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                   בלעם משלי -פרק כדפרשת בלק 
ה יד הְלַעִמי; הֹוֵלְך , ִהְנִני ְוַעתָּ ְצָך ,ְלכָּ ה ִאיעָּ ר ַיֲעשֶׁ ם , ֲאשֶׁ עָּ ה ְלַעְמָךהָּ              .ְבַאֲחִרית ַהיִָּמים ,ַהזֶׁ

א  טו לוַוִישָּ ִין.  , ַוֹיאַמר:1ְֹמשָּ עָּ ר ְשֻתם הָּ בֶׁ ם ְבנֹו ְבֹער, ּוְנֻאם ַהגֶׁ -ְנֻאם, ֹשֵמַע ִאְמֵרי טז  ְנֻאם ִבְלעָּ

ְליֹון; ַמֲחֵזה ל, -אֵ  ה, ֹנֵפל ּוְגלּוי ֵעינִָּים. ַדי-שַ ְוֹיֵדַע, ַדַעת עֶׁ ֱחזֶׁ ּנּו ְוֹלא  יז  יֶׁ ה, ֲאשּורֶׁ ּנּו ְוֹלא ַעתָּ ְראֶׁ אֶׁ

ט  ם ֵשבֶׁ ב ִמַיֲעֹקב, ְוקָּ ַרְך ּכֹוכָּ רֹוב; דָּ ֵאלקָּ ַחץ ַפֲאֵתי מֹוָאב, ְוַקְרַקר ּכָּ ִמִיְשרָּ  יח             ֵשת.-ְבֵני-ל, ּומָּ

ה ֵשִעיר יָּה ְיֵרשָּ ה ְוהָּ יָּה ֱאדֹום ְיֵרשָּ יו; -ְוהָּ ה ְוִיְשָרֵאלֹאְיבָּ ֱאִביד  יט .ָחִיל ֹעשֶׂ ְוֵיְרְד, ִמַיֲעֹקב; ְוהֶׁ

ִריד, ֵמִעיר. ת כ  שָּ א -ַוַיְרא, אֶׁ ֵלק, ַוִישָּ לוֲעמָּ ֵלק  , ַוֹיאַמר:2ְֹמשָּ     ְוַאֲחִריתוֹ  ,ֵראִשית גֹוִים ֲעמָּ

ת כא  .ֹאֵבד ֲעֵדי א -ַוַיְרא, אֶׁ לוַהֵקיִני, ַוִישָּ ן  , ַוֹיאַמר:3ְֹמשָּ ָך ֵאיתָּ בֶׁ ַלע, ִקּנֶָׁך.מֹושָּ       , ְוִשים ַבסֶׁ

ִין-ִּכי ִאם כב ֵער קָּ .-ַעד-ִיְהיֶׁה, ְלבָּ ךָּ ה, ַאּׁשּור ִתְשבֶׁ א  כג  מָּ לוַוִישָּ אֹוי, ִמי ִיְחיֶׁה   , ַוֹיאַמר:4ְֹמשָּ

ר; ְוַגם-ְוִצים ִמַיד ִּכִתים, ְוִעּנּו ַאּׁשּור ְוִעּנּו כד  .ל-אֵ ִמֻשמֹו  ם,  כה  .ֹאֵבד ֲעֵדיהּוא, -ֵעבֶׁ ם ִבְלעָּ ַויָּקָּ

ְך  ב ִלְמֹקמֹו; ְוַגםַוֵילֶׁ לָּק, -ַויָּשָּ ַלְך בָּ   ְלַדְרּכֹו.הָּ

                   בעל פעורחטא  -הפרק כ 
ל  א ֵאל, ַבִּׁשִטים; ַויָּחֶׁ ב ִיְשרָּ םַוֵישֶׁ עָּ ל, הָּ אןָּ  ב  מֹוָאב.ְבנֹות -ִלְזנֹות אֶׁ םַוִתְקרֶׁ עָּ ןְלִזְבֵחי , לָּ ; ֱאֹלֵהיהֶׁ

םַוֹיאַכל  עָּ ן, ַוִיְשַתֲחוּו הָּ ד  ג  .ֵלאֹלֵהיהֶׁ מֶׁ ֵאל, ַוִיצָּ ֵאל.'ַאף ה-; ַוִיַחרְלַבַעל ְפעֹורִיְשרָּ  ד                , ְבִיְשרָּ

ר ה ל 'ַוֹיאמֶׁ ת-אֶׁ ה, ַקח אֶׁ ל-ֹמשֶׁ אֵשי -ּכָּ םרָּ עָּ ם ַלההָּ ֹשב ֲחרֹון ַאף', ְוהֹוַקע אֹותָּ ש; ְויָּ מֶׁ ד ַהּׁשָּ -, נֶׁגֶׁ

ֵאל. 'ה ל ה ִמִיְשרָּ ה אֶׁ ר ֹמשֶׁ ֵאל:-ַוֹיאמֶׁ ִדים  ֹשְפֵטי ִיְשרָּ יו ַהִּנְצמָּ  ו   .ְלַבַעל ְפעֹורִהְרגּו ִאיש ֲאנָּשָּ

ֵאל ל ְוִהֵּנה ִאיש ִמְבֵני ִיְשרָּ א, ַוַיְקֵרב אֶׁ ת-בָּ יו אֶׁ חָּ ִנית-אֶׁ לַהִמְדיָּ ה, ּוְלֵעיֵני ּכָּ -ֲעַדת ְבֵני-, ְלֵעיֵני ֹמשֶׁ

ה  ֵאל; ְוֵהמָּ ל מֹוֵעד.ֹבִכיםִיְשרָּ ַתח ֹאהֶׁ ןַוַיְרא,  ז  , פֶׁ ס בֶׁ ן-ִפיְנחָּ ר, בֶׁ זָּ ְלעָּ ם ַאֲהֹרן, ַהֹּכֵהן-אֶׁ ; ַויָּקָּ

ה, ַוִיַקח ֹרַמח ְביָּדֹו. ֵעדָּ ל-ַויָֹּבא ַאַחר ִאיש ח  ִמתֹוְך הָּ ֵאל אֶׁ ת-ִיְשרָּ ה, ַוִיְדֹקר אֶׁ ם-ַהֻקבָּ ֵאת -ְשֵניהֶׁ

ת ֵאל, ְואֶׁ ל-ִאיש ִיְשרָּ ה אֶׁ ִאּׁשָּ ַצר, -הָּ ּה; ַוֵתעָּ תָּ הֳקבָּ ֵאל, ַהַמֵגפָּ ַוִיְהיּו, ַהֵמִתים  ט   .ֵמַעל, ְבֵני ִיְשרָּ

ה ף-ַבַמֵגפָּ ְשִרים, ָאלֶׁ ה ְועֶׁ עָּ    .ַאְרבָּ

ל'ַוְיַדֵבר ה י ה ֵלאֹמר.-, אֶׁ ןיפִ  יא  ֹמשֶׁ ס בֶׁ ן-ְנחָּ ר בֶׁ זָּ ְלעָּ תַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן-אֶׁ ִתי -, ֵהִשיב אֶׁ -ֵמַעל ְבֵניֲחמָּ

ֵאל תְבַקְנאֹו , ִיְשרָּ ם; ְוֹלאִקְנָאִתי-אֶׁ ת-, ְבתֹוכָּ ֵאל, -ְבֵני-ִכִליִתי אֶׁ ֵכן, ֱאֹמר: יב  .ְבִקְנָאִתיִיְשרָּ   לָּ

ת ל-ִהְנִני ֹנֵתן לֹו אֶׁ יו, ְבִרית ְּכֻהַּנת עֹולָּם יג  ם.וֹ ְבִריִתי, שָּ ה לֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחרָּ ְיתָּ ר -ְוהָּ ַתַחת, ֲאשֶׁ

יו-ֵלאִקֵּנא  ֵאל.-, ַוְיַכֵפר, ַעלֹלהָּ ֵאל יד  ְבֵני ִיְשרָּ ת ְוֵשם ִאיש ִיְשרָּ ה אֶׁ ר ֻהּכָּ ה, ֲאשֶׁ ִנית-ַהֻמּכֶׁ -ַהִמְדיָּ

ן לּוא:-ִזְמִרי, בֶׁ ְזִבי ַבת טו  ָאב, ַלִּׁשְמֹעִני.-ְנִשיא ֵבית  סָּ ִנית, ּכָּ ה ַהִמְדיָּ ה ַהֻמּכָּ ִאּׁשָּ   צּור:-ְוֵשם הָּ

ן, הּוא.-ֹראש ֻאמֹות ֵבית ַוְיַדֵבר  טז           ָאב ְבִמְדיָּ

ל'ה ה ֵלאֹמר.-, אֶׁ ת יז  ֹמשֶׁ רֹור, אֶׁ ִנים-צָּ ם, אֹותָּ ַהִמְדיָּ םִּכי ֹצְרִרים ֵהם  יח  ם.; ְוִהִּכיתֶׁ כֶׁ , לָּ

ר ם ֲאשֶׁ ם ִנְּכלּו -ְבִנְכֵליהֶׁ כֶׁ ְזִבי ַבת-; ְוַעלְפעֹור-ְדַבר-ַעללָּ ןְנִשיא -ְדַבר ּכָּ ם, ִמְדיָּ ה , ֲאֹחתָּ ַהֻמּכָּ

ה-ְביֹום הי ַוְיִהי, ַאֲחֵר  א .ְפעֹור-ְדַבר-, ַעלַהַמֵגפָּ  ,ַהַמֵגפָּ

 
  המשך הצווי והבצוע לנקמה -במדבר פרק לא

ל א ה ֵלאֹמר.-ַוְיַדֵבר ה', אֶׁ לִנְקַמת ְבֵני ְנֹקם,  ב  ֹמשֶׁ ִנים; ַאַחר, ֵתָאֵסף אֶׁ ֵאל, ֵמֵאת, ַהִמְדיָּ -ִיְשרָּ

יָך. ל ַוְיַדֵברג  ַעמֶׁ ה אֶׁ ם ֵלאֹמר, -ֹמשֶׁ עָּ ְלצּוהָּ א; ְוִיְהיּו, ַעל ֵהחָּ בָּ ם ֲאנִָּשים ַלצָּ ֵתת -ֵמִאְתכֶׁ ן, לָּ ִמְדיָּ

ן.ה'-ִנְקַמת לֶׁף ד  , ְבִמְדיָּ ף, אֶׁ לֶׁ ה, אֶׁ ה, ַלַמטֶׁ א.-ַלַמטֶׁ בָּ ֵאל, ִתְשְלחּו ַלצָּ ְסרּו ה  ְלֹכל ַמטֹות ִיְשרָּ  ַוִימָּ

ף  לֶׁ ֵאל, אֶׁ הֵמַאְלֵפי ִיְשרָּ א.-ְשֵנים-ַלַמטֶׁ בָּ ף, ֲחלּוֵצי צָּ לֶׁ ר אֶׁ שָּ ה,  ַוִיְשַלח ו  עָּ ף ַלַמטֶׁ לֶׁ ה אֶׁ ם ֹמשֶׁ ֹאתָּ

א: בָּ ת  ַלצָּ ם ְואֶׁ ס -ֹאתָּ ןִפיְנחָּ א, ּו-בֶׁ בָּ ר ַהֹּכֵהן, ַלצָּ זָּ ְלעָּ ה, אֶׁ ש ַוֲחֹצְצרֹות ַהְתרּועָּ  ז         .ְביָּדוֹ ְכֵלי ַהֹקדֶׁ

ה -, ַעלַוִיְצְבאּו ר ִצּוָּ ן, ַּכֲאשֶׁ תה'ִמְדיָּ ל-, אֶׁ ה; ַוַיַהְרגּו, ּכָּ ר.-ֹמשֶׁ כָּ ת ח  זָּ ְרגּו ַעל-ְואֶׁ ן הָּ -ַמְלֵכי ִמְדיָּ

ת ם, אֶׁ ת-ַחְלֵליהֶׁ ת-ֱאִוי ְואֶׁ ם ְואֶׁ קֶׁ תצּור -רֶׁ ת-ְואֶׁ ַבע-חּור ְואֶׁ ן; חֲ -רֶׁ ת, ַמְלֵכי ִמְדיָּ     ְוֵאת ֵמשֶׁ

ן ם בֶׁ ְרגּוְבעֹור, -ִבְלעָּ ב הָּ רֶׁ חָּ   ....בֶׁ

ר טו ה: ַוֹיאמֶׁ ם, ֹמשֶׁ ל  ֲאֵליהֶׁ ם, ּכָּ ה.-ַהִחִייתֶׁ ֵאל,  ֵהן טז  ְנֵקבָּ יּו ִלְבֵני ִיְשרָּ םֵהּנָּה הָּ , ִבְדַבר ִבְלעָּ

ר ה ; ַוְתִהי ְפעֹור-ְדַבר-ַעל ה'ַמַעל בַ -ִלְמסָּ ל יז ה'.ַבֲעַדת ַהַמֵגפָּ ה ִהְרגּו כָּ ל-ְוַעתָּ ף; ְוכָּ ר ַבטָּ כָּ -זָּ

ר כָּ ה ֹיַדַעת ִאיש ְלִמְשַּכב זָּ ר ֹלאיח ֲהֹרגּו. -ִאּׁשָּ ִשים ֲאשֶׁ ר-ְוֹכל ַהַטף ַבּנָּ כָּ ְדעּו ִמְשַּכב זָּ ם.-יָּ כֶׁ  ַהֲחיּו לָּ
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Parashat Balak 

 

The story of Bilam closes with suggestions that caused great harm to the Jewish 

people and were very helpful to our enemies. An examination of Bilam’s final words 

shows the true goals and desires of a dangerous enemy who understood the unique 

qualities of the Jewish people. (We find a similar situation only 70 years ago when 

the Nazi leader – just before committing suicide – wrote about the conscience and 

moral qualities of the Jewish race that he tried to destroy.) 

  

In any case, Bilam’s suggestions led to a terrible sin and a dreadful punishment, 

clarifying to us that the advice of our enemies does not offer us a panacea. 

Oftentimes the damage caused by our enemy’s “love” for us is even worse than the 

wars that they wage against us. 

 

Might this hint to our situation today, as well? 


