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 בלק

ָלק' .1 ָלק–' ַּוַיְרא ּבָ תוב ?  ֶמה ָרָאה ּבָ ת ִיְתרֹו ּכָ ָפָרׁשַ ּוַמּדוַע ּבְ ּ ַמע ִיְתרֹו'ּ  '?ַּוִיׁשְ

ַתב  טּוִחים ֲעֵליֶהם: ָאַמר: "י"ַרׁשִכָּ ָהִיינּו ּבְ ֵני ְמָלִכים ׁשֶ ְפֵניֶהם, ֵּאלּו ׁשְ יר ". לֹא ָעְמדּו ּבִ ִהְסּבִ
ְפֵתי ֲחָכַה ה ְלַרׁשִ: "ִמיםׂשִ ָקׁשֶ ם ַעל ִלּבֹו ? ְוִכי הּוא ָרָאה ַוֲאֵחִרים לֹא ָראּו: י"ּדְ ֶּאָלא הּוא ׂשָ

ְּלִפיָכך ָחָלה ָהְרִאָיה ּבֹו ה ֵליה. ְ ָקׁשֶ ִּאי ַנִמי ּדְ ַמע ',ּ ִמְסָתָמא לֹא ָהָיה ' ַּוִיׁשְ ָּהָיה לֹו ִלְכתֹב ּדְ ּ
ִמְלָחָמה   ".ן ֲהָבָנה הּוא ְלׁשֹו'ַּוַיְרא'ֶּאָלא , ּּבַ

ֵרׁשְספֹוְרנֹוַה ָּאָדם ְמֻפְרָסם ִלְמֻלָמד ִמְלָחָמה: " ּפֵ ָאְמרֹו , ּ ָלק  ')כה, שופטים יא(כְּ ֲּהטֹוב טֹוב ַאָתה ִמּבָ
ן ִצּפֹור ֶמֶלך מֹוָאב ֶאֶרץ ִסיחֹון. 'ְּבֶ ָרֵאל ַלֲעבֹור ּבְ ֵקׁש ִיׂשְ ּבִ לֹא ָנַתן ַלֲעבֹור , ָּרָאה ׁשֶ ּּוְכׁשֶ

ֶדֶרך ַתְחּבּולֹות ִמְלָחָמה. ֶהֱחִרימּוהּו ְצחּו לֹא ּבְ ּנִ ְּוָרָאה ׁשֶ ְ ּ."  
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רּוׁש נֹוָסף ָמָצאנּו ּבְ ֲעֵלי ַהתֹוְספֹותּפֵ ֵקִנים ִמּבַ ָלק ָרָאה ַמה ָקָרה ְלִסיחֹון ֶמֶלך : ַּדַעת ַהּזְ ְּבָ ּ
ַעְצמֹו  ה ַקל ָוחֶֹמר ּבְ ֵצַח ֶאת ֶמֶלך מֹוָא–ָהֱאמֹוִרי ְוָעׂשָ ּנִ ְ ִסיחֹון ׁשֶ ְפֵני , בּ לֹא ָהָיה ָיכֹל ַלֲעֹמד ּבִ

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ֲאִני לֹא ָיכֹל–ּבְ ָמה ְוַכָמה ׁשֶ ּ ַעל ַאַחת כַּ ּ.  

ַתב ּבְ ָהְרגּו ֶאת : "ֵמַעם לֹוֵעזכָּ ָרֵאל ָלֱאמֹוִרי ׁשֶ ה ִיׂשְ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ָלק ֶאת כָּ ָרָאה ּבָ ׁשֶ יו כְּ ְוַעְכׁשָ
ָלק, ִסיחֹון ְוֶאת עֹוג ל ּכֹחֹוֵתינּוָעֵל: ָאַמר ּבָ יו ֶאת כָּ ֵני , ינּו ְלַאֵחד ַעְכׁשָ ל ְנָכֵסינּו ָהיּו ׁשְ כָּ ׁשֶ

ֶהם ל ִמְבָטֵחנּו ָהָיה ּבָ כָּ ַּהְמָלִכים ָהֵאלּו ׁשֶ ֵני ֲאָריֹות . ּ מֹו ׁשְ ֵני ַהְמָלִכים ָהֵאֶלה ָהיּו כְּ י ׁשְ ּכִּ ּ
נֹוְכחּוָתם נּו ּבְ ָרֵאל ְלהֹוְרָגםּוְבָכל, ְוִאיׁש לֹא ֵהִעיז ָלבֹוא ֶנְגּדֵ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ָיָדם ׁשֶ ַעל .  זֹאת ָעָלה ּבְ

ִמיֵדנּו ְיכֹוִלים ְלַהׁשְ ָמה ְוַכָמה ׁשֶ ַּאַחת כַּ ּ יר ׁשֵֶמַעם לֹוֵעזהֹוִסיף ַה". ּ ָלק'-  ּוַמְסּבִ ֵאין "' ַּוַיְרא ּבָ
ֵעיָניו ָרָאה ּבְ רּוׁש ׁשֶ ל ִעְנְיֵניֶהם, ַהּפֵ כָּ ָחְכָמתֹו ׁשֶ ָרֵאל ְוָכל ִמְלֲחמֹוֵתיֶהם ֶּאָלא ָרָאה ּבֶ ל ִיׂשְ  ׁשֶ

ַבע ֶדֶרך ַהּטֶ ָאר ֻאמֹות ָהיּו ְמַנְצִחים. ְֵאיָנם כְּ ְ בּוָרה ְוכַֹח יֹוֵתר ִמּשׁ ָהָיה ָלֶהם ּגְ ֵני ׁשֶ ְּולֹא ִמּפְ ּ ,
ַהָקּבָ ֵני ׁשֶ ָיָדם"ֶּאָלא ִמּפְ ְ, ּה ָהָיה ְמַסֵיַע ּבְ ָחתֹו ֲעֵליֶהם ְלַקֵים ֶאת ַהּשׁ ּגָ ע ְּוַהׁשְ ּבַ ׁשְ ּנִ בּוָעה ׁשֶ

  ".ַלֲאבֹוֵתיֶהם

ַתב ָה ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשכָּ ָהִעיר עֹוד: "ּ ָּלָמה ָאַמר ְלׁשֹון ְרִאָיה ְולֹא ְלׁשֹון , עֹוד ִנְרָאה ּבְ ּ
ִמיָעה ַרַז? ׁשְ ם ׁשֶ גֹוןֵיׁש ְרִא: ל ָאְמרּו ְוֶזה ְלׁשֹוָנם"ְוַהּגַ ִמיָעה כְּ ִהיא ׁשְ ֹרִאים ְוָכל ָהָעם  ',ָּיה ׁשֶ

ָמקֹום ַאֵחר  ... 'ֶּאת ַהקֹולֹת ָהיּו )ובמכילתא, פרקי דרבי אליעזר פרק מא(ֲהלֹא ּבְ ְרׁשּו ׁשֶ ּדָ  ָמִצינּו ׁשֶ
ּרֹוִאים ַהקֹולֹות ַמָמׁש ן ִצּפֹור, ּ ם ָאִביו ּבֶ יר ׁשֵ ְעֹוד ָלָמה הּוְצַרך ְלַהְזכִּ ֶרך ...  ּ ֵאר ַעל ּדֶ ְָאֵכן ִיְתּבָ

ְלָעם)ןזוהר כא(ל "אֹוְמָרם ז דֹול ָהָיה יֹוֵתר ִמּבִ ף ּגָ ָלק ְמַכׁשֵּ י ּבָ ִצּפֹור ,  כִּ ָפיו ּבְ ׁשָ ה כְּ ְוָהָיה עֹוׂשֶ
מֹו ָידּוַע ְ ׁשּ ָלק, ֶאָחד ׁשֶ ִצּפֹור, ְוהּוא אֹוְמרֹו ַוַיְרא ּבָ ּּוַבָמה ָרָאה ַבּ ן ִצּפֹור'הּוא אֹוְמרֹו ְו, ּ , 'ּבֶ

ן ִצּפֹור ָרָאה ּבִ רּוׁש ִלְהיֹותֹו ּבֶ ל ִצּפֹורּפֵ ָפיו ׁשֶ ן, ְכׁשָ י ַהִצּפֹור הּוא לֹו , ְּוָאַמר ֵתַבת ּבֶ ְּלַצד כִּ
ָרֵאל ָלֱאמֹוִרי, ְלָאב ּוְלָקִצין ה ִיׂשְ ר ָעָשׂ ל ֲאׁשֶ יִדים ּוְל, ּּוִמֶמנּו ָיַדע ֶאת כָּ  ַעהֹוִדיְְולֹא ֻהְצַרך ְלַמּגִ

ָבר ָקָטן ְוָגדֹול   ."ּדָ

תּוב ת ִיְתרֹו כָּ ָפָרׁשַ ַמע ִיְתרֹוַּוִי': ּבְ ַמע ּוָבא: "י" ַרׁשִֵרׁשּוֵפּ, )א, שמות יח(' ׁשְ מּוָעה ׁשָ ְ ". ַמה ּשׁ
ַמע ִיְתרֹו ַאֲחֵרי  ָ ּשׁ מּוָעה ׁשֶ ָבִסיס ָלְרִאָיה ֶאָלא ׁשְ ל ֲהָבָנה כְּ ת ִיְתרֹו ֵאין ִעְנָין ׁשֶ ָפָרׁשַ ּבְ ּׁשֶ ּ

ה ַהָקּבָ ָעׂשָ דֹוִלים ׁשֶ ים ַהּגְ ָר"ַּהַמֲעׂשִ ָמה ַהְספֹוְרנֹוּו. ֵאלה ִלְבֵני ִיׂשְ ִמיָעה : "ְּמָפֵרׁש ׁשָ ְ ה ַהּשׁ ִהּנֵ
ר ְזַמן ַהְמֻסּפָ ְלִתי ֹהֶוה ּבַ ָבר ַהּבִ ֵּתָאֵמר ַעל ַהּדָ ּ ּ ָבר ַהֹהֶוה ָאז ִתּפֹול ְרִאָיה, ּ י ָאְמָנם ַעל ַהּדָ ּכִּ ּ ,

ִעְנָין ; ְלָרחֹוק ּוְלָקרֹוב ִמְצָרִי'כְּ ֶבר ּבְ י ֶיׁש ׁשֶ ָלק, ')א, בראשית מב(' םַּוַיְרא ַיֲעקֹב כִּ , במדבר כב(' ַּוַיְרא ּבָ

  ". )ב
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ֶדֶרך ׁשֹוָנְּכִלי ָיָקר ַה דֹוִלים ֵמֵאלּו: "הְְמָפֵרׁש ּבְ י ִמְצַרִים ָהיּו ּגְ ְּוַהלֹא ִנּסֵ ְּוָלָמה לֹא ִהְתּבֹוֵנן , ּ
ה ה ר ָעׂשָ דֹולֹות ְונֹוָראֹות ֲאׁשֶ אֹוָתן ּגְ ך ... '? ּבְ ָבר כָּ ֶרך ָהעֹוָלם: הּואְּוֵבאּור ַהּדָ ִמּדֶ ְׁשֶ ּ ,

ְבֵרי ַהָיִמים ַהְמָלִכים ֵיׁש ָלֶהם ֵסֶפר ּדִ ּׁשֶ ים, ּ ל ַהקֹורֹות ִמָיִמים ַרּבִ תּוִבים כָּ ר ָעָליו כְּ ֲּאׁשֶ ֲאָבל ; ּ
י ִאם ַהֹהֶוה ֵעיֵניֶהם, ַהֲהמֹון ָעם ֵאיָנן יֹוְדִעין כִּ רֹוִאין ּבְ ֶ י ַה, ַמה ּשׁ ְמעּו ִמּפִ ָ ּשׁ מּוָעה אֹו ַמה ׁשֶ ְ ּשׁ

יֵמיֶהם ּבִ ָהָיה ֶמֶלך, ְְלִפיָכך. ִּמן ַהְמאָֹרעֹות ׁשֶ ָלק ׁשֶ ֵקד ֶאְצלֹו ַמה , ְּבָ ים ִיּפָ ה ִמָיִמים ַרּבִ ִּהּנֵ
ה ַיֲעֹקב ָעׂשָ ֶ א, ּשׁ ָרֵאל ַסּבָ י הּוא ָהָיה ַרק ִאיׁש ֶאָחד, ֶאל ָהֱאמֹוִרי, ִיׂשְ יתֹו ְמֵתי , כִּ ּוְבֵני ּבֵ

ר ֵלָמה ְוַאף ַעל ּפִ, ִמְסּפָ ן ִנֵצַח ֻאָמה ׁשְ ּי כֵּ א ָלֱאמֹוִרי ... ּ ָרֵאל ַסּבָ ה ִיׂשְ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ָלק כָּ ָרָאה ּבָ ׁשֶ
ְתִפָלתֹו ִפיו, ּּבִ ל ּכֹחֹו ּבְ כָּ ִפיו, ְלִפי ׁשֶ ן ּכֹחֹו ּבְ ם כֵּ ּגַ ן ַאַחר ֶאָחד ׁשֶ ם כֵּ ל הּוא ּגַ ַתּדֵ ן ִהׁשְ . ַּעל כֵּ

ָל'ְּוְלָכך ֶנֱאַמר  ָלק'ְולֹא ֶנֱאַמר ' קַּוַיְרא ּבָ ַמע ּבָ תּוִבים ַעל ' ַּוִיׁשְ ל ַהקֹורֹות ָהֵהם ַהלֹא ֵהם כְּ י כָּ ּכִּ ּ
ְבֵרי ַהָיִמים ְלַמְלֵכי ָהֲאָדָמה תּוב ַעל ֵסֶפר, ֵּסֶפר ּדִ ָבר כָּ ֵעיָניו ַהּדָ ְלָבבֹו, ְוָרָאה ּבְ   ".ְְוִנְכַנס מֶֹרך ּבִ

ָמָרא  תּוב :)מסכת בבא בתרא יד(ּוַבּגְ ְלָעם ְוִאיֹוב" כָּ ת ּבִ ַתב ִסְפרֹו ּוָפָרׁשַ ה כָּ  י"ַרׁשִּוֵפֵרׁש ". ּמֹׁשֶ
ְלָעם: "ָּמקֹוםּבַ ת ּבִ ה ְותֹוָרתֹו ְוֵסֶדר ּוָפָרׁשַ י מֹׁשֶ ֵאיָנן ָצְרכֵּ י ׁשֶ ָליו ַאף ַעל ּפִ  ְנבּוָאתֹו ּוְמׁשָ

יו ָל". ַמֲעׂשָ ְלָעם ֵאיָנם ְקׁשּוִרים כְּ ל ּבִ ָליו ׁשֶ ינּו אֹו ִסְפרֹו ְנבּוָאתֹו ּוְמׁשָ ה ַרּבֵ ). ַּהתֹוָרה(ל ְלמֹׁשֶ
ְלׁשֹון  תּוב ּבִ ָלק'ְוָלֵכן כָּ ָלק'ְולֹא ' ַּוַיְרא ּבָ ַמע ּבָ ֵתנּו ' ַּוִיׁשְ ָפָרׁשָ ָבִרים ֵאלּו ּבְ ּדְ ֵדי ְלַלֵמד אֹוָתנּו ׁשֶ ּכְּ ּ

ה ְותֹוָר ר ִעם מֹׁשֶ ֵאין ְלָכך ֶקׁשֶ ה ַלְמרֹות ׁשֶ ְִנְכְתבּו ַעל ְיֵדי מֹׁשֶ   .תֹוּ

ֵּפרוׁשה ַמ .2  '?ַּוָיָגר מֹוָאב 'ּ ַהִמיִליםּ

ֵרׁש  ֵרׁשְו". ְלׁשֹון מֹוָרא: "י"ַרׁשִּפֵ לֹא . )ה, תהלים לד(  ּוַפַחד)יא, תהלים לט( ְלׁשֹון ִיְרָאה: "י"ַרׁשִ ֵכן ּפֵ ּׁשֶ
ֵהם ְמֻזָיִניםֲאָבל ְמָיְרִאים ָהיּו אֹוָתם ְוִנְרִאים ָלֶהם כְּ, ָּאַסר ַעל מֹוָאב ֶאָלא ִמְלָחָמה ְְלִפיָכך , ּׁשֶ

ִתיב  ֵני ָהָעם'כְּ ָהיּו ׁשֹוְלִלים ּובֹוְזִזים אֹוָתם', ַּוָיָגר מֹוָאב ִמּפְ   ". )ט, דברים ב( ׁשֶ

ה  ִמְדַרׁש ַרּבָ תּוב ּבְ ָרֵאל ִנְרִאים ָלַעמֹוִנים? ַּמהּו ַוָיָגר ")ג, במדבר כ(כָּ ָהיּו ִיׂשְ ׁשֶ ִנְרִאים ֲעטּוִפים , ּכְּ
ֵאין אֹוֵגר ֶאָלא ְלׁשֹון , ְוֵהן ֶנֱאָגִרין ְלָעֵריֶהם... ִּנְרִאים ְמֻזָיִנים ְלִמְלָחָמה , ְּוַלמֹוָאִבים. לֹוםְלׁשָ ּׁשֶ

תּוב". ֲאֵסָפה ָבר ַאֵחר: "ּּוְבִמְדַרׁש ַתְנחּוָמא כָּ ָהיּו. 'ִיְרָאה'ְלׁשֹון ' ַּוָיָגר': ּדָ ל ׁשֶ ָראּו כָּ  ִמְתָיְרִאין ׁשֶ
ַיָהָא ָרֵאלֶרץ ּבְ א ִסיחֹון ְוָנַטל ֶאֶרץ מֹוָאב. ד ִיׂשְ ּבָ ֱאַמר, ׁשֶ ּנֶ ֶמֶלך מֹוָאב ': ׁשֶ ְְוהּוא ִנְלַחם ּבְ

ֵני ַעמֹון. )כו, במדבר כא(' ָהִראׁשֹון ֱאַמר, ְּועֹוד ָנַטל ֶאת ֶאֶרץ ּבְ ּנֶ ן': ׁשֶ ׁשָ י ַרק עֹוג ֶמֶלך ַהּבָ ' ְוגֹו' ְכִּ
ָרֵאל ְנָטל. )יא, דברים ג( אּו ִיׂשְ ֵניֶהם ּבָ ְ ָרֵאל... ּוָה ִמּשׁ ַיד ִיׂשְ ְוָהיּו . ְּוָהיּו ֵאלּו רֹוִאין ֶאת ַאְרָצם ּבְ

רּוך הּוא) ַהִאם: (אֹוְמִרים ְלֹא ָאַמר ַהָקדֹוׁש ּבָ ה': ּ ָ י לֹא ֶאֵתן ְלך ֵמַאְרצֹו ְיֻרּשׁ ָכִּ ַוֲהֵרי . )ט, דברים ב(' ּ
  ".ְְלָכך ָהיּו ִמְתָיְרִאין? ַאְרֵצנּו ִלְפֵניֶהם
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ֵני ָהָעם'ַטַעם : "ן"ַרְמּבֵַרׁש ָהּפֵ י ַרב הּוא. 'ַּוָיָגר מֹוָאב ִמּפְ ֲעבּור כִּ ּגֹוִים, ּבַ ָהָיה מֹוָאב ָקָטן ּבַ , ׁשֶ
ֵני נַֹח ַנֲעִני ְוָהֱאמֹוִרי ְוזּוָלָתם ִמּבְ מֹו ַהכְּ י ֵאיֶנּנּו ַעם ַקְדמֹון כְּ ָהיּו . כִּ ֵני ָהָעם ׁשֶ ַּוָיגּורּו ְמאֹד ִמּפְ

ים  ְרצּו ַוַיֲעְצמּו ֵמֶהםַרּבִ רּו ַוִיׁשְ י ּפָ ְּמֹאד ֵמֶהם כִּ ָרֵאל, ּ ֵני ִיׂשְ ֵני ּבְ ְמעּו , ַּוִיַקץ עֹוד ִמּפְ ָ ּשׁ ׁשֶ
ֲעׂשֹות ָלֶהם ְוַלֲאבֹוֵתיֶהם דֹולֹות ַהּנַ יך ָהַרְמּבַ". ַּהַמּסֹות ַהּגְ מֹוָאב לֹא ָהָיה "ְַמְמׁשִ יר ׁשֶ ּן ּוַמְסּבִ

ֵני ִי ָרֵאל ְָצִריך ְלַפֵחד ִמּבְ דּו ֶאת ַאְרָצם ֵמֶהם"ׂשְ ָרֵאל לֹא ִיְלכְּ י ִיׂשְ ַתב ַה". כִּ ְוָהָיה : "ְּכִלי ָיָקרכָּ
תֹות ֵתי כִּ ֵני ׁשְ ל מֹוָאב ְיֵרִאים ִמּפְ ַּהֲהמֹון ַעם ׁשֶ ְרִאי ֶזה, ּ ֵני ָהֵעֶרב ַרב . ְולֹא ְרִאי ֶזה כִּ י ִמּפְ כִּ

י ִאיָתא, ָהיּו ְיֵרִאים ֵמֲחַמת ִרּבּוָים ים ִרּבֹוא כִּ ִ ּשׁ ָעִמים ׁשִ ֵתי ּפְ ָהֵעֶרב ַרב ָהָיה ׁשְ ִמְדָרׁש ׁשֶ ּ ּבַ ּ ...
ם  ׁשֵ ָרֵאל ֵהָמה ', ָהָעם'ָקָרא ָהֵעֶרב ַרב ּבְ ֵני ִיׂשְ י לֹא ִמּבְ ֱאֶמת... ּכִּ ים ֵהָמה ּבֶ י ַרּבִ ֵני . ּכִּ ֲאָבל ּבְ

ָרֵאל ים, ִיׂשְ ך ַרּבִ ל כָּ לֹא ָהיּו כָּ ְׁשֶ ָּאְמָנם ִמַצד ַאֵחר ָהָיה מֹוָרא . ּ ִמַצד ִרּבּוָיםלֹא ָיְראּו ֵמֶהם, ּ
ָרֵאל ֲעֵליֶהם   ".ִיׂשְ

ל ְל .3 ֹור'ָּמה ַהִנְמׁשָ ְלחֹך ַהּשׁ  '?ְּכִ

ַתב  ֹור ְמַלֵחך: "י"ַרׁשִכָּ ַהּשׁ ל ָמה ׁשֶ ָרָכה, ְכָּ ְפֵתי ֲחָכִמים ּוֵבֵאר ַה". ֵאין ּבֹו ִסיָמן ּבְ ָּלָמה ֵאין ׂשִ
ָרָכה עֹוֵקר ֶא: "ּבְ ֶֹרׁשׁשֶ ן, ת ַהּכֹל ִמן ַהּשׁ ך ֵאלּו כֵּ ּכָּ עֹוְקִרים ֶאת ַהּכֹל,ְ אּור ".  ׁשֶ עֹוד ָמִצינּו ּבֵ

ָרִמים דֹות ְוַהכְּ ָפִרים ְוַהּשָׂ ל ִמְתַיֵחס ְלֵאלּו ַהכְּ ַהָמׁשָ ּׁשֶ ים ַעל ֶהָעִרים. ּ ׁשִ ? ְּוָלָמה לֹא ָהיּו חֹוׁשְ
ָרֵאל ַמִקיִפ ָהיּו ִיׂשְ ָבר ָראּו ׁשֶ י כְּ ִביםּכִּ ׁשּו. ים ְוסֹו ְב  .ֶּאָלא ַעל ְסִביבֹות ֶהָעִרים, ְְלָכך לֹא ָחׁשְ

ל ְסִביבֵֹתינּו... ְיַלֲחכּו , 'ְוֵיׁש אֹוְמִרים: "הֹוִסיףְּכִלי ָיָקר ַה ָלל' ֶאת כָּ נּו כְּ ַרק ַיֲעׂשּו , ְולֹא ִיְגעּו ּבָ
ָכל ְסִביבֵֹתינּו ָלה ּבְ ּּוִמֵמיָלא ֵאין ָלנּו ְתקּוָמה, ּכֻּ ְלָכך ֶנֱאַמר.ּ ְ ְוִנְרָאה ִלי ׁשֶ ֹור ֶאת ': ּ ְלֹחך ַהּשׁ ְכִּ

ֶדה ִביבֹות ָהִעיר', ֶיֶרק ַהּשָׂ ּסְ ֶדה ׁשֶ ּשָׂ ּבַ ְוָקא ֶיֶרק ׁשֶ ל ֶהָעִרים, ּדַ ֶיֶרק ׁשֶ אֹור ָה". ֲּאָבל לֹא ִיְגעּו ּבַ
ַּהַחִיים ַהָקדֹוׁש ֵרׁשּ ך ֵמֹר: " ּפֵ ל כָּ לֹא ָרצּו ְלַהְראֹות כָּ ְאּוַלי ׁשֶ ֵהם ְיֵרִאים ֵמֶהם ֶאָלא ּ ּך ַהֵלָבב ׁשֶ ּ ְ

ִביבֹות ֵהם ָחִסים ַעל ַהּסְ   ".ׁשֶ

ֶדֶרך ּדֹוָמהן"ַרְמּבַָה ֵרׁש ּבְ דּו ֶאת ַאְרֵצנּו, ְוָלֵכן ָאְמרּו ְלִזְקֵני ִמְדָין: "ְ ּפֵ לֹא ִיְלכְּ ֲּאִפלּו ׁשֶ ְיַלֲחכּו , ּ
ֻר ל ְסִביבֹוֵתינּו כִּּבְ ם ֶאת כָּ ֹור ֹחְלּבָ ֶדהְך ַהּשׁ ל ְסִביבֹוֵתינּו , ֶאת ֶיֶרק ַהּשָׂ דּו ָלֶהם ֶאת כָּ ְוִיְלכְּ

ֵני ַמְלֵכי ָהֱאמֹוִרי ְוִיְתנּו אֹוָתנּו ְלַמס עֹוֵבד ר ָעׂשּו ִלׁשְ ֲאׁשֶ ַּהִמְדַרׁש ַתְנחּוָמא ֵהִביא ְתׁשּוָבה ". ּכַּ ּ ּ
ֵאָלֵתנּו ִפיו: "ַאֶחֶרת ִלׁשְ ֹור ּכֹחֹו ּבְ ִפיֶהםַּאף ֵאלּו ּכָֹחן , ַמה ּשׁ ְמַלֵחך ֵאין . ּבְ ל ַמה ׁשֶ ֹור כָּ ְַמה ּשׁ ּ

ָרָכה ָרָכה, ּבֹו ִסיָמן ּבְ ה ִסיָמן ּבְ ה ֵאין ּבָ ּנֹוְגִעין ּבָ ל ֻאָמה ׁשֶ ַּאף ֵאלּו כָּ ּ ּ ַקְרָניו. ּ ַח ּבְ , ּוַמה ׁשֹור ְמַנּגֵ
ְתִפָלָתם ַּאף ֵאלּו ְמַנְגִחים ּבִ ּ ."  
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רּוׁש נֹוָסף ֵהִביא ָה בֹות : ָרהָּאְזַנִים ַלתֹוּפֵ ֹור ְלָתֵאר ֶאת ַמְחׁשָ תּוב ֵמִביא ֶאת ְלִחיַכת ַהּשׁ ַהכָּ
ָמָרא . ּּוְדָאגֹות ַהמֹוָאִבים ּגְ ֵהָמה ִלְבֵהָמה:)שבת קמ(ּבַ ת ְלָהִביא אֶֹכל ִמּבְ ּבָ ׁשַ ֻמָתר ּבְ ּ ָרִאינּו ׁשֶ י , ּ כִּ

ְֶזה לֹא ַמְפִריַע ֵהָמה ַהּשׁ ּ ֶלֱאכֹל ֵמאֶֹכל ֲחֶבְרָתההִנָי ַלּבְ ֵהָמה . ּ ֹור–ֻּמָתר ְלָכל ּבְ .  חּוץ ִמּשׁ
ל ׁשֹור ַלֲחמֹור תּוב לֹא ָלֵתת ֹאֶכל ׁשֶ ָמָרא כָּ ּגְ ּבַ ב , ׁשֶ ִמְתַעְרּבֵ ה ֹרק ׁשֶ ֹור מֹוִציא ַהְרּבֵ י ַהּשׁ ּכִּ

תֹוך ָהֹאֶכל ֶזה ְלַאֵחר, ְּבְ ר ְלָהִביא ֹאֶכל כָּ ָלק . ְוִאי ֶאְפׁשָ ל ּבָ ׁש ׁשֶ ֵני  ׁשֶ–ְְוָכך ָהָיה ַהֲחׁשָ ּבְ
ְנסּו ֶלָעִרים ָרֵאל לֹא ִיכָּ ַאְרָצם, ִיׂשְ בּו ּבְ ֹזאת , ְולֹא ֵיׁשְ צּוָרה כָּ ל ָהֵאזֹור ּבְ ֶּאָלא ְיַלֲחכּו ֶאת כָּ

ְנסּו ֲאֵחִרים לֹא ִיכָּ   .ּׁשֶ

ָלק ָהָיה ֶמֶלך מֹוָאב .4 ה, ְִאם ּבָ ְתִחַלת ַהָפָרׁשָ מֹו ּבִ ר ׁשְ ַּמּדוַע לֹא ִנְזּכַ ּ ּ?  

תּוב  ִמכָּ ְְוַהלֹא ִמְתִחָלה ָנִסיך ָהָיה : ")תנחומא(ְדָרׁש ּּבַ ּ ֱהַרג ִסיחֹון ִהְמִליכּוהּו ... ּּ ּנֶ יָון ׁשֶ ֶּאָלא כֵּ
ַּתְחָתיו ַתב ". ּ ִסיֵכי ִמְדָין , ּלֹא ָהָיה ָראּוי ַלַמְלכּות: "י"ַרׁשִכָּ ֵמת ִסיחֹון, ָהָיה] ִסיחֹון[ִמּנְ , ְּוֵכיָון ׁשֶ

ָעהִמּנּוהּו ֲעֵליֶהם ְלצֶֹר   ".ְך ׁשָ

ַתב ָה תּוב : "ן"ַרְמּבַכָּ ָאַמר ַהכָּ ֵעת 'ְּולֹא ָיַדְעִתי ַטַעם ְלַמה ׁשֶ ן ִצּפֹור ֶמֶלך ְלמֹוָאב ּבָ ְּוָבָלק ּבֶ

יֹאַמר ְתִחָלה', ַהִהוא י ָהָראּוי הּוא ׁשֶ ּכִּ ּ ָרֵאל ': ּ ה ִיׂשְ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ן ִצּפֹור ֵאת כָּ ָלק ּבֶ ַּוַיְרא ּבָ
ה ָתְקּפֹו ּוְגבּוָרתֹוְואּו. 'ָלֱאמִֹרי ַמֲעׂשֶ ּבֹור ַחִיל נֹוַדע ְמאֹד ּבְ ָלק ּגִ י , ַּלי ָהָיה ּבָ תּוב כִּ יר ַהכָּ ְוִהְזּכִ

ּבֹוִרים  ּגִ ֵעת ַהִהיא ֶמֶלך ַתִקיף ְוַאִמיץ ִלּבֹו ּבַ ָהָיה ְלמֹוָאב ּבָ י ׁשֶ ַּאף ַעל ּפִ ּ ּ י מֹוָאב לֹא ... ְ ְּוִיָתֵכן כִּ
ָרֵאל, ְָהָיה ֲעֵליֶהם ֶמֶלך ֵני ִיׂשְ ֵני ּבְ ָבִרים ְו, ְוָהָיה ָהָעם ָיֵרא ְמאֹד ִמּפְ ֵני ּדְ ִקימּו ְוֵה... ָעׂשּו ׁשְ

ֲעַצת ִמְדָין ֲּעֵליֶהם ַהֶמֶלך ַהֶזה ּבַ ְ ִמְצַות ַהֶמֶלך, ּ ָלָעם ּבְ ָלם ֶאל ּבְ ְלחּו כֻּ ְְוַאֲחֵרי ֵכן ׁשָ ּ ֶזה ַטַעם ְו, ּ
ֵעת ַהִה' ִעְנ', אוּבָ ִהְתַיֲעָצם ּבְ ָרֵאלּבְ ָלָחם ְלִבְלָעם, ָין ִיׂשְ   ". ּוׁשְ

סּוִקיםְּכִלי ָיָקרַה ְדָבָריו ֶאת ַמֲהַלך ַהּפְ נּו ְלַמְעָלה: "ְ ְמָבֵאר ּבִ ַרׁשְ ּפֵ ֶ ָלק ִהְתּבֹוֵנן , ְלִפי ַמה ּשׁ ּבָ ׁשֶ
תֹו ַחְרּבֹו ּוְבַקׁשְ א ָלֱאמֹוִרי ּבְ ָרֵאל ַסּבָ ה ִיׂשְ ָעׂשָ ַמה ׁשֶ ה. ּּבְ ּ יֹום ִמיֹוָמִיםַמה, ְלִפי ֶזה ָקׁשֶ ְּוָלָמה , ּ
ים ם ִמָיִמים ַרּבִ ֶנְגּדָ ּלֹא ִנְתעֹוֵרר ַלֲעׂשֹות ַתְחּבּולֹות כְּ ְּלָכך ֵתֵרץ ְוָאַמר? ּ ֵעת ַהִהיא ִמּנּוהּו , ְ י ּבָ כִּ

ָעה ְְלֶמֶלך ְלצֶֹרך ׁשָ ֵפרּוׁש ַרׁשִ, ְ ה. י"כְּ ׁשּוטֹו ָקׁשֶ ֵעת'ּה ַתְלמּוד לֹוַמר ַמ, ֲאָבל ְלִפי ּפְ '? או ַהִהּבָ
א ְלָתֵרץ ּבָ ָלק' ְוָיָגר מֹוָאב'ָּלָמה , ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ִמּנּוהּו ַרק ְלִפי, ְולֹא ּבָ ֵעת ַהִה'ּ ׁשֶ ְלִפי ' אוּבָ

ָעה ִלּבֹו, ׁשָ ן ָאַמר ּבְ ְגֶלה? ַּמה ִלי ְלָצָרה זֹו: ַעל כֵּ ּנִ ל ָמקֹום ּבַ ֵני מֹוָרא ָהָעם, ּוִמכָּ ְֻהְצַרך , ִמּפְ

הַלֲעׂשֹות ַמ ָעׂשָ ֶ   ". ה ּשׁ



 קֹול ַיֲעקב  בלק  ו

  
ֹ

ע .5 ל ָרׁשָ ָבה ְנבוָאתֹו ׁשֶ ַּמּדוַע ִנְכּתְ ּ?  

ַתב  ע: "י"ַרׁשִכָּ ִכיָנתֹו ַעל ּגֹוי ָרׁשָ רּוך הּוא ׁשְ ָרה ַהָקדֹוׁש ּבָ ֵני ָמה ִהׁשְ ְִמּפְ לֹא ְיֵהא , ּ ֵדי ׁשֶ ּכְּ
ה ָלֻאמֹות לֹוַמר ְתחֹון ּפֶ ְוֵהם , ֶהֱעִמיד ָלֶהם ְנִביִאים. ּוָטבִּאלּו ָהיּו ָלנּו ְנִביִאים ָחַזְרנּו ְלמ, ּּפִ

ֵדר ָהעֹוָלם ְרצּו ּגָ   ". ּפָ

ִמְדָרׁש  תּוב ּבַ ִיְרֶצה: ")תנחומא(ּכָּ ל ְזַמן ׁשֶ ר ִעמֹו כָּ ָהָיה ְמַדּבֵ ָרֵאל ׁשֶ ה ְלִיׂשְ ֶּהֱעִמיד מֹׁשֶ ֶהֱעִמיד , ּ
ְלָעם ְלֻאמֹות ָהעֹוָלם ל ְזַמן ׁשֶ, ּּבִ ר ִעמֹו כָּ ְיַדּבֵ ֵדי ׁשֶ ּכְּ ָרֵאל . ִּיְרֶצהּ ין ְנִביֵאי ִיׂשְ ְרֵאה ַמה ּבֵ
ָרֵאל ַמְזִהיִרין ֶאת ָהֻאָמה ַעל ָהֲעֵברֹות : ִּלְנִביֵאי ֻאמֹות ָהעֹוָלם ְנִביֵאי ִיׂשְ ָעַמד ִמן ... ּּבִ ְוָנִביא ׁשֶ

א  ִריֹות ִמן ָהעֹוָלם ַהּבָ ד ַהּבְ ְרָצה ְלַאּבֵ ָּהֻאמֹות ֶהֱעִמיד ּפִ ְּוָכך ִנְכְתָבה ... ּ ְלָעםְ ת ּבִ ָרׁשַ , ּפָ
רּוך הּוא רּוַח ַהקֶֹדׁש ֵמֻאמֹות ָהעֹוָלם ְּלהֹוִדיַע ָלָמה ִסֵלק ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ ֶזה ָעַמד ֵמֶהן ְוָרָאה , ּ ּׁשֶ

ה   ".ֶמה ָעׂשָ

ֵביָתה ֲעָמה ּבְ ּטָ ל ַמֲאָכל ׁשֶ ֵ ֵדי ְלַבּשׁ ם כְּ ה ֵמֲחֶבְרָתה ִמְרׁשָ ְקׁשָ ּבִ ה ׁשֶ ָ ִאּשׁ ה ָהָיה ּבְ ּּוַמֲעׂשֶ ּ ָלה . ּ ִקּבְ
יַצד ְלָהִכין ֶאת ַהַמֲאָכל ר כֵּ ם ְוֶאת ַהֶהְסּבֵ ֶּאת ַהִמְרׁשָ יל . ּ ָּהְלָכה ְלֵביָתה ְוֵהִכיָנה ֶאת ַהַתְבׁשִ ּ

מֹו ֵאֶצל ֲחֶבְרָתה ּאּוָלם ַטַעם ַהַמֲאָכל לֹא ָהָיה ֻמְצָלח כְּ ּ ֲאָלה אֹוָתה . ּ ָאה ְלִהְתלֹוֵנן ׁשָ ּבָ ׁשֶ ּכְּ
ֶכְנָתה ּׁשְ ַּחְצְת ֶאת ַהְקֵדָרה ִלְפֵנַהִאם ָר: ּ הּ ְלְת ּבָ ַ ּשׁ ּבִ ּי ׁשֶ ה,"לֹא"? ּ ָ ָּאְמָרה ָלה .  ָעְנָתה ָהִאּשׁ
ֲּחֶבְרָתה לֹון : ּ ָ ּשׁ ה ַלכִּ ּבָ ְקֵדָרה ִקְלֵקל ֶאת ַהַמֲאָכל ְוָלֵכן –זֹאת ֵאיפֹה ַהּסִ ָהָיה ּבַ ּ ַהִלְכלּוך ׁשֶ ּ ְ ּ

ל ֶזה ַמְב. ַּהתֹוָצאֹות לֹא ָהיּו טֹובֹות ְבֵרי ַרׁשִָמׁשָ ינּו . י"ִהיר ֶאת ּדִ ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ ל ּכֹחֹות כְּ ְלָעם ִקּבֵ ּבִ
לֹום ָ ַאר , ָעָליו ַהּשׁ ה ּוִבְלָעם ִנׁשְ ָ ל ְקֻדּשׁ לֹום ֵהִכין ֶאת ַעְצמֹו ְלַקּבֵ ָ ינּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ְַאך מֹׁשֶ

לֹו ָהָיִעם ִמידֹוָתיו ָהָר ִלי ׁשֶ מֹו ֵאֶצהּעֹות ַהכְּ הְ ְמֻלְכָלך כְּ ָ יל"ְּוְלִפיָכך , ל ָהִאּשׁ ל " ַּהַתְבׁשִ ׁשֶ
ְלָעם לֹא ָיָצא טֹוב ֵני ׁשֶ –ּׁשּוָבה ְלֻאמֹות ָהעֹוָלם ּזֹו ַהְת. ּבִ מֹו ּבְ ֻריֹות כְּ לּו ֶאת אֹוָתן ָהֶאְפׁשָ ִּקּבְ

ָרֵאל ה, ִיׂשְ ָ ֵהם לֹא ֵהִכינּו ֶאת ַעְצָמם ַלְקֻדּשׁ ֶּאָלא ׁשֶ ּ.  




