
 
 

 
 

 בס"ד

1275 מספר, חתשע" ,בלק פרשת   
 

דֹוְקס רָּ  בלעם והפָּ
עמיהוד סלומון

הגיבור הראשי של פרשת "בלק" הוא דווקא 
 בלעם. 
 ,היה בלעם? חז"ל מרבים לדבר בגנותו מי

ומכנים אותו "בלעם הרשע", אך אם נקרא רק 
שהוא להפתעתנו,  ,את פסוקי התורה, נגלה

אינו מכונה "רשע" אפילו פעם אחת. אדרבה, 
, הקוראלאורך כל הפרשה  בלעם מתגלה לעיני 

כמי שפעם אחר פעם אינו עושה שום פעולה 
 לוהים. -ללא קבלת רשות מא

יתרה מכך, באופן עקבי הוא הודף את 
ן בקשותיו של בלק ומכריז: "ִאם ק ִלי ִיתֶּ לָּ  בָּ

ף ֵביתוֹ  ְמֹלא סֶּ ב כֶּ הָּ ת ַלֲעֹבר אּוַכל ֹלא ְוזָּ ' ה ִפי אֶּ
י-א   ה ַלֲעׂשֹות ֹלהָּ ה" )כב:יח אוֹ  ְקַטנָּ ואכן,  .(ְגדֹולָּ

הוא עומד בנאמנותו לאלוקים ואינו מקלל את 
בני ישראל, אלא מברך ומשבח אותם, וחלק 

 אימצנו לתפילתנו היומית )"ַמהאף מברכותיו 
יָך ֹטבּו לֶּ   1במ' כד:ה(. -ַיֲעֹקב"  ֹאהָּ

מתעקשים לדרוש אותו אם כן חז"ל מדוע 
 ,לגנאי, לייחס לו מידות מגונות ואופי מושחת

 התואר "בלעם הרשע"? ולהעניק לו את 
אומנם, אנו מוצאים ביטוי של כעס כלפי 

 הּוא" )במ' הֹוֵלְך ִכי ֹלִהים-א   ַאף "ַוִיַחר בלעם:
מדוע חרה  ;אך זה עצמו אומר דורשני ,(כב:כב
? הרי בלעם שאל את רשותו, וקיבל את 'אף ה
ללכת. משמע, בלעם מסתיר מניע  תוהסכמ

 .בכעסו חושף את כוונותיו לוהים-נסתר, והא
נראה, שסיפורו של בלעם הוא "סיפור 
ההיתממּות הגדול", הוא מתאמץ לשמור על 
תדמיתו כ"צדיק" המקיים את רצון קונו, 
 ומשום כך הוא אינו ממרה את פי ה' בפירוש

, אך "מאחורי הקלעים" הוא משתדל בכל ובגלוי
כוחו להגשים דווקא את שאיפותיו ומאווייו 

 ם.האישיי
תחת הערפל הזה, בלעם מסתיר את 

. אומנם, הייתה זו שראלשנאתו הגדולה לי

                                                      
" כנסת ישראל"רב קהילת  -הרב עמיהוד סלומון  * 

ועורך העלון , ראש בתי מדרש בעיר, פתח תקוה
 ".בטוב טעם"

כתב האשמה היחיד המפורש בתורה כלפי בלעם   1
בנות מואב בהמייחס לו את העצה להחטיאם 

ה ֵהן": "מטות"מופיע בפרשת ובפעור,  יּו ֵהנָּ  הָּ
ֵאל ִלְבֵני ם ִבְדַבר ִיְׂשרָּ ר ִבְלעָּ  ְדַבר ַעל' ַבה ַמַעל ִלְמסָּ
ה ַוְתִהי ְפעֹור  (.טז:לא' במ'" )ה ַבֲעַדת ַהַמֵגפָּ

ישראל, אך עם היוזמה של בלק  לקלל את 
"התפרץ לדלת  זו למעשה, בלק בבקשתו

יותר  אףבלעם שנא את בני ישראל  ;פתוחה"
לשמור על תדמית לו אלא שהיה חשוב  2מבלק,

מוכן להודות לא היה אובייקטיבית, ומשום כך 
 בשנאתו בפה מלא. 

המחרחרים ריב  ,צביעותם של בלק ובלעם
ומלחמה, באה לידי ביטוי בהודעת הגינוי  

ְך ם המופיעה בדברי רש"י: "ַוֵילֶּ ק ִעם ִבְלעָּ לָּ  בָּ
 אנשים שווקים מלאה עיר -ֻחצֹות  ִקְרַית ַויָֹּבאּו
 שלא -ורחם  ראה לומר:, בחוצותיה וטף ונשים
במ' כב:לט(. בשם הצדק אלו" ) יעקרו

, ישראל והרחמים, הם משחירים את פניהם של
ומצדיקים את  ,מציירים אותם כאכזריים

 רצונם להשמדת ישראל.
ְקִטיִבי" של בלעם,  בשונה מה"צדק  הֵסלֶּ
פורחת ועולה דמותו רבת ההוד של אברהם 

כלפי  יתלוה-אהאבינו. כאשר הוא נחשף לגזרה 
אנשי סדום ועמורה החטאים, אברהם אינו 
עומד מנגד, וממהר להתפלל ולבקש על 

 ,לוהיו בתחינה-הצלתם. הוא פונה אל א
הצדיקים:  זכותלעשות צדק ולרחם עליהם ב

ל "ֲהֹשֵפט ץ כָּ ָארֶּ ה ֹלא הָּ ט?" )בר'  ַיֲעׂשֶּ ִמְשפָּ
יח:כה(. הנה לנו הצדק של אברהם, השונה 

שמטרתו מוות  ,םבתכלית מהצדק של בלע
 וחורבן לעם אחר.
 ,בארת המשנה באבות )ה:יט(תעל פי זה מ

המציגה דווקא את אברהם כַאְנִטיֵתזָּה לבלעם: 
 הללו, דברים שלשה בידו שיש מי "כל

 דברים ושלשה אבינו. אברהם של מתלמידיו
 טובה עין הרשע. בלעם של מתלמידיו אחרים,

 של מתלמידיו -שפלה  ונפש נמוכה ורוח
 ונפש גבוהה ורוח רעה עין אבינו, אברהם
 הרשע". בלעם של מתלמידיו -רחבה 

מעניין למצוא דווקא את קווי הדמיון בין 
בלעם ההולך עם שרי מואב, לבין אברהם 

                                                      
': לכך נוכל למצוא בדבריו של בלעם להביטוי   2

ק" לָּ ן בָּ ְך ִצֹפר בֶּ לֶּ ַלח מֹוָאב מֶּ י שָּ ם ִהֵנה. ֵאלָּ עָּ  הָּ
ת ַוְיַכס ִמִמְצַרִים ַהֹיֵצא ץ ֵעין אֶּ ָארֶּ ה הָּ ה ַעתָּ  ְלכָּ
ה בָּ ם אּוַכל אּוַלי ֹאתוֹ  ִלי קָּ חֶּ " ְוֵגַרְשִתיו בוֹ  ְלִהלָּ

, העולם מן - ְוֵגַרְשִתיו: "פירשרש"י ו(, יא-י:כב)
נּו' אלא אמר לא ובלק ְרשֶּ ץ ִמן ַוֲאגָּ ָארֶּ  איני -' הָּ

 שונאם היה ובלעם, מעלי להסיעם אלא מבקש
 ".מבלק יותר



  

2 

 ַוַיְשֵכם" ההולך לעקוד את בנו. באברהם נאמר:
ם הָּ ר ַאְברָּ ת ַוַיֲחֹבש ַבֹבקֶּ ת ַוִיַקח ֲחֹמרוֹ  אֶּ  ְשֵני אֶּ
יו רָּ ק ְוֵאת ִאתוֹ  ְנעָּ ְבנֹו" )בר' כב:ג(, ובבלעם:  ִיְצחָּ

ם" ם ַויָּקָּ ר ִבְלעָּ ת ַוַיֲחֹבש ַבֹבקֶּ ְך ֲאֹתנוֹ  אֶּ  ִעם ַוֵילֶּ
ֵרי  מֹוָאב" )במ' כב:כא(.  ׂשָּ

לפנינו תמונה דומה: שני אנשים יוצאים 
לדרכם, שניהם משכימים קום, זה חובש את 

ם הולכים חמורו וזה חובש את אתונו, שניה
לוהים, זה הולך להניף את -בעקבות הוראה מא

המאכלת על צוואר בנו, וזה הולך לברך את 
 ישראל.

כמו כן, שניהם מצוותים אליהם בני לוויה. 
ת באברהם נאמר: "ַוִיַקח יו ְשֵני אֶּ רָּ ִאתֹו",  ְנעָּ
 אדם שאין, ואליעזר ופירש רש"י: "ישמעאל

אנשים". גם  שני בלא לדרך לצאת רשאי חשוב
 ַעל ֹרֵכב מציין )במ' כב:כב(: "ְוהּוארש"י בבלעם 

יו ּוְשֵני ֲאֹתנוֹ  רָּ  חשוב לאדם מכאן -ִעמֹו  ְנעָּ
 לשמשו". אנשים שני עמו לדרך יוליך היוצא

 על ידי השטן, "ַוִיְתַיֵצבנעצר בדרכו, בלעם 
ְך ה' ַמְלַאְך רֶּ ן ַבדֶּ טָּ לֹו". וכן מצינו באברהם  ְלׂשָּ

שנעצר על ידי השטן בדרכו לעקדה, כמבואר 
 השטן במדרש תנחומא )ורשא וירא כב(: "קדמו

 מעליו זקן וכו' הלך כדמות לו ונדמה בדרך
 ממנו קבלו שלא שראה לבחור וכו' כיון ונדמה
 גדול". נהר לפניהם ונעשה הלך

את חושף  רש"יכל הדמיון החיצוני,  יאחר
תי ביניהם. באברהם הוא מפרש: ההבדל המהו

 בעצמו הוא - למצוה. ַוַיֲחֹבש נזדרז -"ַוַיְשֵכם 
 מקלקלת שהאהבה, מעבדיו לאחד צוה ולא

ת השורה". לעומתו אצל בלעם: "ַוַיֲחֹבש  אֶּ
, השורה את מקלקלת שהשנאה מכאן - ֲאֹתנוֹ 

 כבר רשע, הקב"ה: אמר. בעצמו הוא שחבש
 אביהם". אברהם קדמך

גם אם כלפי חוץ המעשה נראה דומה, 
שאלת המניע היא החשובה. אצל אברהם, יודע 

שהמניע הוא אהבת ה', מעיד עליו תעלומות 
 המניע הוא שנאת ,ואילו אצל בלעם "הצבוע"

הוא איננו הולך כדי לקיים את רצון ה',  ישראל;
 אלא כדי לממש את שנאתו.

בין דמותו של בלעם ללבן גם חז"ל חיברו 
)קה ע"א( זיהו את לבן  הארמי. בסנהדרין

 הוא, בעור הוא: הארמי כאביו של בלעם: "תנא
התרגום ו הארמי", לבן הוא רשעתים כושן

המיוחס ליונתן בן עוזיאל בפרשתנו )כב:ה( 
ן בָּ ם".  הּוא ֲאַרִמי הגדיל לומר: "לָּ  ִבְלעָּ

מה הקשר בין הדמויות? לדברינו, המכנה 
 ר.המשותף שביניהם הוא השק

שמו של לבן מביא לידי ביטוי את 
הצביעות שלו. מדוע נקרא בשם זה? מבואר 

ה במדרש )בר"ר ן ּוְשמוֹ  ָאח ס:ז(: "ּוְלִרְבקָּ בָּ  לָּ
 -לשבח  אמר: יצחק רבי -כד:כט(  ')בר

ן - לגנאי אמר: ברכיה רבי, ַפְרדֹוכֹוס  ְמלּובָּ
 ברשע". 

 ומהו השבח?  3מהו ַפְרדֹוכֹוס?
מסכימים על רשעותו של  נראה, כי כולם

לבן, אלא לרבי ברכיה שמו הוא שלילי במהותו 
ן - ברשע, ולרבי יצחק "לבן" הוא דימוי  ְמלּובָּ

חיובי, אלא שבעקבות שקריו ורמאותו, הכתוב, 
ה, ִאירֹוְניָּ ב -או אנשי המקום, מכנים אותו לבן 

באופן הפוך ממה שהוא באמת, כעין לשון "סגי 
ד רָּ אולי שֹוְקס" )ַפְרדֹוכֹוס(. או נהור", וזהו ה"פָּ

הוא הסתיר את רשעותו ושקריו, והתעקש 
ה. ההסתרה ילהדביק לעצמו תדמית לבנה ונקי

דֹוְקס מול  רָּ יצרה סתירה, תדמיתו היוותה פָּ
בּוַע, גם הוא  אישיותו. כמו האיש המכונה צָּ

 צבוע בלבן.  -נקרא "לבן" 
 

 
 יוסף עופר' פרופעורך: 

 רחל הכהן שיף: עורכת לשון

יוצא לאור על ידי הפקולטה למדעי  הדף השבועי
 היהדות ולשכת רב הקמפוס

 לתורה ולמדע בסיוע קרן הנשיא
 יש לשמור על קדושת העלון          
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אולי כוונתו שלבן היה מה שמכונה היום , הלבן
ן"  ?שבכךמהו השבח : אך עדיין יש להבין  ",ַלְבקָּ


