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בלעם
שיעור בהתחכמות, בחיפוש חלופות, ובדביקות במטרה

אם שמים לב לפרטי הסיפור המקראי אודות בלעם בן בעור מתבהרת תמונה מעניינת אודות מהלכיו המתוחכמים
 והמחושבים היטב לקידום מטרתו הבסיסית להרע לעם ישראל. 

 

בקביעה מעניינת  כדי שיבוא לקלל את עם ישראל הוא מבסס את בקשתו  צפור שולח מלאכים לבלעם  בן  כשבלק 
שמלכתחילה משמיטה מתחתיו של זה את התירוץ כאילו אין בכוחו לעשות זאת:

 

ַוֲאֶׁשר ָּתֹאר יּוָאר" ֵאת ֲאֶׁשר־ְּתָבֵר ְמֹבָרך ָיַדְעִּתיִּכי ":  במדבר, כ"ב, ו'
"כי ידעתי וגו': על ידי מלחמת סיחון שעזרתו להכות את מואב":  רש"י 

 

בשלב הזה בלעם עושה חושבים. במקרה סיחון הוא יכול היה לפעול על דעת עצמו מבלי לבקש רשות מאלוקים - שהוא
נביאו היה - כי מדובר היה במלחמה בין שני עמים מעומות העולם. אבל במקרה המיוחד הזה מדובר היה בבקשה לקלל 

" לה' :עם סגולהאת עם ה', שידוע היה לו שהוא "
 

ֶהי "ִּכי ַעם ָקדֹוׁש ַאָּתה   ':דברים, ז',ו ֶהי ַליהָוה ֱא ֲאֶׁשר ִמֹּכל ָהַעִּמים  ְלַעם ְסֻגָּלה ִלְהיֹות לֹו  ְּב ָּבַחר ְיהָוה ֱא
        ַעל־ְּפֵני ָהֲאָדָמה"

 

בתקוהעמדו פה לרשותו של בלעם שתי חלופות: לסרב לאלתר לבקשת מלאכי בלק או לחכות ולשמוע מה ה' יאמר לו... 
שאולי, מפני איזשהו חיסרון/פגם בעם ישראל, ה' ירשה לו לקלל אותו. ובחכמתו הגדולה בלעם אפילו חישב צעד אחד

" :ָאָרה־ִּלי  "קדימה למקרה שה' יאסור עליו ללכת. מלאכי בלק הראשונים השתמשו בלשון
 

  ֶאת־ָהָעם ַהֶּזה"ָאָרה־ִּלי  "ְוַעָּתה ְלָכה־ָּנא  :במדבר, כ"ב, ו'
 

אך כשה' שואל אותו (שאלה לגמרי מליצית, כמו במקרה אדם הראשון שנחבא בגן עדן, שהיתה מיועדת רק כדי לבחון 
":האנשים האלה לא ידע מי הם " כאילו מה תהיה תשובתו), 

 

" :פסוק ט'  "ַוּיֹאֶמר ִמי ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ִעָּמ
 

 כדי להערים על ה': "ָקָבה־ִּלי "בלעם בוחר לשקר, לשנות את דבריהם המקוריים של מלאכי בלק, ולהשתמש במילה
 

 ֹאתֹו"ָקָבה־ִּליְלָכה  "ַעָּתה  :פסוק י"א
 

":ָאָרה"יותר חזק מ- ָקָבה"  "המונח 
 

."נוקב ומפרש" שהוא ָאָרה לי  "קבה לי: (במדבר רבה) זו קשה מ-" :רש"י על פסוק י"א 
 

בלעם תכנן אם-כן לעצמו חלופה: במקרה שה' יאסור עליו ל-קבה אז לפחות תשאר לו החלופה הפחות קשה ל-ארה.
 

אך ה' לא נפל בפח - כביכול - כי ידע כמובן בדיוק באיזה ביטוי השתמשו מלאכי בלק ובתשובתו לבלעם השתמש דווקא
":ָתֹאר "במונח

 

 ֶאת־ָהָעם" ָתֹאר"לֹא   :פסוק י"ב
 

, אז על אחת כמה וכמה יהיה אסור ארהה' קלקל בזה במילה אחת את ההתחכמות של בלעם... כי אם כבר נאסר עליו ל- 
!קבהלו ל- 

 

למרות סירובו של ה' לתת לו ללכת עם המשלחת הראשונה, עם הגעת המשלחת השניה (היותר מרובה ויותר מיוחסת 
מקודמה) הייתה לבלעם שוב האפשרות לסרב לאלתר ללכת אתם. אך בגלל רצונו העז להרע לעם ישראל (ומה עוד 

...) בלעם מחליט לנסות את מזלו פעם נוספת... והנה פלא: ה' נעתר לבקשתו תשלום מכובד מאד שאפילו הובטח לו על זה 
ומאשר לו הפעם ללכת עם מלאכי בלק, אך בתנאי מגביל אחד:

"ַתֲעֶׂשהֶאת־ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־ֲאַדֵּבר ֵאֶלי ֹאתֹו  "ְוַא  :פסוק כ'
 

כמו לדוגמה במקרה של משה במעמד הסנה " תדבר"את הדבר אשר אדבר אליך אתו לכאורה היינו מצפים שה' יאמר לו 
הבוער:

 

"ְּתַדֵּבר ְוהֹוֵריִתי ֲאֶׁשר  "ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה ִעם־ִּפי  :שמות, ד', י"ב
 

,קבהכנראה מורה לו לא לנסות להתחכם ולהרע לעם ישראל באיזושהי דרך אחרת: אם לא ל- " ַתֲעֶׂשה "השימוש בפועל 
 משלו כפי שנראה עצהאז... אפילו לא לתת עצה איך לחבל בעם ישראל למרות הכל, דוגמת "רק" מתן  ,ארהואפילו לא ל- 

בהמשך.
 



אך כשבלעם קם והולך עם שרי מואב ה' כועס עליו...
  

ִהים ִּכי־הֹוֵל הּוא"  :פסוק כ"ב  "ַוִּיַחר־ַאף ֱא-
 

ה' קרא את מחשבות בלעם וידע שהלה ינסה כל תירוץ, תחבולה והזדמנות להוציא את זממו לפועל כדי לקלל את - או 
להרע בכל דרך אפשרית אחרת ל- עם ישראל למרות ציוויו המפורש של ה'.

 

ִּכי ָברּו הּוא" "לֹא ָתֹאר ֶאת־ָהָעם  :פסוק י"ב
 

), אפילו בלי לקלל (בגימטריה):זנותה' אם-כן כועס על בלעם כי ידע שכוונתו האמיתית הינה להרע לעם ישראל (דרך 
 

ִהים ִּכי־הֹוֵל הּוא" =       : פרק כ"ב, כ"ב  494"ַוִּיַחר־ַאף ֱא-
494 =  (-ל בנות מואב)"ִלְזנֹות ֶא"    (ויחל העם) :פרק כ"ה, א' 

 

ְׁשֻלָפה ְּבָידֹו" ַחְרּבֹו"בלעם אם-כן הולך עם שרי מואב וה' מחליט לחזק, על ידי פרשת האתון והמלאך עם   את המסר, 
 אם יסטה מציווי ה'. בעצם פרשה זו נועדה רק להעצים אתֶּבָחֶרב לרמוז לו שסופו למות  ושהלה לא יעז לקלל את ישראל,

המסר כדי שבלעם יפנים איזה עונש מחכה לו אם יפר את ציווי ה' וירתע, כי לא יתכן עונש מוות על מחשבות בלבד עוד
לפני שמוציאים אותם לפועל.

 

לבסוף חשד ה' התאמת. בלעם שם לב שה', כשהזהיר אותו בפעם השניה בסוף פרשת האתון:

 "ְתַדֵּבר ֶאת־ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־ֲאַדֵּבר ֵאֶלי ֹאתֹו , "ְוֶאֶפס :  במדבר, כ"ב, ל"ה 

כמו בפעם הקודמת (אולי דווקא בכונה כדי שבלעם יפול בפך מרוב להיטותו להזיק לישראל  ,"ַתֲעֶׂשה "לא השתמש בפועל 
שתחומו יותר " ְתַדֵּבר " ולהיטותו אחר קבלת שכר שמן בתור מענק הטבה מלכותי נדיב!). ה' השתמש פה במכוון בפועל 

מצומצם... ובלעם קפץ כמובן על "המציאה" וחשב שנפתחה לו פה אפשרות להתחכם עם ציווי ה'. 
 

בלעם מתכנן אם-כן מהלך דומה לזה של השטן שביקש "רק לוודא" אם איוב לא יתפתה וישאר - כפי שעם ישראל 
ִהים ְוָסר ֵמָרעמתיימר להיות - "  " (איוב,א',ח'): בלעם יעביר "רק" עצה לבלק, שישלח את הנשים לפתותָּתם ְוָיָׁשר ְיֵרא ֱא-

את ישראל... ואם ישראל לא יעמוד בפיתוי, אזי האשמה תהיה כולה עליהם, ה' לא יוכל להאשימו בזה, והוא עצמו ייצא 
 כיד המלך! לשכר וגם יזכה  (אסתר, ה', ט') "ָׂשֵמַח ְוטֹוב לב"מזה גם 

 

בלעם, במעמד פרידתו מבלק, אכן לא יכל להתאפק, ורמז לו בחשאי איך (אולי) יוכל לפגוע בעם ישראל (בגימטריה):
  

458= (-שר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים) ֲא"  ְלָכה ִאיָעְצ "הֹוֵל ְלַעִּמי  (ועתה הנני) :פרק כ"ד, י"ד 
458"ַבַעל ְּפעֹור"    =       (ויצמד ישראל ל-) : פרק כ"ה, ג' 

 

ראוי לשים לב שבלעם נכשל בלשונו כשנפרד מבלק: 
 

"  :פרק כ"ד, י"ד  "ְלָכה ִאיָעְצ
 

היה מצופה ממנו שישתמש בפועל " אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים " לבלק את להגיד אם כוונתו היתה רק 
 כפי שעשה יעקב כשאסף את בניו ורצה לגלות להם את הקץ:להגיד 

 

ֵאת ֲאֶׁשר־ִיְקָרא ֶאְתֶכם ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים"  ָלֶכם ְוַאִּגיָדה "ֵהָאְספּו   :בראשית, מ"ט, א' 
 

 בלבד כדי לעזור למקבל לפעול וליישם אתנתינת עצה  סתמית אלא מכוונת ל- העברת מידע  אינה תואמת ִאיָעְצהמילה 
ירצה בכך אם בכללמאוויו   . - וכתוצאה מכך, אם הוא אכן ממלא אחר העצה, האחריות תיפול על המקבל בלבד 

ְּפעֹור לשיטתו). וכפי שהראינו, עצה מרומזת זו הסתכמה בשתי המילים המוצפנות " למיקום " שמורות בבירור ַבַעל 
 הפעולה שהוא יעץ לבלק.ולאופן

 

 אלף מישראל) להרוג את 24ובזה הייתה לבני ישראל סיבה טובה ומוצדקת (המרת ציווי מפורש מה' וגרימת מותם של 
בלעם במערכה נגד מדין, כפי שמובא ב...

 

"ָהְרגּו ֶּבָחֶרב  "ְוֵאת ִּבְלָעם ֶּבן־ְּבעֹור  :פרק ל"א, ח'
 

 (אין עונש מוות על מחשבה אלא רק ברגע שעבר ממחשבה לפעולה מעשית" הרג בחרבמעניין לשים לב שבלעם נידון ל-"
רק על מעשה) כשהעביר בחשאי את עצתו לבלק, וגם לעובדה שהמסר על העונש עליו נידון הוצפן בשיטת הגימטריה

"):בעל פעור בהן הוצפן המסר אודות עצתו המרושעת (" האותיות17בדיוק באמצע רצף  שממוקמות  האותיות13ברצף  
 

426=  "(-ך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים)  ֵל ְלַעִּמי ְלָכה ִאיָעצְ : (ועתה הנני הו-)" פרק כ"ד, י"ד 
426    =    "ָהְרגּו ֶּבָחֶרב :  (ואת בלעם בן בעור) "פרק ל"א, ח'

 

במקום הנכוןוה' גם סייע להוצאה להורג בכך שניצל את להיטותו של בלעם אחר הכבוד והכסף והביא אותו להיות "
צבא ישראל תפס אותו בדיוק כשהוא חזר למדין לדרוש את שכרו כתשלום עבור העצה... " לביצוע גזר הדיןובזמן הנכון 

הנוראה שהצליח להעביר למרות הכל:
 

  "בלעם הלך שם ליטול שכר עשרים וארבעה אלף שהפיל מישראל בעצתו (ספרי)...":רש"י על פרק ל"א, ח'


