישראל ברוך אמרתיאם אחרי ש' :הפירוש הוא .ֲאד 
לך  ?!יהי כן, ונראה דבר מי יקום ,מיש להזמין את בלעם ולהעמידו בתחרות עִ עליהם, אתה בלק מתעק חולכל קללה לל

המידע הזה וישראל,  עללו אלוקים קורא יודע שמעולם לא דיווח בלעם למשלחת מה שאמר שההאירוניה היא  'עמהם!
 לא הגיע לבלק!  
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