פרשת בלק
תקציר:
פרשת בלק מיוחדת בתוכנה ביחס לפרשות שלפניה ולאחריה .בלק בן ציפור ,מלך מואב
חושש מבני ישראל העולים ממצרים ומבקש להכותם ולגרשם .הוא שולח שליחים המבינים
בקסמים אל בלעם בן בעור כדי שזה יבוא ויקלל את עם ישראל .אך אלוהים מצווה על בלעם
לא ללכת ובלעם אכן מסרב אך לאחר הפצרות שליחי בלק נעתר להם ובאישור אלוהים יוצא
על אתונו עמם .בדרכם ,חוסם מלאך את דרכה של האתון ובלעם מכה את האתון עד שהיא
מדברת עמו והוא מבחין במלאך .באישור המלאך ממשיך בלעם אל בלק ואלוהים שם בפיו
ברכות במקום קללות על אף כל התרעומת שמביע בלק .לאחר סיפור זה מסופר על בני
ישראל שהחלו לעבוד את "בעל-פעור"  -אליל ידוע אותו עבדו המואבים .פנחס הכוהן הורג
איש מישראל ואשה מדינית אשר יחד ביצעו פולחן זה בפומבי ,וכך עצר פנחס מגפה בה
נהרגו עשרים וארבעה אלף אנשים.

לימוד ודיון:

תרבות
מתחדשת

"בעל בעור" " ,בעל פעור"
וכל השאר.

מי הם אלילים אלה? כיצד עבדו
אותם?
מדוע מעסיק העניין כל כך את כותבי
התנ"ך ?

עולמם של
אבותינו

משה אינו מוזכר בה כלל ואילו בלעם הקוסם
פועל בשמו של אלוהי ישראל.

מה עומד מאחורי פרשת בלק?
מדוע נדרשו חז"ל להדגיש כי משה
כתב את פרשת בלק? מה עשויים
להיות הטיעונים לכך שהפרשה איננה
שייכת לתורה והועתקה לתוכה
בנפרד?

חז"ל אמרו" :משה כתב ספרו ופרשת בלעם
ואיוב" בבא בתרא (דף יד ע"ב)
דמויות
בפרשה

מי הוא בלעם?
ספרי (מדרש אגדה) ברכה ,לט –

"ולא קם נביא עוד בישראל כמשה ,בישראל
לא קם אבל באומות העולם קם ,ואיזה זה
בלעם".
יהושע יג  : 22וְ אֶ ת-בִּ לְ עָ ם בֶ ן-בְ עוֹר הַ ּקוֹסֵ ם
הָ ְרגּו בְ נֵי-יִּ ְש ָראֵ ל בַ חֶ ֶרב אֶ ל-חַ לְ לֵיהֶ ם .
(הרג בלעם מוזכר גם בהמשך ,בפרשת
מטות  -פרק לא)8 ,

מי הוא זה בלעם? מה היה כוחו
בימיו? נסו למצוא מידע אודותיו.
נוכח הידוע לכם עליו – מה יכולה
להיות הסיבה שסיפור זה מופיע
בתנ"ך?
מה לדעתכם הסיבות שבמקומות
אחרים בתנ"ך מסופר על הריגתו של
בלעם?

