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Balak 5727 

Alef.  

1.  One might have thought that where the text explicitly mentions an angel or some other 

heavenly being, only then would it be appropriate to think that this was a prophetic vision. 

RaMBaM stresses that whether or not the text states the identity of the individual appearing 

in an account, when it becomes clear that this is no ordinary person, then by definition the 

entire experience is a vision. 

2.  It would appear that the fundamental difference between RaMBaN and RaMBaM is that 

whereas the former believes that events involving angels could be taken literally, RaMBaM is 

not of such an opinion. The latter feels that spiritual beings by definition are not corporeal 

(this parallels RaMBaM’s insistence upon the incorporeality of HaShem in his Thirteen 

Principles of Faith, #3. “I believe with perfect faith that G-d does not have a body. physical 

concepts do not apply to Him. There is nothing whatsoever that resembles Him at all.” [This 

version was anonymously composed based upon the lengthier discussion offered by 

RaMBaM in his commentary on the Mishna, Introduction to the 10th Chapter of Sanhedrin.]) 

  יח פרק בראשית ן"רמב

 השם אליו נראה כי תחלה הכתוב אמר. ופרט כלל הפרשה כי נאמר( מב ב) הנבוכים מורה ...ובספר

 ויאמר. עליו נצבים אנשים' ג והנה במראה עיניו נשא כי, הזאת המראה היתה ואיך, הנבואה במראות

 ואם. שבהם הגדול מהם לאחד הנבואה במראה שאמר מה ספור זה, בעיניך חן מצאתי נא אם

 לא השם לו נראה לא הנה כי'", ה אליו וירא" אמר איך, בשר אוכלים אנשים רק אליו נראו לא, במראה

 עשה ולא, עוגות שרה לשה לא לדבריו והנה, תהנבואו בכל נמצא לא וככה, במחשבה ולא במראה

 כחלומות ענין ברוב הזה החלום בא כן ואם, מראה הכל רק, שרה צחקה לא וגם, בקר בן אברהם

 :זה כל לו להראות תועלת מה כי, השקר

 צולע היה למה ידעתי ולא. הנבואה מראה שהכל( כה לב להלן) "עמו איש ויאבק" בענין( שם) אמר וכן

 לא הנביאים כי, נפשי ותנצל פנים אל פנים אלקים ראיתי כי( לא לב להלן) אמר ולמה, הקיץב ירכו על

 הנכבד השם את גם כי, מזאת ונכבדת גדולה מראה ראה וכבר. הנבואה מראות מפני שימותו יפחדו

 :(ג לא, יג כח להלן עיין) הנבואה במראה רבות פעמים ראה

 מצות להם אפה ולא, ביתו אל המלאכים באו לא כי, לוט בענין כן לומר יצטרך זאת דעתו לפי והנה

 הרעים סדום אנשי יהיו איך הנבואה מראה למעלת לוט את יעלה ואם. מראה היה הכל אבל, ויאכלו

 יהיה, לוט של נבואתו מראות הכל ואם. ביתו אל אנשים שבאו להם הגיד מי כי, נביאים והחטאים

 נשאתי והנה(, "יז טו יט להלן" )נפשך על המלט ויאמר, ""אשתך את קח קום' וגו המלאכים ויאיצו"

 נעשים המעשים שהיו יחשוב אבל. בסדום לוט וישאר, מראה כלה הפרשה וכל(, כא שם" )פניך

 כי אף לשומעם אסור, הכתוב סותרים דברים ואלה, מראה ודבר דבר בכל והמאמרים, מאליהם

 :בהם להאמין

 ההרגשים כי, בחלום או במראה הוא מלאך דבור או מלאך יתראי בכתוב שהוזכר מקום כל כי ובאמת

 הדבר שאין, נביא איננו דיבורו או מלאך לראות המשיג כי, הנבואה מראות לא אבל, המלאכים ישיגו לא

 ידי על נבואתו רבינו משה זולת נביא כל כי( ו ז ת"יסוה ובהלכות(, )לד ב נ"במו) גוזר שהרב כמו

 נכתב לא וכן, נביא לאו ואיהו נביאי דאינהו מיניה עדיפי אינהו בדניאל( א ג מגילה) אמרו וכבר. מלאך

, בהקיץ עמו ומדבר אליו נראה שהיה פי על אף, גבריאל עם עניינו שהיה מפני הנביאים ספר עם ספרו

 של המראה וכן(. כא ט דניאל) גבריאל והאיש בתפלה מדבר אני ועוד שני בית של במראה שנאמר כמו

, הנביאות מכלל המצרית הגר ואין. הנהר יד על חביריו עם בלכתו היתה בהקיץ( ד י שם) הגאולה קץ

 :(שם נ"במו) הרב שאמר כמו קול בת ענינה היה שלא כן גם הוא וברור
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 יצחק אל אברהם אל וארא( ג ו שמות) שנאמר כמה האבות מנבואת רבינו משה נבואת חלק והכתוב

 החילוק על למדו עוד ורבותינו. למלאך כנוי איננו, לבורא דשהק משמות שם וזה, שקי בקל יעקב ואל

 אספקלריא מתוך ראו הנביאים כל אמרי רבנן, הנביאים לכל משה בין מה( יד א ר"ויק) ואמרו שביניהם

 ראה ומשה, אדמה הנביאים וביד הרביתי חזון ואנכי( יא יב הושע) דכתיב הוא הדא, מצוחצחת שאינה

 מפורש שהוא כמו, יביט' ה ותמונת( ח יב במדבר) דכתיב הוא הדא ,מצוחצחת אספקלריא מתוך

 תשומם ואל. למלאך נבואתם מקום בשום נתנו ולא(, ב מט יבמות) אחרים ומקומות( שם) רבה בויקרא

 נביא אני גם פירושו כי, לאמר' ה בדבר אלי דבר ומלאך כמוך נביא אני גם( יח יג א"מ) שכתוב בעבור

 איש אמר כאשר הנבואה ממדרגות מדרגה וזו. הוא' ה בדבר אלי שדבר אךשהמל אני ויודע כמוך

 :(יז יג שם' )ה בדבר אלי דבר כי ואמר(, ט יג שם' )ה בדבר אותי צוה כן כי האלקים

(, לד כב במדבר) לי אשובה בעיניך רע אם ועתה שאמר בלעם בענין( ג כ ר"במד) רבותינו אמרו וכבר

 הוא כך, שאחזור אומר ואתה(, כ שם שם) אתם לך קום הוא ברוך שהקדו לי שאמר עד הלכתי לא אני

 תשלח אל ויאמר, אברהם אל' ה מלאך ויקרא כך ואחר בנו את להקריב לאברהם אמר כך לא, אומנותו

 לומר מתעוררים החכמים הנה'. וכו מחזירו ומלאך דבר לומר הוא למוד(, יב כב להלן) הנער אל ידך

 אלא, מלאך ידי על שהוא בו שאמר השני לדיבור שוה השם בו שהזכיר הראשון בדבור הנבואה שאין

 :הוא' ה דבר כי יודע הנביא כי, במלאך הצואה ויבטל בנבואה שיצוה בנביאים דרך שהוא

 אל' ה מלאך ויקרא כתוב באברהם, כאברהם לא, משה אל ויקרא אמרו( ט א) רבה ויקרא ובתחלת

 הוא ברוך הקדוש אמר הכא ברם, מדבר והדבור קורא מלאךה(, טו כב להלן) השמים מן שנית אברהם

 בתחלה נפשו הכינו עד הנבואה משיג אברהם היה שלא כלומר. המדבר הוא ואני הקורא הוא אני

 :עת בכל לנבואה מוכן משה אבל, הנבואה דבור למעלת ההיא המדרגה מן ויעלה, מלאך להשגת

 מלאכים הרואים ואין נבואה איננה המלאך תראיי כי להודיענו החכמים יתעוררו מקום בכל הנה

 ויגל כמו", עינים גלוי" תקרא, מראה היא אבל, בדניאל הזכרתי כאשר הנביאים מכלל עמם והמדברים

 עיניו את נא פקח' ה ויאמר אלישע ויתפלל וכן(, לא כב במדבר' )ה מלאך את וירא בלעם עיני את השם

 :(יז ו ב"מ) ויראה

 עמו איש ויאבק וכן, לוט ופרשת הזאת הפרשה כענין" אנשים" בשם מלאכיםה יזכיר אשר במקום אבל

 נברא כבוד הוא( ב וישב תנחומא) רבותינו דעת על(, טו לז שם) איש וימצאהו וכן(, כה לב להלן)

 ולא. הנביאים ובני כחסידים הנפשות בזכי בשר לעיני יושג", מלבוש" היודעים אצל יקרא, במלאכים

 בדברי ככתוב', ה ודבור מלאך ראיית או, מלאך ודבור' ה ראיית בו תמצא אשר םוהמקו. לפרש אוכל

 חיים אלקים דברי בו אגלה עוד(, ב - א ג) זכריה ובדברי(, ד - ב ג שמות) נבואתו בתחילת משה

 וענין. מסתלק ראשון ראשון( יד מח ר"ב) חכמים אמרו - ויאכלו וענין(. ב ג שמות עיין) ברמיזות

 בעצם כי שאמר אחרי, הזאת הפרשה פירוש והנה. אליו תזכה אם מנוח מדבר אותו יןתב ההסתלקות

 ומתקרר יושב, במילתו חולה בהיותו השם אליו שנראה אמר(, כו יז לעיל) אברהם נמול הזה היום

 על נופל לא לנבואה מתכוין היה שלא להודיע זה והזכיר, יחלישנו אשר היום חום מפני אהלו בפתח

 ...:הזאת המראה אליו באה כן פי על ואף, פללמת ולא פניו

Since an angel of God is mentioned in the 

portion of the story dealing with the 

donkey,1 this entire incident was a 

prophetic vision. 

Because during the account of 

the three men coming to 

Avraham and Sara it says that 

HaShem Spoke to them,2 this 

RaMBaM 

                                                           
1
  כב פרק במדבר 

 :עמו יונער ושני אתנו על רכב והוא לו לשטן בדרך יקוק מלאך ויתיצב הוא הולך כי אלקים אף ויחר( כב)

 להטתה האתון את בלעם ויך בשדה ותלך הדרך מן האתון ותט בידו שלופה וחרבו בדרך נצב יקוק מלאך את האתון ותרא( כג)

 :הדרך

 :מזה וגדר מזה גדר הכרמים במשעול יקוק מלאך ויעמד( כד)

 :להכתה ויסף הקיר אל בלעם רגל את ותלחץ הקיר אל ותלחץ יקוק מלאך את האתון ותרא( כה)
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means that the entire event from 

beginning to end was a prophetic 

vision. 

Despite the fact that ordinarily we would 

assume that an animal like a donkey would 

not be able to see an angel, even if a 

human being could, in this particular 

incident, HaShem could have miraculously 

enabled the donkey to not only sense the 

angel’s presence, but even to see it.  

While Avraham and Sara  would 

have interacted with angels 

rather than HaShem directly, 

nevertheless the event had 

historical reality. 

RaMBaN 

 

   3. RaMBaN suggests either that the donkey only sensed the presence of the angel, or that he 

actually saw it because HaShem miraculously Willed for it to be equipped with such ability. 

The common denominator of the two interpretations is that HaShem is the One who can 

determine what a person says, sees, or is able to do.  

4.  According to RaMBaN, man has the capacity to see angels while animals do not. If Bilaam was 

unable to see the angel, this was because the ability to see was taken away from him, The 

donkey, on the other hand, was intrinsically unable to see the angel but according to the 

second interpretation, HaShem Willed that the donkey in this case could see the angel.  

5.  In the context of Shemot, Moshe was  claiming that he was unable to speak properly and 

therefore  was disqualified from being sent to Pharoah to ask for the release of the Jews. 

HaShem Responds that He is the only  One who determines whether someone is able to 

speak or not, and therefore this was an unacceptable excuse on Moshe’s part.  

  ד פרק שמות

 עבדך אל דברך מאז גם משלשם גם מתמול גם אנכי דברים איש לא אדני בי יקוק אל משה ויאמר( י)

 :אנכי לשון וכבד פה כבד כי

 :יקוק אנכי הלא עור או פקח או חרש או אלם ישום מי או לאדם פה שם מי אליו יקוק ויאמר( יא)

      In the case of Bilaam’s donkey, RaMBaN is referencing the verse in Shemot 4 to explain why 

it is possible that even if ordinarily a donkey would be unable to see an angel, if HaShem Wills 

                                                                                                                                                                                           
 :ושמאול ימין לנטות דרך אין אשר צר במקום ויעמד עבור יקוק מלאך ויוסף( כו)

 :במקל האתון את ויך בלעם אף ויחר בלעם תחת ותרבץ יקוק מלאך את האתון ותרא( כז)

 :רגלים שלש זה הכיתני כי לך עשיתי מה לבלעם ותאמר האתון פי את יקוק ויפתח( כח)

 :הרגתיך עתה כי בידי חרב יש לו יב התעללת כי לאתון בלעם ויאמר( כט)

 :לא ויאמר כה לך לעשות הסכנתי ההסכן הזה היום עד מעודך עלי רכבת אשר אתנך אנכי הלוא בלעם אל האתון ותאמר( ל)

 :לאפיו וישתחו ויקד בידו שלפה וחרבו בדרך נצב יקוק מלאך את וירא בלעם עיני את יקוק ויגל( לא)

 :לנגדי הדרך ירט כי לשטן יצאתי אנכי הנה רגלים שלוש זה אתנך את הכית מה על יקוק מלאך אליו ויאמר( לב)

 :החייתי ואותה הרגתי אתכה גם עתה כי מפני נטתה אולי רגלים שלש זה לפני ותט האתון ותראני( לג)

 :לי אשובה בעיניך רע אם ועתה בדרך לקראתי נצב אתה כי ידעתי לא כי חטאתי יקוק מלאך אל בלעם ויאמר( לד)

 :בלק שרי עם בלעם וילך תדבר אתו אליך אדבר אשר הדבר את ואפס האנשים עם לך בלעם אל יקוק מלאך ויאמר( לה)
2
  יח פרק בראשית 

 :זקנתי ואני אלד אמנם האף לאמר שרה צחקה זה למה אברהם אל יקוק ויאמר( יג)



4 
 

that it should, then it can. The donkey’s speaking to its master is also the result of HaShem’s 

ultimate control.  

Beit.  

1.  The reason why the Etnachta is on “Tikavenu” rather than on “Bilaam” as one would have 

expected, is because Bilaam was clearly requested by Balak to curse the Jewish people, not to 

bless them.3 The sense of the verse according to the trop would then be, if you haven’t been 

able to curse them, well I certainly will not stand idly by as you bless them! This leads Balak 

to order Bilaam to relocate in order that he perhaps will be able to fulfill his original 

mandate. 

ְָֽרֶכָּֽנּו כה:גבמדבר כ א ְתבָּ ְך לֹ֥ ֹ֖ ר  ּנּו ַגם־בָּ ֶבֶ֑ קֳּ א תִּ ב לֹ֣ ם ַגם־ק ֹ֖ ְלעָָּ֔ ֙ק ֶאל־בִּ לָּ אֶמר בָּ  ׃וַי ֹּ֤

 

 The reason why there is no Etnachta under “VaYomer” is because the end of this verse is .א  .2

not what Bilaam was ordered to say, but rather to do. “VaYomer” therefore is modifying 

what HaShem Placed in Bilaam’s mouth, rather than the specific instructions to return to 

Bilaam.  

 The word “VaYomer” is separated from that which follows because it represents the .ב      

Reisha of the verse, i.e., “HaShem Placed something in Bilaam’s mouth”, i.e., the thing 

that was placed in Bilaam’s mouth was for Bilaam to return to Balak and then to state the 

script with which HaShem would Be Supplying him.  

ֶשם  השם  ּו ה'וַיָָּּ֧ אֶמר שֹ֥ ם וַי ֹּ֛ ֶ֑ ְלעָּ י בִּ ֹ֣ ר ְבפִּ ֹ֖ בָּ ָֽר׃דָּ ה ְתַדב  ק וְכ ֹ֥ ֹ֖ לָּ  ב ֶאל־בָּ

 
3. The Etnachta in v. 3 is on “Lach” towards the end of the verse. The impression that one then 

gets is that Bilaam himself is unsure whether he will have another revelation from HaShem, 

with the key word in the lengthy phrase being “Ulai” (maybe). On the other hand, in verse 15 

the Etnachta is on “Olatecha”, with the concluding phrase suggesting nothing of the tenuous 

nature of the possibility of a Revelation, but rather the idea as a certainty, based upon the 

Divine Interaction with Bilaam after the previous attempt to curse the Jews that resulted in a 

blessing.  

ה  גשם  ֹּ֤ ר  י יִּקָּ ה אּוַלַ֞ ְלכָָּ֗ ָֽ ֶתךָ֒ וְא  לָּ ֮ב ַעל־ע ָֽ ְתיַצ  ק הִּ לָָּ֗ ם ְלבָּ ְלעָָּ֜ אֶמר בִּ ר  ה'וַי ֹּ֨ י ּוְדַבֹ֥ אתִָּ֔ ְקרָּ לִּ

י׃ פִּ ֶלְך ֶשָֽ ְך וַי ֹ֖ ֶ֑ י לָּ ְדתִּ ַגֹ֣ נִּי וְהִּ ֹ֖  ַמה־יְַרא 
And Balaam said unto Balak: 'Stand by thy burnt-offering, and I will go; peradventure the 

LORD will come to meet me; and whatsoever He showeth me I will tell thee.' And he went to 

a bare height . 

ֶרה כ ָֽה׃שם טו  ֹ֥ קָּ י אִּ ֹ֖ ָֽנ כִּ ך וְאָּ ֶתֶ֑ לָּ ה ַעל־ע ָֽ ב כ ֹ֖ ֹ֥ ְתיַצ  ק הִּ לָָּ֔ אֶמ֙ר ֶאל־בָּ  וַי ֹּ֨
And he said unto Balak: 'Stand here by thy burnt-offering, while I go toward a meeting 

yonder '. 

                                                           
3
  כב פרק במדבר 

 מברך תברך אשר את ידעתי כי הארץ מן ואגרשנו בו נכה אוכל אולי ממני הוא עצום כי הזה העם את לי ארה נא לכה ועתה( ו)

 :יואר תאר ואשר
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Gimel. 

1. RaLBaG agrees with RaMBam that the story of Bilaam and his donkey was a prophetic vision. 

However, whereas RaMBaM reaches this conclusion based upon the fact that an angel 

appears in the story at some point, and by definition, human beings cannot sensually “see” 

angels, RaLBaG bases his approach on a theological issue. Since HaShem does not Wish to 

suspend the laws of nature unnecessarily, a story that contains within it a miraculous account 

might likely be only a prophetic vision rather than an historical account. 

2.  RaLBaG references Kohelet 3:14 “I know that, whatsoever God doeth, it shall be for ever; 

nothing can be added to it, nor any thing taken from it; and God hath so made it, that men 

should fear before Him” in order to explain why HaShem Showed Bilaam this vision prior to 

his attempting to curse the Jewish people at Balak’s request. Since HaShem Wanted Bilaam 

to realize how attempting to carry out his mission was not what God Wanted, Bilaam 

therefore would resign himself to doing whatever he was instructed by God to do.  

3. 

  במדבר פרק כב

 :וילך עם שרי מואבכא( ויקם בלעם בבקר ויחבש את אתנו )

  

 וילך תדבר אתו אליך אדבר אשר הדבר את ואפס האנשים עם לך בלעם אל יקוק מלאך ויאמר( לה)

 :בלק שרי עם בלעם

If Bilaam already went with the messengers sent by Balak in v. 21, why is there need to state 

this a second time in v. 35? Consequently, v. 21 was part of the vision, while v. 35 is an actual 

account of historical events.  

4. Perhaps the phrase in v. 35 could be understood as Bilaam’s continuing to travel with Balak’s 

emissaries (as opposed to interpreting that this is the first time that Bilaam is physically 

setting out with them, as RaLBaG wishes to suggest.) 

5.  Whereas RaLBaG suggests that the entire experience of Bilaam through the talking donkey 

incident is part of a dream, Ibn Kaspi thinks that Bilaam did set out with the messengers 

following the time when God Came to him and said that he could go as long as he only spoke 

what he was authorized by God to say. However, the interaction with the donkey was part of 

a prophetic dream that took place when Bilaam dozed off as he was travelling with Balak’s 

representatives.  

6.  The reference would appear to be to Beraishit 34:8, where Chamor, the father of Shechem, 

who had raped Yaakov’s daughter Dina, now proposes to Yaakov that his son be allowed to 

marry Dina, as a first step towards the assimilation of Yaakov’s family into the Shechemites. 

By equating this verse with the verse in the story of Bilaam where a donkey speaks 

(BaMidbar 22:28 ff.), he is suggesting an insult directed towards the consistently skeptical 

individual who challenged him whether he could believe that in fact a donkey had spoken to 

a human being. (While Ibn Kaspi himself says that he adopts the approach of RaMBaM in the 

Guide, that does not preclude the possibility of a literal understanding of the story, given 

God’s Ability to Perform miracles and control nature.) 

Daled.  
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1. Because “Satan” has a negative association in the book of Iyov (1:6-9, 12; 2:1-4, 6-7), RaShI is 

intrigued regarding whether the angel standing in Bilaam’s path has good or bad intentions. 

The fact that the angel was preventing Iyov from continuing on his path to curse the Jewish 

people suggests that this is a good thing. Yet Satan has anything but a good reputation in 

terms of Iyov.  

2.  It would appear that Ben Amozeg disagrees with RaShI. Whereas the latter suggests that 

when the root “S-T-N” is used as a verb, it has no value connotation, but simply means to 

divert from the path upon which one is travelling, Ben Amozeg suggests that the infinitive 

“LeSatan” is playing off the negative angel Satan, and therefore by definition has negative 

connotations.  

3.   As long as we are not talking about the proper noun Satan, there is no reason to insist that 

the word is negative. While Satan proper does try to divert individuals from their chosen path 

of goodness, the same thing could be said when someone is diverted from a path of evil. 

Since in this context, the Malach standing in the way of Bilaam and his donkey is proving to 

be helpful rather than nefarious, it would appear to undermine Ben Amozeg’s approach. 

However, there are other words that could have been used to indicate that Bilaam was being 

diverted from his path; the fact that “LeSatan” was specifically chosen begs the question of 

whether an association between this incident and the classical Satan ought to be made.  

 
 


