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יצא  "הנה עם  לומר לבלעם  למה הוצרך בלק 
ידוע לבלעם הי'  זה  והלא דבר  ממצרים" 

"וירא בלק בן צפור את כל אשר עשה ישראל לאמרי. כו' וישלח מלאכים אל 
נא  לכה  ועתה  ישב ממלי.  והוא  כו'  יצא ממצרים  עם  הנה  לאמר  כו'  בעור  בן  בלעם 

לבלעם  ולהודיע  לומר  בלק  הוצרך  טעם  מאיזה  להבין  וצריך  ב-ו).  (כב  כו'"  לי  ארה 

וכל אומות העולם כבר  והרי בלעם  יצאו ממצרים,  - שבנ"י  יצא ממצרים"  "הנה עם 

במדרשים. וכמו שמפורש  יצאו ממצרים  שבנ"י  ידעו 

יסכים לבוא אליו לפי שבלעם  ומבאר האוה"ח שבלק חשש שמא בלעם לא 
צוה  ד'  כי  באמת,  הי'  [וכן  מואב.  עם  ילחמו  לא  שבנ"י  בכשפיו  רואה  שהוא  יטעון 

אתן  לא  כי  מלחמה  בם  תתגר  ואל  מואב  את  תצר  "אל  לאמר  ט)  ב  (דברים  אותם 

ומראים  גבולו  על  חונים  שבנ"י  זה  על  לדאוג  לבלק  אין  כן  ואם  ירשה"].  לך מארצו 

(וכמוש"כ רש"י שם) כי באמת אין כוונתם של ישראל להלחם  את עצמם כמזוינים 

למקומו  עד  וילך  מקומו  את  יעזוב  שבלעם  לזה  צורך  שום  אין  ולכן  מואב.  בני  עם 

וכמו שיתבאר. ולפיכך הוצרך בלק לאמר לבלעם "הנה עם יצא ממצרים"  של בלק. 

הי'  שבלעם  א)  פרשה  (שמו"ר  במדרש  מש"כ  פי  על  הוא  הדברים  והסבר 
לישראל.  להרע  לפרעה  יעץ  והוא  במצרים,  פרעה  של  יועצים  מהשלשה  אחד 

יוכלו  שלא  ואמיץ,  חזק  קשר  בכשפיו  שקשר  זה  הוא  שבלעם  הרי  לזה  ובנוסף 

כ"כ  הי'  הזה  הכישוף  של  [והקשר  ריב.).  ח"ג  (זוהר  ממצרים  לעולם  לצאת  בנ"י 

הזה  הכישוף  קשר  את  ישבור  ובעצמו  בכבודו  יתברך  שד'  לזה  צורך  שהי'  עד  חזק 

(זוהר שם)].

מה  על  לסמוך  אין  בנ"י  אל  הנוגעים  שבענינים  לבלעם  בלק  הודיע  ולפיכך 
מעשה  שום  איזה  לעשות  בכדי  ביחד  להוועד  צורך  יש  אלא  מהכשפים,  שנראה 

רחמ"ל. ישראל  לבני  וודאית  מפלה  ידו תהא  שעל  בפועל, 

 - החילוק שבין דברי בלק לדברי בלעם 
הסבר הגירסא הישנה שבתנחומא

מן  ואגרשנו  כו'  הזה  העם  את  לי  ארה  נא  לכה  "ועתה  מבלעם  ביקש  בלק 
שינה  הוא  בלק  של  הדברים  את  ד'  אל  ואמר  חזר  כשבלעם  אמנם  ו).  (כב  הארץ" 

בו  להלחם  אוכל  "אולי  אמר  הוא  הארץ"  "מן  וגרשתיו  לומר,  ובמקום  דבריו,  את 

וגרשתיו" (כב יא). וצריך להבין את ההסבר בהשינוי הזה, ומאיזה טעם שינה בלעם 

בלק. דברי  את 

ובלק  'וגרשתיו'  ד']  [אל  ואמר  [בלעם]  שינה  "גם  יא)  (כב  האוה"ח  ומבאר 
'מן הארץ'. אולי בלק נתכוין לגרשו [גם] מן [הארץ] הידועה אשר נתן ד' להם,  אמר 

ד'  [לפני  ולהטעים  להמתיק  לחשבו  ובלעם  הארץ.  אל  מעלות  ייראו  כשיכניעו,  כי 

מאויבי  ואינו  הנשמעת,  ובטענה  עצמו  הנאת  אלא  מבקש  אינו  כי  בלק  דברי  את] 

ישראל. לזה השמיט תיבת 'מן הארץ' ואמר [רק] 'וגרשתיו' פירוש, שיגרשנו מעליו".

מלכבוש  ישראל  את  למנוע  היתה  בלק  שכוונת  האוה"ח  מדברי  ומבואר 
ישראל  את  יכניעו  מואב  שבני  זה  ידי  שעל  לפי  ישראל.  לארץ  ומלעלות  ארצו  את 

שם.  הנמצאים  עמים  השבעה  עם  ולהלחם  א"י  אל  מלעלות  בנ"י  ייראו  במלחמה, 

'ואגרשנו מן הארץ' היינו מן הארץ הידועה והמפורסמת שהיא ארץ  ולכן אמר בלק 

ישראל.

השתדל  הוא  לפיכך  ח"ו,  עליון  דעת  לגנוב  יכול  שהוא  חשב  בלעם  אולם 
אינו מתכוין להרע  לד' שבלק באמת  ולהראות  הכוונה הרעה של בלק  להמעיט את 

בלק  דברי  את  בלעם  שינה  ולפיכך  עמו.  על  להגן  משתדל  רק  הוא  אלא  לישראל 

האומה  מעל  ישראל  את  לגרש   - 'וגרשתיו'  ממנו,  ביקש  רק  שבלק  ד'  אל  ואמר 

מואב. של 

שבתנחומא  הישנה  הגירסא  את  לבאר  נוכל  אולי  האוה"ח  של  ביאורו  [ולפי 
שהוא:  הארץ"  מן  "ואגרשנו  באומרו  בלק  כוונת  את  מבאר  התנחומא  דהנה  (ד). 

לומר  שצריך  הגיה  יוסף'  וב'עץ  לארץ".  יכנסו  שלא  אלא  לגרשם  מבקש  הי'  "שלא 

לארץ". יכנסו  לגרשם שלא  אלא  הי' מבקש  "שלא 

הוא  התנחומא  וכוונת  הישנה,  הגירסא  את  לקיים  יש  האוה"ח  לפי"ד  אמנם 
אל  טען  שבלעם  וכמו  בלבד  ארצו  [מעל  לגרשם  רק]  [בלק,  מבקש  הי'  "שלא  כך: 

'מן  לגרשם  גם  רצה  [בלק  אלא  בלבד]  מואב  של  מארצו  היינו  'וגרשתיו'  ואמר  ד' 

לארץ"]. יכנסו  לא  ש[בנ"י]  דהיינו]  הידועה  הארץ' 

ד'  ידבר  "והשבתי אתכם דבר כאשר  לפי שבלעם אמר 
לו "לא תלך עמהם" ואמר  ד' אותו  כיבד  אלי" לפיכך 

"וילכו זקני מואב וזקני מדין וקסמים בידם ויבאו אל בלעם וידברו אליו דברי 
וישבו  אלי  ד'  ידבר  כאשר  דבר  אתכם  והשבתי  הלילה  פה  לינו  אליהם  ויאמר  בלק. 

שרי מואב עם בלעם" (כב ז-ח). ומדברי הפסוק משמע, שבלעם עשה איזה מעשה 

לשלוחי  הודיע  שהוא  כיון  אלי',  ד'  ידבר  כאשר  דבר  אתכם  'והשבתי  באומרו  טוב 

אין  כי  ש"ידוע  כיון  שואל,  האוה"ח  ולכן  ד'.  של  הצווי  כפי  יפעל  רק  שהוא  בלק 

שניתן  השכר  מהו  א"כ  העולם",  אומות  של  ואפילו  ברי'  כל  שכר  מקפח  הקב"ה 

ידבר  כאשר  דבר  אתכם  "והשבתי  אמר  שהוא  הזה  הטוב  המעשה  בשביל  לבלעם 

אלי". ד' 

השכר  יתבאר  יב)  ט-י,  (כב  הפסוקים  בדברי  העיון  שמתוך  האוה"ח  וכתב 
מואב  לזקני  רשות  נתן  שבלעם  מבאר  ח)  (כב  האוה"ח  דהנה  לבלעם.  נתן  שד' 

להם  להודיע  היכולת  את  לו  שתהא  בכדי  לו,  המיוחד  בחדר  עמו  ביחד  ללון  ומדין 

"'מי  בלעם  אל  אמר  ד'  ולכן  עמו.  מדבר  שד'  לאחר  ומיד  תיכף  ד',  תשובת  את 

האנשים האלה' שהכנסת אותם למקום זה 'עמך' בחדר המיוחד לך לדבר עמך מלאך 

כבוד  הרבה  כ"כ  נותן  אתה  טעם  מאיזה  בלעם:  את  שאל  שד'  דהיינו  האלקים". 

האלה. הפחותים  לאנשים 

שהם  לפי  הוא  זה  כבוד  להם  שעשה  שה"טעם  י)  (בפסוק  לד'  השיב  ובלעם 
חזר  ד'  אמנם  אלי".  [אותם]  שלח  מואב  מלך  צפור  בן  ש"בלק  כיון  מלך"  שלוחי 

האנשים  אין  עצמם,  מצד  מ"מ  אליך,  אותם  שלח  שהמלך  שאע"פ  לבלעם  והסביר 

ובלק  ערך.  פחותי  אנשים  הם  כי  הזה  הגדול  הכבוד  את  ממך  לקבל  ראויים  הללו 

הוא שזלזל בכבודך לשלוח לך שרים פחותי ערך כאלה ולא שלח אליך שרים רבים 

עם  ללכת  כבודך  לפי  זה  שאין  כיון  יב)  (פסוק  עמהם"  תלך  "לא  ולפיכך  ונכבדים, 

כאלה. ערך  פחותי  שרי 

[דהיינו שמתחילה לא הבין בלעם את כוונת ד' באומרו "מי האנשים האלה", 
ממך,  הזה  הכבוד  את  לקבל  ראויים  הם  שאין  היתה  ד'  שטענת  חשב  בלעם  כי 

ולפיכך השיב בלעם לד' שהם שלוחי  מצד פחיתות ערך האיש ששלח אותם אליך. 

ראויים  האלה  האנשים  אין  עצמם,  שמצד  היתה,  באמת  ד'  כוונת  אמנם  המלך. 

ערך].  פחותי  אנשים  שהם  לפי  הזה,  הכבוד  את  לקבל ממך 

לבלעם  ד'  שנתן  השכר  מהו  של:  הנ"ל  השאלה  את  האוה"ח  מתרץ  ולפי"ז 
לזה  והתירוץ  אלי".  ד'  ידבר  כאשר  דבר  אתכם  "והשבתי  אמר  שבלעם  זה  בשביל 

נתן לבלעם את הכבוד הזה, כשכר על המעשה הטוב שהוא עשה, דהיינו  הוא, שד' 

שרים  עם  אלא  להלוך  לו  נתן  לא  שהוא  הזה  הכבוד  את  לבלעם  נתן  שד'  שהטעם 

אלי",  ד'  ידבר  כאשר  דבר  "והשבתי אתכם  הוא משום שבלעם אמר  ונכבדים  רבים 

שלו. השכר  הי'  הזה  והכבוד 

לו  נתן  ד'  כי  כו'  זה  כבוד  לו  ועשה  ד'  שהחשיבו  "וטעם  יב)  (כב  האוה"ח  וז"ל 
שכרו שאמר בתחילת תשובתו לזקני מואב 'והשבתי אתכם דבר כאשר ידבר ד' אלי' 

עמהם'". תלך  'לא  לו  ואמר  וכבדו  לו שכרו  שילם  ד']  [ולכן  כו' 

לגנוב את דעת עליון ד' הראה לבלעם שאי אפשר 

(כב  העם"  אם  תאר  לא  כו'  לי  קבה  לכה  עתה  כו'  לי  ארה  נא  לכה  "ועתה 
ח"ו,  ישראל  את  לקלל  מבלעם  ביקש  שכשבלק  האלה  בפסוקים  ומבואר  יא-יב).  ו, 

ממנו  ביקש  שבלק  ד'  אל  אמר  בלעם  אמנם  לי".  ארה  "לכה  של  לשון  אמר  הוא 

לפיכך  "ארה"  של  בלשון  מבלעם  ביקש  שבלק  ידע  שד'  כיון  אולם  לי".  קבה  "לכה 

העם'. את  "תאר"  'לא  בלשון של  לבלעם  השיב  ד' 

ו'קבה'  כללי,  באופן  קללה  פירושו  'ארה'  כך:  הענין  את  האוה"ח  ומבאר 
את  לקלל  מבלעם  ביקש  כשבלק  ולכן  שיתבאר.  וכמו  פרטי  בדרך  קללה  פירושו 

באופן  ישראל  את  יקלל  שבלעם  רצה  שהוא  כיון  "ארה"  לשון  אמר  הוא  ישראל 

והן  מואב  כנגד  מלחמתם  לענין  הן  דבר  בשום  וכלל  כלל  יצליחו  לא  שהם   - כללי 

לגנוב את  יכול  כיון שבלעם חשב שהוא  כנגד שאר האומות. אולם  לענין מלחמתם 



את  הקטין  הוא  בלק,  דברי  את  ד'  אל  ואמר  חזר  כשהוא  לפיכך  ח"ו  עליון  דעת 

"קבה"  של  לשון  אמר  הוא  ולכן  ישראל.  את  לקלל  ממנו  ביקש  שבלק  הקללה 

יוכלו  לא  שהם  זה  פרטי  לענין  ישראל  את  לקלל  ממנו  ביקש  רק  שבלק  דהיינו 

במלחמה. מואב  בני  את  ולנצח  להתגבר 

בלק  של  כוונתו  אין  כי  כך]  הוא  [ביאורו  'קבה'  שינוי  "גם  האוה"ח  וז"ל 
לעם  הרע  ימשך  שאז  לפי]  כללי,  באופן  [היינו  סתם  העם  את]  [בלעם  שיארר 

יפרש בפירוש בלעם, שאינו מאררו אלא  ובין בערך האומות. אלא  בין בערך מואב 

לומר  דקדק  לזה  המואבים.  לפני  כו'  מוכנעים  ישראל  שיהיו  מואב,  מלחמת  בערך 

מואב". לערך  הקללה שהיא  שיפרש  פירוש  "לי"'  'קבה 

אולם כיון שד' ידע שבלק ביקש מבלעם בלשון של "ארה" לפיכך ד' השיב 
'לא  [ד']  "ואמר  האוה"ח,  שמסביר  וכמו  העם'  את  "תאר"  'לא  לו  ואמר  לבלעם 

ידע  כי  [לבלעם]  להודיע  לי',  'קבה   - בלעם  שאמר  עצמו  לשון  לקח  ולא  תאר' 

זה שידע  ועקצו לבלעם ברמז  'ארה' אמר.  ולשון  גם לשון השליחות ששלח בלק 

בלשונו". ששינה 

עין" הי' "מקור הצרות  כיון שהוא  'לכו אל ארצכם'  בלעם אמר 

לתתי  ד'  מאן  כי  ארצכם  אל  לכו  בלק  שרי  אל  ויאמר  בבקר  בלעם  "ויקם 
להלך עמכם" (כב יג). ויש לשאול למה הקדים בלעם לומר להם 'לכו אל ארצכם' 

לכאורה,  והרי  עמכם'.  להלך  לתתי  ד'  מאן  'כי  להם  הודיע  שהוא  לפני  אפילו 

הי'  אח"כ  ורק  עמהם,  להלוך  לתיתו  מאן  שד'  להודיעם  לבלעם  לו  הי'  מקודם 

אל  לשוב  כעת  צריכים  הם  לכן  אתם  לילך  יכול  לא  שהוא  שכיון  להם  לומר  לו 

של  הזה  הדבר  את  להם  לומר  בלעם  הוצרך  בכלל  למה  להבין,  צריך  ועוד  ארצם. 

ארצכם". אל  "לכו 

והנה האוה"ח (שם) מבאר שבלעם השכים לקום בבוקר, בכדי למהר לשלוח 
לפי  הבוקר.  הזמן של סעודת  לפני שיגיע  ביתם,  אל  בחזרה  ומדין  מואב  את שרי 

שבלעם  וכיון  שחרית,  פת  להם  ליתן  יתחייב  הוא  אצלו  יתעכבו  שהם  זמן  שכל 

צרות  מדת  בו  שיש  שמי  כב)  (ה  באבות  שאמרו  וכמו   -] עין"  הצרות  "מקור  הי' 

אותם  לשלוח  הזדרז  הוא  לפיכך  ודו"ק.]  הרשע.  בלעם  של  "מתלמידיו"  הוא  עין 

הבוקר. בתחילת  ומיד  תיכף  מביתו, 

ולפי"ז יש להסביר את הטעם לזה שבלעם אמר לשרי מואב ומדין 'לכו אל 
ארצכם', ואת הסיבה שבגללה הוא הקדים לומר כן אפילו לפני שהוא הודיע להם 

עליו",  וסעודתם  בעיר  יתעכבו  "חש ש[מא הם]  לפי שבלעם  ד'.  את תשובתו של 

קודם  "לשלחם  למהר  השתדל  גם  והוא  ארצכם',  אל  'לכו  אותם  צוה  הוא  לפיכך 

הוא  ד',  של  תשובתו  את  להם  גילה  שהוא  לפני  אפילו  ולכן  האוכל".  זמן  הגעת 

הקדים לומר להם 'לכו אל ארצכם' בכדי להציל את עצמו, תיכף ומיד, מלהתחייב 

האוה"ח]. בכוונת  נכלל  זה  שכל  [ונלענ"ד  פת שחרית.  סעודת  את  להם  לתת 

בלעם היה מוחזק שקרן

לתתי  ד'  מאן  כי  ארצכם  אל  לכו  בלק  שרי  אל  ויאמר  בבקר  בלעם  "ויקם 
(כב  ויאמרו מאן בלעם הלך עמנו"  ויבאו אל בלק  ויקומו שרי מואב  להלך עמכם. 

רצה  לא  שבלעם  שהסיבה  משמע,  מואב  שרי  שמדברי  מדייק,  והאוה"ח  יג-יד). 

מדעת  החליט  שבלעם  משום  אלא  ד'  של  הצווי  מצד  היתה  לא  עמהם,  לבוא 

עצמו שהוא אינו רוצה להלוך עמהם כי אין זה לפי כבודו להלוך עם שרים פחותי 

כאלה. ערך 

בלעם  לדברי  מואב  שרי  האמינו  לא  טעם  מאיזה  להבין  צריך  ובאמת 
שאמר, "מאן ד' לתתי להלך עמכם", שד' הוא שצוה אותו להמנע מללכת עמהם. 

היו  לא  האלה  שהשרים  מצד  הי',  באמת  לזה  הטעם  יב)  (כב  האוה"ח  [ולפי"ד 

תיכף  דבר  שישיבם  להם  שאמר  לפי  כי  "ואולי  האוה"ח  ומתרץ  חשובים].  שרים 

דברי  אם  כי  זה  אין  [לפיכך] אמרו  הבקר,  עד  כן  ולא עשה  בלילה,  אליו  ד'  שידבר 

וגו'". [שקר]  ימין  וימינו  שוא  דבר  פיו  אשר  הי'  מוחזק  כי  אפשר  או  עצמו. 

לדברי  האמינו  לא  מואב  שהשרי  לזה  טעמים  שני  שיש  באוה"ח  ומבואר 
שמיד  להם,  הבטיח  שבלעם  לפי  א-  עמכם:  להלך  לתתי  ד'  "מאן  שאמר  בלעם 

את  להם  גילה  לא  שהוא  וכיון  ד',  תשובת  את  להם  יודיע  הוא  ההוא,  בלילה 

תשובתו של ד' עד הבקר לפיכך הם חשדו אותו שהוא משקר להם, ואין הדברים 

לפיכך,  לשקר,  מוחזק  הי'  שבלעם  כיון  ב-  עצמו.  דברי  הם  אלא  ד'  תשובת  הללו 

כולם  היו  לעצמו,  להועיל  בכדי  נאמרו  שדבריו  בו  לחשוד  מקום  שהי'  מצב  בכל 

מוחלט. לשקר  דבריו  את  מחזיקין 

יכולים להצטרף אל  הכוונות של איש אחד 
עשיית המעשה של אדם אחר

שבעה  בזה  לי  והכן  מזבחות  שבעה  בזה  לי  בנה  בלק  אל  בלעם  "ויאמר 
פרים ושבעה אילים. ויעש בלק כאשר דבר בלעם" (כג א-ב). ומבאר האוה"ח את 

כוונת הפסוק באומרו בנה "לי" וזה לשונו, "פירוש, למה שאני מכוין וחושב בטעם 

כי  ידיעתו ותחבולותיו לבלק  הי' רוצה לגלות  המעשה. [לפי] שהרשע [בלעם] לא 

נכרתה האמונה מהם. ועשה בלק כמצותו של בלעם דכתיב 'ויעש בלק כאשר דבר 

בדבר". בלעם  שיכוין  למה  מעשה  לעשות  לו  פירוש, שאמר  בלעם', 

ובלק  בלעם  בין  ידידות  שום  עוד  קיימת  היתה  לא  ההיא  שבעת  והיינו 
פועל  הוא  והאופן שבו  כוונתיו הטמאות  את  לבלק  לגלות  בלעם  רצה  לא  ולפיכך 

להוריד את השפע מן הכוחות הטומאה. ולכן הוא רק גילה לבלק את אופן עשיית 

ההוא. המעשה  את  עושה  בעת שהוא  לכוין  שעליו  את המחשבות  ולא  המעשה 

לפעול  רצה  שבלעם   - הרעה  הפעולה  את  לפעול  אפשר  שאי  כיון  אמנם 
בלעם  צוה  לפיכך  לה,  הנצרכות  הכוונות  גם  ההוא  המעשה  אל  יצורף  אא"כ   -

עושה  שהוא  יכוין  הוא  המזבח,  בניית  מעשה  את  יעשה  שהוא  שבשעה  לבלק, 

כוונת בלעם אל המעשה  ובזה תצטרף  כוונתו של בלעם הרשע.  ועל  כן על דעתו 

בלק. של 

ומבואר מדברי האוה"ח שיש אפשרות לצרף את המחשבה של אדם אחד 
אל המעשה אשר ייעשה ע"י אדם שני. ולפיכך לא הוצרך בלעם לגלות לבלק את 

יכוין,  המחשבות והכוונות הנצרכות לעשיית המזבח כיון שהי' מספיק בזה שבלק 

הדבר  נחשב  זה  ידי  ועל  בלעם.  של  דעתו  על  כן  עושה  שהוא  המזבח,  בעשיית 

בעניני  הוא  [וכן  הרשע.  בלעם  של  והמחשבות  הכוונות  עם  נבנה  המזבח  כאילו 

ובספה"ק]. עיי"ש  ב)  (יט  לעיל  האוה"ח  וכמוש"כ  קדושה 

ע"י  נהרג  עי"ז שבלעם  נברר  הניצוץ שהחי' את בלעם 
נתגלגלה אל תוך אתונו של רפב"י והיא  בנ"י 

האוה"ח,  ומבאר  י).  (כג  כמהו"  אחריתי  ותהי  ישרים  מות  נפשי  "תמת 
שהוא   - ישרים'  מות  נפשי  'תמת  ואמרה  בלעם,  של  פיו  מתוך  דיברה  שרוה"ק 

"שאין  ייהרג על ידי בני ישראל, ועי"ז 'ותהי אחריתי כמהו'. וההסבר בזה הוא לפי 

מסביר  ועוד  אותה".  המחי'  כו'  מהקדושה  ניצוץ  בה  שאין  בעולם  קליפה  לך 

ע"י איש  נהרג   - הזה  הניצוץ הקדוש  נמצא  - שבו  הזה  האוה"ח שאם האיש הרע 

הרע. מן  הטוב  הניצוץ  שבזה מתברר  הרי  מישראל, 

הניצוץ  תתברר  בנ"י,  ידי  על  ייהרג  שבלעם  שעי"ז  התורה  אמרה  ולפיכך 
כך  כל  הי'  בלעם  שבתוך  שהניצוץ  כיון  אולם  הרע.  מן  ותתפרד  שבו  הקדוש 

מלוכלך ומשוקץ בחלאת הטומאה של בלעם, לפיכך הוצרך הניצוץ ההוא להתלבן 

ולהתגלגל הרבה, עד שהיא נכנסה אל תוך אתונו של ר' פנחס בן יאיר ואח"כ היא 
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