
״ויקר ה׳ אל בלעם וישם דבר בפיו ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר״

בלעם מגדיר את עצמו בהמשך הפרשה כשומע אמרי אל אשר מחזה ש-די יחזה. האם היה נביא כנביאי ישראל או 
״בלעם בן בעור הקוסם״ כאמור ביהושע?

בפרשה מסופר על ההכנות של בלעם לקבלת דבר ה׳: הוא מבקש מבלק שיבנה לו שבעה מזבחות, שיכין שבעה 
פרים ושבעה אילים ובלעם מעלה אותם קורבן ל-ה׳. מטרתו היא להוריד אליו את דבר ה׳ באמצעים מאגיים, ההפך 
בלי  ה׳  דבר  את  מקבלים  לעומתו  ישראל  נביאי  התעלות.  באמצעות  ה׳  אל  להתקרב  המקורית,  הקורבן  ממטרת 

למשוך אותם אליהם - ״ויהי דבר ה׳ אלי לאמר״, אומר ירמיהו, למשל.

התוצאה היא ״וישם ה׳ דבר בפי בלעם״, ובגמרא נחלקו בעניין: ר׳ אליעזר אומר מלאך - כלומר בלעם הודרך לברך 
- נמשך כדג בפיו בעל כורחו. פעמיים מנסה בלעם לקלל, פעמיים מברך. בפעם  יונתן אומר חכה  ולא לקלל, ר׳ 
השלישית חל אצל בלעם שינוי: ״וירא בלעם כי טוב בעיני ה׳ לברך את ישראל ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים 
וישת אל המדבר פניו. וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח ה׳״ בלעם כבר לא מנסה 
לקלל אלא לברך בלב שלם ועתה יורדת עליו רוח ה׳. ואמנם עדיין יש שפירשו שהתכוון לקלל - שם פניו אל המדבר 
בשביל לעורר את חטא העגל )להזכיר חטאי ישראל(, ובכל זאת זכה שדבריו נקבעו בראש התפילה שבכל יום - מה 

טבו אהליך יעקב משכנותיך ישראל.

"כי ידעתי את אשר תברך מברך ואשר תאר יואר"

בלק שולח לבלעם בקשה לקלל את העם ועל הדרך מחמיא לו שברכותיו וקללותיו מתקיימות. שתי שאלות בעניין: 
למה "את אשר תברך - מבורך", מבורך בלשון הווה, "ואשר תאר - יואר", יואר בלשון עתיד? הרי אמור להיות כתוב 
"את אשר תברך יבורך", בלשון מקבילה ללשון הקללה. דבר נוסף: בלעם קיבל כוח נבואה, ע"פ רש"י, ע"מ שלא 
יהיה פתחון פה לאומות לומר שאילו היה להם נביא כמשה היו חוזרים למוטב. אבל אפילו קיבל נבואה - איך קיבל 

בלעם הרשע כוח לברך?

עונה אור החיים על שתי השאלות: בלעם לא יכל לברך אלא רק לקלל ואומרת הגמרא שידע לכוון לאותו רגע ספציפי 
שבו חלה מידת הדין ואז היה מטיל את קללתו. אם כן את מי ברך בלעם? את מי שראה מכוח נבואתו שהוא מבורך 
ואז ממילא התקיימה ברכתו.  לכך רמז לו בלק בדבריו: את אשר תברך - הרי הוא כבר מבורך. אבל את כוח הקללה, 

יש לך ומי שתקלל - יקולל, ולכך אני צריך אותך.

קצר ומעניין לפרשת השבוע

19:32 הדלקת נרות 
19:45 מנחה  
08:30 שחרית  
10:00 תפילת ילדים 
10:30 קידוש  
18:00 מנחה  
20:30 ערבית  
20:30 צאת השבת 

זמני השבת

פרשת בלק
בס"ד | שקיעה: 19:52 | סוף זמן קריאת שמע: 9:13 | י תמוז התשפ"ב | שבת שלום!

אין לקחת ספרים מספריית בית 
הכנסת ללא רשות הגבאים.

 
)בנים  לנוער  קרבי  כושר  אימון 
בהנחיית   12-20 לגילאי  בלבד( 

שמואל  יתקיים שילה 
אחה"צ  שישי  בימי 
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הנוער.  של 
בעלות  יהיה  האימון 

 ₪  50 כ-  של   סימלית 
נוספים: לפרטים   בחודש. 

שילה שמואל: 0546629744

לשיפוץ  קבוע  באופן  פועלים  אנו 
והרחבת  ספרים  הוספת  המבנה, 
הציבור  הקהילתית.  הפעילות 
על  הכנסת  לבית  לתרום  מוזמן 
לצמוח  להמשיך  שנוכל  מנת 

ולהתפתח. 

הודעות


