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Balak 5717 

  כב פרק במדבר

ק וַיְַרא( ב) לָּ ן־ִצּפֹור בָּ ה ֵאת בֶּ שָּ ר־עָּ ֵאל כָּל־ֲאשֶּ ֱאמִֹרי יְִשרָּ  :לָּ

ם ִמְּפנֵי מֹוָאב וַיָּגָּר( ג) עָּ ץ ַרב־הּוא ִכי ְמאֹד הָּ ֵאל ְבנֵי ִמְּפנֵי מֹוָאב וַיָּקָּ  :יְִשרָּ

ר( ד) ל־ִזְקנֵי מֹוָאב וַיֹאמֶּ ה ִמְדיָּן אֶּ ל כּויְַלחֲ  ַעתָּ הָּ ת־כָּל־ְסִביבֵֹתינּו ַהקָּ ק ֵאת ַהּׁשֹור ִכְלחְֹך אֶּ ה יֶּרֶּ דֶּ ק ַהשָּ לָּ  ּובָּ

ן־ִצּפֹור ְך בֶּ לֶּ ֵעת ְלמֹוָאב מֶּ  :ַהִהוא בָּ

ם ַמְלָאִכים וַיְִשַלח( ה) ל־ִבְלעָּ ן־ְבעֹר אֶּ ה בֶּ ר ְּפתֹורָּ ר ֲאשֶּ ץ ַעל־ַהנָּהָּ רֶּ  יָּצָּא םעַ  ִהנֵה ֵלאמֹר ִלְקרֹא־לֹו ְבנֵי־ַעּמֹו אֶּ

ה ִהנֵה ִמִּמְצַריִם ת־ֵעין ִכסָּ ץ אֶּ ָארֶּ ִלי יֵֹשב וְהּוא הָּ  :ִמּמֻּ

ה( ו) ה־ִלי ְלכָּה־נָּא וְַעתָּ ם ָארָּ עָּ ת־הָּ צּום ִכי ַהזֶּה אֶּ נִי הּוא עָּ נּו נַכֶּה־בֹו אּוַכל אּוַלי ִמּמֶּ ץ וֲַאגְָּרשֶּ ָארֶּ  יַָּדְעִתי ִכי ִמן־הָּ

ֵרְך ֵאת ר־ְתבָּ ְך ֲאשֶּ ר ְמבֹרָּ אֹר וֲַאשֶּ  :יּוָאר תָּ

ִמים ִמְדיָּן וְזְִקנֵי מֹוָאב זְִקנֵי וַיְֵלכּו( ז) ם ּוְקסָּ ם וַיָּבֹאּו ְביָּדָּ ל־ִבְלעָּ יו וַיְַדְברּו אֶּ ק ִדְבֵרי ֵאלָּ לָּ  :בָּ

ר( ח) ם וַיֹאמֶּ ה פֹה ִלינּו ֲאֵליהֶּ ְתכֶּם וֲַהִשבִֹתי ַהַליְלָּ ר אֶּ בָּ ר דָּ ָּק יְַדֵבר ַכֲאשֶּ ֵרי־מֹוָאב וַיְֵשבּו יֵאלָּ  יְקֹו ם ִעם־ שָּ  :ִבְלעָּ

ם ֱאֹלקים וַיָּבֹא( ט) ל־ִבְלעָּ ר אֶּ ֲאנִָּשים ִמי וַיֹאמֶּ ה הָּ ֵאלֶּ ְך הָּ  :ִעּמָּ

ר( י) ם וַיֹאמֶּ ֱאֹלקים ִבְלעָּ ל־הָּ ק אֶּ לָּ ן־ִצּפֹר בָּ ְך בֶּ לֶּ ַלח מֹוָאב מֶּ י שָּ  :ֵאלָּ

ם ִהנֵה( יא) עָּ ת וַיְַכס ִמִּמְצַריִם ַהיֵֹצא הָּ ץ ־ֵעיןאֶּ ָארֶּ ה הָּ ה־ִלי ְלכָּה ַעתָּ בָּ ם אּוַכל אּוַלי אֹתֹו קָּ חֶּ  :וְֵגַרְשִתיו בֹו ְלִהלָּ

ר( יב) ם ֱאֹלקים וַיֹאמֶּ ל־ִבְלעָּ ם ֵתֵלְך ֹלא אֶּ הֶּ אֹר ֹלא ִעּמָּ ם תָּ עָּ ת־הָּ רּוְך ִכי אֶּ  :הּוא בָּ

ם( יג) ם וַיָּקָּ ר ִבְלעָּ ר ַבבֹקֶּ ֵרי וַיֹאמֶּ ל־שָּ ק אֶּ לָּ ל־ַא ְלכּו בָּ ָּק ֵמֵאן ִכי ְרְצכֶּםאֶּ כֶּם ַלֲהֹלְך ְלִתִתי יְקֹו  :ִעּמָּ

ֵרי וַיָּקּומּו( יד) ק וַיָּבֹאּו מֹוָאב שָּ לָּ ל־בָּ ם ֵמֵאן וַיֹאְמרּו אֶּ נּו ֲהֹלְך ִבְלעָּ  :ִעּמָּ

ף( טו) ק עֹוד וַיֹסֶּ לָּ ִרים ְשֹלחַ  בָּ ִדים ַרִבים שָּ ה וְנְִכבָּ  :ֵמֵאלֶּ

ם וַיָּבֹאּו( טז) ל־ִבְלעָּ ק ָאַמר כֹה לֹו וַיֹאְמרּו אֶּ לָּ ן־ִצּפֹור בָּ נַע ַאל־נָּא בֶּ י ֵמֲהֹלְך ִתּמָּ  :ֵאלָּ

ְדָך ִכי־ַכֵבד( יז) ר־תֹאַמר וְכֹל ְמאֹד ֲאַכבֶּ ה ֵאַלי ֲאשֶּ ֱעשֶּ ה־ִלי ּוְלכָּה־נָּא אֶּ בָּ ם ֵאת קָּ עָּ  :ַהזֶּה הָּ

ם וַיַַען( יח) ר ִבְלעָּ ל־ַעְבֵדי וַיֹאמֶּ ק אֶּ לָּ ן־לִ  בָּ ק יִאם־יִתֶּ לָּ ף ֵביתֹו ְמֹלא בָּ ב כֶּסֶּ ת־ִּפי ַלֲעבֹר אּוַכל ֹלא וְזָּהָּ ָּק אֶּ  יְקֹו

ה אֹו ְקַטנָּה ַלֲעשֹות ֱאֹלקי  :ְגדֹולָּ

ה( יט) זֶּה נָּא ְשבּו וְַעתָּ ם בָּ ה ַגם־ַאתֶּ יְלָּ ה ַהלָּ  :ִעִּמי ַדֵבר יְקֹוָּק ַמה־יֵֹסף וְֵאְדעָּ

ם ֱאֹלקים וַיָּבֹא( כ) ל־ִבְלעָּ ה אֶּ רוַ  ַליְלָּ אּו ְלָך ִאם־ִלְקרֹא לֹו יֹאמֶּ ֲאנִָּשים בָּ ם ֵלְך קּום הָּ ת־ וְַאְך ִאתָּ ר אֶּ בָּ  ַהדָּ

ר־ֲאַדֵבר יָך ֲאשֶּ ה אֹתֹו ֵאלֶּ  :ַתֲעשֶּ

ם( כא) ם וַיָּקָּ ר ִבְלעָּ ת־ֲאתֹנֹו וַיֲַחבֹש ַבבֹקֶּ ְך אֶּ ֵרי וַיֵלֶּ  :מֹוָאב ִעם־שָּ

ְך יְקֹוָּק ַמְלַאְך וַיְִתיֵַצב הּוא ִכי־הֹוֵלְך ֱאֹלקים וַיִַחר־ַאף( כב) רֶּ ן ַבדֶּ טָּ יו ּוְשנֵי ַעל־ֲאתֹנֹו רֵֹכב וְהּוא לֹו ְלשָּ רָּ  :ִעּמֹו נְעָּ

א( כג) ָאתֹון וֵַתרֶּ ת־ַמְלַאְך הָּ ָּק אֶּ ְך נִצָּב יְקֹו רֶּ ה וְַחְרבֹו ַבדֶּ ָאתֹון וֵַתט ְביָּדֹו ְשלּופָּ ְך הָּ רֶּ ְך ִמן־ַהדֶּ ה וֵַתלֶּ דֶּ  וַיְַך ַבשָּ

ם ָאתֹון ִבְלעָּ ת־הָּ ּה אֶּ ְך ְלַהטֹתָּ רֶּ  :ַהדָּ

ָּק ַמְלַאְך וַיֲַעמֹד( כד) ִמים ְבִמְשעֹול יְקֹו  :ִמזֶּה וְגֵָּדר ִמזֶּה גֵָּדר ַהְכרָּ

א( כה) ָאתֹון וֵַתרֶּ ת־ַמְלַאְך הָּ ָּק אֶּ ֵחץ יְקֹו ל־ַהִקיר וִַתלָּ גֶּל וִַתְלַחץ אֶּ ת־רֶּ ם אֶּ ל־ַהִקיר ִבְלעָּ ף אֶּ ּהְלהַ  וַיֹסֶּ  :כֹתָּ

ף( כו) קֹום וַיֲַעמֹד ֲעבֹור ַמְלַאְך־יְקֹוָּק וַיֹוסֶּ ר צָּר ְבמָּ ְך ֲאשֶּ רֶּ  :ּוְשמֹאול יִָּמין ִלנְטֹות ֵאין־דֶּ

א( כז) ָאתֹון וֵַתרֶּ ת־ַמְלַאְך הָּ ָּק אֶּ ם ַתַחת וִַתְרַבץ יְקֹו ם וַיִַחר־ַאף ִבְלעָּ ָאתֹון וַיְַך ִבְלעָּ ת־הָּ  :ַבַּמֵקל אֶּ

ָּק יְִפַתחוַ ( כח) ת־ִּפי יְקֹו ָאתֹון אֶּ ר הָּ ם וַתֹאמֶּ ִשיִתי ְלִבְלעָּ ה־עָּ ֹלש זֶּה ִהִכיַתנִי ִכי ְלָך מֶּ  :ְרגִָּלים שָּ

ר( כט) ם וַיֹאמֶּ ָאתֹון ִבְלעָּ ב לּו ִבי ִהְתַעַלְלתְ  ִכי לָּ רֶּ ה ִכי ְביִָּדי יֶּש־חֶּ  :ֲהַרְגִתיְך ַעתָּ

ר( ל) ָאתֹון וַתֹאמֶּ ל־ִבְלעָּ  הָּ ַכְבתָּ  ֲאתֹנְָך ָאנִֹכי ֲהלֹוא םאֶּ ר־רָּ ַלי ֲאשֶּ  ִהְסַכנְִתי ַהַהְסֵכן ַהזֶּה ַעד־ַהיֹום ֵמעֹוְדָך עָּ

ר כֹה ְלָך ַלֲעשֹות  :ֹלא וַיֹאמֶּ

ָּק וַיְַגל( לא) ת־ֵעינֵי יְקֹו ם אֶּ ת־ַמְלַאְך וַיְַרא ִבְלעָּ ְך נִצָּב יְקֹוָּק אֶּ רֶּ ה וְַחְרבֹו ַבדֶּ פָּ יו וַיְִשַתחּו יִקֹדוַ  ְביָּדֹו ְשלֻּ  :ְלַאּפָּ

ר( לב) יו וַיֹאמֶּ ָּק ַמְלַאְך ֵאלָּ ה יְקֹו ת־ֲאתֹנְָך ִהִכיתָּ  ַעל־מָּ לֹוש זֶּה אֶּ ן יָּצָּאִתי ָאנִֹכי ִהנֵה ְרגִָּלים שָּ טָּ ְך יַָּרט ִכי־ ְלשָּ רֶּ  ַהדֶּ

 :ְלנְֶּגִדי

ָאתֹון וִַתְרַאנִי( לג) נַי וֵַתט הָּ ֹלש זֶּה ְלפָּ ה אּוַלי ְרגִָּלים שָּ נַי נְָּטתָּ ה ִכי ִמּפָּ ַרְגִתי ַגם־אְֹתכָּה ַעתָּ ּה הָּ ֱחיֵיִתי וְאֹותָּ  :הֶּ
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ר( לד) ם וַיֹאמֶּ ל־ַמְלַאְך ִבְלעָּ ָּק אֶּ אִתי יְקֹו טָּ ה ִכי יַָּדְעִתי ֹלא ִכי חָּ אִתי נִצָּב ַאתָּ ְך ִלְקרָּ רֶּ ה ַבדָּ  ְבֵעינֶּיָך ִאם־ַרע וְַעתָּ

ה שּובָּ  :ִלי אָּ

ר( לה) ָּק ַמְלַאְך וַיֹאמֶּ ם יְקֹו ל־ִבְלעָּ ֲאנִָּשים ֵלְך אֶּ ס ִעם־הָּ פֶּ ר וְאֶּ בָּ ת־ַהדָּ ר־ֲאַדֵבר אֶּ יָך ֲאשֶּ ְך ְתַדֵבר אֹתֹו ֵאלֶּ  וַיֵלֶּ

ם ֵרי ִבְלעָּ ק ִעם־שָּ לָּ  :בָּ

ק וַיְִשַמע( לו) לָּ א ִכי בָּ ם בָּ אתֹו וַיֵֵצא ִבְלעָּ ל־ִעיר ִלְקרָּ ר מֹוָאב אֶּ  :ַהְגבּול ִבְקֵצה רֲאשֶּ  ַאְרנֹן ַעל־ְגבּול ֲאשֶּ

ר( לז) ק וַיֹאמֶּ לָּ ם בָּ ל־ִבְלעָּ ֹלחַ  ֲהֹלא אֶּ ַלְחִתי שָּ יָך שָּ ְך ֵאלֶּ ה ִלְקרֹא־לָּ ּמָּ ַלְכתָּ  לָּ י ֹלא־הָּ ְמנָּם ֵאלָּ ָך אּוַכל ֹלא ַהאֻּ  :ַכְבדֶּ

ר( לח) ם וַיֹאמֶּ ק ִבְלעָּ לָּ ל־בָּ אִתי אֶּ יָך ִהנֵה־בָּ ה ֵאלֶּ הְמא ַדֵבר אּוַכל ֲהיָּכֹל ַעתָּ ר ּומָּ בָּ ר ַהדָּ  ְבִפי ֱאֹלקים יִָּשים ֲאשֶּ

 :ֲאַדֵבר אֹתֹו

ְך( לט) ם וַיֵלֶּ ק ִבְלעָּ לָּ צֹות ִקְריַת וַיָּבֹאּו ִעם־בָּ  :חֻּ

ק וַיְִזַבח( מ) לָּ ר בָּ קָּ ם וַיְַשַלח וָּצֹאן בָּ ִרים ְלִבְלעָּ ר וְַלשָּ  :ִאתֹו ֲאשֶּ

ר וַיְִהי( מא) ק וַיִַקח ַבבֹקֶּ לָּ ת־בִ  בָּ םאֶּ ַעל בָּמֹות וַיֲַעֵלהּו ְלעָּ ם וַיְַרא בָּ ם ְקֵצה ִמּׁשָּ עָּ  :הָּ

 

  1א עמוד ז דף ברכות מסכת בבלי תלמוד

 ושמנה אלפים ושמונת רבוא מחמשת אחד -? רגע וכמה. רגע -? זעמו וכמה. יום בכל זועם ואל: דתניא

, הרשע מבלעם חוץ, שעה אותה לכוין יכולה בריה כל ואין, רגע היא וזו, בשעה ושמנה ושמנים מאות

 שהיה, מלמד: אלא? ידע הוה עליון דעת - ידע הוה לא בהמתו דעת השתא. עליון דעת ויודע: ביה דכתיב

 - מה נא - זכר עמי: לישראל נביא להו דאמר והיינו, בה כועס הוא ברוך שהקדוש שעה אותה לכוין יודע

 הוא ברוך הקדוש להם אמר: אלעזר ביר אמר'? ה צדקות דעת למען מאי'. וגו מואב מלך בלק יעץ

 נשתייר לא - כעסתי שאלמלי, הרשע בלעם בימי כעסתי שלא עמכם עשיתי צדקות כמה דעו: לישראל

 לא אזעם ומה קל קבה לא אקב מה: לבלק בלעם ליה דקאמר והיינו; ופליט שריד ישראל של משונאיהם

 רבי ואיתימא אבין רבי אמר -? רגע וכמה. ערג -? זעמו וכמה. זעם לא הימים אותן שכל, מלמד', ה זעם

                                                           
1
 But is anger then a mood of the Holy One, blessed be He? — Yes. For it has been taught:   A God that 

hath indignation every day.   And how long does this indignation last? One moment. And how long is one 

moment? One fifty-eight thousand eight hundred and eighty-eighth part of an hour. And no creature has 

ever been able to fix precisely this moment except the wicked Balaam, of whom it is written: He knoweth 

the knowledge of the Most High.   Now, he did not even know the mind of his animal; how then could he 

know the mind of the Most High? The meaning is, therefore, only that he knew how to fix precisely this 

moment in which the Holy One, blessed be He, is angry. And this is just what the prophet said to Israel: O 

my people, remember now what Balak king of Moab devised, and what Balaam the son of Beor answered 

him … that ye may know the righteous acts of the Lord.   What means 'That ye may know the righteous 

acts of the Lord'? — R. Eleazar says: The Holy One, blessed be He, said to Israel: See now, how many 

righteous acts I performed for you in not being angry in the days of the wicked Balaam. For had I been 

angry, not one remnant would have been left of the enemies of Israel.   And this too is the meaning of 

what Balaam said to Balak: How shall I curse, whom God hath not cursed? And how shall I execrate, 

whom the Lord hath not execrated?   This teaches us that He was not angry all these days. And how long 

does His anger last? One moment. And how long is one moment? R. Abin (some say R. Abina) says: As 

long as it takes to say Rega'.   And how do you know that He is angry one moment? For it is said: For His 

anger is but for a moment [rega'], His favor is for a lifetime.   Or if you prefer you may infer it from the 

following verse: Hide thyself for a little moment until the indignation be overpast.   And when is He angry? 

— Abaye says: In [one moment of] those first three hours of the day, when the comb of the cock is white 

and it stands on one foot. Why, in each hour it stands thus [on one foot]?   — In each other hour it has red 

streaks, but in this moment it has no red streaks at all. 
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: מהכא, אימא בעית ואי. ברצונו חיים באפו רגע כי: שנאמר -? רתח דרגע לן ומנא. כמימריה רגע: אבינא

 כרבלתא חיורא כי, קמייתא שעי תלת בהנך: אביי אמר? רתח ואימת .זעם יעבר עד רגע כמעט חבי

 בההיא, סומקי שורייקי ביה אית שעתא כל! הכי קאי מינ ושעתא שעתא כל. כרעא אחד וקאי דתרנגולא

 .סומקי שורייקי ביה לית שעתא

 

  בלק פרשת - תורה תלמוד ילקוט( מאן) ילמדנו מדרש

 ה"הב לפני' לומ' האומו כל שעתידין ומפני. מיד בו וקלקל לבלעם ה"הב גלה שלא בעולם דבר היה לא

 דבר היה ומשה. כמשה חכם שהיה בלעם להם נתן' פיל, תורתך קבלנו כמשה נביא לנו נתת אלו ע"רשל

 יםקאל ויקר' כתי ובבלעם משה אל וירא' כתי במשה. משה על יתר' א דבר היה ובלעם, בלעם על יתר' א

 .זוטא אליהו סדר. עליון דעת וידע' כתי ובבלעם דרכיך את נא הודיעני' כתי במשה; בלעם אל

Alef.  

1.  Ibn Kaspi:2 

 There was no need of any sort לא הי' לה תיקון לא מאיכות המדבר ולא מאירות המעשה

of positive intervention neither in terms of the speaker, or the act itself, i.e., the 

speaker and his act had no intrinsic effect. Bila’am could have said whatever he 

wanted, but since HaShem was not Empowering him to be effective, the words 

would have been inert. 

 While there was an intrinsic difference between the efficacy of a ואם ביניהם הבדל

blessing from Yitzchak to his sons, as opposed to Bila’am uttering some sort of curse 

in the sense that HaShem Supported Yitzchak, but not Bila’am, nevertheless, at the 

                                                           
2
 (9721-9431ר' יוסף אבן כספי )אבן כספי(, פרובנס ) 

 לנגנטרה(.-פילוסוף, בלשן ופרשן המקרא. )שמו הלועזי: דון בונאפיוס דה
  )בלעז: כסף(. ארגנטיירה -השם "כספי" דבק בו כי נולד בעיר מכרות הכסף 

, ובמשך חייו כתב עשרות ספרי פרשנות והגות והיה לאחד הפרשנים הפוריים 17את פעילותו הספרותית החל בגיל 
 בשמותיהם של כל ספריו הקפיד לשלב את המילה "כסף". ביותר בתקופתו.

ר"י כספי היה אדם אמיד, עובדה שאפשרה לו לבלות את מרבית ימיו בנסיעות ברחבי דרום צרפת וצפון ספרד. 
במטרה להפגש עם צאצאיו של הרמב"ם, שאותו העריך עד מאוד ואת מרבית באחד ממסעותיו הרחיק עד למצרים 

עמדותיו והשקפותיו אימץ, אך המפגש עם נכדיו היה מאכזב כי אמנם "כולם צדיקים אבל בחכמות לא היו עוסקים". 
כספי ראה חשיבות רבה בלימוד פילוסופיה ואף הרגיל את בניו "להגות אחר כל סעודה בוקר וערב במוסרי 

שנדד עד לפאס שבמרוקו, ובא בשעריהם של מוסדות לימוד מוסלמיים, רק  פילוסופים", אין זה מפתיע, איפוא,ה
"מורה נבוכים", אשר היה בעיניו מיצירות המופת הגדולות  משום ששמע שלומדים שם בעיון רב את הספר

 והעמוקות שנכתבו אי פעם. 
, למשל( האשימוהו קלונימוס בן קלונימוסבני דורו )ר' דרכו הפרשנית עוררה עליו ביקורת חריפה, אחדים מ

בהתנשאות כלפי ההמון בעל האמונה התמימה, בחוסר עקביות, ואף בכפירה. גם לאחר מותו זכו עמדותיו לגינוי 
, ר' משה הנרבוני, המשורר אפודיוהרשב"ץ(, אך היו גם שהעריכו את הגותו והיללו אותה ) ר"י אברבנאל)למשל ע"י 

 ר' משה ריאטי, המקובל ר' יוחנן אלמנו(.
הגותו ופרשנותו של כספי מתאפיינות בחתירה בלתי מתפשרת אל האמת, בצוואתו הוא כותב לבנו "שאין ראוי 

לאמת שתהיה לא פחדנית ולא ביישנית", הוא לא היסס להציג את פשוטו של מקרא לפי הבנתו, גם כשזו היתה 
ושה אישה מארץ כוש, והתפלא על מנוגדת לפרשנות המסורתית הקלאסית, כך, לדוגמה, פירש ש"אישה כושית" פיר

הקדמונים שפירשו "כושית=יפה" )ושאל: "איך נפל בדמיונם שיפרשו דבר מן התורה הפך מה שכתוב?"(, או למשל: 
הוא מתקשה לקבל את הקביעה ש"כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה" ואומר במפורש: "ואין ספק אצלי שדוד 

"כי איש כמוהו לא ראיתי גדול  עמדות כגון אלו אמר עליו ר' יוחנן אלמנו: לחטא, כי לא נוכל להכחיש הכתוב...". בש
 העצה ורב העליליה והבלתי ירא מהגיד את אשר בלבבו...". 

טען ששיבת עם ישראל  יש המזהים בהגותו גם ניצנים של "ציונות" שהקדימה את זמנה, ומצביעים על מקומות בהם
 מציאותי.-חלום לא לארצו וכינון מדינה יהודית אינה בגדר
 .חלק ב',  חלק א' -לקריאה בפירושו לתורה 'משנה כסף' 

http://www.nechama.org.il/commentators/124.html
http://www.nechama.org.il/commentators/6.html
http://www.nechama.org.il/commentators/182.html
http://www.hebrewbooks.org/9458
http://www.hebrewbooks.org/9459
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end of the day, even if Yitzchak would grant a blessing to the “wrong” son, it would 

have been of no consequence if it did not correspond to God’s Plan and Intention. 

 Despite the fact that HaShem “Knew” that there was ולא די לו בזה אלא הפליג בזה

nothing to the curses of Bila’am even if he were to utter them, nevertheless He Took 

measures that would prevent the prophet from even saying them in the first place.  

 HaShem Stated this for Bila’am’s benefit as well as the benefit דיבר הוא לפי מחשבתו

of some members of the Jewish people. But in fact, there was nothing to the words 

of Bila’am even if he could have uttered them unhindered.  

 The Jewish people were prevented by God from inheriting עיכוב ירושת הארץ בכללה

all of the land of Israel at the outset when they entered the land. 

 

     Anshalma Eshtrok:3 

 If HaShem Wished to punish the people, He would not Delay, but rather תיכף מרותם 

would punish them immediately after their rebellion. 

 By thwarting Bila’am from cursing the Jews, HaShem was וכן רוצה להוציא דבת העם

Preventing some from saying bad things about the Jewish people in the sense that 

when bad things would happen to them, it was the residual result of the curses that 

Bila’am had delivered long before.  

2.  Both commentators are attempting to explain why so many elaborate Divine 

Interventions were necessary to prevent Bila’am from cursing the people, if in fact 

his cursing them would have had no effect as long as HaShem was not Willing to have 

the curses take effect. Why couldn’t Bila’am have been allowed to do his worst, with 

no consequence every happening to the Jews as a result? 

3.  Ibn Kaspi: 

a)  Even if what Bila’am would do would not have any empirical or even metaphysical 

effect, his reputation preceded him, and those who would hear him would be 

frightened and concerned lest he be able to engender harm to the Jewish people.  

b)  By thwarting all of Bila’am’s plans, HaShem was Demonstrating His Omnipotence, 

a continuation of the Demonstration that He Gave during the Exodus from Egypt. 

4. Verses 22-35 (underlined above) describing how HaShem Taught Bila’am a lesson 

regarding the prophet’s limitations when it comes to trying to disobey God, leading 

ultimately to v. 38 where he tells Balak that he will be restricted by whatever 

HaShem Allows him to say, are  supports to Ibn Kaspi’s second hypothesis. 

                                                           
3
 (93-ר' אנשלמה אשתרוק )מדרשי התורה(, ברצלונה )המאה ה 

 , כתב פירוש לתורה בשם "מדרשי תורה".11-במאה ה מחכמי ברצלונה
הכינוי "הקדוש"  היא כנראה קיצור של תואר כבוד שהיה מקובל בספרד. -שלמה  -הקידומת "אנ" המלווה את שמו 

 .1931-שהתחוללו בברצלונה ב שהוצמד לשמו מעיד על כך שהוא נהרג על קידוש השם, ככל הנראה, בפרעות
 ולדות חייו. היה מי שסבר שהוא נכדו של הרשב"א )נייבויער( אך הוא לא ביסס את דבריו.לא ידוע לנו הרבה על ת

 )"הנה ישכיל עבדי"(, ולמגילת אסתר. מלבד פירושו לתורה נשתמרו גם פירושיו למזמור קי"ט בתהלים, לישעיהו נ"ב
 כתיבה: יוחאי עופרן
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5.  Ibn Kaspi wished to demonstrate that a particular incident or phenomenon could 

have multiple motivations behind it. Just as the reasons for not giving the Jews the 

entirety of Canaan at once included: a) someone had to take care of the land in the 

interim and grow things on it; b) some of the peoples were too well-armed; and c) to 

further test the Jewish people to see if they would lose faith and trust, so too in the 

instance of Bila’am, HaShem Wished to thwart his plans both to alleviate some of the 

angst of the Jewish people who might worry that he really could curse them, as well 

to demonstrate His Own Might and Omnipotence. 

6.  Whereas the verses from Shemot 23 and Shoftim 3 relate to needs and perceptions 

of the Jewish people, Shoftim 1 appears to be a function of the military situation. Just 

as Avraham with very little human help was able to overcome the alliance of kings 

that had kidnapped Lot since God Supported him in his endeavors, the same should 

have been true about the Jews going up against well-equipped residents of “the 

valley”.  

7.  Whereas in the first answer of Ibn Kaspi, the emphasis is upon mitigating the fears, 

however unfounded they may have been, of the Jewish people, Anshlma Eshtrok 

stresses how there was Divine Concern that if Bila’am delivered his curses, when bad 

things would happen to the Jewish people in the future, these events would be 

attributed to the after-effects of Bilaam’s curses. 

8.  (Link to the Gilayon that Nechama mentions in this question: 

http://www.nechama.org.il/cgi-bin/pagePrintMode.pl?Id=688 ) 

 RaMBaN on Devarim 32:26 supports Anshalma Eshtrok in the sense that the 

existence of the Jewish people carries with it all of the Divine Interventions that 

HaShem has Performed over the years on their behalf. Should they disappear, then 

there would no longer be any means by which God’s Presence in the world could be 

recalled, which would ultimately defeat the purpose of the Creation, i.e., to bring all 

men closer to the Creator. 

Beit.  

The anomaly in the text would appear to be the fact that the people of which Balak is 

afraid, are not identified by name, as if they are not an actual nation, but rather 

some sort of mob made up of diverse individuals. HaEmek Davar explains that this 

was in order to convey the people’s disorganization and their recent emergence from 

servitude. 

Gimel.  

  .א.1

  כב פרק במדבר

ק וַיְַרא( ב) לָּ ן־ִצּפֹור בָּ ה ֵאת בֶּ שָּ ר־עָּ ֵאל כָּל־ֲאשֶּ ֱאמִֹרי יְִשרָּ  :לָּ

ם ִמְּפנֵי מֹוָאב וַיָּגָּר( ג) עָּ ץ ַרב־הּוא ִכי ְמאֹד הָּ ֵאל ְבנֵי ִמְּפנֵי מֹוָאב וַיָּקָּ  :יְִשרָּ

If in v. 3 it is stated that Moav was fearful of Israel due to the size of the people, what 

is added when it is stated that Balak saw what the Jews did to the Emori? How did 

that add to the Moabites’ fears? What is the difference between Balak on the one 

http://www.nechama.org.il/cgi-bin/pagePrintMode.pl?Id=688
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hand, and Moav on the other? RaShI explains that in addition to the size of the 

Jewish nation, the fact that the Jews had dispatched the Emorites so handily, and the 

fact that Balak had depended upon them for the protection of his own kingdom, 

caused Balak additional consternation. 

  יח פרק בראשית

א( ב) ה וְִהנֵה וַיְַרא ֵעינָּיו וַיִשָּ יו נִצִָּבים ֲאנִָּשים ְשֹלשָּ לָּ ץ וַיְַרא עָּ ם וַיָּרָּ אתָּ ַתח ִלְקרָּ ל ִמּפֶּ אֹהֶּ  וַיְִשַתחּו הָּ

 :ָאְרצָּה

    י"רש

 נצבים שהיו נסתכל, הבנה לשון והשני כמשמעו, הראשון פעמים? שני וירא וירא מהו - וירא

 עמדו, לקראתם שיצא היו שיודעים פי על ואף להטריחו, רוצים היו שלא והבין אחד םבמקו

( ב פו) מציעא בבבא. לקראתם ורץ הוא וקדם, להטריחו רצו שלא ולהראותו לכבודו במקומם

 וירץ מיד, הימנו פירשו ואסר שרי דהוה חזיוה כד, לקראתם" "וירץ וכתיב, עליו" "נצבים כתיב

 :לקראתם

The extra usage of וירא connotes intellectual and emotional understanding, beyond 

simply a visual, sensory experience.  

  .ב

 לבוש האורה

וירא בלק וגו' אמר אלו ב' מלכים שהיינו בטוחים עליהם וכו'. קשה לרש"י על וירא בלק שהי' )ב( 

ויהי כראות לבן “שכן דרך הפסוק כמו שאמר  "ו'בלק את כל וגו' ויגר וג כראותויהי "לו לומר 

משמע שהוא  "וירא בלק"אלא כיון שכתב  .ע"ש ”וישמע יתרו“וכמו שכתבתי ג"כ גבי  ”וגו'

מה ראה הוא  ?לבדו ראה וגו' לכך ק' לו וכי הוא לבדו ראה את כל אשר עשה ישראל לאמורי

יותר משאר הרואים כלו' לבו בומתרץ אמר אלו ב' מלכים כו' ר"ל ראה  ?יותר משאר הרואים

כי הוא אמר אלו שני מלכים כו'  ,שאר הרואים לא נתנו על לבם ולא חששו למה שהוא חשש

 דאברהם.  "וירא וירץ לקראתם"כמו  לשון התבוננותלפיכך ויגר וגו' ויהי' פי' של וירא 

For Levush HaOra to derive his interpretation from Beraishit 18 is difficult because in 

BaMidbar 22, the word וירא appears only once, not twice. 

 )מזרחי( רא"ם

 עמדו לא, עליהם בטוחים שהיינו מלכים שני אלו אמר לאמורי ישראל עשה אשר כל את( ב)

 אלו, "פירוש". גורו" כמו, מורא לשון, מואב ויגר לפיכך, וכמה כמה אחת על אנו, בפניהם

 מפניהם האמורי את השמדתי ואנכי" בהו דכתיב, בגבורתם" בטוחים היינוש מלכים שני

, וכמה כמה אחת על אנו, בפניהם עמדו לא", כאלונים הוא וחסון גובהו ארזים כגובה אשר

 שהיו", בגרר ויגר" כמו, גרות לשון כמו לא", לכם גורו" כמו, מורא לשון מואב ויגר לפיכך

 דבקה" ויגר" מלת אם, ותימה. רבה דמדבר קמא כלישנא, בעולם גרים לעצמם דומים

 ולא, שפחד הוא ריבויים שמפני דמשמע, בתריה דכתיב" הוא רב כי" מאי, מיניה אדלעיל

 וכי, אמר כאילו", הוא רב כי" מן ו"וי שחסר למימר וליכא. המלכים לשני שנעשה מה מפני

 כי, "גבי שפירש כמו זה לפרש לו היה כן דאם, הוא שרב מפני ועוד, שפירושו, הוא רב

 חסרון על להורות", הוציא כי במקום", הוציא וכי" שכתב", ממצרים ישראל את' ה הוציא

 את בשר כל השחית כי נשחתה והנה הארץ את יםקאל וירא, "גבי נח בפרשת ופירש. ו"הוי

 כך ואחר(, ויאמר לפיכך" )לפני בא בשר כל קץ לנח יםקאל ויאמר[ "לפיכך", ]הארץ על דרכו

 ולא, בשר כל קץ גזרת נגזרה החמס שמפני דמשמע", חמס הארץ מלאה כי", "ואמר חזר

, זנות מוצא שאתה מקום כל בשר כל קץ, "י"רש ופירש. בשר כל שהשחית מפני

 נחתם לא חמס הארץ מלאה כי לפני בא. ורעים טובים והורגת לעולם באה אנדרולומוסיא
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 דכתב דהא, למימר וליכא. כלום פירש לא הכא לווא. פירשתיו ושם" הגזל על אלא, דינם גזר

 שני אלו, פירושא הכי" בפניהם עמדו לא עליהם בטוחים שהיינו מלכים שני אלו" י"רש

 בפניהם עמדו לא, בהם בטוחים היינו, וצנה למגן לנו להיות בספר יושבים שהיו, מלכים

 כי"מ קשיא לא דהשתא ,מורא לשון מואב ויגר לפיכך, עתה לנו יש בטחון מה אנו, ונהרגו

 המלכים לשני שנעשה מה בלק כשראה, ופירושו. היא מילתא חדא דכולה משום", הוא רב

 מישראל פחד, עליהם לבא ישראל את יניחו שלא בם בטוחים והיו, שלהם בספר שהיו, הללו

 ירא היה לא, בהם שנעשה מה הללו המלכים לשני נעשה שלא זמן כל אבל, רבוים מפני

 וכל, להם מגן והיו מואב של בספר יושבים היו המלכים שאלה מפני, ריבויים נימפ מישראל

 כמה אחת על אנו" מאי כן דאם, למלחמה מואב על לבא לישראל אפשר אי קיימין שהם זמן

 :דקאמר" וכמה

It could be maintained that only Balak was privy to the political arrangements with 

other nations, as opposed to the Moabites in general who only were sensitive to the 

sizes of the nations that potentially would be arrayed against them.  

 in order to distinguish it from the other verb ויגר Perhaps RaShI had to define .א.2

describing emotion in the verse, ויקץ. 

:כזבדברים ל The fact that RaShI cites a verse from Iyov, rather than .ב      : 

ן־יְנְַכרּו ָאגּור אֹויֵב ַכַעס לּוֵלי( כז)  ֵרימֹו ּפֶּ ן־יֹאְמרּו צָּ ה יֵָּדנּו ּפֶּ מָּ ַעל יְקֹוָּק וְֹלא רָּ  :כָּל־זֹאת ּפָּ

Were it not that I dreaded the enemy's provocation, lest their adversaries should 

misdeem, lest they should say: Our hand is exalted, and not the LORD hath wrought 

all this.'  

Is because the verse in Devarim could have a different meaning, as is reflected in the 

commentary of the Ohr HaChayim:  

    םהחיי אור

 אגור אומרו והוא אויביהם הכעיסוני הכעסות וכמה שכמה פירוש'. וגו אויב כעס לולי( כז)

 לכליון... הם ועמדים אויב של כעסו הוא שאגור בקציר אגרה'( ו משלי) מלשון

  .א.3

  כב פרק במדבר

ה( ו) ה־ִלי ְלכָּה־נָּא וְַעתָּ ם ָארָּ עָּ ת־הָּ צּום ִכי ַהזֶּה אֶּ נִי הּוא עָּ נּו ־בֹונַכֶּה אּוַכל ּוַליא ִמּמֶּ  וֲַאגְָּרשֶּ

ץ ָארֶּ ֵרְך ֵאת יַָּדְעִתי ִכי ִמן־הָּ ר־ְתבָּ ְך ֲאשֶּ ר ְמבֹרָּ אֹר וֲַאשֶּ  :יּוָאר תָּ

Come now therefore, I pray thee, curse me this people; for they are too mighty for 

me; peradventure I shall prevail, that we may smite them, and that I may drive them 

out of the land; for I know that he whom thou blessest is blessed, and he whom thou 

cursest is cursed. 

The problem in the verse is the combination of first person singular אוכל and first 

person plural נכה.  

 According to the first interpretation, the plurality is made up of Balak and the .ב

people; however, in his capacity as king, since he can order the people, if they smite 

the Jews, it will be as if he himself has done this. 

 According to the second interpretation, the term נכה in fact is not a plural form, but 

rather the נ is part of the root, and the word connotes diminishing slightly. 

 Since the beginning of the verse features a first person singular possessive pronoun .ג

 .as a plural form נכה it does not make sense to then understand ,לי
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