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 תקציר 
במבוא למחקר  כ"ד.  -עבודה זו עוסקת בבירור הערכת דמות בלעם בחטיבה הספרותית במדבר כ"ב

שהו המוצגות   התפתחותן  עלדעות  דרכי  אחר  התחקות  תוך  הפרשנות,  תולדות  לאורך  בנושא  ו 

שוהתגוונותן.   שלילית,  בעוד  כדמות  קטגורית  כמעט  בלעם  נתפש  המודרני  העידן  ההנחה  טרם 

  הנוגעים ים  משמעותי שניתן לחלץ איפיונים  המודרניים הייתה ועודנה  הגורפת של רוב החוקרים  

  בלעם י של  שלילוחד מקובלת ההבחנה בין עיצוב הערכה  אחידים. במי ן הםדמות, אך אי ההערכת  ל

לעיצוב הערכה חיובי מחוצה לו.   , הנחשב לרוב כאינטרפולציה,(35-21במעשה האתון )במדבר כ"ב  

המערערות על המוסכמות הללו,    ,נוספותלשוניות ומבניות  במחקר ראיות    וצגוה  לאחרונהעם זאת,  

   .וכתוצאה מכך, גם על הערכת הדמות  –עודדות חשיבה מחודשת על מעמד מעשה האתון ומ

טקסט, המחקר הנוכחי מבקש ליישם  ערכת הדמות בשל ה הכללי  לצד בחינה מדוקדקת של העיצוב  

מיוחדת  את דרכי העיצוב הספרותי של הערכת דמות, כפי שתוארו בספרות המחקר, תוך התמקדות  

באופן  הערכת הדמות הן ל עשויות לשמשאלו  ו בפרשה: אנלוגיות ספרותיות. דיברובד שטרם נבחן 

בסיס    שהיא להבחנת מעשה האתון מסביבתו הטקסטואלית,  נוסף    כקריטריון   –ישיר, הן בעקיפין  

רף מתודולוגי מחמיר  דבר ייעשה תוך נקיטת  הדמות בטקסט.  העיצוב דיכוטומי של הערכת    לטענת

אימוץ  הן הת  לגבי  מסקנות  באשר    הן  הוותיות,תיאוריות  והסקת  ספרותיות  אנלוגיות  לתיקוף 

 דיאכרוניות מהן.  

הגישות היותר חזקות  מהן    כדי לזהות  מקדים  מצריך בירור  ההתהוותיהדיאלוג הנדרש עם המחקר  

תעודתיים והצעות לפי שיטת  -בתחום. במסגרת סקירת הספרות נבחנים דגמי הסבר תעודתיים, נאו

גם הצעות דיכוטומיות המייחסות את הטקסט בכלליות, למעט מעשה האתון  שכבות העריכה, כמו  

כן מועלית שאלת  וכמה תוספות, למחבר אחד  יחסית.  זה נמצא הדגם הדיכוטומי הולם  בעניין   .

היחס בין הנראטיבים למשלים, שלדעת רבים מוצאם נבדל. סוגייה זו אינה מוכרעת בוודאות, אך 

בין המשלים ביטחון, להתייחס אליהם    נמצא שהיקף הזיקות  לטקסט מאפשר, במידה רבה של 

    כחלק בלתי נפרד מהטקסט גם לעניין העיסוק בהערכת הדמות.

הבא   הדמות    מוצגיםבשלב  הערכת  וקביעת  בטקסט  זר  כנטע  האתון  מעשה  לתפישת  היסודות 

הדיכוטומי הדגם  לפי  לו,  מחוצה  והחיובית  האתון  במעשה  מכן    .השלילית  ראיות  לאחר  נדונות 

לצד תשובות קונקרטיות על כמה מהבעיות שזוהו  נגדיות המחזקות תפישה אחדותית של הטקסט.  

היעלמות הדמו כגון  הולם,  סביב מעשה האתון,  ותוואי הנוף הבלתי  נדונה  יות המשניות  מוצגת, 

לא סיפור  האתון  במעשה  הרואה  השיטה  של -ונדחית  למצבו  בלבד  דימוי  בבחינת  שהוא  ריאלי, 



 ב

מעשה    שלפיהם  יםלשוני  ממצאים  נמנות על שני סוגים:המאחדות  מוצגות ראיות  בלעם. בהמשך  

לחריגּויֹות דקדוקיות, משחקי מצלול    , נטייהנדיר  טקסט הסובב אוצר מיליםחולק עם ההאתון  

ושימוש בארמיזמים. ראיה נוספת מובאת מהמבנה הספרותי שעליו בנוי הטקסט. בהקשר זה נפרֹש  

הוויכוח בין מלומדים שונים המזהים בטקסט כמה דגמים מספריים, ומוכרע לטובת מבנה מורכב  

לעם בטקסט הסובב למצבה של  ב וארבעה היוצרים אנלוגיה פנימית בין מצבו של -של דגמי שלושה

  מהן אחת במעשה האתון,   –  בלעםעל מוגבלות  הכרזות  ה שבע    תלצד בליטּו  ,35-21האתון בכ"ב  

בעיות  כל המספק פתרון ל  ו, אך אינ ומשכנע  ראיות חשובמכלול זה של  .  המשּובע  ומערך הְמשלים

מושתתת   האתוןשעליהן  מעשה  של  הדיאכרונית  כ"ב  במיוחד    –  ההפרדה  בין    22-ו  20הסתירה 

בכ"ב   המוזרה  המלאך  הנראית  35ותגובת  לנראטיב  כ ,  מקשרת  חזרה  של  טיפוסי  למבנה  הכנה 

גוף עניינו של המחקר: האם ניתן להסביר את העיצוב הנבדל  מ שאלה נוספת ששורדת היא     העוטף. 

 ?אם אכן קיימת דיכוטומיה מובהקת כזו –של הערכת הדמות במעשה האתון ומחוצה לו 

כדי לברר שאלה זו, מתוארות דרכי העיצוב הספרותי של הערכת דמות כפי שהוצגו בידי שטרנברג,  

ואחרים בפרשה.  ברלין  הדמות  הערכת  של  מדוקדק  בניתוח  אלו  כללים  מיושמים  מכן  לאחר   .

את  הנראטיב   האתון  העוטף  כ"ב    –מעשה  ו  –  41-36,  20-2במדבר  צמודה  בקריאה  לבסוף  נבחן 

ניתוח זה מציף אל פני השטח כמה וכמה מטענים  הערכת הדמות השלילית במעשה האתון.  ל  ושווהמ

סמויים הקשורים למניעי הדמויות ולתפישת האלוהות של בלעם, ומעלה חשד משמעותי לעיצוב  

גין ויצוקה במבנה  הבאה, העשויה נראטיבים ושירה לסירו  החטיב ההערכת דמות שלילית רציפה.  

. לאחר עיסוק בשאלת קשיי הנוסח בכ"ג  דורשת טיפול אחר, והיא נדונה לפי נושאים ,  ספרותי קשיח

  דגש הרב על נוכריּות ההמסקנה היא ש  ותכליתה.  , מתמקד הדיון בפעילותו המנטית של בלעם4-1

שמטרתם    טענהל  בסיס  הגם שאין  רבב בדמות המנטיקן,  ים טילמוההיבט הטכני בהם  ההליכים  

אשר לחומר הנבואי, דיון תמציתי בשאלת    מטרתם לשכנעו. נראה שלהכריח את האל להתיר קללה;  

ניתן לייחס משהו  כנראה  מידת האוטונומיות של הדובר מגלה שחרף ייחוס ברור של המסרים לאל,  

    לדובר האנושי עצמו. גם  מנימת הדברים 

כאמצעי להערכת דמות    לי של עיצוב הטקסטהשער השני בעבודה עוסק בהיבט האינטרטקסטוא

אינטרטקסטואליות  ל  צדקה של הפנייה ההראשוני מתמקד במיוחד בהצגה והדיון התאורטי    .בלעם

ה  הצדקבכן  ו   , המתמקדת בתודעת הקורא(אינטרטקסטואליות סינכרונית)להבדיל מדיאכרונית  

לאחר מכן מוגדרים מושגי הבסיס    חקר המקרא.  םבתחוהמובלע  הפנייה לכוונת המחבר    כללית של 

מכוון, מקבילה   בלתי  אנלוגיה, הד  בהרחבה    –הצפויים לשמש במחקר: ארמז ספרותי,  ונדונים 

לקביעת   והאמצעים  אחרות  ספרותיות  מתופעות  הבחנתם  דרכי  ֶארמזים,  לתיקוף  הקריטריונים 
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בכיוון ההשפעה.   לצ  רמזיםא השימוש  ורך הערכת תיאוריה בדבר  שזוהו בטקסט מקראי מסוים 

יצירת תאוריה כזו, הוא  אופן התהוותו לצד דוגמאות רחבות היקף מספרות  .  ידוע  עניין , או אף 

המחקר על ישעיהו ועל עריכת ספרי התרי עשר, מצויות דוגמאות לא מעטות להסתמכות על ריבוי  

    .  ליך העריכהארמזים לצרכי טיעון לאחדות טקסטואלית, אם ברמת החיבור הראשוני או בתה

ניתן להראות במידה מספקת של  רב. מחקר זה מתמקד בארמזים ש  חומר אנלוגיבפרשת בלעם  

כ"ב במדבר  של  בטקסט  במכוון  שעוצבו  ולצדםכ"ד- ביטחון  ששּולב    ,  חומר  אפשריים:  "הדים" 

במכּוון שלא  כנראה  אך  אחרים,  טקסטים  השפעת  תחת  חומר  בטקסט  נפרֹש  וסעיף  סעיף  בכל   .

הראיות המקשר פרשה זו עם קטע אחר בתורה: עקדת יצחק, סיפור הפיכת סדום, גניבת הברכות  

כ'   )במדבר  עם אדום  העימות  ולבן,  עשו  עם  יעקב  סיפור שעבוד    (,21-14והשתלשלותה במאבקי 

נקודות כאלו ואחרות הובחנו  ה' וי'( ולבסוף סיפור גן עדן.  - ויציאת מצרים )במיוחד שמות א', ג'

חלקי    ונדונו באופן  מכלול  .  המחקר  בספרותכבר  של  פנורמית  תמונה  מציעה  הנוכחית  ההצגה 

גיות.  ת  מהאנלוכל אחבדיקת פרטי  העמקה רבה בלצד  הזיקות הרוחשות ברובד הסמוי של הטקסט  

-13מצרים )בראשית י"ב  בדברי אברם לשרי  ל  נקודתיים, כגוןחדשים  בין השיטין זוהו גם ארמזים 

מטבע הדברים, לא  (.  15( ולדברי יעקב ליוסף )בראשית מ"ח  2(, לדברי רחל ליעקב )בראשית ל'  12

שא ברב  כל החומר האנלוגי נוגע ישירות להערכת דמות בלעם. עם זאת, חלק ניכר אכן מאיר על הנו

 או במעט, ישירות או בעקיפין. להלן עיקרי המסקנות: 

שתי הדמויות הן אנשי דת המוזמנים מארם, האחד להיות לברכה, השני כדי לקלל.    קורות אברהם:

ב נפתחת  אברהם  סיפורי  למחזור  כ"ב    מכוננתה  הפנייההזיקה  במדבר  י"ב    6של  ,  3לבראשית 

והקללה   הברכה  כוח  מקור  בשאלת  הפולמוס  לאור  כולו  הנראטיב  את  או    – המעמידה  אלוהים 

יציאה בבוקר על  הבולטים שבהם:  )לעקדת יצחק שכבר זוהו במחקר  קווי דמיון  כמה  לצד    בלעם.

הובחנו רבים נוספים,    גב חמור בלוויית שני נערים, איום לפגיעה בקרוב נאמן באמצעות כלי שיסוף(

  13, מה שנראה כהד בלתי מכוון לבראשית כ"ב  34-33לבמדבר כ"ג    12דמיון בראשית כ"ב  דוגמת  

זוהי אחת המקבילות הספרותיות  ועוד.    18לבמדבר כ"ד    17, דמיון בראשית כ"ב  41בבמדבר כ"ב  

נדונות בספרות המחקר על הפרשה. במחלוקת   ל  עלהיותר  ניתן    ענייןמשמעותּה  הערכת הדמות, 

די ב עיצוב הערכה שלילי של בלעם. אין הוא  כעת להכריע  ירא שמים, מעין  בירור לטובת  צייתן 

אדרבה, הוא מוצג כאכזרי לקרובו הנאמן, מבקש מרצונו לפגוע בזרע  "אברהם שני" כדברי רויאר;  

 היפוכו הסימטרי של אברהם בעקדה.    –אברהם, אטום לרמזים וננזף בידי המלאך 
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לסיפור הפיכת סדום נוגע  גורל העירמערך משלים של מקבילות  על  ובמיוחד למשא ומתן  שני  .  , 

שה' מבקש להשמיד    קבוצה  ם משקיף עלנלאים. אברה - הפצרה בלתי- ים מגוללים מסעותטקסטה

בלעם משקיף על קבוצת אנשים שה' מבקש  כדי להצילם. –ומשתדל לשנות את רצון ה' להרע להם 

אדנים  כמה  האנלוגיה נסמכת על כדי לפגוע בהם.    –לברך ומשתדל לשנות את רצון ה' להיטיב עמם  

לליים יחסית של יכולת והוספה,  , אך ראוי לציון דווקא השיתוף במוטיבים הכייחודייםלשוניים  

  מוצע   זהירותב  המדגישים את נחישות הרצון של שני הגיבורים להיטיב )אברהם( ולהרע )בלעם(.

עניין שיתבאר לאור חומר אנלוגי נוסף בהמשך    –שהמחבר התכוון לרמז גם לגנותם של מואב ועמון  

 (.  9-8מקראית )הושע י"א -ראיות להבחנה בקישור אנלוגי זה בפרשנות הפניםוכן מובאות  –

יעקב:   לבן  קורות  לדמות  כ"ז,  בבראשית  הברכות  נטילת  למעשה  קשרים  ומנותחים  מתוארים 

ל'  בבראשית  יעקב.  -הארמי  ולברכות  והאיש  יעקב  למאבק  מתמקד  ל"א,  האנלוגיה  שבעל  נראה 

ש  לברכה  היחס  על  בדגש  הברכה,  ולבן.  בנושא  עשו  עם  יעקב  ביחסי  וכן  מעשו,  מבחינה  נלקחה 

רשות מכוון להצגה העקרונית של הברכה )והקללה( כעניין  אידיאולוגית, נראה שהקישור בין הפ  

.  בניגוד לתפישה רווחת בישראל ובמזרח הקדום  –פועל אוטומטית  השואב את כוחו מהאל, ואינו  

בין חלקי  זיהוי  של  לוגי  יחס  נוצר  הזה  והדמויות    בהיבט  בלעם  של  המוטעות  המחשבה  דרכי 

יוצרת יחס זמני, אטוויסטי, המזהה את בלעם כעין    מעבר לכך, פקעת הדימוייםבבראשית כ"ז.  

גורם ספרותי עיקרי המכונן את הקשר עם עשו  ממשיך דרכם של אחי יעקב עשו, ו"אחי" יעקב לבן.  

להוא הצגת הברכה " ְרְבָך ִתְחֶיה   ע   שאינה מתממשת בבלעם.   " ככזוח 

החצים הלשוניים הנשלחים מפרשת בלעם, ובמיוחד ממעשה  (:  21-14העימות עם אדום )במדבר כ'  

מצביעים על אנלוגיה טרנזיטיבית הממשיכה את השיח הסמוי עם ברכת החרב    האתון, לקטע זה

קבילות מזהות  וראיות חיצוניות נוספות, ניתן להציע שהמ 32של עשו. לאור בראשית ל"ו  הכושלת 

ו  גמולאת בלעם עם מלך אדום, ומציגות את מעשה האתון כהמחשה לזדון האדומי כנגד ישראל ול 

אנפי בעניין מוצאו של בלעם, מחד, ושל  - הצפוי. עם זאת, בחינה של חומר הראיות הסותר והרב

ת  שבלעם אינו מייצג א  ות המטען הסמלי של ממלכת אדום בתפישה העברית, מאידך, מעלה אפשר

ישראל   אויבי  של  יותר  נרחב  דימוי  אם  כי  בלבד,  להרוויח    –אדום  אמורים  שהיו  הארץ"  "גויי 

אך בטיפשותם ובכפיות  (  4; כ"ו  18; כ"ב  18; י"ח  2)בראשית י"ב  מהברכות שניתנו לזרע אברהם  

 )נבואות במדבר כ"ד(.  ועל כן צפויים לאבדון טובתם יצאו נגדו

את    אגדאת מגמת המחבר ל  מחזקיםלחטיבה טקסטואלית זו    קשריםהשעבוד ויציאת מצרים:  

נזקק בעל הפרשה במיוחד:    טקסט -לשלושה קטעיפרשת בלעם לתהליך התממשות ברכות אברהם.  
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, וזאת לצד אימוץ מילים מנחות חשובות: שורשי כב"ד, יד"ע, יס"ף  ה' ושמות י'-שמות א', שמות ג' 

לשמות א' מסייעים בהשוואה כללית של הנסיבות, ומרמזים על מעורבות אלוהית  הקשרים  .  ומא"ן

ה' מספק תבנית עלילתית שלמה שעל פיה יצוק נתח  -צפויה בסיוע נגד מלך רב תכסיסים. שמות ג' 

עד תחילת נסיונות הקללה. בפן של הערכת הדמות, זיקות לשוניות ותמאטיות    –נכבד מפרשת בלעם  

  הבטוח ואף גאה ך במיוחד מתיאורי מינוי משה, מציירים את בלעם כאדם  מכל הקטעים הללו, א

שלו    ביכולות המנטי  עצמו    – הדיבור  רואה  ואינו  שלו  הדיבור  בכישורי  המפקפק  משה,  לעומת 

במעבר   הננקטת  תפקידים  חילופי  של  ספרותית  לתחבולה  במקביל  גדולות.  למשימות  מתאים 

במעשה  -לסיפור למלת(,  דמים  )חתן  בלעם  ביניים  בין  זיקות הקושרות  להופיע  האתון מתחילות 

 . עיקשלפרעה דווקא, ומציגות את המנטיקן כאכזר, אטום ו 

עדן: גן  האנלוגיה    סיפור  זה.  בנושא  סברן  של  מחקרו  ממצאי  את  ולהרחיב  לבדוק  ניסיון  נעשה 

ועל ארמז    השלישיתמאטי ניכר במשל  - , על מצבור לשוניחזקות  נסמכת ברובה על זיקות תמאטיות

כעין    ארץ בה הוא הצגת שיבת ישראל ל  צפוןנראה שהמסר העיקרי הכיאסטי בתחילת פרק כ"ד.  

, תרומתּה הקריטית של האנלוגיה  בלעם  מבחינת הערכת דמותחזרה לברכה שטרם חטא גן עדן.  

י  בשיחו של בלעם עם המלאך ובשינוי מעמדו הנבוא אפשריים  היא בהבלטת מטעני הערכה סמויים  

       פרטים אחדים באנלוגיה זו מסופקים יותר.. 2-1בבמדבר כ"ד 

ראשית,   לו.  הנוגעים  מתודולוגיים  היבטים  נדונים  בלעם,  בפרשת  האנלוגי  החומר  הצגת  לאחר 

מוצגות ראיות ששאילת החומרים בכל אחד ואחד מהמקרים הנדונים נעשתה בעת חיבור פרשת  

בלעם, ולא מפרשת בלעם בעת חיבור אחד מקטעי הטקסט האחרים. טענה זו נסמכת במיוחד על  

עידות על שילוב מאומץ של חומרים בתוך פרשת בלעם, חשיבותם הבולטת של  זיהוי חריגּויות המ

ו  בתפישה המקראית  האחרים  בתוך  ה פרשני  ה היחס  הקטעים  הנמצא  כעקבי  אלו  מגבש  קטעים 

כ"ב  ספרותי מבמדבר  האנלוגיים  החצים  מכוונים  שאליו  בהבהרה    כ"ד.-אחד  עוסק  הבא  השלב 

על  מתודולוגית   ולא  כיצד תשתית הראיות מעידה  קיומן של האנלוגיות כאמצעי ספרותי מכוון, 

תופעה אחרת )דמיון מקרי, שותפות בסצנת דפוס וכו'(. לבסוף נבדקות ההשלכות הדיאכרוניות  כ

פיזורם של  אופן  של החומר האנלוגי על הטענה שמעשה האתון זר במוצאו לטקסט הסובב. לאור  

למעשה ומחוץ  בתוך  והשונים  הרבים  האנלוגיים  לראיות    החומרים  ובהצטרף  מבניות,  האתון, 

נפרד  ותוכני   לשוניות בלתי  כחלק  נכתב  האתון  מעשה  כי  מוצע  המחקר,  במהלך  שהובחנו  ות 

לדבר השלכה חשובה על הערכת הדמות, שכן פירושו שיחס המחבר אל הגיבור,  מקורי. מהחיבור ה

בכ"ב   עקבי  להיות  אמור  הערכה,  של  לו.    35-21במונחים  הדומחוצה  נכון  עדיין  אם  אפשר  בר, 

. אולם רעיון זה  , כמחוצה לולהידחק ולטעון, ככמה מפרשים, שבלעם חיובי גם בתוך מעשה האתון
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יידחו ראיות   ואפילו אם  אינו עולה בקנה אחד כלל עם המגמה שזוהתה בחקר החומר האנלוגי, 

כי מגמתן העקבית של האנ נטען,  עוד  יכריע את הכף.  לוגיות  אנלוגיות כאלה או אחרות, השאר 

שפירושּה   הסבירות  את  מחלישה  מהן  האמיתי  כמכלול  יותר  או  אחת  דווקא    עשוישל  לתמוך 

אפריורי, ניתן היה אולי להציע פירוש    היינו, שעיצוב הערכת דמות בלעם חיובי.  –הפוכה  במסקנה  

ליצירת   שליליים,  אחרים  היבטים  לצד  בבלעם  חיובי  פן  שיציג  פרטים,  אילו  לאי  תמונה  חלופי 

   מורכבת של הדמות. בפועל, קשה לראות איך החומר האנלוגי כמכלול מניח מקום לכך.

תרומותיו הממשיות והפוטנציאליות של המחקר.    נפרשֹות  אחר סיכום אינטגרטיבי של הממצאים,ל

הועמד מכלול  לצד הבחנות ספרותיות חדשות רבות, מהן נקודתיות ומהן במערכי השוואה שלמים,  

ומראה כיצד הדברים מתיישבים עם ביטויי    ושף הערכה שלילית של דמות בלעם בטקסטטענות הח 

הטקסט המכוונים  - קטעי  הכולל אתשמגבש ספרותי  הציע  ל   כנראה לאור הממצאים, ניתן  .  צייתנותו

אולי    –  חטיבה ספרותית מסוג כזה או אחר  רבתובארמזים לאורך הפרשה כבר עמד בפני המחבר  

 הנתונה כיום בספר בראשית.  מעין זו בצורה אף 
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 מבוא 01.

 הצגת הבעיה   1.1

,  עמוני   ,מנטיקן זר ועובד ה'; ארמי  מתעתעת ומלאת ניגודים.אישיּות מקראית  הוא    בלעם בן בעור

נודע לתהילה  נתלים;  המקראי  תלוי באילו מילים בטקסט    –או אדומי  מדייני  מסופוטמי,   חכם 

משימה  "יודע דעת עליון"; יוצא לִ ואף    , שומע את נס דיבורּה,בכל זאתו  –המושם ללעג בידי אתון  

  גם הוא    זהמקראי    עובד ה'בחרב.  לבסוף  מת  מּו  –, ושוב, ואף על פי כן  כם , אך מבראת ישראל  לקלל

אולי היחיד  ו  – כתובת דיר עלא    –  נמצא במקור חיצוני עתיק  וארוך ומפורט אודותי  טקסטהיחיד ש

איזו הערכה מוסרית  גם מחוץ לטווח השפעתו התרבותית של המקרא העברי.  ביותר  היה ידוע  ש

  –  2חטיבה הספרותית העיקרית המתארת את קורותיה, במדבר כ"ב משתקפת ב דמות בלעם כלפי

מה    –, ואם כן  אם אפשר בכלל לדבר על הערכה עקבית אחת כזוה"פרשת בלעם"(?  להלן:  )   25כ"ד  

   ?נים בעיצוב הדמותבְ יחסּה למתחים המּו

בין  ל  –  יהודיות ונוצריות כאחת  –  בין הגישות המסורתיותית  וטבמחלוקת ק  בסוגייה זו נתגלעה

מבטא הערכה שלילית  הקול השליט בפרשנות המסורתית לאורך הדורות    .המקרא המודרני  חקר

"בלעם הקוסם" בידי בני ישראל   הרגנמחוץ לפרשת בלעם  יםמקראי ה  ותקור במ . בלעם של נחרצת 

להזנות את העם בשטים )במדבר ל"א    יוחסת לו עצהמ(,  8; השוו במדבר ל"א  22בחרב )יהושע י"ג  

בלעם  ניסה    5-6לפי דברים כ"ג    1: מזימת בלקחלקו בעל  במפגיע  דיווחים שליליים    ים וצג( ומ16

נשכר לקללם, ניסה לשווא להשיא    9-10יהושע כ"ד  ב  2, והאל הפכן לברכות; ישראלעל    קללות   בטאל

ִצל ֶאְתֶכם ִמָידֹו את ה' לכך ולבסוף "  לבלעם    5מיכה ו'  רק יחסו של  .  נשכר לקללם  2נחמיה י"ג  "; בָוא 

ה  ְזָכר"למעשה, המילים  ;  טענו כי הוא חיובישיש  .  אינו נהיר ץ ָבָלק ֶמֶלְך מֹוָאב ּוֶמה  ָנא מ  ָעָנה ֹאתֹו    ָיע 

  אינן מסגירות וממילא    –  ניעיועל מ  עוד פחות, ווישעמעל    כמעט דבר  ותמלמד אינן  "  ְבעֹור  ִבְלָעם ֶבן

  3. ממד ברור של הערכה

לקטעים אלו    םהתרגומים העתיקי  .למדי  מימי בית שני ואילך התמונה דומה מקראית  -כתיבה חוץב

  מ "נהמקדיש מאה פסוקים יותר מה  ,ש"תהלמעט  ,  להערכת הדמותניכר ביחס    אינם משקפים הבדל

 
 . 388-392לסקירה קצרה ראו למשל סאבל, דיוקנאות  1
 ישראל. לבדיקת דיווח זה ראו למשל פרנקל, דיוקן דאוטרונומי, הסבור שלפי גרסת דברים בלעם אכן קילל את   2
;  390-391; סאבל, דיוקנאות  255; בארה, דיוקן,  240לוין, פירוש,  ;  598בוהרר, התקבלות כפולה,  ראו למשל    3

. כאמור, העיקר חסר מן הספר; אפשר להלום את  249; לי, בלק,  414; דאגלס, מקום בלעם,  320גריי, פירוש,  
ברכות על אפו ועל חמתו, הן עם תפישה שלילית שלו,  הפסוק הן עם תפישה חיובית של בלעם כמי שהשיב לבלק  

   כמי שאולץ לברך שלא בטובתו.
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  בנוכרי רואה  . הוא  עוד יותר  חריפה ונוקבת פילון  עמדתו של    4. ומציגֹו כעובד אלילים  לתיאורי בלעם

ידוע,   ערמומי "חוזה  עוצמה   "קוסם  המטורף"  רב  זדונו  עליו  לסופיסטים,    ש"גבר  אותו  ומקשר 

בימיו הריקות,  החכמות  תיאוריו  5. סוחרי  לכך  החדשה  קרובים  כשם    ,בברית  בלעם  מורה  מוצג 

כח  (, "אשר הּו20ב'  יוחנן  ; חזון  11יהודה  אגרת  " )עוולה  כרהדבקים בחטא, החומדים ְש "של    הגדול

( רשעתו"  ב'  העל  לפטרוס  של 16-14שנייה  השראתם  ומקור  הקדמון  אביהם  "המנאפים  כת    (, 

את המשנה באבות  גם    זכירתיאור זה מ.  ( 24-20,  15-14,  6ואוכלים מזבחי אלילים" )חזון יוחנן ב'  

  . ומייחסת להם "עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה"  ה, יט העוסקת ב"תלמידיו של בלעם הרשע" 

   רבים.המחטיא את ה  שקרלו מציגים את בלעם כמורה א מקורות 

ו'  מלבד   המ5מיכה  שגישתם    קורות ,  היחידים  פילון  - פסאודוהם    חלוקת במ  השנוי הקדומים 

י"ח) בהם   (,158-104ד'  היהודים  קדמוניות  )  ויוספוס  (קדמוניות המקרא  בלעם  דמות  שהערכות 

ק  דוח  מהווה    רציפההטענה להערכה חיובית  ,  בפועלבין עמומות לחיוביות.    , חוקריםהלדעת    , נעות

המקרים  גדול ש  .בשני  הדמות    פיםשקמדבריהם  ניכר  בעיצוב  הניגודיים  הקווים  נוכח  בלבול 

מחברים    בבקראינה ניכרת כלל  שכזו    מעורבת  ה גיש  6. , ובמיוחד בולט הדבר אצל יוספוסמקראב

ולו הערכה שיפוטית  מקורות חז"ל ואבות הכנסייה  קשה למצוא ב  ך.ומסורות אחרים בני זמנם ואיל

רוב ככול בעלי הפירוש היהודים והנוצרים במהלך ימי  אף  בדרך זו צועדים  ו  ,בלעםשל    חיובית אחת

  את המגמה השלילית תלה  העמיק לחקור בפירושים אלו,  קאליש, ש  7. , איש איש בדרכוהביניים

 
. לאחרונה נסמך רובקר )טקסט ומסורת(  188; ויברס, השבעים; פלדמן, איור משה,  161-163רוסל, מסירה,    4

 על הבדלי הנוסח כדי לנסות לשחזר גרעין טקסט מקורי תאורטי שעל בסיסו נתהוותה הפרשה.  
τι ό[…] δι ῦαυτοἑς ῆας τίφρενοβλαβε ὸπὑμενος ύν κατακεντοὲμ ὁ" :  203חיבורו על שינוי השמות,  כך ב  5

σοφιστείᾳ μαντικῇ τὴν θεοφόρητον προφητείαν παρεχάραξε ".    על שמו הנודע של בלעם ויכולות הנבואה

; סאבל,  96-93צי פרעה,  ; בסקין, יוע26-25המופלגות שלו יורחב בהמשך. ראו גם למשל קאליש, משלי בלעם,  
. ון קוטן, השלכה, מציב את הקישור לסופיסטים בצדק על רקע הפולמוס של פילון כנגד בעלי דעות  392דיוקנאות,  

 הלניסטית במצרים.    -מתנגדות בספירה היהודית
(  395  לגבי יוספוס, הלה מתאר את בלעם בצורה אמביוולנטית עד כדי סתירה, ובצדק מציין סאבל )דיוקנאות,   6

את חשיבות חתימת דבריו "ויחשוב כל אחד כאשר יחפוץ בעניינים אלו", המגלה מודעות לחוסר העקביות הגלום  
עומד נכונה על הצד השלילי באפולוגטיקה    25-23; קאליש, משלי בלעם,  98-96בדיווח )השוו בסקין, יועצי פרעה,  

הוא כולל בין    –פילון נחשב החיובי ביותר  - פסאודו  דיווחו שלהמודגשת של בלעם כלפי בלק אצל יוספוס(. לבסוף,  
השאר בוז לבלק והכרה במוגבלות הבנתו של בלק והבנתו שלו, כמו גם מודעות לכך שהאל אולי לא יחפוץ בלכתו  

.  175-174בעקבות ורמס, כתובים ומסורת,    394-393וסאבל, דיוקנאות,    100-98ראו בסקין, יועצי פרעה,    –(  8)
אך בהחלט אינה חיובית    –מבמקרא    יותרוח בקדמוניות המקרא ייחודי ודמות בלעם חיובית  הצדק עמם שהדיו

,  9-8(, כשלונו בניסיון מודגש )8ממש. בלעם יוצא חרף אמירה מפורשת: "לך עמהם ותהיה דרכך לך למכשול" )
: "כי  12נקבע שקילל )  : "על אשר ֻפתיתי ואעבור על אשר נאמר לי בלילה"(,12: "כי ִפתני בלק ואבד את חיי",  11

כאשר קללתי אבדתי"(. לבסוף יועץ בלעם לבלק להזנות את העם, מיד בעקבות דבר בלק "מנעך אלהים ממתנותי  
 נראה אפוא שמגמתו לפי המחבר הייתה הזכייה במתנות, והעצה באה כפעולת נקם.     –הרבות" 

  , בתאוות בצע, בגבהות לב רבה ל, כד()בראשית רבה נח, ה; שמות  חז"ל מאשימים את בלעם בשנאת ישראל 7

יש מדרשים  .  )בבלי סנהדרין קה ע"ב(   ובמשכב בהמהב(  -)בבלי סנהדרין קה ע"א  )תנחומא בלק ה(, בחוצפה
העוסקים במדרגתו הנבואית העליונה )ספרי דברים שנז; תנחומא בלק א, א; במדבר רבה יד, כ(, אך קשה לומר  

; ניקולסקי,  176-127, ורמס, כתובים ומסורת,  93-77בסקין, יועצי פרעה,    שאלו מציגים את בלעם בחיוב. השוו גם
ממון;   חמדת  משום  שהתקלקל  צדיק  בבלעם  רואים  וטרטוליאנוס  הירונימוס  הכנסייה,  לאבות  אשר  פרשוהו. 

פירוש,   )דילמן,  סוף  ועד  מראש  אותו  מרשיעים  ואוגוסטינוס  מניסה  גרגורי  בסיליוס,  וכמה  139אמברוסיוס,   ,



3 

בלעם   דמות  לפרשההעקיפה  בהשפעתם  כלפי  מחוץ  בלעם  מופעי  הבנתּה  של  אנה  ו   ,על  עד  פירט 

 8דברים מגיעים: 

It was Naturally and perhaps excusably supposed that in the section under 

consideration, Balaam is regarded as a common magician and a fiendish 

tempter; and starting from this view, theologians and interpreters, in ancient 

and modern times, have drawn a picture of Balaam's character which is truly 

awful. There is hardly a vice which they did not think themselves justified in 

attributing to him. They uniformly discovered that our author represented the 

foreign seer, above all, as swayed by the two master passions of ambition and 

avarice to a degree almost amounting to actual madness. But in delineating his 

other numerous blemishes, they differed very considerably. They variously 

described him as proud, insolent, and inflated, and yet cunning and 

hypocritical; wavering, yet obstinate; diabolically wicked and mischievous; the 

primary type of all artful seducers of God's people; cruel and passionate; a 

sordid trader in prophecy and a mercenary impostor – the Simon Magus of the 

Old Testament; a sacreligious trickster and blasphemous dissembler; an 

unhallowed idolater and a lying sorcerer; a profane reviler and sanctimonious 

scoffer…  

- "מאמר תאולוגיההשפעה  -רבבחיבורו    . 1670-ב   הופיעעל העמדה המסורתית  ידוע  ערעור ראשון  

 : על בלעם שפינוזהדיני" כתב מ

היה לו מה שביחוד מקנה לנביא בטחון באמיתת נבואתו, דהיינו נפש הנוטה לטוב ולצדק 

יה בלק, כי אם את אלה  . כי הוא לא היה מברך כרצונו ומקלל כרצונו, כפי שסבור הבלבד

הים רצה כי יבורכו או יוארו ]...[ ואם חטא באיזה דבר ]...[ אין אדם צדיק אשר  ו בלבד שאל

 9. יעשה טוב ולא יחטא

 10כ"ד עם שאר מופעיה במקרא. -ברם, שפינוזה עדיין ביקש ליישב את הערכת הדמות בבמדבר כ"ב

הבקורתית    לו שכלעם   שהמתודה  הספרותית  בהובחן  כ"ב חטיבה  ניכרת    העצמ  כ"ד-במדבר  לא 

,  עסקי  עניין  היא  ישראל  את  לקללכוונת בלעם  בקריאה פשוטה,    11מנטיקן.הרשעה מובהקת של ה

אפשר  למעשה,    .בלק  שרי  את  מעליו  משלח  הוא,  התנגדות  מגלה  כשאלוהים;  חרב  שכיר  כל  כדרך

 
יועצי פרעה,  מפי  יובאו כאן בהמשך(. לסקירה מפורטת יותר ראו לימנס, פירושים; בסקין,  ;  113-101רושיהם 

 .     161-160בסקין, אוריגנס. להשפעה של הוקעת בלעם אצל אוריגנס ראו וולס, ווראו,  
 .  6-7קאליש, משלי בלעם,   8
 . 39מדיני,  -שפינוזה, מאמר תאולוגי 9

. אפילו אייכהורן, שראה נתק בין פרשת בלעם לכתוב לפניה, תלה את  39-40מדיני,  -שפינוזה, מאמר תאולוגי 10

)אייכהורן, מבוא,    –נביא שקר מגונה, לדעתו    – הערכת דמות בלעם בפרשה   ,  233במופעים אחרים במקרא 
309 .) 

 )הספר כולו מהווה הגנה על דיוקן חיובי של בלעם בפרשה(.  34-35ראו במיוחד קאליש, משלי בלעם,  11
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  תנאי   בכל   האל  לצו   נאמנותו  מתגלה  ושוב   שוב .  בלעם  צדקת   המספר דווקא מדגיש את   כיתרשם  לה

, העוין  לאחר המשל השני.  (13-12  ד"כ;  26;  12  ג"כ;  38;  18  ב"כ)  בלק  מצד  מתמיד  לחץ  חרף,  ומחיר

את ישראל    מברךהוא    ובמשליו הבאים   ,(, חדל בלעם מפנייה אל נחשים23כלפי טקסי ניחוש )כ"ג  

מי האישיתלכאורה  כ"ד  2-1)כ"ד    זמתו  האל  בהתאםו  (15-14;  אלו    .לרצון  יסודות  הועמדה  על 

  זוהי   וכיום  ,כלפי בלעם   י הפרשה \של מחברלמדי  כה בסיסית חיובית  בדבר הערחדשה  השקפה  

 12. םהחוקרי רובם הגדול של על המקובלת  ההתפיש

של    ממעוף הציפור,כללית, במבט  תמונה  והוא משלים    (35-21  ב"כ)  מעשה האתוןנוגע לסייג חשוב  

  מעשה האתון   את  רופא  הגדיר  ואחרים  קונןקאליש,    הבחנות  בעקבות.  העמדה המקובלת במחקר

ביותר לבלעם. בלפרשה    במוצאּהזרה    אירונית'  בורלסקה 'כ הזר    מוצג  35-21כ"ב  במדבר  ועוינת 

  את   להבין  משכיל  הוא  אין  הגסה  באטימותו;  בהמתו  משל  קטן  ראייתו  שכוח  רואה,  עלוב  כנביא

  כדי   אפילו  בהם  אין,  שלם  עם  על  פורענות  להמיט  האמורים,  ומטהו  פיו  כוח  13. האתון  של  רמזיה

   .סרבנית בהמה להניע

  להמית   המוכן,  מוח  וחמום  אכזרי,  גס  כאדם  בלעם  כאן  מצטייר  אישית  מבחינה  גםיש שטענו כי  

  הנראטיב   אחדות   שלילת   14. מסור  שירות  של  שנים   חרף ,  עורף  קשי   של  יחיד   אקט  בשל  אתונו   את

נסמכת זו    לבלעם  הניתנת   הרשות   בין   הסתירה  ובראשם,  בכתוב  בולטים   קשיים  על   גם   בנקודה 

  ( 22)כ"ב    לדרך  יוצא   הנביא  כאשר   המתעורר  האלוהי  האף   לחרון (  20  ב"כ )  בלק  לשלוחי  להתלוות

  בלק   אל   במסע  ונמשכת   נעצרת  זו  שהרי,  העלילה  לקידום  מעשה האתון  של   ברורה  תרומה   העדר ו

מוסיפים לכך היעלמותם התמוהה של שליחי  (.  35  ב"כ;  21  ב"כ)  מקשרת  חזרה  של  טיפוסי  במבנה

  – שדות וכרמים    –תיאורי הנוף הבלתי צפויים    16בלעם אינו נראה כלל מודע לאיסור ללכת;   15בלק;

  רחבה   הסכמההתגבשה    ,לאור הקשיים  17. מזרח-או צפון  אינם תואמים מסע למואב מכיוון מזרח

. לא הושגה תמימות דעים באשר  בלעם  שם   את  להשחיר   שמגמתו  זר  נטע   מהווה   מעשה האתון  כי

 
,  לתפישת בלעם כדמות מופת ראו מילגרום, במדבר;  240,  לוין, פירוש;  43-46,  ספר בלעםכך למשל רופא,    12

בעלי    נייםחספוסים פרט   . חוקרים אחדים מסבירים; קואטס, חוטאדרך הציות; קואטס,  יוקן, ד ; בארה471-469
את "ולא הלך כפעם בפעם לקראת    כך, יש הפוטרים   – באמצעות ייחוס למקורות שונים  רלוונטיות להערכת הדמות  

לחיוביות בלעם אצל חוקרים מוקדמים  (.  337למשל רויאר, פרשה,  ( כתוספת עריכתית )ראו  23נחשים" )כ"ג  

  במדבר,  (,J-ודה פשוטה שלו, במיוחד בחלקים שהוא מייחס לנות' )די במרומז וכנראה כהנחת עבלמשל  יותר ראו  

 .      )שבמקורות שונים מזהה נקודות בקורת מעטות וזניחות לדעתו( 140-139דילמן, פירוש,  ; 192, 188,  183
(. וראו עוד לוין,  95- ו  93,  68. קודמיו מצוטטים אצלו שם )ה"ש  49-51ואילך, ובמיוחד    40רופא, ספר בלעם,    13

 .  403; אכנבך, השלמה, 173; קרול, הומור בנביאים, 155-154,  פירוש
הסבור שזהו יחס רגיל ומתבקש לבהמת    44  , ספר בלעם, . בעניין זה מתנגד רופא2ראו קאליש, משלי בלעם,    14

 נקודה זו תידון עוד בהמשך.   משא במונחים של עולם המקרא. 
 .109ראו למשל ולהאוזן, חיבור,  15
 . 25, מצוטט אצל רופא, ספר בלעם, 598-599במדבר,  -שמותבנטש,  16
 .  468; מילגרום, במדבר, 348ולהאוזן, חיבור,  17
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  בשחזור גם    רבים  בפרטים   יםנחלק  והחוקרים, כפי שנראה,  למקור הקטע ולנסיבות שילובו בטקסט

מקום,    18. הפרשה  יתר   בתפישה   בנחרצות  דגלו  הדמות  הערכתב   שהתמקדו  המחקרים  רובמכל 

  19.לשאר הטקסט  מעשה האתוןבין   המבחינה בהיבט הדיאכרוני

עניין   בעשורים האחרונים ניבעו סדקים בעמדה הכללית יש חוקרים שהפרידו בין שאלת  . ראשית,  ב 

הרלוונטית הטענה  בטקסט.  המקורות  לשאלת  הדמות  הערכת  אכן    לדיוננו  עיצוב  שבלעם  היא 

דמותו אינה קיצונית לשלילה או לחיוב,   יותר עקבי, אך  או  מצטייר בכלל הפרשה באורח פחות 

טענה  ופירושים הגורסים אחרת מייחסים משקל ומשמעות מוטעים לראיות שעליהן הם נסמכים.  

  צייתנות   להדגשה יתרה של  ת בעניין הערכת הדמות. כך, לוין מתנגדות שונות ונבדלועמדזו לוותה ב

את מטשטשת    גישתו של לוין  20. מופתי  גיבור  בו  לראות  ואין,  לא הייתה ברירהלמנטיקן  ;  בלעם

הדיכוטומיה החריפה בין בלעם ה"שלילי" של מעשה האתון לבין עיצוב ההערכה בשאר הטקסט,  

מצטייר בפרשה "לא כרשע או    כי בלעם  גרס   ליכט.  מובהקבחיובית    ה בלעם אינדמות    ושכן גם ב

אופי, המשתדל להשיג את מבוקשו מבלי להכעיס אף    חלש  הוא נביא  –כמושחת" אך גם לא כצדיק 

 21. אחד יתר על המידה

  זהו  בלעם.  כלפי  בגרסתו הסופית לגלגני קמעא, אך אינו ארסי  האתון  וזבאס, מעשה  גרוס  לדעת

לפי דבריהם יוצא שאין מניעה לראות בבלעם    22.והזדהות  חמלה  לעורר  מחויך, המבקש  ניסיון  סיפור

י  מחבר  לדעת גריי ואשלילבסוף,    23וכן בערך נקט מויר.   ;דמות חיובית למדי לאורך הפרשה כולה

  מגמות   לשרת  שנועדו  יסודות  מתוך  ונרקם  אגבי  הדמות  עיצוב.  בבלעם  נוהתעניי  לא  הפרשה

 
; קואטס,  155  ,לוין, פירוש;  418-419,  משה  חיי,  סטרס  ון;  409,  מבנה,  זבאס;  178,  במדבר,  'נות  למשלראו    18

במדבר,   סטארדי,  הציות;    נכבדים   כנתחים,  זו  חטיבה  ייחסו  ם ותלמידיה  דילמן,  ולהאוזן   בראשונה.  165דרך 

  הבחנת   מתוך,  מעשה האתוןל  רק  כמעט   בפרשה  J  את   צמצם  (261-240)בעיות,    ביואר;  J-ל,  בפרשה  אחרים

, והשוו קאליש, משלי בלעם,  26-25,  ספר בלעם,  רופא  גם  ראו.  598,  פירוש)  בנטש  אצל.  הקשרו  לעומת  ייחודו

  רופא   למן.  ששימשו  יותר  קדום  כמקור  ונתפס  J-ל  ביחס,  הספרותי  סוגו  מצד,  מעשה האתון   ייחוד  זוהה(  142

  כי   –(  41-40,  ספר בלעם   , רופא  ראו )   גלאושטוירנ  גרסמן   ואחריו   קונן  אצל  לראשונה   שהועלתה  –   הטענה   נפוצה
במדבר;  469-468  ,במדבר,  מילגרום  .עצמאי  סיפור  זהו )ניתוח,    165,  סטארדי,  מסכימים  369-368וגרוס   )
)פירוש,    גריי  בדעת   עדיין  אחזואילך(   256באד )במדבר,   ואים בטקסט אגדה שבמקור סופרה על מישהו אחר.ור 

רואה במעשה    487-484,  116-115רויאר, פרשה,  .  E-ל  שייך  הנראטיב  ויתר  J  משל   ( שמעשה האתון314-309

האתון תוספת בהשראה דאוטרונומית, אך שחוברה בפועל רק בזמן הגלות. לאחרונה טען רובקר )טקסט ומסורת,  
  הקשר   לעניין מעיד כי לא מדובר בסיפור עצמאי אלא בתוספת עריכה.    22-21( כי בייחוד אופי התפרים בכ"ב  28
  השיפוטים   כי(  57)  טוען  הלה.  הציות  דרך,  טסא קו  ראו  הפרשה  של  הדיאכרוני  תוחלני  בלעם  דמות   שיפוט  בין

.  הטקסטים  מחברי  של  כוונתם  עיקר  את  היוו(  ד"כ  פרק  למעט)  הפרשה   ובשאר  מעשה האתוןב  בלעם  של  הערכיים
 .   78-76, היבטים, מרגליות והשוו

 ראו למשל קואטס, דרך הציות; ון סטרס, מנביא לנבל.  19
 . 215-217לוין, פירוש,  20
 . 5ליכט, במדבר,  21
, סבורה  5-6. לעומת זאת מוברלי, ללמוד,  89השוו קירובה, גלוי עינים,    .410  , מבנה,  זבאס;  274  ,ניתוח,  גרוס  22

 אף היא שמדובר בניסיון אך שאופיו רציני ביותר.   
 מויר, חילופי תפקידים.  ;524מחקר, מויר,  23
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, שהרי כנגד  "ניטרלית " בפרשה היא    אשלי דמות בלעם המתקבלת בסופו של דברלפי    24. אחרות

  25דעה דומה ביטא לאחרונה בוהרר.  צייתנותו יש לשקול את שימושו בנחשים ובטקסים אליליים.

הדגישו יסוד של התפתחות חיובית    –  דיכוטומית-הדיאכרונית   בגישה  יםהאוחז מהם גם    –רבים  

הדמות   הפרשה  במהלך  לטובה  משתנה   בלעם  כי  סבורים  ומילגרום'  זקוביץבמיוחד    26. בעיצוב 

דומה גישתן    27. יציבה  השלילית   הערכתו   שם,  האתון  במעשה   למעט   –  האליליות  ותיודע מ  ומתפכח 

   . מעשה האתון   את  מלבודד  נמנעותו  טהור  ות על ניתוח ספרותינשענ   ברם, אלו  28. ומונזון'  ליבוביץ  של

  המתנגדות  ותספרותי   ניתוח הצעותמ הבא  ביקורתיות-להבניות הדיאכרוניות עניינת מ  חלופהאכן, 

  על   שמצביעים  טקסטואליות-תוך  ואנלוגיות  מבניים  יסודות  מדגישות  אלו.  המקובלת  דיכוטומיהל

  בעקיפין   בלעם  בדמות  עוסקות  אלו  הצעות  29. הפרשה  ליתר  האתון  מעשה  בין  איתנה  זיקה

מצד תכני  .  הפרשה  לאורך   שלו   עקבי  דיוקן   להעמיד  מאמץ  של  משתנה  מידה   ומקדישות,  ובמישרין

גוף טענות עתיק שיסודו    יםעב מו  יםחזקמבעלי הגישה הספרותית בת ימינו בעיקר  ש  דומההפירוש,  

ואלו   אלו  הקדמונים.  ובמפרשים  האתון    יםיישב מ במסורת  מעשה  סביב  הניכרים  הקשיים  את 

לשיטתם,   בכתוב.  רמזים  לבלעם מתוך  זדון  כוונות  ייחוס  על  והחרון האלוהי באמצעות  כעס  ה' 

זו בהתנהגותו. כך כתב רש"י,   על אחד מביטוייה של להיטות  לקלל או  לצאת  הזר  להיטותו של 

ואף על פי כן וילך בלעם, אמר שמא    –למשל: "על כרחך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה  

 אמר   לא]...[    ללכת  חפצו  מרוב  בלעם  והנה; רמב"ן: "[לאפשר לו לקלל]אפתנו ]את ה'[ ויתרצה"  

". בעבר, פירושים אלו  חפצם  להשלים  כרוצה  מהםעי  וילך  אתונו  את  ויחבוש  בבקר  ויקם,  כלום  להם

חדשות   שתובנות  דומה  כיום,  במקראות.  מספקת  אחיזה  בלא  ספקולטיבית  כאפולוגטיקה  נדחו 

שהוצעו בעניין מבנה הפרשה, הרכבּה הלשוני והזיקות הפנימיות בּה, לצד תמורות כלליות בעולם  

   30קר והתפתחותן של שיטות מחקר מבטיחות, קוראות להערכה מחדש של החומר.המח

 
 .   435, במדבר,  ליאש; 315-316, פירוש,  גריי 24
. זו עמדתו לגבי הנוסח הסופי אפילו בלי להתחשב במעשה האתון, ולדעתו  596-597בוהרר, התקבלות כפולה,    25

 עלא. -זה מצב הערכת הדמות גם בכתובת דיר
(, אלא שדבריו קצרים ואינו מסביר כיצד תפישה זו מתיישבת  136השקפה זו מבוטאת כבר אצל דילמן )פירוש,    26

 , הממעט מחשיבות היסוד ההתפתחותי.   254-253חו את הפרשה לפי תורת התעודות. השוו לי, בלק,  עם ניתו
במדבר,    27 שלושה471-473מילגרום,  החוזרת  בתבנית  עסק  זקוביץ'  העמדה  -.  אימוץ  תוך  בפרשה  וארבעה 

סממני לכידות  וקודם שהוצעו ניתוחים סינכרוניים מפורטים ל   יותר  הדיכוטומית המקובלת, אך בהיקף מצומצם
)מחקר,   מויר  בלעם.  לדמות  אותם  ולדעתו מגמת    327אלו המקשרים  האתון,  מייחד את מעשה  אינו  למשל( 

 ההתפתחות החיובית של בלעם רציפה.            
 ליבוביץ', עיונים בבמדבר; מונזון, נופל וגלוי עיניים.  28
חדש, כמובן; ריינקה, מיכאליס, הנגסטנברג, רוזנצווייג  נסיונות הרמוניזציה באמצעות ניתוח ספרותי אינם דבר    29

   ואחרים ניסו אף הם את כוחם בהבהרת הקשיים בפרשה מבלי להזדקק לפירוק דיאכרוני.
הערה זו מכוונת בעיקר למויר, מחקר; מויר, חילופי תפקידים; פריש, חשיבות; גרסיאל בתוך אבישור ומילגרום,    30

 פינקלמן, אתון בלעם.  -; שורר141-140עולם,  
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עלה את  מ  לזרּות מעשה האתון  ראיותה  למול  הניתוחים הספרותייםה של  צבה,  בהמשך  כפי שנראה

יע את  , באופן שיכר25ד כ" – 2של בלעם בבמדבר כ"ב  להעמיד דיוקן עקבי  אכן ניתן שמא התהייה

  לחלופין, ., או אף יסייע ביישוב הקשיים הללומעשה האתוןים סביב מול הקשימאזן הסבירות אל 

בק של  ובחינה  הספרותיים רתית  לה  הניתוחים  לגישות    יחסב   םנחיתותאת  וכיח  עשויה 

למעט  יין עוד כי,  וצי  .מעשה האתוןמעמד   או דמות בלעם הערכתבעניין   דיכוטומיות -הדיאכרוניות

שאר  ומויר  ליכט ו,  בעלי  חוקרההמפרשים  במפורש    ה"חריגות"עמדות  הים  מתייחסים  אינם 

מפורטים  חלקם כתבו טרם הופעתם של טיעונים  מאחדים בפרשה.    ספרותיים -מבנייםטיעונים  ל

דות שנכתבו עברית. מכל מקום,  היכרות עם עבוה  גרם העדר  ובמקרים אחרים אולי  אלו בספרות,

תופעות של אחדות    עימות ובחינה לנוכח  ות אף הןצריכאו גריי ואשלי    זבאסעמדות כשל גרוס ו

   המעידות לכאורה על הערכה שלילית עקבית של דמות בלעם. ספרותית 

זיהוי  . ראשית,  הנוכחי  במצבה  בלעם  דמות  הערכת   בעייתלנסח את    ניתן  ,זו  תמציתית  סקירהלאור  

  – מקובל ומשכנע  הערכה חיובית שלו בשאר הטקסט  רכה שלילית של בלעם במעשה האתון והע

תואם ראיות טקסטואליות חזקות המבחינות דיאכרונית בין מעשה  והוא    –לפחות במבט ראשון  

לשאר   תוךהאתון  ואנלוגיות  ספרותיים  מבנים  הוצעו  זאת,  עם  הטקסט.  טקסטואליות  -חלקי 

דמות בלעם מהווה בה נקודת    עלילתית ועניינית, שהערכה עקבית שלת  על אחדו לכאורה  המעידים  

ממחיש ביתר שאת את הצורך לתהות ולהרהר אחר חוזקן    דיוןמגוון הדעות שבשולי השנית,    מפתח.

     מידת זיקתן להערכת דמות בלעם.  , משמעותן ושל ראיות ללכידות טקסטואלית

 מטרת המחקר  1.2

  25  ד"כ  –   2  ב" כשל דמות בלעם בחטיבה הטקסטואלית במדבר    בהערכההמחקר הנוכחי יתמקד  

כל   ה באמצעות  הי  יושמ,  ספרותיניתוח  שטרם  האמצעים  מן  כמה  על  מטבע  ו  בדגש  הפרשה.  על 

העקרונית  הדברים,   המחקר  הזיקה  בספרות  הדמותשנעשתה  הערכת  הריבוד    בין  סוגיית  לבין 

צעות הניתוח  וה הקיימות  וניות  השיטות הדיאכרבחינה של  חייב  ת  מעשה האתון מד  הדיאכרוני ומע

דמות בלעם    לגביבד בבד, ההתחבטות הממושכת    ., שקילתן ודיאלוג בקורתי עמןהספרותי כאחת

יש צורך באמצעים פרשניים חדשים ובראיות  ,  ו בעברלצד כלים ומתודות שנוסמעידה כי  במחקר  

שאמצעים אלו יהיו בעלי    מתבקש  כן  .בלעםפי  כלאו המחברים    המחברי להכריע מה יחס  כד  חדשות

יישום שיטתי של כלים  בהתאם לכך,  הערכת דמות ספרותית.  ת למלאכה של  ספציפיזיקה   לצד 

ספרותי  בחן תרומתו האפשרית של משאב  תי,  ואחרים  להערכת דמות שהוצעו בידי פרי ושטרנברג

     אחרים.השוואה לטקסטים מקראיים מערכי   – רב נוכחות בפרשה
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  מחבר ה  של  יחסו   הבנת  לצורך   כי הולכת וגוברת    הכרהביטאו חוקרים    האחרונות  השנים   בעשרות

  עמידה ו   אחרות  מקראיות  לפרשות  רמזיםאֶ ו  הדיםבחינת    הוא  אכזב  לא   אמצעי,  הפועלות  לנפשות 

  31:, כדברי זקוביץ'משמעותם על

  בשיפוט  לקוראיו   לסייע  כדי  נוסף  ממד  המספר  יוצר  הבבואה   סיפורי  של   הרווחת  בתופעה 

.  הסיפור  שנושא  המסר  בדבר  הקורא  של  קביעתו   את  תאשש  גם  הבבואה  חשיפת.  הדמויות

   .חשפו שלא לזה , מסוים בסיפור  הבבואה ממד את שגילה  קורא אפוא דומה אין

  של   המשמעות  מטען   את   לשנות   עשויים"קישורים אינטרטקסטואליים    כי   הפנר   דבריגם    חשובים 

המגמה   ותמצדיקאלו    בחנותה  32. "וזמנם   מקורם  בביסוס  ולסייע  טקסטים   אחר   להתחקות  את 

 .השזור בו  יהאנלוג יסודרגישות מרבית ל תוך, לבלעם יחסוב הטקסט של הפנימי  הגיונו

אנלוגיות  "להסתמך על אמצעי חמקמק ובעייתי כמו    השאלה באיזו מידה ראוי   מתעוררת בנקודה זו  

סבוכהמכוונות"  יות  ספרות פרשנית  בשאלה  להכריע  הפנייה    .כדי  בעצם  כבר  קושי  אין  וכלום 

"מכוונות"? ספרותיות  אכן,    לאנלוגיות  שבאנלוגיות  לפוטנציאל  באשר  לעיל  שהובאו  הציטוטים 

קונצנזוסבמקרא   בהכרח  משקפים  הקיום.  אינם    בטקסט   מכוונים  השוואה  מערכישל    שאלת 

  הן ,  במחקר  במחלוקת   שנוימסועף ו  נושא  מהוות  ,, וכן דרכי זיהוים, כיוונם ופירושם הנאותמקראי

הטענה לקיום אנלוגיות מכוונות    כי  אפוא  ברי.  לדוגמאות ספציפיותביחס    והן  תאורטי-המושגי  פןב

  אם   וחומר  קל  –   ומפורטת  זהירהרבה,    מתודולוגית  הקדמה  מחייבת בפרשת בלעם    בהיקף נרחב

תכלול    המשגה  של  זו  מלאכה.  ותקש  פרשניות  בשאלות  להכריעלעזור    אמורות  כאלו  אנלוגיות

טריונים  של קרי  דיון נרחב וגיבוש, כמו גם  לכוונת מחברקה של עצם הפנייה  הצדי  הנוכח  במחקר

שלפיהם תיאמדנה האנלוגיות המוצעות בהמשך  ,  ואיתור כיוון השפעתן  לזיהוי אנלוגיות מכוונות 

ההבחנה    –  נדון, אך קריטיים לעניין הלמדי  זנוחיםמתודולוגיים  יידונו כמה נושאים  כן  הדברים.  

שאלת סבירות קיומם של  ן פרי שייכות לאותה סצינת דפוס;  ון לדמיובין דמיון הנובע מארמז מכּו 

ֶארמזים רבים בטקסט אחד, ויחסם אהדדי; השימוש בארמזים כאמצעי לבקורת של תיאוריות  

   התהוות דיאכרוניות בחקר המקרא.   

נמרץביוצגו  כעת   האנלוגיים    קיצור  ייבחנו  עיקריההגדולים,  המערכים  אשר  בלעם,  בפרשת  ים 

  כה   עד   שנעשתה  החישוף   מלאכת   אך ,  בתולה  בקרקע   מדובר  אין  מקומות   ברוב משך.  בפרוטרוט בה

ניסיון  הכתוב  של  מדוקדקת  בחינה ב  .החומר  ממיצוי  רחוקה   ביחס   היריעה  את  להרחיב   ייעשה 

 
 . 13זקוביץ', מקראות,   31
 .  5הפנר, הדהוד,  32
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לנקודות  ,  נראטיבים של תחילת ספר שמותל,  יצחק  עקידתאנלוגיות לב   שעסקו  קודמות  לעבודות

לצד כמה וכמה ארמזים נקודתיים נוספים, יוצעו גם  .  לסיפור גן עדןו  כאלו ואחרות בקורות יעקב

  (. 21-14להפיכת סדום ולעימות עם אדום )במדבר כ'    –שתי מערכות השוואה שטרם נידונו בספרות  

הרעיוני של  ִשדרה  ה  בעמוד  בחוליות  –כפי שיודגם    –אין מדובר באוסף אקראי של ֶארמזים, אלא  

הטענה   להלן  .הפרשה ה,  משתנה  במידה,  לזיהוי  ניתנות   הללו  האנלוגיות  כי  תעלה    סוגות לאורך 

של דמות    שלילי  שיפוט  –ת לבטא  ואף מכוונ   ולעתים  –  ותמניחו,  השונות  אליותהטקסטו  חטיבותהו

  עקיבות   רמזיםאֶ   מערכות  של  לקיומן  ראיות  של  הצטברותן,  הדברים  מטבע.  בגוון מסוים  בלעם

  תימוכין   לספק  –  ובהיקפה  באופייה  בתלות  –  כשלעצמה  היא  אף  עשויה  לו  ומחוצה  האתון  במעשה

בה שכן היא  טענה זו חשו.  המקורי  לטקסט  הסיפור  של  שייכותו  בדבר  הדיאכרונית  לטענה  נוספים

         אשר יש לצפות לה לאורך הטקסט.      אופן הערכת הדמותשל  ראיה עקיפה ללכידות תעמיד

   כלליתתשתית תאורטית  1.3

  דבר התהוותיים, ראוי להקדים  -של המתודולוגיה המתוכננת לנושאים דיאכרונייםה  תבשל השק

  חקר המקראעל  כללי יותר    מבט  יוצאת מתוך  הננקטת כאן ביחס לפרשת בלעםגישה  נושא. הב  נוסף  

ביובל האחרון  כידוע,  .  מבחינה מתודולוגית  כספקני  ושניתן להגדירהנטוע בפילוסופיה של המדע, ו

התערערות אחיזתה של  . מלומדים רבים הביעו את התחושה שחקר המקראת בחשובוחלו תמורות  

ות ותאוריות אחרות  גישופריחתן של  בקרב חוגים אחדים בקהילייה המחקרית  ודות  תעתורת ה

  למכביר הטילו את חקר המקרא לכאוס מתודולוגי המאיים על עצם תפישתו כתחום ידע אקדמי 

ריבוי שיטות הוא עדות לפרדיגמה  כי  של תומאס קון    ידועהה  אבחנתו תחושה זו מעוגנת ב  33. חמּור

החל את ניסוייו באוויר, מספר הגרסאות של תאוריית הפלוגיסטון    במשבר: "כשלבואזייהמדעית  

  34כמעט השתווה למספרם של הכימאים העוסקים בהרכב האוויר". 

 
היסטורי הן בפרטים רבים  לצד ווריאציות רבות של תורת התעודות, השונות זו מזו הן בהנחות לגבי תיארוך    33

טקסט ובריבודם הפנימי של המקורות ויחסם ההדדי, ראויות לציון גישת שכבות העריכה; שיטת  -של ייחוס קטעי
הקטעים, הרואה בתורה פרי הצטברות של חומרים ממקורות שונים, מגוונים ורבים עד מאוד; הגישה הקאנונית  

 הסופי והגישה הספרותית מבית מדרשם של שטרנברג ואלטר.   מייסודו של ברווארד צ'יילדס, המתמקדת בנוסח 
ון דבנטר )פרדיגמה( נגד טענת שדינגר )מדע(  70-71קון, מבנה של מהפכות,    34 . וראו בקורתו הצודקת של 

שהשימוש במושגי קון בהקשר זה בעייתי שכן פרדיגמה אצל קון היא בלעדית ומגדירה מיהו בכלל מדען. למעשה,  
רא חמור מהתיאור של קון: "העשורים האחרונים היו עדים לא רק לריבוי דגמים אינטלקטואליים  המצב בחקר המק

להתפוררות גמורה של השיח, שעה שקהילות של חוקרים    –באופן מטריד הרבה יותר, במובנים רבים    – אלא  
ר לכתפיהם של  בשלושת מרכזי המחקר העיקריים בישראל, אירופה וצפון אמריקה מדברים יותר ויותר אלו מעב

תדיר   מתכוונים  חוקרים  'פרשנות'(  'מקור',  'מחבר',  'עורך',  )לדוגמא  מינוח  באותו  נוקטים  כשהם  אפילו  אלו. 
לדברים שונים. מושגים הנחשבים מובנים מאליהם עבור קהילת חוקרים אחת )כגון קיום המקור האלוהיסטי או  

 . 2שילוני ושמיד, היווצרות, - ון, רוםגרץ, לוינס  –היהוויסטי( נשללים מראש בקהילות אחרות" 
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התנ"ך    –טבעו של מושא המחקר  חקר המקרא אינו מדע מדויק, ובדומה לשאר מדעי הרוח,    אמנם,

פֹות גישותזהות ולי כדי לים של מחקר ניסויִ מתודולוגי כללים    להחיל  מקֶשה  –העברי   תאוריות  ו  נ 

תער של  עקרון בסיסי כ  אפילו  .  שפחות הולמות את הנתונים הטקסטואליים והריאליים הידועים

אוקהאם, הקובע שבין כמה תאוריות בעלות כוח הסברי זהה יש להעדיף את התאוריה הפשוטה  

בזמנים מקראיים  ש  עובדהה  35חקר המקרא. ב  רווחות ב בנקל עם הנחות יסוד  תיישביותר, אינו מ

השמי  טקסטים   מתבטאגיבוש,  תהליכי    עברובמרחב  ומסירה  שבגישות  ת עריכה  - נאוה  בכך 

מכוון  -"היצירה ]חמשת החומשים[ נתפשת כהצטברות אקראית של חומרים, עם כוונת  ,תעודתיּות

  ]...[העריכה  -גישת שכבות ]גם ב[מועטת בלבד. ספר במדבר במיוחד נתפש כערבובייה של חומרים.  

בנסיבות    36ת נתפשת כתוצר של שלב מאוחר מאוד, או לפחות מאוחר, של היווצרות המסורת".אחדּו

מבלי להיתפש    שחזר בצורה מהימנה את שלבי התעצבותו של טקסטהתיימר ל ל  כאלו, כיצד ניתן

 ?  לספקולטיביות יתָרה

הן  ותבעי אף    בולטות  או  המאפשרת,  בטקסט  החספוס  מידת  לגבי  ברורים  קריטריונים  העדר 

סתירות בטקסט מן  כפילויות וש  השנויה במחלוקת נה  הטע, ו מחייבת, להניח מעורבות של יד נוספת

שגם טקסטים מורכבים    יםהגילוי  כן יצויינו  37. ום לאו דווקא מעידות על מחבר אחרהמזרח הקד 

משניים יותר  עברו  לא  הקדום  במזרח  עריכה-יחסית  שלבי  רק  ;  שלושה  כללו  לא  אלו  ששלבים 

וכן הוספה של קטעי טקסט לא רציפים  –לעתים    –הוספה של חומרים שלמים, אלא   ; מחיקה, 

נתמכת בבדיקה של יצירות אחרות    אינה  רובלושהיכולת לשחזר מקורות קדומים לפי נוסח סופי  

 
. ליישומי הנושא הכללי ראו סובר, אוקהאם. נקודה נוספת  9; פיטקנן, במדבר, 24-26ראו קרפט, פאראמניה,  35

במיוחד לאור ההגדרה של רבים את התחום    – היא יחס המתודולוגיות הרווחות לקריטריון ההפרכה של פופר  
ראו ון דבנטר,    – )לא כל דבריו תקפים    469-466. ומנגד שדינגר, מדע,  219;  174כ"מדע" )למשל שורץ, תורה,  

. קשה להסביר את ההתייחסות לחקר המקרא  9בהשוואה לנאמר בהמשך הערה זו(; פיטקנן,    860פרדיגמה,  
האקדמי   העיסוק  את  לבדל  השאיפה  הוא  חשוב  שמניע  סביר  בלבד;  ויוקרה  תקציבים  להשיג  ברצון  כ"מדע" 

ת דתיות דוגמטיות כלפי המקרא(. בפועל, כל הבקיא בפילוסופיה של המדע רואה ברור ששיטות  הבקורתי מגישו
להפרכה אמפירית, ולפיכך אינן    תאורטיתהמחקר שנהגו בתחום לפחות עד תחילת המאה הנוכחית אינן ניתנות  

בידי   הותקף  ההפרכה  עקרון  )אמנם  המלא  במובנּה  למדעיּות  המרכזי  הקריטריון  אחר  לקטוש,  ממלאות  קון, 
לסיווג תחום ידע נתון    –שלא לומר, היחיד    – פיירבנד ואחרים, אך עודנו כמדומה הקו המנחה התאורטי הראשי  

זה כ"מדע" הוא בעצם השאיפה לבקורתיות א היינו, כ-כמדעי(. המובן הסביר של החשבת תחום  - דוגמטית, 

wissenschaft  יש להודות שההתהדרות באצטלת "מדע"    במובן הרחב: תחום ידע, גם אם לא מדע מדויק. אך

מאפיינת את חקר המקרא יותר מתחומים כספרות או חינוך. יוצע כי לעת עתה מוטב לסייגּה כיאות, במקביל  
 לחתירה להמשך פיתוחן של שיטות מחקר הנשענות על תשתית אמפירית מוצקה, ככל שהדבר אפשרי.      

זו תקפה במידה  8פיטקנן, במדבר,    36 יש חוקרים נאו. קביעה  תעודתיים  -משתנה לכל הגישות הדיאכרוניות. 

, הסבור שמקורות התורה  215-211ראו למשל שורץ, תורה,    –השוללים מעורבות עריכתית באופן כמעט קטגורי  
פעמי של איסוף וצירוף, כמעט ללא הוספות או "עריכה" פעילה של המצרף. לתפיסה קרובה  -חוברו באקט חד

קשה ליישב גישה זו עם זיקות ספרותיות מסוימות שזוהו בין קטעים שיוחסו    כב; באדן, עריכה.מאוד ראו באדן, הר 
 ; בהמשך מחקר זה יוצעו כמה וכמה. בידי ולהאוזן ותלמידיו למקורות שאינם אמורים להיות קשורים זה לזה

.  184-185ץ, תורה,  ; שור11לעניין זיהוי סתירות והבחנתן מחספוסים למראית עין ראו למשל גרץ, הקדמה,    37

, הדגיש את הבעייתיות הכרוכה בעניין זה והציע שאבן  106-104קאר, נתונים,    .70-60והשוו באדן, תעודות,  
בוחן אפשרית מגולמת בשאלה האם מפרשי פשט ימי בינימיים התייחסו לבעיה טקסטואלית, או לא השגיחו בה.  

 דות לחוסר אחידות טקסטואלי מציע ברמן, אבן חזם.  ערעור עדכני על ההשקפה המקובלת שכפילויות נושאות ע
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מהעבר השני, מודלים אמפיריים הרחיבו את    38. שניתן לעקוב אחר שלבי התפתחותן ההיסטורית

קסטואלית החדשה בידי סופרים  בדבר תהליכי התאמה של טקסטים מוטמעים לסביבתם הט  ידע ה

לצורך הוכחת    מאוחרים. נקודה זו מחלישה את כוחם של טיעונים הנסמכים על קשרים ספרותיים

לאחדּות,   כדי  משכנעות  ראיות  למקוריותםותובעת  החדשים  .  טעון  הממצאים  דבר,  של  בסופו 

 , כמסקנת קאר:  תבכל הנוגע לקביעות דיאכרוניו מדגישים במיוחד את הצורך בזהירות ובצניעות 

וקשה עבורנו לדעת דבר מה על הפרהיסטוריה    טעון מיד מההכרה עד כמה  אני המום מתָ 

הבלתי מתועדת של טקסט כלשהו. התחום מנוקד בפגריהן של תיאוריות מתות מאת חוקרי  

בולטים בזמנם, ואני חושד שגורלן של תיאוריות רבות שמקדמים בימינו לא ישפר    שמָ חּו

 39עליהן יותר. 

אמפיריי אמצעים  אחר  לתור  נטייה  מורגשת  האחרון  דרכי  בעשור  של  מחדש  בחינה  לצורך  ם 

אחר   המקובלות  ה ההתחקות  של  דרכי  פירות,  הטקסט  ההתהוות  תניב  שזו  עד  דרך  מקראי. 

היא החמרת    – והיא שתינקט במחקר הנוכחי    –  שנמנו  ותמתודולוגיה  בעיותמה  חמוקל  מתבקשת

ובה בעת זהירות מרבית בהסקת מסקנות    בשלבי התהוותו ידיים שונות שחלו בטקסט  יהרף לזיהו 

,  ת בלעםפרשב  גישה זו אמורה לעורר יחסית פחות קשיים  ,הבחינה הראשונהמ.  יםספרותי  קשריםמ

מקובלת   –למעט מעשה האתון וקצת מהנבואות האחרונות  – בנוסח הסופי מראיתּה האחדותיתש

מתן  (  1:  תו מעשי  ותהשלכלגישה זו שתי    40על לא מעט חוקרים בעלי גישה דיאכרונית מובהקת.   אף

  ם שעדיפותרק מקום  שיאומצו    ,פתרונות דיאכרונייםים על פני  ספרותי   פתרונות ל"על תנאי"  בכורה  

ראיות  ת  הצטברות משמעותיל   תביעה(  2  ;תבולט לכחזקות  ספרותיות  של  מסקנות    הסקתתנאי 

   .המחקראחרות, העשויות להציע עצמן במהלך או כאלה  דיאכרוניות 

הערות נוספות שראוי להקדים: א( מפאת קוצר היריעה, כתובת דיר עלא לא תידון במסגרת    תיש

  רק אם  ( חומר אנלוגי לפרשת בלעם יידוןב   ן; זו אלא בקווי השקה בולטים ובמידה הנצרכת לעניי

מקדמית כ"ב  בבדיקה  שבמדבר  להפך -נמצא  ולא  בהשראתו,  נערך  או  חובר  השיקולים    .כ"ד 

      לוגיים להכרעה זו, במקרים שיידונו, יפורטו בפרקים הרלוונטיים בשער השני של המחקר. המתודו 

 
(; קאר, נתונים,  115-117)לעניין מחיקה והבעייתיות בניסיון לזהות תעודות רציפות    13-118קאר, היווצרות,    38

ברמן, מודלים  . פאקאלה, השמטות; פאקאלה ומולר, ראיות לעריכה; לנזי, רוויזיה סופרית;  103-100,  97-96
. עבודה  26ה"ש    51מילשטיין, גילגמש,    גרוסמן, חוק קהילה. וראו מנגד למשל ומובאותיו שם;    18-15אמפיריים,  

זו ככלל נוגעת בשונּות במידת ניתנותן לזיהוי של תוספות ותחיבות למיניהן בטקסטים מהמזרח הקדום. על טבעם  
ראו למשל בהרחבה בספרו העדכני של דרשוביץ, מקרא מסורס,   .  83-1השנוי במחלוקת של תהליכי עריכה 

 ט כהליך טכני.    הספר בכללו מתמקד בצירוף קטעי טקס
 .  106קאר, נתונים,   39
 דוגמאות תוצענה ביד רחבה בסקירת הספרות על הפרשה להלן.  40
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     בפרשה הדיאכרוניות  לעמדות דמותה הערכת  זיקתפרק ראשון:   02.

 כ"ד -במדבר כ"בשל "מפרקים" ניתוחים דיאכרוניים  2.1

במחקר הננקטת  טהורה  הנוכחי  הגישה  סינכרונית  מבקשת  ,אינה  עם    כאמור  אלא  בשיח  לבוא 

  יש לקבוע מהן. לצורך זה,  של הפרשהוהמשכנעות ביותר  הצעות הניתוח הדיאכרוני המקובלות  

על היקף   עיתשפגם לפרשה לו אהצעות  מייחסותמידת האחדות הטקסטואלית ש .ולעמוד על ערכן

הערכה  צפויה  ד  יבטקסט אחספרותית, שהרי  דמות בגישה ה הן עם ניתוח הערכת  תואופי השווא

 שונה.   המצא הערכעשויה להי של אותה דמות, ואילו במקורות שונים  עקבית

הקשה ביותר    קטע"פרשת בלעם היא אולי הכי  ,  דעתו  פרידמןחיווה  פרשה  הגלומים ב  קשייםעל ה

 42זרמים: לושהלש רתיותוק יהבהצעות את הניתן לשייך  ככלל, 41. להפרדה למקורות בתורה"

  – לפי שיטות אחדות    D, אך גם  E-ו   J  במיוחד  –  התעודות  של  שזירהרואים בפרשה  הקרים  מח(  1

 43. . אין הסכמה על זהות העורךבתוספות עריכה

 44. אחד על סיפור גרעיני( ortschreibungenF)ות של שכבות עריכה ווספ( מחקרים הגורסים הת 2

מתי    .ותעטחוץ ממעשה האתון ותוספות מ  –  טיבנראבסיסית של האחדות    קרים הגורסיםמח(  3

  E .45-, אחרים לJ-מייחסים את רוב הנראטיב ל מעט

 
  .E-כמעט את כל הטקסט ללבסוף  ייחס הוא עצמו   .280-287פרידמן, מקורות,   41
 . 189, ביקרט, ישראל, 409-410השוו זבאס, מבנה,  42
שנ  43 ניסיונות  כמה עשרות  ניתוח מקיף של  ערך  ברוח  גרוס  שנות השבעים  תורת  עשו  תחילת  עד  התעודות 

(, דילמן  516-514(; קונן )בלעם,  352-347,  112-109יצויינו ולהאוזן )חיבור,    ומאז נתוספו רבים.  ( 64-19)ניתוח,  
(, גרסמן )משה  340-309(, גריי )פירוש,  622-588במדבר,  -(, פון גאל )צירוף(, בנטש )שמות136יהושע,  -)שמות
(, פרנק  194-171( נות' )במדבר,  224-212(, אייספלדט )חיבור,  271-233(, מובינקל )סאגה,  334-318וזמנו,  

)ראובן,   )במדבר,  (,  55קרוס  וו  )מבנה,  ,  (265-256דה  )אלוהיסט,  416-410זבאס  גראופנר   ,)160-159  )
 ות.  ושמידט, בלעם. ראו לאחרונה גם וגנר, יסודות. פה ושם יובאו בסקירה זו בעלי דעות נוספ 

חידוש עיקרי מאז גרוס היה זיהוי יסודות של עריכה דאוטרונומית בשחזורים תעודתיים וזליגה כללית לכיוון    44

; ולאחרונה  הרעיון של שכבות עריכה, כגון אצל גרוס עצמו )ניתוח( וכן רויאר, פרשה; טים, מואב; ביקרט, ישראל
 .   רובקר, טקסט ומסורת

.  בלבד   מעשה האתוןל  אחראי   J-ש  ( סבור249)בעיות,    ביואר.  J  למש  הפרשה  שעיקר   סבור,  משה  חיי,  סטרס  ון  45

עיבד    E-, וטען שE-( את הפרשה ל168. ובעקבותיו שטוירנאגל, ספר,  516-514קצת בדומה לו ייחס קונן )בלעם,  

  ילגרום מ.  (41-40,  רופא, ספר בלעםמעשה האתון, שהוא סיפור עצמאי עתיק )מובא אצל  ושילב בסיפורו את  
שככלל, למעט מעשה האתון    טוענים  אך  הפרשה  למקור   באשר  מסמרות  קובעים  אינם   ורופא (  468-466)במדבר,  

  שלפנינו  סבור   הוא   גם  ביקרט .  (26,  פרשת בלעםאחדותית; רופא מפקיעּה במפורש מכל תעודה מוכרת )  היא

ל  .זה  פרק  בהמשך  דיון  וראו.  רבות  עריכה  תוספות  מזהה  הוא  אך,  אחד  מקור   E-בין המייחסים את הפרשה 
 (.  37-34פרידמן )מקורות( ובאדן )זוהי מסקנה עקיפה אך נכונה של רובקר, טקסט ומסורת,  
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והפרוזה לא יצאו תחת יד    משליםהטענו כי    יםרב.  משליםהיחס בין הפרוזה ל  בעיה נלווית היא

   46. משליםמה דשל כל אח  םומוצא  םאחת, וביטאו מגוון דעות בעניין זמנ

חרף   ,בפרשה jeR את המזהה השמרני הזרם מן היו שהוצעו הניתוח ניסיונותרוב   שבעיםה שנות עד

  ניסיונות   וופיעה  זה  מזמן  החל  .במיוחד בפרק כ"ב  ,כמה מיסודותיוקיום  ות מתמשכים בנוגע לספק

  הגישה  התבססה  במקביל.  הטקסט  של  ועורכים  שלבים  רבת  התגבשות  המניחים  אחדים  מורכבים

העדר היכולת להציע ניתוח משכנע לפי הגישה    היה אלו    ים לשינויגורם עיקרי  נראה ש  47. המאחדת

  רופא   .(1981" ) בלעם  ספרבמונוגרפיה "מה השמרנית  של רופא על הסכֶ בקורתו    גרמה  כן;  השמרנית

  המוכרות   התעודות  לזיהוי   שהיסודות   הראהו   במדבר  בספר   וזרותּה  הפרשה   של  ייחודּה   את  הדגיש

, אך  המבוססות על תורת התעודות  הצעות  כמהעוד    הוצעו  מראשית המילניום  48. מפוקפקים  בה

ל  יותר    יםמשקפהרָבה  תן  ריבויין ושונּוש  דומה;  עקיפהו  חלקית  עתיםתגובתן לביקורת הקיימת 

 49. הקונטיננטליחוגי המחקר צטמצם ל, וטווח השפעתן מקיפאון במצב המחקראת ה מכול

  עבודות  נהסקריתלהלן . תקצר היריעה מלהציג בפירוט את כל החיבורים הדיאכרוניים על הפרשה

  . כפולה  השאיפ  תמבטא  והברירה  הניפוי  תמלאכ בלוויית הערות ותוספות מכלל הספרות.    תנבחרו

  בחוגי   , כפי שנדונו פרשהנרחבת דיה של תולדות הדיון בבעיות המרכזיות ב  תמונה   לצייר ,  ראשית

נושא  למרבית    זיקהב  ,במחקר  העדכני  המצב  של  תיאור  להעמיד  ,שנית;  הדיאכרונית  הביקורת

  עוקבת בפרשה  מועטת  עריכה  ו  J  ,Eהמקיימים שילוב של    של  שיטותיהםסקירת    .בלעם  דמות  כתהער

אחר   הכרונולוגי  סדר בכלליות  הפרק    .הופעתן  מ  ניתוחים   בקצרה  יידונובתחילת  שלהחל    זמנו 

-פרק כ"ג ל   רובבמיוחד ייחוס  בים )לאלו מאפיינים משותפים ר  .הכללית  בדרכוהולכים  ה  ולהאוזן,

E  כ"ד ל  רוב ו-J)  .  הצעות שיפור, רעיונות ותיקונים  של    הו גרסאות חדשות תוך הבלטיסקרר יח  א

ו את נקודות  חשפש   ואחרים  , רובקרון סטרס  ,פארו לוהר,  של    נגד-טיעוני  יוצגושהועלו. בד בבד  

ו לשיטות הרואות בפרשה  יוקדש   יםפרדנ  פיםסעי.  בצורה משכנעת  סית זואקלמה  של סכ    החולשה

 
טענו כי הזיקות הספרותיות בין הפרוזה  , ש467-468,  במדברחריגים בולטים הם רויאר, פרשה; מילגרום,    46

 .    157-96והשוו טים, מואב,    אחדות הפרשה(.  למשלים מצביעות על אחדות עם הנראטיבים המקיפים )אך לא על 
 (. 1985(; רויאר, פרשה )1974שתי מונוגרפיות עבות כרס נמנות על הסוג הראשון: גרוס, ניתוח ) 47
,  12; רובקר, טקסט ומסורת,  137. דוגמאות להשפעתו הניכרת אצל לוין, פירוש,  10-30רופא, ספר בלעם,    48

 Many modern analysts have sensed an:  252. אשר למגמות הכלליות במחקר כותב למשל באד, במדבר,  37
artificiality in many of the attempts to distinguish J from E in this section14,  במדבר, ליכט . ראו גם . 

, מבנה;  ; ממנחש לנביא; זבאס117-144, שמידט, ספר רביעי; 389-424ויטה, ברכות; אכנבך, השלמה, ראו   49

 ביקרט, ישראל; שמיט, מנטיקן זר. והשוו גם רוסל, מנביא למדיח. להלן יוצגו ניתוחיהם של שמידט, זבאס וביקרט.    
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בין השיטין יובאו עמדות  לנציגי הגישה המאחדת.  ו  הצטברות של תוספות עריכה על גרעין ראשוני

 ון פקוזדי ואחרים, המצויות בשולי השיח.  פ כגון זו של פולץ,  גותחרי

שבט  פני  אינם עומדים ב  המבוססים על תורת התעודותניתוחים  המסקנת הדברים תצוין כבר עתה:  

  גבש תמונה יציבה די לכ.  הטוענות להתהוות מורכבת וריבוי תוספותבגישות  , והוא הדין  הביקורת

להסתמך על גרסה כזו    יש,  מקובלתרתית  ו לפי גישה בקדמות בלעם בפרשה    ומלוטשת של הערכת

האתון    מעשהאת  בעיקר  , או  האתון  מעשהאו אחרת של הגישה המחריגה דיאכרונית בעיקר את  

  כי  יתבררבד בבד    .בחוזק הטענות בין הגישותהניכר  הפער    מעצם  תבקשימהלך זה  .  משליםואת ה

של דמות בלעם במעקב    ים נדירות מתקבל דיוקן יציברק לעת  בניסיונות פירוק לפי תורת התעודות

, הגישה המאחדת  מנגד  50. , בלא תלות בשחזורים ותוספות משוערותהמקורות השונים   חוטיאחר  

האתון לבלעם של שאר בין בלעם של מעשה  ניגוד דיכוטומי    בניינּה  מבליטה כאחת מאבני היסוד של

 . ניחנת באלגנטיות וכוח הסברי רבגם מבחינה זו , ו הפרשה

 וממשיכי דרכו ולהאוזן 2.1.1

ות הם ההתגלויות  תעודה  זיהויל  עוגנים,  ו לדברי .  כ"ד-במדבר כ"ב  של  פק ניתוח חלקיסין  ולהאוז

המאפיינות את מעשה האתון.    (Jה )"(, ומנגד ההתגלות במלאך והנקיטה העקבית בשם הויEבחלום )

שייך  ה. הקטע  "שם הוי בנוקט    והמחבר  ,ג'(  )בראשית  J  אצלרק    מוטיב המצוי  –סיפור חיה מדברת  ב  

העיקרון    21-2בכ"ב  .  הנראטיב הכללי  אל  שיבה את הקוראהמ  תוספת,  35  ב"כלמעט    ,J-אפוא ל

  מהדפוס הפרדיגמטי שלחורג    – אלוהים בפי המחבר, ה' בפי בלעם    –האל    בהופעת שמות  המנחה

כפילות    51ון האופייני לתעודות.אגרלפי ה בפרק כ"ב  קושי בייחוס פסוקים שלמים  ה   ניכר, ו התעודות

ל וסתירה במוצא בלעם "  י ְפתֹוָרה ֲאֶשר ע  ָנָהר ֶאֶרץ ְבנ  ּמֹו  ה  ּוָבָלק  על שני מקורות, וכן "( מעידות 5" )ע 

ִהוא  ֶבן ה  ת  ָבע  ְלמֹוָאב  ֶמֶלְך  )ִצפֹור  ל 4"  מודע  אינו  ֶבן"(  ָבָלק  י ְרא  ָכל  ו  ת  א  ל    ֲאֶשר  ִצפֹור  ִיְשָרא  ָעָשה 

  18- ו  17; 11כ"ב  אפשר לייחס את    מעשה האתון עד  ולהאוזן   פיל.  מקורות שוניםאלו   –  ( 2" )ָלֱאֹמִרי

, בפעם הראשונה  Eאצל    52היו שתי משלחות.   J-בהן    Eבגרסת  הן    ו,לדעת  .ביטחוןב  די  J-ל"(  ֱאֹלָהי)"ה'  

 
 :J של לבלעם  חמדנות נגד בייקון ודילמן, המייחסים בדבריו  רווחת  מובלעת מדהע  ( ייצג319)פירוש,  גריי 50

 "That the final editor of the Hexateuch thought out a consistent character to Balaam before he 
admitted both representations to a place in the same work (though by no means to stand side by side) 
is incapable of proof: as to its probability, each reader can judge for himself". 

עורך   לניואנסים בדיוקנה של דמות היא דבר אפשרי; אולם קשה לקבל    –ואפילו מתוחכם    –אצל  אי רגישות 
 ת אותה דמות עצמה.  שבתוך פסוקי מקור משוחזר רציף אחד תימצאנה שתי הצגות שונות בתכלית של הערכ 

 (.  183כידוע, ההיצמדות המופרזת לאגרונים קיימת כבר אצל חוקרי המאה התשע עשרה )שורץ, מבוא,   51
לשיטתו "לפי גירסה זו יצא בלעם לדרכו    –  J( בדברי ולהאוזן על  13קשה לקבל כאן את הבנת ליכט )פירוש,    52

 לבדו מיד אחרי שבאה אליו המשלחת הראשונה".    
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לקלל. משלחת מכובדת יותר מגיעה ומפצירה בבלעם, הוא נועץ    נאסר עליו ללכת ו  על בלעם  אסרנ

  משליומברך את ישראל )ללא הפרעה  . בלעם מגיע למואב  אך לא לקלל  שוב בה' ומורשה לצאת לדרך 

,  זבאס,  'נותאייספלדט,  בנטש,  בייקון,  .  25-1כ"ג  הנמשך ב,  E-הם הרצף ב  38וכ"ב    36כ"ב  פרק כ"ג(.  

  E .53ביטא במקור ויתור של בלק על שירותי בלעם ובכך נחתם    26-27כ"ג  שסבורים    ואחרים  ביקרט

אשר    .28ועל מתח בינה לבין כ"ג    26עמדה זו מבוססת על נימה של הכרזה נרגשת המשתמעת מכ"ג  

לגיטימית ומתבקשת.  פעולה  כ  תצגמודרישה השנייה בה'  שה  דמות, רוב החוקרים סברוהכת  הערל

   נביא הנאמן לדבר ה'. דמות E של בלעם, ראו ב12"ג וכ  38על כ"ב    לפיכך, ובהסתמך

; 11)כ"ב    שכר רב  מציעה לבלעםומכובדת יותר  שנייה  משלחת  ו  נדחית  הראשונה  המשלחת  Jבגרסת  

גם לפי השימוש    J-יוחס ל, ש 18)כ"ב    מצוות ה'ל  כל לפעול אלא בהתאם שלא יו  מכריזבלעם    54  .(17

בלעם  ה' אוסר לקלל;  .  חזרה למואב  ומשלח את השרים  יורשהמיידע שיבוא אם    הוא  .("ֱאֹלָהיב"ה'  

רבים  נוגד עדי נוסח  ,  " בביטוי זה חריגֱאֹלִהים. "22)כ"ב    מכעיס את האלו  בלי רשות  יוצא למואב

ָתה ִאם"ולאחר  ,  34האתון עד כ"ב    מעשהכאן בא    55(. ואינו מקורי יֶניָך ָאשּוָבה ִלי  ְוע  ע ְבע  בלעם    J-ב"  ר 

פים גריי,  שותלדעה זו    .להזמינו אישית  ומגיע אל ביתעצמו  שבלק  כ,  37כ"ב  זה מקומו ב.  הביתהשב  

  Jהמשך  .  ּהוקיבל   –   רשות לצאתוביקש  שב    לעם ב  J-בער ולהאוזן שי ש  כאן   56.אייספלדט ואחרים

  – ואילך    2כ"ד    הולכים בלק ובלעם יחד מבית בלעם לקריית חוצות.  םש ,  39כ"ב הוא  בנוסח הסופי  

משלי  מכ"ג  ב  המשליםבידול  ייחוס זה נבע מתוך    .J-ברובו ל  שייךגם    –   כאחד  משליםהנראטיב וה

כאורה לראשונה ומציג את  ל  : בלעם רואה את ישראל2-3כ"ד  א(    57ראיות:  שתי מבוסס על  ה  ,כ"ד

והמיקום של בלעם לפני נבואות    9-7כ"ד  דומה ל   22-21כ"ג  ; ב(  כבר התנבא קודםש  למרותעצמו  

ִפְסָגה"  14ר מהשוואת כ"ג  ניכו זהה, דבר האל ל"  28" וכ"ג  רֹאש ה  ִנְשָקף ע  ְפעֹור ה  ְיִשיֹמן  רֹאש ה  י ה  "  ְפנ 

 מקורות נבדלים ומקבילים.אלו   – 20לצירוף המשולב בכ"א 

 
. רויאר  190; ביקרט, ישראל,  412מבנה,    ; זבאס,187, במדבר,  '; נות611במדבר,  -למשל בנטש, שמותראו    53

היווה במקור סיום. ראוי לציין שחוקרים   26אך הם מסכימים עקרונית שכ"ג   E-וגרוס אינם מייחסים נראטיב זה ל

ייחסו לאחת התעודות דיווח קצר שבו ה' אוסר על בלעם    (195-194אהרליך, הערות,  אחדים )דוגמא בולטת היא  
תעודות  לצאת, ובכך מסתיים הסיפור כולו. רעיון כזה דחוק ומשונה הן מן הבחינה הספרותית, הן ביחס לתפיסת ה

 כספרות אידיאולוגית: מה טעם בסיפור המסתיים עוד בטרם החל?
הייתה משלחת אחת. רופא מעיר בצדק כי לפי זה תמוהים דברי בלעם שבעד שום הון לא    J-הולצינגר סבר שב  54

 (.   20אמירה זו סבירה יותר "כנגד הפצרותיה של משלחת שנייה" )רופא, ספר בלעם,  – יעבור את פי ה' 
 . 332ם גריי, פירוש, כך ג 55
 (, המהסס מעט בעניין זה. 596במדבר, -. כך גם דעת בנטש )שמות384ראו למשל פולץ, בקורת,  56
 . 511; רוסל, מנביא למדיח, 309השוו למשל גריי, פירוש,  57
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למ".  5בלעם בכ"ב  של    מוצא כפולל דילמן    טענה של   כוחב  J-לדווקא  כ"ד יוחס   ָנָהר   ְפתֹוָרה ֲאֶשר ע  "  ה 

י"  אךשבלעם ארמי מפתור,    משתמע ּמֹו  ֶאֶרץ ְבנ  , חשובים  מעמון )בהתאם לעדי נוסח  בא" מניח שע 

על בהמה לרכיבה למרחקים קצרים, סביר    בלעם מגיע (  Jן )מעשה האתובוהואיל    58(. 'ארץ בני עמון*'

שני נערים מתאימה יותר    תגריי הוסיף שגם לווייהגיע מעמון ולא מארם נהרים הרחוקה.    Jשלפי  

יוצא אפוא    59ודאי למסע ממקום רחוק. בובהגעה ממקום קרוב, מאשר שיירת מלאכי בלק המצוידת  

ות לחיזוק דברי  נוספ  נקודות  .Jכ"ד של    משליו  ,E-ל  שייךיד על מוצא ארמי של בלעם  מעה  7שכ"ג  

;  13-ו  11,  1עדיפות מצד שמות האלוהים בכ"ד  ;  דהכ"ד ליהו  משלישל   םזיקת  ולהאוזן בדיעבד היו

יתֹו ֶכֶסף ְוָזָהב  ִיֶתן  ִאםוהחזרה על " ֲעֹבר ֶאת  ִלי ָבָלק ְמלֹא ב  ל ל  כמו    .13וכ"ד    18" בכ"ב  'ִפי ה  לֹא אּוכ 

  60למעשה דברי נבואה לעתיד.  הוויםכן נטען כי משלי כ"ג מכילים ברכות, ומ 

בולהאוזן   ראשוני  דבריוראה  התוו  ;גישוש  מקום  על  דבריו    מכל  לעמוד  וראוי  לאחרים,  דרך 

יצא בלעם     Jבגרסתכבר ביואר טען בצדק למּופרכות הרעיון שראשית,    61. העיקריות  ם שותיהחול

מוצג  בלעם    62.(18בשום מחיר )כ"ב    וור על דברלמואב בניגוד למצוות ה', לאחר שהכריז כי לא יעב 

בנוסח הסופי, המציגה את האל    22לכ"ב    20בין כ"ב  אין זה שיפור לסתירה    ;קפריזי ללא תקנהכ

  ,אלא ברצון ה'  לברך קלל או  לאחר שבלעם הודיע שלא יוכל ל :  ניסה לעדן  גרייכקפריזי ללא תקנה.  

בטקסט    ,דא עקא  63ודאי עניין שולי.   ,כך הוא מניח  ,שהיא  –  לשאול בעניין ההליכהאין הוא טורח  

ההליכה נאסרת במפורש,    J-באם  ו  , הליכההמתייחס לקללה אך לא אוסר את ה   דיבור אלוהי כל  אין  

בלעם דרש שוב בה' לאחר שבלק בא אישית לקרוא לו,    Jבגרסת    ,לפי ולהאוזן  64. הקושי שב על כנו

שלא ייתכן ש"אחרי שלושה איסורים ואחרי    ביואר ורופא  צודקים. גם כאן  וקיבל את רשותו לצאת

  נאים אלו,גם הסכמת האל, בת  65דרך.צאת לשוב ל  המלאך" בלעם השתכנעהפגישה המבעיתה עם  

 
כך בשומרוני, בפשיטתא, בוולגטה, בנוסח לוקיאנוס של השבעים ובכתבי יד נוספים. לרשימה המלאה ראו    58

 .  348-347. לדיון הראשוני בדברי דילמן ראו גם ולהאוזן, חיבור,  47-45. והשוו לייטון, מוצא, 60, עמוני,  לוסט
 . 125; מק'ניל, במדבר,  104-105. והשוו למשל שטוירנאגל, הגירה, 332, 326גריי, פירוש,  59
 . 129; זקוביץ', שלושה וארבעה,  251ראו באד, במדבר,  60
ולהאוזן,    61 בכ"ב    .350,  109חיבור,  ראו  הכפילות  טענת  במדבר,    –  3נגד  וקואטס,  נקודות  253קניארים   .

 טקסטואליות נוספות תידונה בהמשך.   
 . 382ביואר, בעיות,   62
 . 596,  590במדבר, -. עוד היסוסים בעניין קשה זה ראו למשל אצל בנטש, שמות332גריי, פירוש,  63
נאסרה רק הקללה, עדיין יש למלא פער הנוגע למחשבת בלעם כדי    Jישוער שבמקור  אם  אפילו  זאת ועוד:    64

פירוש,  )  . על ניסיונות ההרמוניסטים לחדור אל תודעת הדמות יצא קצפו של גריי עצמולהצדיק את יציאתו לדרך
 . 216(, ולפיכך עמדה זו לוקה בחוסר עקביות. מנגד ראו דברי לוין, פירוש,  319-318

ולהאוזן, שמהם  22)מובא אצל רופא, ספר בלעם,    249יות,  ביואר, בע   65 זו על דברי  (. רופא מרחיב בנקודה 

משתמע לדעתו כי המלאך אינו "ממשות חיה" אלא מטפורה. ניכר כי הצדק עמו, אך מכל מקום אין הדבר משנה  
 הרבה לתוקף הטענה נגד ולהאוזן, שהיא בין כך ובין כך חזקה.    
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זו מבקשות  במה שונה  .השערה סבירה  אינה בלעם מחטא  את    רויש שפט  הקודמות?  בלעם  פעם 

לפי זה,  במזרח הקדום.  ביוון וממנהגי מנטיקנים  על בסיס ראיות    20-19בכ"ב    תו הנוספתשאילב

ונשנית   חוזרת  ודרישה  עניין,  אותו  של  כמותית  הקצנה  אלא  אינה  ולהאוזן  בלעם  השערת  של 

אך  המצדיקים    כי יש לאמץ את ראיות   יוצעבמדוקדק, וייבחן העניין  הדעת. בהמשך  מתקבלת על  

כנגד היעתרות האל  להניח לקושייה    אפשר לעת עתה  ,את מסקנתם. לעניין השערת ולהאוזן  לדחות 

 להישען על יסודה בהגיון הבריא.  

בלעם במקור  . ככלל,  עצמהכשלבעיה    היאולהאוזן  לפי החלוקה שהציע    Jמקור  בהערכת דמות בלעם  

ְתִהי ָעָליו רּוח   "   2bעולה כך מכ"ד  . לכאורה  E-, בדומה למצב ב נביא נאמן למופתזה אמור להיות   ו 

, המבזה את  ( J)  מעשה האתון  אך.  בכל מחיר  ות לדבר ה'צי על    , המכריז שוב13-12ומכ"ד    " ֱאֹלִהים

זו.    ו עליו, אינו מתיישב בנקלבהמתומציג את עליונות    בלעם   לטענת   נוגע  קושי נוסףעם תפיסה 

ו  37שכ"ב    ולהאוזן עולה בקנה אחד עם    רעיוןהבעצמו לבית בלעם.  מלמד על הגעת בלק בכבודו 

. עם זאת, ועם הדגם הספרותי המקראי של פעולה משולשת  ת בניסיונות השכנועמה של הדרגתיּוהת  

קשה    .על עיקשות בלעם  מבטא תמיההמידה להבין את הפסוק לפי הקשרו: בלק  ב-בהלפחות  סביר  

ינו מצפים למצוא  הי  ,מידבלעם לא יצא  של ולהאוזן שאם הייתה זו תמיהה מדוע    להגן על צידוקו

  66בנקודה זו. דחו את פירושו וביואר  דילמן, כבר קונן  בכתוב.מילה המבטאת זאת 

ם  ג ם".  28-26כ"ג  חידושם של תלמידי ולהאוזן בעל    בדומה יש להקשות ֶבנּו ג  ְך לֹא    ֹקב לֹא ִתקֳּ ָבר 

  . 28לבין כ"ג    ואכן תיווצר סתירה בינ  אזהכרזת פיטורין, ו  –כדבריהם    –לבטא  ( עשוי  26" ) ְתָבְרֶכנּו

מתן    את  עצורל   המלך הפגאניאת כוחו של    מדגישו סביר, שהרי הוא  נסיום כזה לתעודה אינ   ךא

מנגד,    67אנטה. וצודק גם רובקר, שסיום הנראטיב כאן יוצר סיפור אטום וחסר פ.  ל פהבֶ בהֶ הברכות  

והמשך הדברים    68אם אתה לא מקלל, לפחות אל תברך!   –להבין מילים אלו כהכרזה של תסכול    קל

טבעי: בלעם מזכיר שהזהיר את בלק מראש שהוא כפוף למצוות ה', ובלק, המבין אט אט שאכן זה  

מקו המצב,   לחפש  "מחליט  שממנו  אחר  ָהֱאֹלִהיםם  י  ינ  ְבע  ר  קללה.   "ִייש  הצדקה    להתיר  אין 

 . מקום שישנו פירוש חלופי פשוט ומתבקש  היוצר בכוח קושי בכתוב, דחוק  ר פירוש  בכלמתודולוגית  

ומתוך    הכרעה פרשנית זו נסמכת על כיוון תאורטי שטרם קיבל אישור בכתוב  אם נכון הדבר  במיוחד  

 
( מקבל את  127. זקוביץ' )שלושה וארבעה, 249. והשוו גם ביואר, בעיות,  348וזן, חיבור,  ראו הדיון אצל ולהא   66

 דעת ולהאוזן, ואין הוא יחידי בכך.
 . 39רובקר, טקסט ומסורת,   67
ושמא כוונתו    –( מאפיין את הצירוף כ"משאלה"  30. רופא )ספר בלעם,  422-423השוו ון סטרס, חיי משה,    68

(, הגורס כוולהאוזן אך סבור שבלק 24קשה לקבל את הצעת אלטר )מעשה האתון,    בערך לפירוש המוצע כאן.
 משנה את דעתו ומעז לנסות עוד פעם אחת.   
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עלייה הדרגתית    יוצר  החלופי פירוש  ה   11-10וכ"ד    11כ"ג  בצירוף  ,  מגמה ראשונית לבססו. לבסוף

 . , ואף זו ראיה לזכותובלק יו שלנאה בחריפות תגובות

טענת    משלי  במאפייני  שימושה את  אימץ  הלה  רופא.  בידי  הותקף  מקורות  הפרדת  לצורך  כ"ד 

,  יםהקודמ  משליםאין התייחסויות ברורות לנראטיב הסובב, בניגוד ל  24-15,  9-3כ"ד  במובינקל כי  

אין להיעזר בראיות מחומר    –טוען רופא    –אם כך    בל. איםכ"ד היו במקור עצמאי  משליומכאן ש

     69למקור נפרד.כ"ד  את כל פרקנבואי זה כדי לשייך 

  ייחוס   לבסס  מהקושי  בכל הסבירות  נבעהבפרוטרוט    21-2את כ"ב    הימנעותו של ולהאוזן מלנתח

 70. בעקבותיו  שבאו   בניסיונות  שאת  ביתר  שהומחש  דבר,  מעשה האתון  תחילת  עד  למקורות  מוצק

להסביר  בין השאר שניסו  פירושים וגריי בנטש, הולצינגר, גאל פוןפרסמו  עשריםתחילת המאה הב

  ניכר בהצעות ההמשך    71. , וכן שאבו אחרים מרעיונותיואת פרק כ"ב לפי קווי המתאר של ולהאוזן

המאפיינים   את בחשבון המביאים, חלקיים ולו, הגיוניים משוחזרים רצפים להרכיב היכולת העדר

והראה   על מעקשים אלו עמדרופא   .בתורה מקומות בשאר E-ו J לתעודות יהטיפוס המילים אוצרו

  בין האחרים בולטים   72שדין ניתוחיהם להידחות.   –ופון גאל  לפחות לגבי הולצינגר    –   באופן משכנע

 . מה פירוט ב בנטש וגריי, ומן הראוי לבחנם כאןוברוחב היריעה דברי  דקדוקב

יֹאֶמר מֹוָאבו"  3b,  2את כ"ב    E-מייחס ל   בנטש לְפתֹוָרה  ; "4a-ב  "ו  ָנָהר   ֲאֶשר ע  ִלי", "ה  ב ִמּמֻּ ";  ְוהּוא ֹיש 

י ֲחֹבש ֶאתלמעט "   21-19;  16-12;  10-8 הּו ִתְרֶאה ְוכֻּלֹו  למעט "   25כ"ג    –  40;  38;  36";  ֲאֹתנֹו  ו  ֶאֶפס ָקצ 

י ִמְדָין  ֶאל"   4שאר הפרשה למעט כ"ב    שייכת  J-ל.  (13" )לֹא ִתְרֶאה  י"  7  ,"ִזְקנ  י ִמְדָין" ו" ִזְקנ  "  ְוִזְקנ 

 
. מאמרו הנודע של מובינקל )סאגה( אינו מוצג כאן בפרוטרוט, שכן עיקר חשיבותו  26-29רופא, ספר בלעם,    69

תו בשאלת החלוקה למקורות שמרנית מאוד, והיא  בתולדות חקר הפרשה נעוץ בחידושיו בעניין הנבואות. גיש 

ָאִכיםלמעט המילים "  3a  ;5;  2שייכים כ"ב,    J-כדלקמן: ל ַלח ַמלְׁ ָעם ֶבן  ֶאל  ַוִישְׁ ֹער  ִבלְׁ ֵני  ]...[  בְׁ "; בפסוק  ַעּמֹו  ֶאֶרץ בְׁ

ֶשּנּו ִמן  אּוַלי אּוַכל ַנֶכההמילים "  6 רק כ"ד )הנבואות עצמאיות ונוספו בידי  ; פ7a ;34-22  ;37 ;39";  ָהָאֶרץ בֹו ַוֲאָגרְׁ

J  ,הוא תוספת עורך מאוחרת מאוד(. ל  24-20, כ"ד-E    העריכתי( ורוב    35שייכות שאר מילות פרק כ"ב )למעט

(. ראו מובינקל, סאגה. לעניין מעמדן העצמאי של הנבואות  Eפרק כ"ג )נבואות כ"ג עצמאיות, קדומות ונוספו בידי  

ירוף( המאחר מאוד את כל הנבואות למעט הראשונה. ואולם שיטתו החריגה בזמנו,  קדם למובינקל פון גאל )צ

 ומפרקת אותם בין עורכים מאוחרים, הותירה רושם מועט.       jeRכ"ד מידי  – המפקיעה את פרקים כ"ג 
 . 110בתורה. ראו חיבור,   E-ו Jולהאוזן מסתפק בייחוס מילים חלקי ומשוער לפי אוצר המילים המקובל של  70
לוולהאוזן, מק'ניל )במדבר,    71 ייחוס ההיתר לצאת למקור  127-128בניגוד  ,  E( פותר את הסתירה באמצעות 

ם ויוצא לבסוף כשבלק בא  , שלפיו בלעם מסרב פעמייJמחלק את הסיפור לשלושה:    . פולץJ-ל  מעשה האתוןו

וממנו נלקח מעשה האתון    –, שבו בלעם יוצא מיד לכשנקרא; וסיפור נוסף לפיו בלעם יוצא נגד רצון האל  Eאליו;  

לפון גאל  גבי הנראה של(.  385-384)בקורת,   מחנה הדוגל בחלוקה מורכבת עודם תקפים בימינו דברי פולץ 
. והשוו  385)בקורת,    Beim Detail der Quellenscheidung werden wir nie zur einigkeit kommenבהקשר זה:  

 (. 197ויטה, ברכות,  
 .  15-21רופא, ספר בלעם,  72



19 

הּו ִתְרֶאה ְוכֻּלֹו לֹא ִתְרֶאה"  13; כ"ג  35ה";  ָת ע  "וְ   19  73; )עורך כוהני(   10; כ"ד  1כ"ד    –  26";  ֶאֶפס ָקצ 

בפרשה    jeR  י מקיימ   נפוץ בקרבש  ו חידוש של  (.JE)  25-ו  )תוספות מאוחרות(  20-24";  ֶזה ָשֹלש ְפָעִמים"

האתון שמעשה  קדומה  היווה  הוא  מסאגה  בידי  ו  חלק  יוצא    בחיבורו.  Jשולב  בלעם  זה  בסיפור 

  74שהדבר עשוי להיות מנוגד לרצון ה'.  בלי להעלות על הדעת למשימתו בביטחון, 

בקנה  תמיד  עולה  לפי תעודותיהם אינה    ם בעלי שייכות לקסיקלית אברי  בכינוסשל בנטש    עבודתו

מביא את כל דפוס השמות    אצלו  פירוק כ"ב למקורותלזכותו יצוין כי    75. אחד עם האגרון המקובל

  חלים   שצוינוהעיקריים    הקשייםו   למדי  שמרנית  תושיטככלל  .  Eהאלוהיים החריג תחת כנפי המקור  

  האיסור   לאחר  בלעם  של  לדרך  היציאה  בעייתו  ב"כ  בפרק  E  לש  הפרגמנטריות  טענת  זה  בכלל  –  עליה

  על חילופי הכינויים לנכבדי מואב   ואחרים, גם בנטש מסתמך  , גרייהולצינגר, פון גאלכמו  .  J  במקור

ילחילופי מקורות )"  בוחן   אבןכ ְלָאִכים ; "E  –   "מֹוָאב  ָשר    ' מלאכים'ה חלשה, שכן  ראי זו    אך   (J  –  "מ 

כשליחים תפקידם  את  בפרשה  בהקשריה  )"  76. מציינת  קרובים  לשון  מֹוָאבחילופי  י  "ִזְקנ  י  ",  ָשר 

י", "ָבָלק עוד    77. אף להציע תפקיד ספרותי קונקרטי  לייחס לגיוון ספרותי, ולעתים  יתןנ   "(מֹוָאב  ָשר 

  סברת שר להערכת בלעם, א (.13, 8)כ"ג  E-( הן ב17)כ"ב  J-קב"ב הן ב   השימוש בשורש הנדיר בולט

  ת אלא רק מנסח  Jבעיית הדיוקנאות הסותרים בתוך    את  תמיישב  האינמעשה האתון    לגביבנטש  

 ?  האוהדת  גרסתואל תוך  לבלעם עוין כה  סיפור לאלץ לנכון J מצא איך: אותה מחדש

 
יצוין כי אזכור זקני מדין כאן קשה לא מן הבחינה הריאלית, אלא מצד פתאומיות הופעתם והיעלמותם. לעניין    73

;  17; מזר, כנען וישראל,  79, קדמוניות ירדן,  עצם מציאותם באזור עבר הירדן המזרחי ראו למשל ברקאי ושילר
 כבר הירונימוס מעיר כי זהו שבט אחר מהמדיינים שהתגוררו ממזרח לים סוף.    

 Bilam hier gar kein Bewusstsein davon hat, dass"( הרלוונטיים לעניין:  598במדבר,  -תמצית דבריו )שמות  74
Jahve zuvor gefragt zu haben, auf den Weg gemacht in der offenbarren Absicht, den Moabitern zu 
Willen zu sein und Israel durch seine Zauberkünste zu verderben. Erst unterwegs wird ihm mit viele 

Mühe zum Bewusstsein gebracht, dass Jahve mit seinem Vorhaben nicht einverstanden sei"   
"ַהָקָהל" ללמשל, הוא    75 "   J-מייחס את  לוולהאוזן(.  ָרֵאל )בניגוד  ִישְׁ ֵני  בְׁ ֵני  ִמפְׁ לַוָיָקץ מֹוָאב  , בהתאם  E- " מיוחס 

מכחישים ייחוס זה. ראו למשל   E-(. מטבע הדברים חוקרים הכופרים ב592-591במדבר, -לאגרון )בנטש, שמות

 .    12פע המקביל שמות א' גם פה וגם במו J-( המייחס את הביטוי ל21ון סטרס )חיי משה, 
( בא בטענה דומה על פון גאל, שייחס את "שרים"  17-18. רופא )ספר בלעם,  604במדבר,  -בנטש, שמות  76

 .      J-ל 18( ראה בביטוי "עבדי בלק" חיזוק לשיוך כ"ב 110דווקא; ולהאוזן עצמו )חיבור,   J-ו"שרי מואב" ל
)בלעם,    77 " 86לוהר  המחבר:  של  למדי  שרירותי  למשחק  זאת  מייחס   )Es scheint aber der Erzähler ein 

Gefallen am Wechsel im Ausdruck zu haben ." 

ִרים",    –מעבר ל"מלאכים" המציין תפקיד, רוב הכינויים דומים    .48ש  ה"   401בימינו למשל אכנבך, השלמה,  כן  ו "ֹשָ
ֵרי ָבָלק". במקרים אלה אולי אפשר אכן לייחס הבדלים דקים לגיוון ספרותי  מֹוָאב  ָשֵרי "  גרוסמן,  גם  ו  ראו   – " ו"ֹשָ

ֵדי ָבָלק הצירוף "  .136-135גלוי ומוצפן,   לעם, ועשוי למשל להדגיש  " מופיע בסמיכות להכרזה הגרנדיוזית של בַעבְׁ
את ביזוי השרים הנכבדים בעיניו למול צו ה', אך יש שתפשוהו כחלופה ניטרלית לביטוי היותם נציגים )רויאר,  

 . להלן יוצע פירוש נוסף. 6.4(. בניתוח פסוק זה בסעיף  72-69פרשה,  
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שאר פסוקי  .  Eמשל    21-18,  16-13כ"ב    לדבריו, וJ-ל  17-ו  11  )בשינויים קלים(,  7-5יחס את כ"ב  י   גריי

  שאר התורה אפשר להקיש ממה  Jאופייני של    גרוןבדבר א  הנחת גריי  רופא תקף את.  מסופקיםכ"ב  

ָנה   דבר , ומכנה את שליחי בלק בכינויים שונים נוקט הן קב"ב הן אר"ר  Jלפי גריי עצמו לטענתו,. ה 

הנחותיו   מתיישב  ושאינ מ  בקורת  78.עם  אינה  במילים  כשלעצמה  ספיקהזו  נקיטה  תיתכן  שכן   ,

דבר שציין   – הבדלי התפקידים של שליחי בלק  , שאזספרותייםות לצד גיוון באחרות לצרכים אחד

רופא   גיוו  –גם  מקום.  ןמצדיקים  פסוקים    ,מכל  ייחוס  ים  רבהותרת  ברושם  בלי  קשות  פוגמת 

, וללא ראיה משמות האל  רצפי טקסט סבירים  יוצרים  ייחוסיו אינםגם    79. ה הצעת גריישמותיר

דומות    80. מסופקשחזורו   רך  לצו  81.ולהאוזן  סכמת ל  ש  אחרותשמרניות  בווריאציות    יש בעיות 

הציע   הלה. נודע האמון על תורת התעודות: אוטו אייספלדטשל חוקר   נוסףניתוח   ייבחןההמחשה  

ולהאוזןכמה תיקונים מעניינים ל לביקורת על הסכמה  תזה של  ניסה להשיב  ובנקודות אחרות   ,

 אז באדיווח של השליחים על סירוב בלעם.    J-ולאחריו בא ב,  Jמשל    12-19כ"ב   לדעתו  82. הקלאסית

הופיע    J-בבנקודה זו    83. אייספלדט מדגיש את רעיון השליחות המשולשת  –אל בלעם  בעצמו  בלק  

הנמשך    ,Eלמקור    21-20שיוך כ"ב    . באמצעותמעשה האתוןולאחריו    (ממקומו  עקר  העורךש)  37  בכ"

, שבו לטענתו אין הבדל  J-ב  משיג אייספלדט אחדות רעיונית  27כ"ג    –  39bוכ"ב    38, כ"ב  36בכ"ב  

  , שכן בגרסתו למקור ולא לעריכה 35גם מאפשר ייחוס של כ"ב   שחזורו  84. בין ההליכה לבין הקללה

משפר את מידת הקוהרנטיות של דמות    אינו  ניתוחו  לראשונה התניה של ההליכה.  J-ה בבא  35  כ"בב

נות בלעם, לצד ההערכה  צייתנוספים פסוקים המעידים על    Jלגרסת  :  לעומת הצעת בנטש  בלעם

    .  המשולב השלילית במעשה האתון

 
 . 18-19רופא, ספר בלעם,  78
 ניתוחו של נות' את הפרשה. מעיר כעין זה על   407ון סטרס, חיי משה,  79
( משער שהאחידות בשימוש שמות האל בפרק כ"ב היא פרי עריכה  311-312בעקבות דילמן, גריי )פירוש,    80

רוחבית שנועדה לבטא שדברי בלעם הם מאת ה'. לחלופין נוצרה מתוך "היתוך של מקורות". ואולם היתוך של  
לעריכה, האם סביר להניח התערבות מאסיבית כל כך בטקסט  מקורות אינו אמור ליצור עיקרון עקבי. אשר לטענה  

(  411רק כדי לקיים פרדיגמה מוקדמת כזו או אחרת אודותיו, ללא ראיות נוספות? בצדק דוחה זבאס )מבנה,  
 אפשרות מעין זו על בסיס קביעותיו המתודולוגיות של גרוס.   

ֵני טוי " , הבי2את כ"ב    J-( מייחס ל171-172כך למשל נות' )במדבר,    81 ָכה , הביטוי " 9-12",  ַעּמֹו   ֶאֶרץ בְׁ   ָּנא ָקָבה   ּולְׁ

,  4b-8  ,12b-14ב  את כ"   E-(,  ול10בכ"ג  )למעט תוספת עריכה    24כ"ג    –  41, כ"ב  38b,  20",  ִלי ֵאת ָהָעם ַהֶזה 

21 ,38-36b  ,40-39  407-406. וראו בקורתו הקצרה של ון סטרס על שיטתו, חיי משה, 2-1, כ"ד. 
 לדט, חיבור. אייספ 82
 . 229חיבור,  83
 . 229-232חיבור,  84
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"רסיסים כה קטנים שאינם מצטרפים עוד    E-ל  85: דותאייספלדט בשלוש נקו  הצעתרופא תקף את  

שם אלוהים, ובשני שם הווייה;    תמידשני קטעים ארוכים שבאחד נוקט המחבר    J-למקור רצוף"; ב

  היש ממש  ."תורת התעודות למנוגד וסותר  "עקרון    שהוא ספרותי,  הְשלשות הנסמך על דגם    ושחזור

אלו ל  ?בקושיות  של  הטענה  ניצחת.    Eפרגמנטריות  כה  אינה  אך  מכ"ב  סבירה    8-2בהתעלם 

דל ומגושם  הוא רצף טקסטואלי    27  ג"כ  עד  39b- ו  38,  36,  21-20  ב"כ כ"ערבוביה של מקורות",  

עקבי  שנפתח באמצעו, הוא  אייספלדט    .למדי  אך  את התעלמותו מהם  אשר לשמות האל,  נימק 

שימוש    י בדפוס  E-ו  J-לצפות להיתקל בבלעם נוכרי וגם נביא ה', אפשר  העובדה ששלאור    בקביעה 

האל  ים חריג עצמו  .בשמות  זה  מ  ר: הסבטעון    דבר  להשקפות  הדפוסי  ים מיתאכיצד  בטקסט  ם 

בלעם על  בכ"ב  דפוס  ? המחברים  השמות  בתכלית  סדירים,    35-21וכ"ב    19-2י  מזה  זה  שונים 

, ממשיך דפוס  J-אייספלדט ליך אצל י, ששו12-19כ"ב  86את בלעם בלבד.  מערבים את המספר ולאו

  ., ונראה שהדין עם רופא בטענתוכל זה נשאר בלא הסברחריג הנוהג בפסוקים שלפניו. 

ניתח  , ש'האם התבנית הספרותית "שלושה וארבעה" היא עקרון סותר לתורת התעודות? זקוביץ

הסיפור   ל  את  שהקדיש  זאת,  דגםבעבודת המחקר  מזכיר  דגם    87. אינו  מדוע  לראות  ככלל, קשה 

לתורת התעודות. שעה שמניחים רגישות    עקרונית תאורטית  ספרותי כזה אמור לעמוד בסתירה  

ספרותית אצל העורך, כלום אי אפשר שאם לפניו כמה תעודות הערוכות בדגם דומה, יבקש להקנות  

יהב על פתרון כזה מקטינה את כוח השכנוע של  ההשלכת    ,מכל מקום  88? תוצרי עבודתוגם לדגם זה  

בהנחתו המובלעת שדגם החוזר ומופיע שוב ושוב בתוך טקסט מקראי  כמדומה  השחזור. רופא צודק  

.  סיבה טובה לחשוב כך  לפחות אם אין  –של תעודות שונות  מושכל  מסוים כנראה אינו פרי חיבור  

רמת העריכה של הטקסט אינה  מ ואחרים ר הולצינג,  , בנטשולהאוזן, דילמןאוולד, התפעלותם של 

  " משובחת  עריכה"  זאת ועוד:   89סתירות הבולטות בפרשה. כזו, משנזכרים בטובה שמספקת סיבה  

 
אינו מורכב. עמדתו שומטת    5תורפה שלא הזכיר היא טענת אייספלדט שהביטוי המפרט את מוצא בלעם בכ"ב    85

כשיטת דילמן, שהתבסס על התחקות אחר הדיכוטומיה הראשונית    J-וכ"ד ל  E-את הקרקע מתחת לייחוס כ"ג ל 

בכל זאת נוקט אייספלדט ייחוס זה. גם הרעיון שהעורך עקר פסוק ממקומו  של ארץ המוצא בהמשך הפרשה.  
  שוב שניים . על כגון זה ראוי להזכיר  במקור שלפניו ושיבצו כראות עיניו במקום אחר הוא פתרון קיצוני למדי ַלבעיה

" 64)ניתוח,    גרוס  ציין ש  יםהמתודולוגי  נותהעקרו מ הפרשה:  את  לנתח  בבואו   )Insbesondere sollte die 
Textkritik nicht mit literarkritischen Argumenten arbeiten […] Versumstellungen in Prosatexten sind als 

willkürliche Manipulationen abzulehnen.   " 
מאפיין מובהק של    –יספלדט כלולה התגלות בחלום  של אי  J-לא נמצא המקור לטענתו הנוספת של רופא כי ב  86

E ,בוודאות לאחד המקורות.    8( נמנע אייספלדט מייחוס כ"ב  232,  228-226. במאמרו )חיבור 
 . 100-107זקוביץ', שלושה וארבעה,  87
 . 136זו בערך ההצעה העולה מדברי דילמן, פירוש,  88
; פון פקוזדי, עריכה,  590במדבר, -; בנטש, שמות136, דילמן, פירוש ;110-111ולהאוזן, חיבור, ראו למשל   89

 ואילך.  602. ובימינו עוד בוהרר, התקבלות כפולה,  176
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בהנחה    –  אחד  עסקינן, אלא באיכותו של טקסט בסיסימעלה את המחשבה שאולי לא בעריכה  

ל הסתירות    הסבירשניתן  כי    .משכנעבאורח  הבוטות  את  "הנאמר  אחר:  בעניין  גרינברג  כדברי 

המחבר עשה כמיטב יכלתו בחומר המגוון, אלא שנבצר ממנו להתאים בין כל חלקיו? מעלותיו של  

לא סביר    –הספר ורמתו האמנותית והרוחנית מקשות על קביעה כזו: מי שהכין עיסה עשירה זו  

   90.לדמותו לנחתום בינוני וכושל"

 תעודתיות-נאות גרסאו 2.1.2

,  לפרשהית  הקלאסגישה  ה על  ברובם  ים  ים נוספים המושתתהוצעו כמה ניתוח  יםרים האחרונ ובעש

הואיל וניתוחים אלו הופיעו לאחר בקורתו של רופא    .הרואה בה שילוב של כמה מקורות בידי עורך

  בסכמה הקלאסית  לקשיים  אפשר לצפות למצוא בהם מודעות יתרה ,והתבססות הגישה המאחדת 

 . שלוש דוגמאות נהבדק תילהלן  והצעות קונקרטיות ליישובם. 

  עורךשל    וולהאוזן ומנסה לפתור את הבעיות בפרק כ"ב באמצעות הרחבת תפקיד  דברישמידט שב ל

ו, המניחה תלות  שיטתכ"ד לפי  -הוא מוסיף ייחוסי משנה בפרקים כ"ג   91. יהוויסטי מתקופת הגלות

לא הייתה היוועצות בה'    J. ניסיונו בהקצאת הפסוקים אינו שלם. לדידו בגרסת  J-ב  Eספרותית של  

  3b-7כלל את כ"ב    מקור זהכלעומת שבא בצו המלאך.  זה    מששבבלק מגיע לבית בלעם מיד    –

יֹאֶמר ָבָלק ֶאל)"  10a,  9-2, כ"ד  28, כ"ג  40-39a,  37,  34-22וקסמיהם(,  )למעט זקני מדין   "(, ִבְלָעם   ו 

11a "(ח יֹאֶמר ִבְלָעם ֶאל)" 12a"(,  ְמקֹוֶמָך ְלָך ֶאל ְבר  ָתה )ללא "  14"(, ָבָלק ו    E. לגרסת 25,  17-15"(, ְוע 

אחראי ליצירת  היהוויסטי  עורך  ה ם(.  )בשינויים קלי  26כ"ג    -  3-2a  ,21-20  ,36  ,38  ,41שייכים כ"ב  

  פטרה   J-ב  E. הנחת תלות של  10b  ,11b  ,12b-13, כ"ד  40-39,  27, כ"ג  40b,  35וכן לכ"ב    19-8כ"ב  

למשל שברי    הנה יוצא בשן ועין.    J. ואולם גם  E-מהצורך ליצור רציפות טקסטואלית ב   את שמידט

(: "ויאמר בלק אל בלעם ברח לך  10b  ,11b  ,12b-13כ"ד  )  J-תגובה לברכה ב בהפסוקים המאוחים  

בולט   בניגוד  עומד  זה  ומכאני  שיח חסר  עמי".  אל  הולך  הנני  בלק  אל  בלעם  ויאמר  אל מקומך, 

, בעל הסגנון הספרותי המשובח, בלק מגיב לברכה  Jלטבעיות של הנוסח המוגמר. וכי ייתכן שבמקור  

 92לעורך.  8-19השרירותיות שבייחוס כ"ב    גם  מתמיההאקוני של בלעם ותו לא?  רוש ל)היחידה!( בגי

 
 . הציטוט מתייחס במקורו לפירוק ספר איוב לרובדי חיבור ועריכה שונים.  235-236גרינברג, מקרא ויהדות,   90
 . 333-351, ; השוו דבריו בשמידט, ממנחש לנביא117-144שמידט, ספר רביעי,  91
 גלותי.      -( ייחס את מעשה האתון ואת כל פרק כ"ד לעורך בתר 180-198קצת בדומה, שמיט )מנטיקן זר,  92
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ואלו אינם באים.   כבדי משקל,  נימוקים  כזו מצריכה  נוסף הספקטענה  כך    ולהאוזן בטענות    על 

נושאים אחרים שבהם עוסק שמידט, בעקבות    ., ששמידט מאמצן26  ג "וכ  37  ב"כ  בעניין  ותלמידיו

, וההבדל  26כ"ג  לשון עשייה בעומת  ל  12וכ"ג    38bלשונות דיבור בהכרזות בלעם בכ"ב    םהאכנבך,  

לתהות על    אפשר אלו אכן דקויות מעניינות ו  93. בין שימת דבר בפה לבין הדבר אשר אותו ה' ידבר

לייחס   אבל,  .פשרן אין  ברי    ןאם  מקום  מכל  סתם,  ספרותי  באותן  לגיוון  קלים  כה  ששינויים 

העדר גיוון ספרותי באותן   –אם אכן הם נובעים מהבדלי מקור    – להניח  ם  בייחינוסחאות הכרזה מ

קשה לבנות הרבה על כך, במיוחד בהעדר מתח    .שני המקורותב  דומות זו לזוה,  E-ו  J-ב  ותהכרז

דיבור, ואמירה לא וגם  גם עשייה  בין הניסוחים: "ברכה" היא  יכולה     דםאמיתי  עליו להגיד  מה 

בפיו" דבר  "שימת  מלהוות  במפורש  כעולה  י"ד  ,  התכתבות   .3שמ"ב  את  מציין  שמידט    לבסוף, 

ת ֲאֶשר"( עם  9b" )כ"ד  ְמָבְרֶכיָך ָברּוְך ְוֹאְרֶריָך ָארּור " ְעִתי א  ֲאֶשר ָתֹאר יּוָאר  ָיד  ְך ְמֹבָרְך ו  " )כ"ב  ְתָבר 

6b.)94  אינה סבירהלאחר שני משלים ללא מילה בעניין,    ,לטענתו, הופעת "תגובה" זו כה מאוחר  ,

( מתכתב בדומה  7" )כ"ג  ִלי י ֲעֹקב  ְלָכה ָאָרהברם, " .  ותומכת בכך שמשל זה היה הראשון באותו מקור

" בכ"ג  ְקָסִמיםחוזר ל"   7זכור "ֶקֶסם" בכ"ב  ִא ש  נראהוכן  (,  6a)כ"ב    "ָהָעם  ִלי ֶאת  ָנא ָאָרה  ְלָכהעם "

ב"ְנָחִשים"  –  23 ש"  ח  "נ  מצטלצל  שודאי  שמציע    –(  1)כ"ד    כפי  המקורות  לחלוקת  בניגוד  וזאת 

ל מֹוִציָאם  אין בסיס לקביעה כי "   יתרה מזו,  .שמידט ל מֹוִציא" תנייני ל"ִמִּמְצָרִיםא    " ִמִּמְצָרִים  ֹוא 

ִיםהפסוק המקורי המתכתב עם " –( 8)כ"ד  ם ָיָצא ִמִּמְצר   95. לדברי שמידט (5" )כ"ב ע 

  – . בדבריו ניכרת השפעת הגישה המאחדת, והוא מיישם רעיון מעניין  זבאס   הגהמוצק יותר  ניתוח  

כדי לזהות תוספות בהמשך הפרשה, מקום שקיימות    21-2שימוש בדפוס הופעת שמות האל בכ"ב  

צפים    ,יםאחרומקלפים שינויי עריכה    ת מעשה האתוןבדרך זו, אם מבודדים א  96חריגות מהדפוס. 

שייכים    2b-4a  ,5b-15  ,26-18וכ"ג    7b-21  ,41-36,  6-5,  2כ"ב    בלעם יסודיים.-שני סיפורי  ועולים

דילמן.   שיטתכמקור אחד מתנער מההפרדה למקורות לפי כפילות המוצא ל 5 כ"ב ייחוס. Eלמקור 

,  10-1a  ,12  ד" כ,  3b-4  ,7a  ב"הנקרא ללא קשיים מיוחדים. כ  בפשטות נראה שאכן מתקבל סיפור

אולי    –ן"  יָ ְד )למעט "ִמ   7תיאור חלקי וקצר המקיים את כ"ב    מהווה ו  Jשייך כנראה למקור    13b-19ו

.  1גלוסה כוהנית( ומנגיד בין הציפייה לשימוש בקסמים לבין העדר השימוש בהם ביד בלעם )כ"ד  

 
 . 336-337שמידט, ממנחש לנביא,  93
 .  292וקדמתו ליבוביץ', עיונים בבמדבר,  94
 . 334-335שמידט, ממנחש לנביא,  95
 . 37-40השוו רופא, ספר בלעם,   96
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פור  ם" מציין את מנהג בלעם תמיד, ולא בעסקו עם מואב וישראל(. גם סיע  פ  ם בְ ע  פ  לדעת זבאס "כְ 

. בעניין זה אפשר להשיב בשם זבאס שעבור  נוי בלעם ודרישתו באלעדר מיזה עקבי וחלק, למעט הֶ 

העורך כמה  הוסיף  מלבד מעשה האתון,  המקבילה עדיפה בעיני העורך.    Eחלקים אלו נמצאה גרסת  

  מקור ב)  2-1a  ,4b-5a  ג "כ  מסקנת מעשה האתון. אלו הם  – הדגיש שבלעם תלוי בדבר ה'  לתוספות  

ִיָקר ה" יֹאֶמר שּוב ֶאל  ֶאל  'ו  ר   ִבְלָעם ו  ב  זבאס    .10b-11  ,13a  ד "כ;  30-29,  27,  17-16  (,"ָבָלק ְוֹכה ְתד 

, לפיו בלעם  18אינו מתיישב עם כ"ב    ,שבו בלעם גורם לבלק להביא קרבן גדול  ,2a- 1ג"כטוען ש

 97שכן לא סביר שיגרום להם במודע ציפיות שווא.  –ה'  כדבר  מיידע את שלוחי בלק שיעשה רק  

, שבו בלק בונה מזבח ומקריב מיוזמתו,  14היא ההבחנה בין כ"ג    נקודה חשובה נוספת בדברי זבאס

ולהקריב. לשיטתו חספוס זה הוא בסיס    30-29וכ"ג    2a-  1ג"כל שבהם בלעם מורה לבלק לבנות 

   נוסף להכרה בפסוקי הפתיחה והסיום של פרק כ"ג כתוספות עריכה.

נתפס בעיני העורך  ה האתון  זבאס מתנגד להערכה דיכוטומית של דמות בלעם בפרשה. לדעתו, מעש

ל  ,אופייניניסיון  סיפור  כשהוסיפֹו   גם  לו ארעו  )  נביאיםשדומים  מדגים באמצעות    זבאסאחרים 

הסיפור    –  ת בלעם אינה סותרת את מדרגתו הנבואית לאחר מכןהגחכג(.  "א י"בראשית כ"ב ומל

   98. ישראלופעה שהייתה קיימת גם במראה כיצד ה' משיב אל דרך הישר אדם המרוכז באתגר שגוי, ת

אין לך סיפור ניסיון במקרא שבו    .זבאסבדברי    הקשייםפירוט    לפתוח אתריגה זו ראוי  עמדה חב

נביא ה' מושם כך ללעג ולשנינה מצד מדרגתו הנבואית דווקא. ההשוואה לעקדת יצחק, שתידון  

  לסתירה   הטענהגם    בהמשך המחקר הנוכחי, תבליט ביתר שאת את ההבדל הקוטבי בין המקרים.

  להקריב   הזר המלך  את  בןלדר  בהחלט  יכול,  שיהיה  ככל  צדיק,  בלעם.  חלשה   2a-   1  ג"לכ   18 ב"כ  בין

  שנאסרה   לאחר  בשנית'  ה  את   כבר  ניסה  E  בגרסת   זבאס  לפי  שהרי',  ה  את  לשכנע  בתקווה   גדול  קרבן

בעיקר לוקה בהחמצת זיקות ספרותיות מרובות    ואולם שיטתו של זבאס  .במפורש  ההליכה  עליו

; רבות אחרות  8bוכ"ד    6bכ"ב  דוגמא אחת היא הערת שמידט בדבר  .  בין חלקי הטקסט השונים

 נוגעות להתפתחות התמטית ולהדהוד הלשונות בין המשל הראשון והשני לבין הבאים אחריהם. 

 
 . 412-413זבאס, מבנה,   97
מבנה,    98 עינים,  410-411זבאס,  גלוי  קירובה,  של  גרסתה  דומה  מיתי  89.  אקט  האתון  במעשה  הרואה   ,

 טרנספורמטורי של חניכת הנביא.
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כ"ג  – 2מעניין; ההצעה לייחסו לכלל החטיבה כ"ב  21-2אל בכ"ב הטיפולו של זבאס בדפוס שמות 

חריג  מצדיק שימוש  מה    ךא  99ותוספות העריכה( ספקולטיבית אך סבירה.   מעשה האתון)למעט    26

)של מחבר  צורך  הדפוס ב  מצדיק את    כאייספלדט לפניו, זבאסקצת  ?  הנוכרי  ה בפי בלעם" בשם הוי

 100.זה  מסביר צורך  לא, אך  כבר מההתחלה  ' הזר יכיר את ה  שהנביא (  Eהחומר הקדום שבו השתמש  

חדשים, להרחיב  יים  קונטיננטלכללו של דבר, אפילו אצל זבאס ניכרת המגמה הכללית בניתוחים  

   101. של שיח בין חלקי הטקסט  את תפקיד העורך כדי להסביר זיקות ודפוסים פנימיים

 שיטת שכבות העריכה: התהוות מורכבת 2.1.3

לקיומו של גרעין סיפורי קדום בפרשה שכלל נראטיב    הרווחת במחקר הקונטיננטלי, טוענת  ,זוה  גיש

  ו רא   הם.  לא ייחסוהו למקור תעודתי ידוע –  רוס ורויארג  –  בפרשה   ולפחות חלוציה,  ומשלים יחדיו

  מאוחרת במעשה האתון תוספת  , ו אחדות בסיסית  (7)6כ"ג    –  36וכ"ב  (  21-4)אצל גרוס    21-2בכ"ב  

– 3b  ,10–1  ; כ"ד30-26כ"ג    . 26רויאר מצרפת לאחדות זו גם את שאר כ"ג, עד    . על הסיפור הקדום

15b לפי גרוס    הם לדידם תוספות עריכה שיצאו תחת ידיים שונות  25-ו(  18–11  כ"ג  גםכךa)  .  הבסיס

  25לאחריו בא כ"ד  ו  הנראטיב המקוריסוף  שזהו  הוא אימוץ פירושו של ולהאוזן    26כ"ג  פיצול בל

  , אין שום סיבה לבכר פירוש "מפרק"כבר אולם, כפי שהודגש    102. לפניו(  11)לשיטת גרוס, גם כ"ד  

, הגם שהוא אפשרי, על פני הבנה פשוטה, סבירה ואולי אפילו עדיפה ספרותית של דברי בלק  זה

תסכול.  26בכ"ג   של  מתודולוגית,    103כביטוי  שבו,  ברור  מקרה  של ב  לאחוז  מתבקשזהו  תער 

יסודות בעלי זיקה ספרותית  של    –הנכון כשלעצמו    –ההבחנה בתוספות קשורה לזיהוי  אוקהאם.  

קשור בגילוי עיני בלעם  ה  ,4כ"ד    , ולכןמאוחרזר וכאצל רויאר    הוחשבזה    ברם,  .האתוןלמעשה  

לדעת רויאר ההערה    .לו  את שלוש הכאות האתון, הובנו כמאוחרים   מהדהדה 10bכ"ד  , ו31בכ"ב  

 
 . 37-40השוו רופא, ספר בלעם,   99

 . 233. מעין זה ראו אצל אייספלדט, חיבור, 415-416זבאס, מבנה,   100
( הולך בכיוון דומה. הוא תופס את  192-193ו אצל ביקרט, ישראל, גם שמיט )מנטיקן זר; וראו גם הצגת דברי 101

הפרשה כהרכב של שני קטעים מקבילים הכוללים פתיחה ושלושה שלבים, ואז חתימה. לפיכך, לדעתו, אין לדבר  
על שילוב סתמי של סיפורים קיימים, אלא על בנייה והרכבה מחושבת ומודעת של תוספות בידי עורך מאוחר. על  

 .   217כללית זו במחקר האירופאי ראו למשל באדן, תעודות,  מגמה 
, למעט מעשה  26שהקצה את כלל הפרשה עד כ"ג ,  55-57ומסורות,    Eהשוו ג'נקס,   .136-137גרוס, ניתוח,   102

דעת  למדי  וראה ביתר הפרשה תוספות. קרובה    E, הסביר את הסתירות בתולדות פנימיות בתוך חוגי  E-האתון, ל

ונראה כי הורתן של עמדות אלו במשנתו של שטוירנאגל, הגירה.    265-256וכן דה וו, במדבר,    עריכהפון פקוזדי,  

פרידמן, מקורות,  ותולדותיו(;    E-)המייחס את כל כ"ג וכ"ד ל  334-318; גרסמן, משה וזמנו,  ראו גם קונן, בלעם

בתורה לשוללים    Eת בין מקיימי  . ככלל, מבלי להיכנס למחלוק421-414. אך השוו ון סטרס, חיי משה, 300-280

לטיעונים   מסייע  אינו  עצמו  מילים  מרקם  אותו  סמך  על  שונים  בסיסיים  לייחוסים  לטעון  האפשרות  זה,  מקור 
 מאחדים )יחסית( על בסיס תורת התעודות. 

 . 422נוסף על המקורות שהובאו לעיל ראו במיוחד ון סטרס, חיי משה,  103
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סבר  על יכולתו הנבואית של בלעם באה להתנגד להצגתו כנביא אטום ועיוור במעשה האתון; גרוס 

  104.בנראטיב  לשיטתו מעשה האתון הוא התוספת המאוחרת ביותרו  )וביתר היגיון(, ההפך

זיהוי אלמנטים דאוטרונומיים בפרשה.לדיון בעקבות    חדרש  בולטחידוש   כך,    גרוס ורויאר הוא 

כ"ד אגב עיסוקם הכללי בניתוח דרכי היווצרותה של התורה,  -ובלום, שנגעו בבמדבר כ"בקראץ  

מרחיק לכת מתוך חומרים מעטים בתחילת    ֶטל י, זהו ה  ברם  D.105-לבאופן כללי ורופף    אותה   וייחס 

אמנם, הצעות מתונות יותר מהבחינה זו,   106כ"ב ואולי קצת במשלים האחרונים, על הפרשה כולה.

מקור אחד עם ריבוי מופלג של    ייםִק הלה    107למשל הצעת ביקרט.   כך  .חינות אחרותכושלות מב

התוספות נוכחות  ,  את  קצת    Dרחיב  אלוהים  ה ובטקסט    Pוגם  ששם  פקוזדי  פון  של  רעיון  חֶיה 

הוא    108  עמוד בקשר עם אלוהי ישראל.עשוי ללא מנטיקן זר  שהרי    –  מוןלדֶ  לעתיםבפרשה מתייחס  

תיקונים דוגמטיים שמגמתם  לשורת    , כולל מעשה האתון,בפרשה  ה" שם הוי  נוכחותמייחס את  

  התאמתו   שםל בטקסט    עקבי  מאפיין   של   שיטתי  תיקון ,  ברםלהכפיף את הנביא הזר לאלוהי ישראל.  

להסבר, קל וחומר כשיש בו כדי להשחית דפוס ברור )הופעת שם ה' בפי בלעם    סי בסו  נאינ   לתאוריה

בכ"ב   בפי המספר  אלוהים  מילה  21-2ושם  של  עקבית  העָמדה  במעשה האתון(.  ה'  הופעת שם   ;

ביקרט אף   109. , אינה משפרת את המצבשל ממש  מוכרת )אלוהים( במשמעות צדדית, ללא ראיה

השערותיו ההיסטוריות תלויות  גם  חלק ממופעי אלוהים לה'.    נּומדוע שּו  ספקאינו מציע הסבר מ

מפותח   בעיצוב הפרשה. הרעיון  דאוטרונומיים  עורכים  למעורבות  זיקה    עירור  באמצעות בטענה 

 
ונגד350-351ראו רויאר, פרשה,    104 ון סטרס, חיי משה,    ;  . דעת רויאר מחייבת להניח  425-426דבריה גם 

מעבר מהערכה חיובית ראשונית של בלעם להערכה שלילית במעשה האתון, ושוב להערכה חיובית בתוספת.  
 בכך יש סבירות היסטורית פחותה, במיוחד אם מניחים כמקובל הסלמה ביחס לבלעם במרוצת הדורות.     

 . 287; קראץ, חיבור, 116-117ם, ראו בלום, מחקרי 105
 . 41השוו רובקר, טקסט ומסורת,  106
ביקרט, ישראל. כדי להיווכח בשונּות הרבה בהצעות במרחב הקונטיננטלי, אפשר להשוות את הצעתו לזו של    107

  –   36וכ"ב    4b –6(, שלצד מעשה האתון כאינטרפולציה משחזר סיפור עתיק בסיסי בכ"ב  223התהוות,  פריץ )

. הצעה  24כ"ד    –  26וכ"ג    4-2a, ותוספות בתר גלותיות בכ"ב  20-7(, סיפור עצמאי בכ"ב  25)ואולי כ"ד    25כ"ג  

זו "נפטרת" מהמשא ומתן ומעשה האתון לטובת גרעין עלילה בסיסי חלק; אך הבקורת על חתימת העניין בכ"ג  
ואין התייחסות לזיקות המבניות, התמטיות    תקפה גם כאן, אין היגיון במשא ומתן במנותק מסיפור עלילה כולל,   26

 . 24כ"ד    –   26כ"ג והלשוניות )ראו בהמשך( בין גרעין הסיפור הבסיסי למעשה האתון ובין שני הקטעים גם יחד ל 
; המילה "ַהָקָהל"; כ"ב  34a-b, הרואה בבלעם קוסם שכּור, את כ"ב  P-מייחס ל  ביקרט.  199ביקרט, ישראל,    108

7a    ַרִים"; "אּוַלי  2וטרונומיות בעלות זיקה מלאכותית למלחמת כיבוש הן כ"ב  . תוספות דא2וכ"ד ; "ַעם ָיָצא ִמִּמצְׁ

ִתיו" בכ"ב  ֵגַרשְׁ ִהָלֶחם בֹו וְׁ ַרִים" ו"אּוַלי אּוַכל לְׁ ֶשּנּו ִמן ָהָאֶרץ"; "ַהֹיֵצא ִמִּמצְׁ  ;9b; 22a; 23a; כ"ג  11  אּוַכל ַנֶכה בֹו ַוֲאָגרְׁ
  זמן בממלכה הצפונית ב ודאוטרונומי, שנוצר לדעת -. הסיפור הקדם8ר יציאת מצרים בכ"ד  ואזכו  1b; 7b; כ"ד 28

ישראל בקרבת מקום והמואבים    ;אחאב, יורם או ירבעם השני, היה חלק מספרות הצפון ונטול קשר ליציאת מצרים
יון לשחזר גרעין  ( המתמקד בחקירת המשל הראשון והשני וניס157-140ראוי לציין שטים )מואב,  רוצים לסלקו.  

בסיסי של הפרוזה, מייחס גרסה מצומצמת יותר של טקסט כזה לכותב דאוטרונומי. הלה מודה בקשרים הלשוניים  
 הרבים לחומרים קדומים.  

(, הדוחה מכל וכל את ניסיונו הדומה של פון פקוזדי. מכל מקום,  39הצדק עם ון סטרס ועם רופא )ספר בלעם,    109

(  11החילו משמעות צדדית זו על כל מופעי אלוהים בפרשה. מנגד, ליכט )במדבר,  ביקרט אף מגדיל לעשות ב 
בבקורתו על ון סטרס. בהמשך יוצע שמאחורי    50וראו גם רובקר, טקסט ומסורת,    מוצא היגיון בהצעת פון פקוזדי.

ו וסופרו  הקשר שיוצר המחבר בין בלעם לאלוהים עומד הצורך להבהיר שמעלליה האגדיים של דמות זו, שנודע
 באזור כולו, לא יכלו להתבצע בלי מעורבות של אלהי ישראל.    
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כ"א וכ"ה.    – כללית ועמומה בין אזכורים בפרשה לבין פסוקים דאוטרונומיים כביכול בפרקים כ'  

רו הן כהררים התלויים  קשה להימלט מהרושם שרוב מסקנות מחק  סוף סוףראיותיו  מעניינות, אך  

 בשערה.

מזהה בפרשה גרעין קדום, שבו שם ה' בפי בלעם והמחבר נוקט  הלה    .ויטהשונה בתכלית הצעתו של  

שכבת עריכה הכוללת את מעשה האתון ורבים מהמוטיבים המילוליים הקושרים פיסות    'אלוהים';

מזוהות אצלו הן בנראטיב  אסכטולוגית. שכבות אלו  שמגמתה    ,מאוחרתעריכה  ושונות בטקסט;  

הפזורים    יסודותההפרדה בין חומר קדום ל"שכבה שנייה" נובעת מהצורך להסביר    110הן במשלים.

לאור קבלת תאוריית האינטרפולציה; זוהי שאיפה מובנת,  כולל במעשה האתון,  לאורך הטקסט,  

אינו    –משנית  ייחוס מוטיבים כה רבים וניכרים בטקסט לשכבה    –אך מחירו של הפתרון המוצע  

ת ההבחנות הננקטות בתוך המשלים עצמם, הנשענות לרוב  תיֹומתקבל על הדעת. במיוחד מלאכּו

  111על טענות חלשות ודיוקים מפוקפקים בלשון הכתוב. 

ב  יותר  עוד  חריף  ביטוי  מוצאת  זו  רובקרו  הנרחב מחקרו  מגמה  של  את  ש  , העדכני  לשחזר  ניסה 

, והסיק שהטקסט עבר שינויים רבים במשך תקופת  הבדלים בעדי הנוסחסמך  היווצרות הפרשה על  

הרומית ולתוך התקופה  שני  לקיום    . בית  טוען  רובקר  נוסף,  ומקור  גרעין טקסט קדום  על  נוסף 

דה  אמנם, במי  –  שלושה עורכים עצמאיים ושתי עריכות רוחביות, של הפנטטאוך ושל ההקסטאוך

מפריע    14b–24שכ"ד    לניתוחים רבים(  ת אופיינינקודה חשובה היא טענתו )ה  112. משתנה של ביטחון

של רובקר  ים מקודמיו, דרכו  אחדכ  113.ויש לייחסו לתוספת מאוחרת  25- ב  14aלהמשך מתבקש של  

כך, הוא מבקר את ון סטרס    .מסוימות  יותהפרזה בוטה במשמעותן הדיאכרונית של דקּו במאופיינת  

חומר  ב   זעירים  ניסוח   הבדלי ומ  על התעלמותו מ"ההבחנה בין התמות של עוצמה וריבוי של ישראל"

את    אינה מונעתדקדקנות זו    .8וכ"ד    22לכ"ג    4bבין כ"ב    –עניין המוסכם גם עליו עצמו    – שר  הקֹו

 
 ואילך.   206. לדיונו הממוקד בשכבות ובשילובן ראו  194-213ויטה, ברכות,   110
  606. שחזורו של בוהרר, התקבלות כפולה,  53-57; והשוו רובקר, טקסט ומסורת,  198-205ויטה, ברכות,    111

בלבד כתוספת רחוקה מלשכנע. התמה של הבסת האויב אינה חריגה תוכנית    9-7aכ"ד  מתון יותר, אך גם תפיסת  

 וכן להפך. זוהי הנחת המבוקש, הכרוכה גם בהתעלמות מההבניה ההדרגתית של המשלים.  –  24-14bלאור תכני  
ודה  מוכלים בעבודה עדכנית זו במלואם(. רובקר מ   2016-)חומרי מאמרו מ  128-206רובקר, טקסט ומסורת,    112

( יציבות רבה של המסורת הטקסטואלית בפרשה  הנוסח מעידים על  (. חלק משחזוריו  126-125שככלל, עדי 
המוצעים נראים סבירים, אך רבים מהם ספקולטיביים שלא לצורך ומתעלמים מבררת המחדל של העדפת הנוסח  

 הקשה מנימוקים חלשים. 
( הכפילות בפתיחות המשלים  1עוד שלוש סיבות:  , מונה  604כרובקר עצמו, גם בוהרר, התקבלות כפולה,    113

ַעִּמי( " 2השלישי והרביעי;   ִני הֹוֵלְך לְׁ ( משלי  2" מבטא )כביכול( רצון ללכת, ובכל זאת בלעם ממשיך ומדבר;  ִהנְׁ
 החתימה שונים בעניינם משלושת המשלים הראשונים, העוסקים בקשר עם האל.  
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ות רבה לעניין  רלוונטילגישתו  דווקא מסיבה זו,    114. שלו  בשחזורו  קביעות ספקולטיביותמרובקר  

תיאורטית    רובקר  .הנוכחי חלופה  בקיצוניותה  מעמיד  בהמשך,  טהורה  שיעלו  ממצאים  להסבר 

קריטית לעניין הנדון )ואף חשיבות  חשיבות  יש  המתודולוגית והמעשית    ה סבירות  בירורלחלופה ש

היבטים  מייחס    הוא,  מרחיק לכת  באופן יותר   אבל   , בדומה לאכנבך וביקרט  .עקרונית מעבר לכך(

רבים טקסטים    ,מאוחרותהעריכות  לבטקסט    מאחדים  עם  קשרים  ליצור  במכוון  נועדו  שאף 

העריכתיים    115. אחרים מהפרטים  ל  (לשיטתו)חלק  כדי  בלעםחיובהערכה    טשטשנוספו  של    ית 

במקום    אברך"ו*"  20כך למשל הוא גורס עם השבעים והשומרוני בכ"ג    .גרעין הטקסט הקדוםב

ְך" ר  ָאֶון  לֹא "  21מתקן בכ"ג  ,  "ּוב    דא עקא:  116" ל*"אביט" ומפקפק במקוריות פעלי קר"ה. ִהִביט 

להותיר את    , חרף מאמציהם,פולשנייםכה  עורכים מגמתיים    רובקר אינו מסביר כיצד עשויים היו

הכתוב   מן  העולה  בלעם  דמות  האתון    –הערכת  במעשה  זאת  –למעט  במובהק   בכל    חיובית 

בתוך טקסט    רוחבייםס יסודות מאחדים  וייחבש  הבעייתיות המתודולוגית   גםתצוין    117. )כדעתו(

. אם מתחים וקשיים בכתוב נובעים מהבדלי מקור,  , לעתים כמעט ללא ראיהלשכבות עריכהנתון  

מאחדיםוגם   לונב ל  יכולים   רוחביים  יסודות  היכולת  אובדת  מקור,  מהבדלי  לשחזור  ע  הקנות 

המיוחדת    םבדבר מּועדּותנקודה זו נוספת על אבחנתו של קאר    . מתודולוגית  סבירות  כלהדיאכרוני  

  118של קטעים חדשים המּוספים לטקסט קיים להיות בלתי ניתנים לזיהוי ולשחזור. 

 דיאכרוניים מאחדים ניתוחים   2.2

ב  רעיונית  נגד ניתוחים    , בגרסאות שונות,תדירהועלתה    פרשת בלעםהטענה בדבר שטף ואחדות 

  הביקורת החל בקאליש   , ובחוגירוזנצווייגכ   אצל הרמוניסטים   . אפשר לזהותה ברוח תורת התעודות

 
"יאזל איש מזרעו ומשל במים רבים" כאשר, בין השאר,    7a"ד  לדוגמא, על סמך השבעים הוא מציע לשחזר בכ   114

ָיו התגלגלות *משל ל"  " כרוכה בהפלוגרפיה, לאחריה שיכול עיצורים, לאחריו טעות העתקה ולבסוף עריכה  ִמָדלְׁ
 (. כל זאת, כשרובקר עצמו מודה שנוסח השבעים לבמדבר איננו מהימן. 86מכוונת )רובקר, טקסט ומסורת,  

,  22נועדו להדק קשר לתהלים ס"ח   18-19. למשל, שינויי עריכה בכ"ד  124,  88-89סט ומסורת,  רובקר, טק 115

 ע"ב וק"י.       
. הוא עצמו מודה בבעייתיות של חלק מהתיקונים; כך, למשל, ניכר ש*"אביט" בכ"ג  79רובקר, טקסט ומסורת,    116

עניין הערכת הדמות ראו גם למשל דה וו,  נגרר אחר צורות הפועל בפסוק הקודם. לעניין שינויי המסורות ב   21
 הקרוב לעמדת רובקר בעניין.   265-256במדבר, 

בפרשה, לא פחות מחמש   Rje-ו P, E, Jששחזר, נוסף על  ,שבח שהוא חולק לניתוחו של פון גאל לא מפתיע ה 117

ם אחדים החלו  לפחות מחברי  1900-שכבות עריכה )וגלוסה אחת(, משלהי בית ראשון ועד זמנו של פומפיוס: "ב
זהו אותו פון גאל שעל    (.20)רובקר, טקסט ומסורת,    להכיר בתהליכי עריכה מורכבים יותר מאחורי הפנטטאוך" 

ניתוחו כתב רופא: "לא ייפלא שאיש מן המבקרים לא קיבל את ניתוחיו. נוותר על הדיון בשיקולי הניתוח ]...[ פון  
העקיבות הלשונית שהוא דורש מחיבורים ספרותיים" )רופא,    גאל עצמו, בחיבורו המדעי, אינו דורש מעצמו את

נותנת שנועזּותה של השערה דיאכרונית תעמוד ביחס פרופורציונלי    (.28בה"ש    18-ו  17ספר בלעם,   הדעת 
   ספרותי שמתוכו ולאורו הוצעה.  -לקושי הטקסטואלי

 . 146קאר, היווצרות,   118
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ב ודילמן וכלה  בלוהר  עבור  בעליית  נמצא  הקונקרטי החשוב    ביטויּה   119. ופרידמן  רופא,  זקוביץ', 

למעט אחת,  טקסטואלית  חטיבה  בלעם  בפרשת  הרואה  האתון  התפיסה  תוספות    מעשה  ומעט 

  מתקופתלא מזוהה  למחבר    25  כ"ד  -   2  ייחס את במדבר כ"בשל גישה זו,    קאליש, חלוצּהעריכה.  

שראה   ,רהה דעת לו קרוב  120. 18-24וכ"ד    – פרודיה מאוחרת    –האתון    מעשהא  צָ זה הּו. מכלל  דוד

ו  –בפרשה   האתון  מעשה  ב  קצתלמעט  )טקסט    –  5-1כ"ב  שינויים  אויב  .  טיפוסי  (היג'אקללת 

  121במקור יצירות מתקופת שאול, דוד או שלמה.  ששובצו בו היו  יםמשלה

הציע  תורת התעודות,    ברוח התווה קו טיעון מוצק נגד ניסיונות  . לאחר שהםתיבעקבו  רופא צעד 

מסכים לשיטה מקובלת    הוא)   25כ"ד  –35וכ"ב    21-3מטקסט שכלל במקור את כ"ב    נוצרהשהפרשה  

  דפוס אחיד שרר תחילה   122. (3-ל   2  בין  היה  4b  של   המקורי   מקומו :  שיבוש  נפל   1-5  ג "בכשלפיה  

כ האל,  ִש 21-3בכ"ב    מו בשמות  אך  האתון    רבוב,  הויעל  )מעשה  את    (בו הנוהג  ה  " שם  בלבל 

. לא  ברוח מסורת אוראלית שירית  החובר הפרוזה  123המעתיקים וגרם שיבושים בהמשך הנראטיב. 

  – מעטה  לתכני הנראטיב הסובב    תםזיקש  כ"ד,ב  משליםברור מהו לדעת רופא היחס בין הפרוזה ל

מדין בכ"ב    אזכורינוספו    מאוחר  זמן ב  124.נראטיב חיבור ההשראה ל   כ"ג, שהיוו   משליזאת להבדיל מ

 125. 21-35כ"ב  ושורבבה ה"בורלסקה"    (32וההנגדה בין נחשי בלעם להעדר הנחש בישראל )כ"ג    7-ו  4

האידיאולוגיה   כוח הונעה ב ולשלול את זיהויו כנביא  בלעם ת  אלילּותוספות אלו להדגיש את    תמגמ

     .בתולדות ישראלרים זשביקשה להכחיש כל תפקיד חיובי פעיל של  ,של האסכולה הדאוטרונומית

טיבם   אתעוד    זהותהנראטיב חובר בידי מחבר אחד, שנעזר בחומרים שאין ל:  עמדת לוין דומה

שינוי 'עמון' ל'עמו'  דוגמת    לוסות ופעולות עריכהמציין כמה ג  לוין  126. (Eמקורם )אחד מהם אולי  ו

י ִמְדָין";  5בכ"ב  מבין את   הואש נראה   .22קישור בכ"ב   שםם" לעָ לְ א" במקום "בִ "הּו; " הכוהני ִזְקנ 

 
( אינו מדבר מפורשות על העריכה, אך  21רופא )ספר בלעם,    ;86לוהר, בלעם,  ;  12-16, נהריים,  רוזנצוויג  119

"אין שום סימן כפילות, אי התאמה, או סתירה, אלא להפך ההרצאה שוטפת ללא    21-8טוען שהעובדה שבכ"ב  
ד בהרחבה על הזיקות  כל עיכוב ומכשול" תורמת להכרעה כי בקטע "אין ראיות לריבוי מחברים". כבר זקוביץ' עמ 

הקיימות בין המשלים לנראטיבים הסובבים אותם, ואינו מוצא סיבה להבדילם דיאכרונית מפסוקי כ"ב הקודמים  
 (.  129-127למעשה האתון )שלושה וארבעה, 

 .  308-312, 34-52,  7בלעם,    קאליש, משלי 120
 . 13-14ד, תאולוגיה ב, ; פון רא127-128. השוו למשל רודולף, אלוהיסט, 86-88לוהר, בלעם,   121
פירוש,    122 לוין,  למשל  ראו  בפרשה  התעודות  תורת  נגד  רופא  טענות  של  השפעתן  חשיבות  לעניין  207על   .

 .   605במדבר, -בנטש, שמות ,199-198למשל אהרליך, הערות, השיבוש בתחילת פרק כ"ג השוו  
 . 39רופא, ספר בלעם,  123
 . 27-29בלעם,   כך בעקבות מובינקל, סאגה. ראו רופא, ספר 124
על פתאומיות הגחתם של בני מדין אל הנראטיב והיעלמם כלא היו מיד לאחר מכן, מציין מק'ניל )במדבר,  נוסף    125

"לזכותם" בנבואת זעם פרטית במסגרת המשלים על  125 כי מעורבותם בקנוניה נגד ישראל הייתה אמורה   )
 לא נמסר דבר.     7דין לאחר כ"ב  טענה מעניינת, אך על מעורבות מ  האומות בסוף פרק כ"ד. זו

(. בהתאם  240. הוא היסס בבואו להסביר את ההערכה הדיכוטומית לבלעם בטקסט )234,  138לוין, פירוש,    126

לשיטתו, הקושרת את בלעם עם מסורות עבר הירדן, הציע שההרעה ביחס לנביא משקפת תמורה ביחס ליושבי  
 עבר הירדן בכלל.   
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  , תוספת מאוחרת21-24  כ"דלמעט    אחד מאוסף יםולקוח יםקדומ  משלים ה  127. בלא תיקון  1-5כ"ג  

כתיבת  מקור ההשראה ל  היו  משליםה  ,לדעת לויןשל נביא לגויים.    מוניטיןות לבלעם  שנועדה להקנ

  –  35וכ"ב    3-21רואה בכ"ב    אף הוא  מילגרום  128. "המעצב מחדש תמות המופיעות בהן",  נראטיבה

  הנאומיםנראה שלדעתו    129ים נכללים ברצף זה. משל ה  לדידו גם   ךאחד, ארצף  בעיקרון    25כ"ד  

   .ד מחיבורוו עבור הנראטיב וכחלק בלתי נפרנכתב

  להיקרא  יכולים הם אבל בלעדיהםלהיקרא  יכול אינו הסיפור" כי הנאומים על רופא לדברי בניגוד

  רמזיהן   וכל,  היגיון  חסרות  הפואטיות  הנבואות, "הפרוזה  ללא, מילגרום נחרץ בדעתו כי  "בלעדיו 

קובע כי מסכת הפרוזה והשירה כצורתה    הוא  130". להבנה   ניתנים  בלתי  ומאורעות  אומות,  לאישים

)"שאער" שכיר  ממקלל  ההופך  בלעם,  של  במעלתו  הן  מדורגת  התפתחות  והן  מציגה  לנביא,   )

  הובחןזה    דבר )  לכדי שיא  בטקסט, מטפסות   כסדרן אף בפני עצמן,  הנבואות    131פלתו של בלק.בהש

 132. (המודרני המחקר בראשית כבר

ן סטרס "חיי משה" –רביעי בגישה המאחדת  בולטניתוח  למעט  מהאחרים במובן חשוב. נבדל  – לו 

ייחוס זה  לדבריו,  .  J-ל   בלעםפרשת  כל    מייחס את  ון סטרסוכמה גלוסות,    21-17, כ"ד  מעשה האתון

במיוחד בפרק    –ותמטיים הפזורים בטקסט   , סגנונייםשל מאפיינים לשוניים  מאפשר הסבר מיטבי

בתורה  Jבקטעי  גם  מופיעים  ה  –כ"ב   בלקסיקון    133. )לשיטתו(  אחרים  מפתח  רכיבי  כוללים  אלו 

של   סיפוריים  האבות,    Jובמוטיבים  הקרבה,  בתיאורי  של  בסצנות  סיני,  הר  בהתגלויות  במעמד 

השלכות חשובות על המחקר הנוכחי, שכן עמדותיו    ון סטרס  לדברי .  , בתכנים נבואיים ועודאלוהיות

מהשקולות   ריבוי  המזהים  של  טענותיהם  עיקרי  את  ממוססות  רק  בפרשה  לא  גם  הן    –חברים 

 
 . 165-166, 153, 147-148 ,144-145לוין, פירוש,  127
 . 237-238ואילך,    210לוין, פירוש,  128
 (. 195)במדבר,  1-5מילגרום מסכים לתיקון המקובל בכ"ג  129
)למעשה זוהי מסקנתו העיקרית של מובינקל(. להגנה    28; רופא, ספר בלעם,  467-468,  מילגרום, במדבר   130

   .223-220למשל אייספלדט, חיבור,  מוקדמת על אחדות המשלים עם הנראטיבים הסובבים אותם ראו 
המדברים  . חוקר זה, הנמנה אף הוא על מייחדי מעשה האתון בלבד, הוא בין  157-158השוו סטארדי, במדבר,    131

כי רוח אלוהים צולחת על בלעם שכן הוא    ( טען202. אהרליך )הערות,  על הדרגתיות בתכני המשלים עצמם
ואף נראה    –בקרבת בלק, והדבר מונע מפגש ישיר עם ה' ושימת דבר נבואה בפיו. זהו טיעון ספקולטיבי למדי  

לילי לנביא ה' מצוי אצל מלומדי המאה  (. רעיון ההתפתחות ממנטיקן א 8י"א    –  24שיש ראיה לסתור )שמות י'  
 , הרואה בהתגלות המלאך נקודת מפנה.  123יהושע, - התשע עשרה; ראו למשל קנובל, במדבר

 , התולה זאת בסידור מוצלח של עורך הפרשה.  316כך למשל גריי, פירוש,  132
,  J-ל  כולו  הנראטיב  תא   ייחסואילך(    118)אלוהיסט,    רודולףכבר  .  420-421,  414-418ון סטרס, חיי משה,    133

לתקופה   יהוויסטית  עריכה  המתארך  עורך,  לוין,  זו  מצומצמת  מבחינה  לו  )ודומה  מכמחבר  כעורך  יותר  אך 

  מעשה  למעט  26  ג" כ   –   2  ב" כ :  נבדלים  בלעם  סיפורי  שני  ושילב  מצא  Jמאוחרת(. זהו הבדל מכריע. לדברי רודולף  

בעצמו   J. את שאר הנראטיב כתב 35בחוץ ושעליו הוסיף את כ"ב   J, ומעשה האתון, שאת ראשיתו הותירהאתון

כעורך מופרך בכוח ראיותיו הנאות של ון סטרס לזיקה    Jושילב בו נבואות עצמאיות מזמן שאול ודוד. תיאורו של  

אם אכן מקבלים את ייחוסיו )אך גם כאן יש לציין את    –אחרים בתורה    Jאנפית בין עיקר פרשת בלעם לקטעי  -רב

 (.  381-380בפרשה: השוו פרידמן, מקורות,   Eמחלוקת עם בעלי ה
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חלופה  גיצמ שי עניינמות  האינטרטקסטואלי  לכיוון  בהמשך  יפרשֹ ת  אותםכאן  על  בהתבסס   ,  

  על דבריו בפירוט מה.להתעכב אפוא ראוי . חומרים עצמם

ההתייחסויות לזקני מדין שליליות    , אךJ-ולא ל  P-ל  1לדעת ון סטרס אין סיבה לייחס את כ"ב  

אין תוספות עריכה אלא, כדעת רויאר, שילוב מאוחר של    4-2וחייבות אפוא להיות כוהניות. בכ"ב  

כסיום מקור,    26ון סטרס מתנגד להבנת כ"ג    .4bמידע במבנה מקראי אפשרי, בדומה לשופטים י"ד  

ְך    ְולֹא"לעיל. כמו כן,    מהטעם שצוין םָהל  ע  את ְנָחִשים  ְכפ  ם ִלְקר  ע  כתי או שייך למקור  " אינו עריְבפ 

ממילא על פעולות ניחוש, כפי שהעלה  לדעתו    יםמרמזהקודמים  בניית המזבחות    יתיאור נפרד, שכן  

  –ההבדל בין דרך ההכנה לנבואה    134רוסט בהשוואת נראטיבים אלו ל"אנאבאסיס" של כסנופון. 

אינו ראיה להבחנה בין  אף הוא    –(  2עומת נבואה ברוח אלוהים )כ"ד  ( ל 16,  5שימת דבר בפה )כ"ג  

ון סטרס סבור שההערה על   135. (24-30במדבר י"א  דוגמאלאת שתי הדרכים ) מכיר  Jמקורות, שכן 

ם ָהָעִין, וכן הזיקה בין "(10" )כ"ד ָשֹלש ְפָעִמיםספיקת הכפיים ועל " ֶגֶבר ְשתֻּ ם ה  ה  ]...[  ְנאֻּ ֲחז  ֲאֶשר מ 

יָנִים ל ּוְגלּוי ע  י ֶיֱחֶזה ֹנפ  ד  של מחבר   לבין פקיחת עיני בלעם במעשה האתון אינן מעידות על תלות " ש 

תחת זאת, מעשה האתון מאוחר מהנראטיב    ., כדעת רויאר( במעשה האתון14-10נבדל )של כ"ד  

.  חטיבה אחת  םה  משליםהשהפרוזה ו   עם דעת ון סטרס  מתיישבדבר  ה  136ומגיב אליהם.   משליםוה

  ו לסביבת   משלןאת הקרבה התמטית בין כל    משלים ון סטרס את קרבת הלשון בין ה   מצייןכראיה  

א מבטא את צליחת רוח אלוהים  וה  –(  כדעת מובינקל ורופא)שונה    לאהשלישי    משלהנראטיבית. ה

11-נכתב בהשראת יחזקאל י"ט    6-7סטרס מוסיף ומשער שכ"ד    ון  137(. 2על בלעם בנראטיב )כ"ד  

הוא    –קשה לייחוס    19-15כ"ד    .ם במילים ובסדר הרעיונות של פוריות ועליית המלך, לפי התוא  10

כ"ד  בעניין  או תוספת משיחית מאוחרת.  ה את עליית דוד,  החוזָ   Jשל    ex eventu  עשוי להיות נבואה

  138רצף של תוספות מאוחרות.בקטע  סטרס לקונצנזוס המחקרי הרואה מצטרף ון  20-24

הוא מייחס   7-ו 4ואזכורי מדיין הכוהניים בכ"ב  1מגדיל לעשות פרידמן. למעט פסוק הקישור כ"ב  

ל כולה  בספק  E-את הפרשה  ומותיר  ְלמה שהוא מסווג    שלושה,  בלשונם  פסוקים הדומים  שברי 

 
 . 6.7, ודיון מפורט להלן, סעיף 380-382. השוו רוסט, שאלות, 412-413, וראו גם 423ון סטרס, חיי משה,  134
 . 423ון סטרס, חיי משה,  135
 .   424-427ון סטרס, חיי משה,  136
משכנע גם בטענתו נגד ההפרדה למקורות, אליבא דרויאר,  (  427. המחבר )חיי משה,  425ון סטרס, חיי משה,    137

 .    7וכ"ד   6בין כ"ד 
 . 428ון סטרס, חיי משה,  138
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עומד על קווי דמיון רבים למקומות אחרים  הוא    , שכןמיוחדתחשיבות  תהא  לניתוחו  גם    J .139כקטעי  

    (. E דווקא וכמוהו, מייחס אותם לסגנונו של אותו מחבר )לדידו –ן סטרס ובתורה, עוד יותר מו 

 מסקנת ביניים  2.3

ההצ  על  כללי  משכנע  מבט  רושם  יוצר  המאחדות  לסכמות  יותר  עות  אחרות    jeRביחס  ולהצעות 

היא מיעוט    נקודת הכובד ביצירת רושם זה שבהן.  קפדות  והמו  בפרשה, וזאת אף ביחס לזהירות 

קושי ללא  יחסית  ברציפות  הנקרא  בטקסט,  משמעותיים  וחספוסים  סתירות  )למעט    כפילויות, 

"איננה  זבאס, הכותב על הגישה המאחדת כי  .  (מעשה האתון וקווי התפר בינו לבין החטיבה כולה

, כ"ג  2-5ומות אחדים, כגון כ"ב  במק  –אמת נכון הדבר    140. לדבריוראיה  משכנעת לגמרי" לא מביא  

דיפים על פרשנות  כשווי ערך או עבקורתיים    דיאכרונייםפתרונות    שקולל  מתבקש  1או כ"ד    5-1

או יותר, על פי  המוכרות  ות  חלוקה משמעותית של הפרשה לשתיים מן התעוד   רציפה. מכל מקום,

רושם   יוצרת  חלוקה כזו.  בקשיים חמוריםכפי שנוכחנו  נתקלת    ,שנסקרו  מה השמרניתגרסאות הסכ  

לעתים    .למרקם המילים בטקסט כאמת מידה להבחנה בין מקורות  ולרוב מסתבכת ביחסּה  מאולץ 

, לייחס קטעים שלמים  בלא אחיזה בכתובשונות  חוקר להזדקק להשערות מהשערות    צריכהמהיא  

נותר כמעט בכל    –   אבן יסוד בשיטת התעודות  –ל  שימוש שמות הא  .לא ייחוסל או להותירם  לעורך 

הצעות מורכבות כשל גרוס  מתוקן ביד גסה ונמרצת.    , או לחלופין,  הניתוחים הללו ללא הסבר מספק

בטקסט    כושלות בריבוי מחברים ורבדים שלא לצורך  אלא  ,רק תולות הררים בשערה  לאורויאר  

האתון  יכולש מעשה  )למעט  ברציפותבבסיסו  להיקרא  בלתי  עניין    יצוין  לבסוף.  (  חשיבות  בעל 

,  בדמותו של בלעם  אלא  של הפרשה  per seבניתוח דיאכרוני    שלא עסקו  חוקרים בולטים  :מבוטלת

בארה,   נקטוומור  קואטסכגון  המבחינה במובהק    ,  פשוטה  דיכוטומית  מעשה    עיקרב  גישה  בין 

. בכך ביטאו את הלך  (5, לצד הראיות לכפילות במוצא בלעם )כ"ב  כ"ד  –"ב  האתון ליתר במדבר כ 

    141הרוח המצוי במחקר, הנוטה אל הגישה המאחדת. 

 
ָאִכיםהן " J. המילים שמזכירות לדבריו קטעי 280-287פרידמן, מקורות,   139 ַלח ַמלְׁ "  ַוֹיֶסף עֹוד ָבָלק" (5" )כ"ב  ַוִישְׁ

מֹאול ( ו" 15)כ"ב  טֹות ָיִמין ּושְׁ  (. 26" )כ"ב ִלנְׁ
 . 409-410זבאס, מבנה,   140
. התנגדותו של מור לקביעות  מור, נביא?ראו קואטס, דרך הציות; קואטס, חוטא; בארה, דיוקן; מור, מסורות;    141

וביתר דיוק לשאלת מעמדו המנטי )קוסם או נביא(. אין הוא   נוגעת בעיקר לדמות בלעם,  דיכוטומיות פשוטות 
 .  105-104מרבה לעסוק בשאלות הטקסטואליות או בשאלת הערכת הדמות. ראו למשל מור, נביא?,  

קצועיים של הספר )ראו למשל אולסון, במדבר,  התפיסה המבדילה את מעשה האתון חדרה גם לפירושים פחות מ 
154-153    .) 
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ו, התאוריה הדיאכרונית שעמה יש להשוות, ואולי לעמת, את הערכת  הלל   מכלול השיקולים לאור  

בלעם העולה מתוך גישה ספרותית המתייחסת אל הנוסח הסופי, צריכה להיות גישה דיכוטומית  

במעשה האתון להערכת דמות בלעם  מקובלת העומדת בעיקר על ההבדלים בין הערכת דמות בלעם  

ווים מקובלים אחרים בהצעות דיאכרוניות מסוימות,  ראוי להביא בחשבון גם ק  .בשאר הנראטיב

 מהרצף האחדותי.   24-14כגון החרגת קטעי טקסט בתוך כ"ד 

 גישה המאחדת ב משליםביב מעמד ההפולמוס ס 2.4

בגישה   הנכללים  הפירושים  לתת  המאחדתבתוך קבוצת  שיש  נוספת  דיאכרונית  ישנה מחלוקת   ,

המשלים   האם  הדעת.  את  הנראטיביםעליה  לחיבור  בסיס  והיוו  קיים  שירי  ממקור  או  ניטלו   ,

עשויה    לדמות בלעם  גישה ספרותיתכיצד  לבחון    הכרחי כדי  משליםה  מעמד  אפיון?  עמםנתחברו  

 .  סטטקהבבחינת מאפייני  כוללת המצטיירתתמונה הדיאכרונית הל להתייחס 

חשוב זה  נוספיםי  נש מ  נושא  להדגיםראש  .טעמים  כדי  בו  יש  הגומלין    ית,  קשרי  מהיקף  משהו 

. בכך הוא מתקף את הרושם שחלוקה של הפרקים כ"ג וכ"ד לשני מקורות, ולו  הקיימים בטקסט

תצלח. לא  כנראה  וראשוני,  גס  באופן  מ  שנית,  רק  ה  יקשהוא  מעמדו  בלעם    מנטילשאלת  של 

רופא  לבין זו שבנראטיבים. כך, למשל,    משליםבמחקר בין דמות בלעם בלעתים  הבחנה שנעשתה  וה

א.ג.[ יש שוני לעומת    .16-15,  4-3. הכוונה לכ"ד  משלים]ב"בכינויו של בלעם את עצמו  כי    מציין

 142אין כמוהו".   ישראל  נדמה כי אפילו בין בני  ,ייחודיתעומד כאן על דרגה נבואית  בלעם  הסאגה;  

מ לבין    מתח  זההרופא  עליונה  נבואית  דמות  בין מעלה  עירוב של  , הבנראטיבבלעם  עיצוב  מגלם 

תיאור הפגישה באל כ"היקרות" מדגיש  למשל,    .פרימיטיביות- ות שונות, מהן אליליותמנטיתפיסות  

מתבטא  אותו מתח    143אין נביאים זרים נפקדים אלא במקרה.  ש"למרות כל טכסיהם וכשפיהם"

  במידה )  אלילי קוסם  דמות   היא  הסופר  של עיניו  נגד  שהייתה  הדמותנראה בעליל, שבדברי ליוור: " 

משקף    144. "(כאלילי,  עליון  עם  לו   ששיח ,  איש  לתאר  הישראלי  למשורר   בכלל   שאפשר אכן  אם 

של בלעם במשלים ובנראטיב, הערכת הדמות    בין מעלתו המנטית ומתמיד  הטקסט מתח עקרוני  

   . ה להיות שונהאמורבכלל, במשלים ובנראטיב, 

ים  , מוטיבים סמנטיים זהזיקה של התפתחות  קיימת   משליםה  תבין ארבעשהסכמה נרחבת  ישנה  

ובשני    ןבראשו  –"  י ֲעֹקב ל" ו" א  ָר ֹשְ תקבולת "יִ   משליםלוין מציין כי בכל ה  145במארג המילים. ודמיון  

 
 .  28רופא, ספר בלעם,  142
 . 235,  166. ראו גם לוין, פירוש, 30-34רופא, ספר בלעם,  143
 . 100ליוור, דמות,  144
 . 612, 603במדבר, -נקודה זו כבר הוכרה כאמור בראשית המחקר המודרני. השוו למשל בנטש, שמות 145



34 

  דרך   יםפולמוס עמו ומקושר  ים, מבטאבאזכור בלק  יםנפתח   יםהראשונ  משליםי הנש  146פעמיים.

",  ֲאשּוֶרנּו" ו"ֶאְרֶאנּו מופיעה התקבולת "  ברביעיו  ןהראשו  משלב  147. השימוש הבולט במילות שלילה

ובהמשכי בזמן,  נבואית  לראייה  במרחב  פיזית  מראייה  מדורג  יחס    מוצג  פסוקיםה שני    במעבר 

       "(. ָרָאה ", "ִהִביטהשני תקבולת בפעלי ראייה )" משלגם ב .עמיםעל ה ישראלעליונות של 

עשויות בתבנית צורנית     שניה  משל" בָעם ְכָלִביא ָיקּוםו"  ןהראשו  משל" ב ָעם ְלָבָדד ִיְשֹכןהמילים "

השוכב שלכד טרף הארי    דימוי  148. פונולוגית; הן אף קרובות מאוד  ונסובות על אותו נושאדומה  

)כ"ד    משל בומגרם עצמותיו   הוא המשך  9השלישי  ישראל לארי    ושב השני,    משלה  של (  מדומים 

דש" ב ע  ל ֶטֶרף  לֹא ִיְשכ  .  בנכבשמתמדת  מעבר מכיבוש לאחיזה  ". לדעת ליכט, ברמת הנמשל זהו  יֹאכ 

הרביעי    משלהלבסוף,    149. 8בכ"ד    22על כ"ג    השני והשלישי הוא החזרה  משלחוט מקשר נוסף בין ה

ב  םמשלי וכיבוש  התגדלות  של  עתידיים.  עוד    על  ורהבשתמה  שישנהניצחונות  דינמיקה    אפשר 

שני שלוש  ה; ב  "שם הוי"אל" ו  יםמופיע  ראשוןה  משלב  –  הדרגתית גם במספר והתגוונות שמות האל

"אל" אחת    פעמים  הויב;  ה"הויופעם  ו"שדיפעמיים  ה,  " שלישי  ברביעי"אל"  "אל",  פעמיים    "; 

ו"עליון". השיריתעלייה    "שדי"  המליצה  ב  ניכרת   בדרכי  ליבוביץ'  כ"ד  משליבמיוחד  שלדברי   ,

אין    ן הראשו  משל ". היא מציינת שבוף הדמיון "גם בעושר הלשוני, גם במע  םעל קודמיה  יםמאפיל 

ם הללו  מתוך הפרטי  150דימויים, בשני דימויים מעולם החי ובשלישי מעולם הצומח והחי גם יחד. 

מעין אחדות פיוטית ]...[ רצוי    אחדות או"פקעת של זיקות המקנה לכל המשלים   ,נבנה רושם שלם

זוהי   המגמה.  עיקר  של  להם אחדות  ומקנה  בכל ארבעת המשלים  לציין את האווירה המורגשת 

לעמו  אווי יעניק  שהאל  בניצחון  ביטחון  של  ציפייה  ]...[רה  ללא  עצבנית,  דריכות  ללא  ביטחון   ;

  151. לישועה ממצב מעיק, ללא שנאה של ממש לאויב"

  משלה   של בלעם לבלק.  ביחסו הדרגתיות    ומילגרום  , ליבוביץ' אלן  זה מוסיפיםהתפתחותי  למבנה  

ב" ובה מתואר המנטיקן ככלי סביל בידי המלך; בשני  אָ מֹו  ְךלֶ "מֶ   לבלק  נפתח בפנייה ישירה  ןהראשו

ובלעם    –לא מלך אלא בן תמותה רגיל    – ר"  ֹופ ן צִ ה "בֶ , מכונֶ בגוף שלישי כאילו אינו נוכח  בלק מוזכר

 
 )אחר פון גאל( רואה בהשוואת הקבוצות עדות מה לאיחור.  126-127. טים, מואב, 210-211פירוש, לוין,  146
( ובשני  8: "בראשון מצוין כי אי אפשר לקלל את העם שעליו לא זעם ה' )כ"ב  128זקוביץ', שלושה וארבעה,    147

 (". 20-19כי אין ה' חוזר בו מדברו ומהכרזתו על ברכה לישראל )כ"ג  –
זו מבוסס ביסודו על ליכט, במדבר,  התיאור    148 . הנמשל שמציע ליכט בהמשך אינו  10ההתפתחותי בפסקה 

הכרחי, אך הוא סביר ואכן יוצר רצף הגיוני עם תיאורי ישראל במשל הראשון  והרביעית. לתיאור "אחיזה בנכבש"  
דעת מילגרום  ל את  קשה לקבאפשר להציע חלופות קרובות אחרות, כגון ניצול וטבח רב לאחר הכנעת האויב.  

ֵבַע, שכבר כילה סעודתו, שהרי    (128שלושה וארבעה,  )זקוביץ'  ו(  205)במדבר,   כי הכוונה במשל היא לאריה ֹשָ
 מפחיתה מעוצמת התיאור ומשווה לדמות הארי עצלנות מנומנמת.     טענה זו 

למקורות שונים מקבילים,  . מה שנתפש בעיני ולהאוזן ככפילות וראיה  10; ליכט, במדבר,  211לוין, פירוש,    149

 מתפרש בימינו ברגיל כחלק ממארג פואטי כולל, שאינו נוגע למשל השני והשלישי בלבד.  
 . 292ליבוביץ', עיונים בבמדבר,   150
 . 10ליכט, במדבר,  151
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בלעם   –לדעת מילגרום    –אינו מוזכר עוד, שכן  השלישי והרביעי    משלב  152; אף מחלק לו הוראות

עולה בקנה אחד    תיאורה  153. תחשב עוד כלל במלך הזרמינו  עלה כעת למדרגת נאמנו של האל, וא 

הגם   תכני  המשליםעם  ומתרחקים מההתרחשות  ההולכים  ובמרחב.קונקרט,  בזמן  אפשר   154ית 

 .  האל שמות של הגוברת בהתגוונותגם  מגולם בלעם של הנבואית  במעלתו ההתפתחות רעיון ש

הז  יוסברכיצד   הריבוי  בין  ה ?  משליםיקות  שפשוטה  ההבנה  ל  משליםההיא  מקור  שייכים  אותו 

  ח התערבות עריכתית מאסיביתי הנל דרך חלופית להסביר מידה כזו של קישוריות תהיה    155. עצמו

עצמה.   בלתי סבירה מצד  נחוצה, ואף  אינההשערה כזו  .  בשלב שלאחר גיבושה הראשוני של הפרשה

"מאחדים"    קשה שינויים  לערוך  מבלי  כה  טכנית  קצרים  פואטיים  בטקסטים  את  רבים  לשנות 

ומתכתב    המשליםהנראטיב חובר בהשראת  ש  את הדעה   גם אינה הולמת השערה זו  פניהם לחלוטין.  

  ם , נראטיב בהשראתתחילהמאוד ב  ים שונ  משליםהיו ה  לּו  :םהדוקות עם התמות המופיעות בה

הנוכחי הוא שונה ממצבו  בנפרד.    הלז  ה ז  משלים ה  תממילא לא היה היגיון בהתאמ  156. היה אף 

אך רעיון זה כבר    ;הנחה שהטקסט כולו נערך מאסיביתאפוא  חייב  ת  משליםעריכה מאסיבית של ה 

   ת את עקרון התער. הוא כרוך בהכרח בהנחת המבוקש ומפר בבוטּו . נדחה מטעמים מתודולוגיים

  משלים דרגתיות של הלוין אינו רואה בה  .מורכבת יותר  לנראטיבים  משליםהזיקה בין ה  סוגיית

לאחדות הנראטיב  םראיה  המישור    157ים. עם  בין  חדה  הבחנה  נוקט  הצגת  דיאכרונההוא  לבין  י 

הדברים בטקסט, וקובע כי "בלתי סביר בעליל ששירי בלעם נתחברו כדי להתאים לנראטיבים".  

מש הנראטיבים  בקפים  לדבריו,  המופיעות  תמות  של  משמעותיים  וסיגול  שינוי  ,  משליםהליכי 

 
(: "עתה לא יקראנו עוד מלך, כאשר בראשונה, ולא מצטט עוד דבריו,  292כך גם ליבוביץ' )עיונים בבמדבר,    152

 בשמו כאחד האדם יקראנו".  אלא רק 
( טוענת לרמיזה דקה לבלק: "במשל השלישי לא יישמע עוד הד של פולמוס,  292ליבוביץ' )עיונים בבמדבר,    153

בלק נעלם לגמרי ועמו טענותיו, דרישותיו ומזימותיו ]...[ ובלי כל קשר אליו פותח המשל, ורק בסיומו נאמר פסוק  
 ארור'".   – ינו לארר את ישראל והוא אומר זאת בשתי מלים: 'אורריך החורץ דרך אגב גם משפטו של זה שהזמ

. דברי אלן על הדרגתיות מצד היחס לבלק גם במעבר מהמשל  468; מילגרום, במדבר  250-251אלן, משלים,    154

בשתי הנבואות בלק לא נזכר. אך בצירוף הראיות האחרות לממד התפתחותי,   – השלישי לרביעית משוללי יסוד 
 הכללי נראה משכנע. הרעיון 

( נמנע מלקבוע מסמרות בשאלה אם מוצא המשלים הוא באוסף אחד. נראה כי הוא  27-29רופא )ספר בלעם,    155

אוחז בדעת מובינקל שיש להבחין בין נבואות כ"ג לנבואות כ"ד על בסיס נוסחאות הפתיחה בצמד השני וההבדל  
-212( ולוין )פירוש,  10-9,  במידת הזיקה בין שני הצמדים לנראטיבים הסובבים אותם. ניכר כי ליכט )במדבר

ר בין ארבע הנבואות, וביניהן גם לממד ניכר של התפתחות. ראוי לציין שכל  ( מודעים יותר לעוצמת הקש211
השלושה כתבו לפני פרסום פירושו של מילגרום, שבו הציע הרבה תימוכין נוספים לממד התפתחותי המתקבל  

 .     129-126מהדברים כבר העלה זקוביץ', שלושה וארבעה, בקריאת הנבואות כסדרן בנוסח הסופי. אולם חלק 
  ת ו סותר   –  ברצף מעיקרה    חוברה  שהפרשה  או  קיים  נראטיב  עבור  חוברו  שהנבואות  –האפשרויות האחרות    156

( חילק את המשלים לשלוש שכבות; שיקוליו אינם משכנעים ויסוד  211-200ויטה )ברכות,    .וביה  מניה  זו  השערה
היא עדות לתוספת מאוחרת; אך המילה משתלבת בפשטות בהדגשת    23, לדידו 'כֵעת' בכ"ג  חלקם בטעות. למשל

 .  7-6על ריבוד כ"ד   427של אופי גילוי הדעת האלוהי לישראל, שהוא ישיר ומיידי. והשוו ון סטרס, חיי משה,  
מניח בפשטות שהובאו  (. הלה מציין את הגוון הארכאי של הנבואות ו6-7זו גם גישתו של אלטר )בלעם והאתון,    157

 בשלמות בנראטיב, בין היתר כדי לשוות לכתוב סגנון עתיק.    
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ה  158מנקודות מבט אחרות.  תכני  לצד שמות האל  משליםניתוח  לוין  םבה  מגוונים ה ,  , מביא את 

י פולחן אל, האלוהות המקומית  בחוג  שמקורם  טיות אלו הן משלים עברייםכי יצירות פואלמסקנה  

ים כולם  תייחסשבה השמות השונים מ  יהוויסטית  תפישהלפי  פורשו מחדש  אשר    באזור עבר הירדן,

  בה   מוצא  שאינך  ,לעילא  מונותאיסטית  יצירה   –  לנראטיבים  בניגוד  זאת   אלוהי ישראל האחד.ל

, הממחיש  ות באופן ניכרינבוא משנים הנראטיבים את התמות ה   כיצד  159. 'ה  ושם"  אלוהים"  אלא

ה שתי  את  של  במוצאן  להבד  ?הסוגותהבדל  האלוהייםמעבר  השמות  בשימוש    משלים ב  לים 

  160: של לוין ראיותיו אלהדומה כי  ,ובנראטיב

   161.ונו של ה', ולא רק כמי שמחויב לדבר" בפי בלעם מציגות אותו כנאמֱאֹלָהיהמילים "ה' ( 1

לא כל ידיעה ודאית:  באקראי, ל  השלישי בלעם מקווה לזכות להתגלות   משלהקודם לבנראטיב  (  2

ה ה" י ִיָקר  ה  'אּול  ר מ  ִני  ִלְקָראִתי ּוְדב  ִיָקר ֱאֹלִהים(, " 3)כ"ג    "י ְרא  " )כ"ג  ְוָאֹנִכי ִאָקֶרה ֹכה(, " 4" )כ"ג  ו 

  בפיו,  שם דבריםוא הה ה'  עד כאן. (2-1)כ"ד  מתברר לו שה' מרוצה מברכותיו ויפגוש בועד ש –( 15

  .נעזר בנחשים, כאן הוא זונח אותם  עד כאן הוא  נחה עליו;  רוח אלוהיםכאן 

נובעים  3 אפקטיבי  עין  קשר  אחר  בחיפוש   ]...[ התמרונים  שכל  ספרותית  מבט  מנקודת  "ברור   )

  162. המחנה הישראלי" לנוכחה ירָא ה בו אנו קוראים כי בלעם מוכ מפסוק השירה, ש

מהפועל  קב"ב, אך כנראה גם    פעלי קללה מן השורש אר"ר פועל מהשורשלצד    יםמשמש  משלים( ב4

 163שבע פעמים. , אר"ר הפועל קב"ב בלבדקב"ה. בנראטיבים משמש לצד 

כיצד,  בפועל לראות  שה  קשה  הטענה  את  הללו  ההבחנות  לכתיבת    משליםמחזקות  בסיס  היוו 

נכתבו  הנראטיב "ה'    ולא  בלעם  הצהרת  מנוגד  "  ֱאֹלָהיעמו.  כביטוי  לוין  בעיני  לתפישה  בולטת 

דבר תלוי בתאוריה שלו ולא מצטרף אליה  האיסטית המגולמת לדידו בחומר הנבואי, אך  הפולית

הטענות בדבר תלות  בהמשך תוצג דרך פירוש חלופית המתיישבת היטב עם חומרי הפרשה.    ;יהכראָ 

  10-9תכני כ"ג בלצורך הקללה שינויי המקום  ושל  3תכני כ"ד עם בשל הפרקטיקה הנבואית של בל

הדעתומתקבל על  סיגול  ת  או  לחספוס  סימן  כל  אין  אך  לבכיתמט ,  יש  מדוע  ברור  לא  תל.  ות  ר 

בלעם שב ומנסה כמנטיקן זר, עד שהוא    –סיפורית פשוטה  - ניםתלות סיבתית, פְ על פני  ספרותית  

 
 . 210לוין, פירוש,  158
 . 234-ו 225, לעיקרי מסקנתו ראו  217-234לוין, פירוש,  159
. אפשר שחלק מהנקודות הללו לא יועדו בידי לוין להוות ראיות ממש לעניין זה, אך הן  234-237לוין, פירוש,    160

 ואחרות לא נמצאו.   –אות בהקשר הדיון  אלו המוב
 . 234לוין, פירוש,  161
 . 236לוין, פירוש,  162
 . 236לוין, פירוש,  163
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בלק שומע את  ;  (3אז הוא נפקד כנביא )כ"ד  ש  (2רצון האל )כ"ד  משתכנע שאין סיכוי לשנות את  

לצמצ(10-9)כ"ג    התפעלות בלעם ומנסה  ישראל  שימוש  .  ּהמ, חושש מההשפעה של מראה מחנה 

שורש נדיר המופיע בשירה ויעשה בו    במשקלו הראייתי. סביר שמחבר יאמץשורשי הקללה דומה  

וכיח התבססות על שירה.  לא מבנראטיב  מוש  שיעצם האך  שימוש בנראטיב שהוא מבסס עליה,  

 יב אינו מעלה או מוריד בהקשר זה.  ה בשירה אך לא בנראטקב" הימצאות וריאנט 

משכנעת   "קסמים"  שמעלהטענה  המילים  של  הרופף  למעמד  נוגעת  ,  בטקסט  ו"נחשים"  לוין 

  ות תחיב  שאלו  –   לשיטתו  בהתאם  –  להציע  אפשר.  נוכריים  מנטיקנים   של  סממנים  המציינות

טענה זו מצטרפת לשני עמודי התווך    .23  ג"כ   בחומרי  המשתמש,  המחבר  של  במקצת  מלאכותיות

כתוצר של הבדלים    לנראטיבים   משליםהבדלי שמות האל בין ה ההסבר ל  (1  164תו: גישהעיקריים של  

אי הסבירות האינהרנטי בעיניו ששני  (  2  165; אם כי לא חפה מקשיים,  תעניינ מ  תאוריה  –  תאולוגיים

 
נקודת חוזק משמעותית של דברי לוין הוא עיגונה של התאוריה שלו בהשקפות המקובלות בעניין רבות מן    164

( כי "במגבש מואב  420קויפמן )תולדות ]כרך ד'[,  הנבואות על הגויים, ובפרט הנבואות על מואב. כך למשל מציין  
לח אנו מוצאים בשנויי סדר ונוסח  - דמשק יש קטעים שלמים, שאנו מוצאים אותם בספרים אחרים. מ"ח, ה, כח

י,  -כט. )במ"ח, מה הובלעה מליצה מבמ' כ"ד, יז(. מ"ט, ז-מו אנו מוצאים בבמ' כ"א, כח-ט"ז. מ"ח, מה-ביש' ט"ו
ח. ]...[ הנבואות הללו הן אוסף של נבואות עתיקות, שנאספו בימי  -בשנויי סדר ונוסח בעוב' א  טז אנו מוצאים-יד

מו מעיד על מקורן של נבואות אלה: שירת המושלים. ענינה ]...[  -ירמיהו והורחבו ועובדו ]...[ הקטע מ"ח, מה
הדו  במשך  אלהים.  לדבר  ונחשבו  לדור,  מדור  התנחלו  המושלים  שירי  העמים.  הקרקע  קורות  מן  נתקו  רות 

ירמיהו הצעיר, ה'נביא    ]...[ ]...[ הם היו חלק מן ההשכלה הספרותית בישראל.  ההיסטורי של זמן התהוותם. 
לגויים', גם הוא ידע ספרות זו והשתמש בה. בכ"ח ח הוא מזכיר נביאים שהיו לפניו 'מן העולם' ונבאו 'אל ארצות  

' ]...[ ברור שהוא ידע נבואות עתיקות על ארצות וממלכות, מימי  רבות ועל ממלכות גדלות למלחמה ולרעה ולדבר
 . 82-81סיחון ובלעם ועד הנה'. וראו גם אופנהיימר, נבואה קדומה,  

( טען יפה כי בררת המחדל הפרשנית ביחס לשמות אלוהיים המופיעים בתקבולות  347-353מויר )מחקר,    165

והרי במזרח הקדום קיומם של שמות רבים לאל   –פואטיות צריכה להיות שמדובר בשמות שונים לאותו אל עצמו  
ניכרים גם בבירור בנראטיבים של במדבר כ"ב וחילופים אלו  בין ה' לאלוהים    – כ"ד  -אחד הוא תופעה רגילה, 

; ביתר קיצור  364-357, ובפירוט רב, כולל הסברים משכנעים לשימושים ספציפיים בשמות אלו,  354)מחקר,  
. כאמור נראה לדחות את דעת פון פקוזדי, עריכה, המבחין כאן מופעי "אלוהים"  333למשל גויוט, נבואת בלעם, 

ע מדי  ספקולטיבית  כן  דמונית;  לישות  לפולחן  המתייחסים  בלעם  את  הקושרת  ]אמביוולנטיות[  לוצקי  מדת 
שימוש   מפקיעה  אינה  דומים  לשמות  ביחס  עלא  דיר  בכתובת  הניכרת  הפוליתאיסטית  המגמה  האשרה(. 
למחבר   לוין  שמייחס  זו  כמו  ממש  שבמקרא,  במשלים  אחת  אלוהות  אותה  לייצוג  שונים  בשמות  סינקרטיסטי 

בניגוד    – ל להסביר את הגיוון הרב בשמות האל המופיעים במשלים  האלוהיסטי של עיקר הנראטיב. אפשר בנק
הן בצרכים הפואטיים בשינוי האברים בצלעות התקבולת, הן בצורך של המחבר לבטא הדרגתיות    –לנראטיב  

של עלייה במעלות הנבואה באמצעות הוספה הדרגתית של שמות שונים לאל הנגלה. אמנם, קשה לקבל את  
כי "המשלים חוברו עבור הנראטיב ]...[ ללא הנראטיב, המשלים הפואטיים יהיו    – המצטטו   ומויר  –דבר מילגרום  

(. המשלים  355-354חסרי היגיון, ואי אפשר יהיה להבין את כל רמיזותיהם לאישים, אומות ומאורעות" )מחקר,  
מה המסוים בנראטיב  ודאי היו תלויים במסורת קודמת כלשהי, אך אין פירוש הדבר שלא יכלו להתקיים ללא גילו

-שבפרוזה המקראית כולה לעולם לא נוקט המחבר הכלבצורתו הנוכחית. לגופו של עניין, יש להביא בחשבון  
  18יודע בשמות אל, שדי או עליון בתיאור "אובייקטיבי" מטעמו )החריג הבודד 'אל עליון' בבראשית י"ד  

זו מספיקה כדי להכריח את דרך השימוש  . עובדה  מלכיצדק(  –מבטא בדרך עקיפין את עמדתה של דמות  
בשמות האלוהיים בדיווחי המחבר שבנראטיב. אשר לשימוש בפי הדמויות, סביר להניח שאם היו שמות אלו  
אפילו רק ניתנים בנראטיב בפי בלעם הנוכרי, היה הדבר מועד להתפרש בעיני הקורא כאילו לא אלוהי העברים  

וף, לפחות בפרק כ"ב ניתן לבאר ללא קושי את דפוס השימוש בשמות  הוא הנזכר כי אם אלוהות אחרת. סוף ס
מבליטה את העדר הזיהוי של    20-2האלוהיים. הסדירות של שם ה' בפי בלעם ושם אלוהים בפי המחבר בכ"ב  

היא בהשראה אסוציאטיבית של השימוש    31ובכ"ב    28בלעם בין השניים, ונקיטת שם ה' בפי המחבר בכ"ב  
הק בביטוי  כ"גהתדיר  בפרקים  המעורב  השימוש  האתון.  במעשה  ה''  'מלאך  ביאורו  -בוע  על  לבוא  עשוי  כ"ד 

אך אפשר שהדבר    (57-55; והשוו רודולף, אלוהיסט,  40-37,  במונחים דיאכרוניים, כדרך שגרס רופא )ספר בלעם
ד מויר )מחקר,  אינו הכרחי. ברוב המקרים יש מניעים ספרותיים ספציפיים ומשכנעים לבחירה, שעל חלקם אף עמ

היקף  364-362 משייפרש  זה,  מחקר  בהמשך  עוד  במשלים תתבאר  דווקא  ועליון  שדי  אל,  השמות  נקיטת   .)
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, אך  מסויםמן הסוג הספרותי משקל  זו  לטענה    . ידו של אותו מחברהסוגים הספרותיים ייצאו תחת  

    166.המחקר קשה לדבר במונחים נחרצים לאור המחלוקת בעניין בספרות

ברצף    יםניכרי  ממד ההתפתחותזיקות הפנימיות וה שה  מדגישמילגרום  העמדה שמנגד.    תיבחןעתה  

להביא בחשבון את האפשרות    יש"אפילו אם    :כמקשה אחת  משליםשל הנראטיבים וה המסורג  

אפוסים מובחנים על אותו נושא, שהותכו בשלב מאוחר  והנראטיב היו במקור נפרדים,    משליםשה

בכ ונעשה  מושלם  כה  ההיתוך   ]...[ יחיד  עורך  בידי  ניתנים  ייותר  אינם  שהטלאים  רב,  כה  שרון 

אך ניכר  ,  אמנם לא מכריע נחרצות שהמשלים נכתבו יחד עם הפרוזה  מילגרום  167. "חנה עוד להב

  22כ"ג    נוספים  הרצף ותו לא. על אלו  את אחדות לזכות לוין ממחישות שהובאו  4-2ראיות שבעיניו  

באמצעות ייחוס    ( 11,  5כתהליך סתמי בפי בלק )כ"ב  קנים" את תיאור יציאת מצרים  ה"מת    8וכ"ד 

)"  משלמה  168המפעל לאל.  ָלָקְחִתי השני  ְך  י ה"בלעם ש  למד"(  ָבר  ינ  ְבע  ֶאת  'טֹוב  ְך  ל  ְלָבר   169".ִיְשָרא 

ֱאֹלִהים" רּוח   ָעָליו  ְתִהי  )כ"ד  ו  בלעם  קפיצה  ל  מתאים  (2"  של  הנבואית  במעלתו    משל בהניכרת 

ל ה"מסופר   (31  ב"במעשה האתון )כ  השלישי והרביעי. ְיג  י ִבְלָעם   ֶאת  'ו  ינ  י  לּובלעם "גְ   16, 4ובכ"ד    "ע 

ָתה ִנָצב ִלְקָראִתיבסדרה. "  ים הסופייםבשני המקרים הביטוי מופיע באבר   –ם"  יִ ינ  ע   ְעִתי ִכי א  "  לֹא ָיד 

ת ֶעְליֹון( עומד בניגוד ל" 34)כ"ב   ע  ע  ד  י ְרא  הבחנת  גם  ן ולצי   ה ראוי  אולי  170(.16" )כ"ד  ֹיד  שמידט כי "ו 

ל  ה ֹטבּו ֹאָהֶליָך י ֲעֹקב 2ִלְשָבָטיו" )כ"ד שֵֹׁכן  ֶאת ִיְשָרא  נֶֹׁתיָך( מתכתב עם "מ  כְׁ ל" )כ"ד   ִמשְׁ    (. 5ִיְשָרא 

בלק, שתסכולו   של  בתגובותיו  גם  בברכות משתקף  ההתפתחותי  כי הממד  ציינו  ואחרים  אלטר 

  171: אחדות , בתוספותםהדברי הנה .המבוטא הולך וגובר

 
החומר האנלוגי המקשר את פרשת בלעם לקטעים רבים בברכות האבות, ותתברר זיקתו למימוש ברכות הזרע  

ת כאיוב ותהלים, כמעט בלעדית בקטעים  והארץ. לפחות "שדי" ו"עליון" מופיעים, מחוץ ליצירות פואטיות מובהקו
במשלים   בשימושן  לראות  יהיה  ניתן  כראוי,  הקשר  משיבוסס  האבות.  על  האלוהית  בהשגחה  הקשורים  אלו 
בעניין   לוין  של  גישתו  על  נוספת  לבקורת  הפרימורדיאלית.  הברכה  למוטיב  הקשר  להידוק  נוסף  כלי  בפרשה 

 .      253-251השמות האלוהיים ראו לי, בלק,  
ָשלֹו ( סבור שביטויים נבואיים חריגים כגון " 34-35,  28-29כמו לוין, רופא )ספר בלעם,    166 ך ", "ַוִיָשא מְׁ " ואת  ִאיָעצְׁ

ַלֲחכּו  הדימוי "  ֹחְך ַהּׁשֹור ֵאת ֶיֶרק ַהָשֶדה ]...[ַעָתה יְׁ " שאב המחבר ממקורות שיריים. הוא מדגים תופעה זו של  ִכלְׁ
(. מנגד תצויין  46)שם, הערה    13-12ראטיב, מעבר לציטוט הישיר ממנו, גם ביהושע י'  השפעת המקור השירי בנ 

( שטען בצדק נגד הנטייה לראות בפרוזה ובשירה שתי סוגות נפרדות לגמרי, ולהחשיב  181עמדת קוגל )רעיון,  
ולהאוז כזכור,  אבודים.  שיריים  מקורות  על  להסתמכות  ניצחת  כראיה  בפרוזה  פואטיים  מובינקל  מאפיינים  ן, 

 (.      E-ו Jואחרים תפסו את צמדי המשלים בפרקים כ"ג וכ"ד כחלק מקורי מסביבותיהם הטקסטואליות )
 . 468מילגרום, במדבר,   167
 .  200,  מילגרום, במדבר 168
 . 201מילגרום, במדבר.   169
. מילגרום אינו מסביר במפורש כיצד מתיישבות זיקות אלו עם היות מעשה האתון  192מילגרום, במדבר,    170

תוספת שלמה מאוחרת, לדידו. עם זאת, לאור דעתו כי במקור סּוָפר מעשה האתון על מישהו אחר, יש לשער  
ל הטקסט. והשוו למשל  שהיה תולה את קווי הדמיון המסוימים הללו בסיגול נוסף של המעשייה המשורבבת א 

 .      102קייזר, קדוש,  
 .  18; בלעם והאתון, 124-126ראו אלטר, אמנות,   171
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ְך" (1 ְכָת ָבר  ר  ה ב  ְחִתיָך ְוִהנ  י ְלק    עירוב ראשוני של פליאה  ציג( מ11" )כ"ג ֶמה ָעִשיָת ִלי ָלֹקב ֹאְיב 

ְחִתיָך  . מרקם המילים "וכעס כעין תחושת עוולה ְך]...[  ְלק  ְכָת ָבר  ר  לבלק  " חוזר כתגובה  ב 

ְך לָקְחִתיהבא )" משלב   172.ולא בלק  חֹוָק היינו, ה' לְ  –, הקובע שבלעם נלקח כדי לברך "(ָבר 

ם  ג ם" (2 ֶבנּו ג  ְך לֹא ְתָבְרֶכנּו  ֹקב לֹא ִתקֳּ שיעורו, כפי שנטען לעיל, "אם אינך מקלל  (  25)כ"ג "  ָבר 

ר ה  ֲאֶשרכֹׁל  מתגובת בלעם: "גם  וההיבט ההתפתחותי ניכר  ,  לפחות אל תברך!" ב  ֹאתֹו    'ְיד 

ר  ְבִפי  'ֲאֶשר ָיִשים ה", לעומת "ֶאֱעֶשה ב  מבטאת   מילה 'כל' ה(.  12" קודם )כ"ג  ֹאתֹו ֶאְשֹמר ְלד 

  .יכול להלך בין הטיפות ולהשתדל לפחות להימנע מלברך שבלעם התנערות מטענת בלק 

ר" (3 ִיח  ף ָבָלק    ו  ִיְסֹפק ֶאת ]...[  א  ָפיו  ו  יֹאֶמר ָבָלק ֶאל]...[    כ  ְכָת   ו  ר  ה ב  י ְקָראִתיָך ְוִהנ  ִבְלָעם ָלֹקב ֹאְיב 

ָתה ְך ֶזה ָשֹלש ְפָעִמים ְוע  ח  ָבר  ספיקת   .בלעם את הסאהכבר  כאן הגדיש    –   "ְמקֹוֶמָך  ְלָך ֶאל   ְבר 

את שלמות מעשה   ציין" הטיפולוגי מָשֹלש ְפָעִמים "  (,15תסכול ויגון )איכה ב'  מבטאת  הכף  

ח ְלָך "כי    נראההברכה.   עקיצה ממורמרת. בדמיון  משגר    הוא  –  זעםביטוי  רק    אינו   " ְבר 

ח'הצלילי בין    173" !מעין זה  עשה –אם אינך יכול אלא לברך " ,בלק ו רוטןמ כ 'ְךר  בָ 'ל'  ְבר 

 בדומה לכך מתפתחת גם מידת הכרתו של בלק באלהי ישראל: 

 . (17מכיר בלק כי בלעם מדבר את דבר ה' )כ"ג  ןהראשו  משל לאחר ה (1

ָהֱאֹלִהים " (2 י  ינ  ְבע  ר  ִייש  י   של  האוטונומי   רצונושל    ברלוונטיות  ראשונה  הכרה  מבטא"  אּול 

ֹבתֹו : "זאת  ובכל,  למתרחש  האל . בד בבד, בלק נמנע  בבלעםלדידו גם    תלוי  הדבר  –"  ְוק 

ל    ֶאתכעת מלווסת את היקף ראיית העם, ואכן בכ"ד לומד הקורא כי בלעם רואה " ִיְשָרא 

ִלְשָבָטיו ן  ולא את  היינו,    –"  ֹשכ  בלבד.  את    כולו  מהקצהו  על  למדדבר  זקוביץ',  כדעת   ,

 174. היחלשות השקפתו המכאניסטית של בלק בעניין התנאים להצלחת הקללה

  (. 6bכ"ב  ( הן על בלעם )37)השוו כ"ב  עצמו " מכיר בכוח האל הן על בלק  ִמָכבֹוד  'ְמָנֲעָך ה" (3

להתפ  וב  תחותמעבר  בנראטיב  מוטיבים  של  וההדדית  ספרותיים  אמצע   ,משליםהמתואמת  ים 

ש את  קושרים  ספרותיים,    כגון  ,טקסטב  ותסוגה י  תאחדים  ומבנים  לעילשחזרות  קצת  ,  נזכרו 

הוקדשו בספרות  משתנה   המיד  ה לאחדים מהם  בבחינת  ידובר בארוכה    ובאל  175. של תשומת לב 

 
אמנם, הגיית 'לקחתי' כאן מסופקת, ואין ודאות שדווקא הצורה ַהפעילה היא שכּוונה כאן. אף ייתכן שמדובר    172

 להלן.  280-279-ו 223-221ראו דיון ומובאות בעמ'   –בעמימות מכוונת 
הטוען כי מעייני בלק נתונים כעת למניעת ברכה נוספת. אך בלק לא    127ו זקוביץ', שלושה וארבעה,  השו   173

ַרח" נימה של דרישה המהולה באיום. מבקשו  "   כי יברח" )כדברי זקוביץ' שם(; ל"בְׁ
 . 127זקוביץ', שלושה וארבעה,  174
 .  430-847;  272-320; מויר, מחקר,  44-73וורד, הגדרה,  בהקשר זה ראו למשל   175
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.  25ד  כ"-35וכ"ב   21-2כ"ב  במרקם הלשון  :  כללית  עוד ראיהין  ויצתלעת עתה  הגישות הספרותיות.  

את העין    ים( צדעשרה פה  ;ארבעה עשר)  ב "קבמעבר למופעי  ידוע.    משליםשל ה  פואטי המשלב ה

ָשב ם  (פה  ייםשנ ,  מופעיםארבעה  )   תֹוֲעֹפת,  (יחידאי)  עב  רֹ (,  יחידאי  התפעל  בנייןב)  ִיְתח    פעמיים )  ְשתֻּ

ה(, פועליים מופעיםשלושה ) םר  לג  (, יחידאי  דקל גזעיכ) יםלִ חָ נְ (, פה ֲחז  (,  פה שניים , פעמיםארבע  ) מ 

ָשה ושימושי לשון    ה של מילים נדירותפיפות חשודצ  גם בנראטיב   (.פעמיםשלוש  )  יצִ ו  (פה  פעמיים)  ְיר 

  תיעוב   ובןקו"ץ )במ, כולם בשירה(,  פחד  ובןבמ  מופעי פועל  אחד עשר  3נוסף על כ"ב  גו"ר ):  חריגים

)שבע    'א משל"שנ'   (,פעמים  שמונה)  פסגה, (בשירה  פעמים  שלוש   4נוסף על כ"ב  ( לח"כ )פעמים  תשע

, כולן  פעמיםתשע    עודהיחיד  בצורת  )  פישֶ   ,(פעמים  תריסר)  ְיִשיֹמן (,  בשירה  ארבע  פעמים פה, עוד

)יחידאי(,  ,(בשירה להודיע כנראה  , יע"ץ )במשמעות  (פעמיםשמונה  )  לספוק  הביטוי להשית פנים 

  177.(כאןם ; אפס במשמעות אך )פעמיי(השירבנראטיב ובשתיהן כאן , )פעמיים שח  נ   176;(פעמיים

מהחריגֹו הרבות  הולשוני ת  הפרשה  את  המאפיינות  מכוונים,  צגות  כארמיזמים  רנדסבורג  בידי  ו 

כי    בצדק  נו טעורנדסבורג    מוירנוסף על כמה מהצורות שנזכרו כאן,    178מויר.   אצל  נשנתהשטענה  

ה  "עִ   חריגההמורפולוגיה  )כ"ב  ה  מָ של  ו"12ם"  יֶהם(  ְצֹמת  )כ"ד  ע  הארמית8"  מן  שאולה  גם  (  וכן   ,

הדקדוקית ב"  האנומליה  כיווץ  )כ"ג  ֲאָרם  ִמןבהעדר  ארמיזמיםכן,  א  179.( 7"  להסביר    כאלה  יש 

לחקות את אורחן    השנועד(  style switching)  "שינוי סגנון"באסטרטגיה ספרותית של    כהצעתם,

רים' ו'גבעֹויםמשכנע מויר    דברי לא כל    ךא  ;זרותה  ורבען של הדמויות ת'  . התקבולת הפואטית 'צֻּ

 180דווקא;  , ורווחת בשירת אוגריתרגילהר' ו'גבעה' בעברית המקראית ה הרגיל 'הָ חורגת מהצימוד 

דיר  של    םעלּוניב ה, ומופיעה בהקשר דומה ב לפיניקית  דווקאאופיינית  החריגה  ל'  ע  'פָ ש  מודה  מויר

שלושה מקומות על  עוד ם שבמקרא נסובה רק כאן וב אֻּ . נְ (DAT 1:5 –עלא )"ולכו ראו פעלת אלהן" 

( ואכדית  en-maבאבלאית )  יה המשוערותמקבילות   ;(1; משלי ל'  2; תהלים ל"ו  1)שמ"ב כ"ג    אדם

 
ו'    14'  י  דניאל  לעניין יע"ץ השוו  176 במיכה כנראה מיוסד על פרשתנו או גרסה אוראלית של    . הפסוק5ומיכה 

הסיפור שהכילה חריגות לשונית זו. אשר לנשיאת משל, הפועל המצטרף למשלים שבמקרא דרך כלל אינו דווקא  
או מש"ל.   דב"ר  אמ"ר,  אלא  המתבטנש"א,  הפיזית  ב"פעולת ההתכוונות  ֶאלאת  ָפָניו  ַוָיֶשת  ָבר  )כ"ד  ַהִּמדְׁ  "1  )

רק   מופיע  הוא  דומים  נבואיים  בהקשרים  פנים.  לשים  הקרוב  הביטוי  באמצעות  במקרא  כלל  בדרך  מתוארת 
 (. 2; ל"ח 2; ל"ה 2; כ"א 17; י"ג 2ביחזקאל )ו'  

היא בצירוף 'אפס כי'  מופעי המילה, לרוב תתפקד כשם עצם. בין מופעיה כמילית יחס דרך המלך    44מתוך    177

 .  BDB ,217; 350; 337ורק בפרשתנו המילה מתפקדת לבד פעמיים כתואר פועל של הגבלה. ראו גריי, פירוש, 
 . 14-189, מחקר, ; מויר169-171ארמיים,  רנדסבורג, קווים  178
ֵרי ( כי " 93-94במיוחד  ,  88-94. יש לעיין עוד בטענת מויר )מחקר,  163-165;  83-89;  77-80מויר, מחקר,    179 "  ַהרְׁ

( הוא ארמיזם מכוון. טענה זו מתבססת על ההכרה הבלשנית כי הכפלה בצורת הרבים בגזרות העלולות  7)כ"ג  
שימשה תדיר כאמצעי השלמה לפועל השלם בארמית, על דרך הסגוליים. הדוגמאות לכך בעברית המאוחרת  

, ואף יש לחשוד  9ראו דברים ח'    –מים מוקדמים מכוונים  אכן רבות, אבל לא ברור שהתופעה בלעדית לה ולארמיז
 כי צורת סמיכות זו משמשת כמטבע שירי קבוע. הטענה בעניין 'הררי' סבירה אפוא, אך אינה מוחצת.  

 . 8השוו מורג, עיונים,   180
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(ma-um )  לארמית זיקתה  הודגמה  ולא  בחופשיות,  כך  במ  181. מתפקדות  להסתפק  יש    ּה ובנכן 

י' )כ"ג  של    ומקורּה ם, ולכפור במקור ארמי ל(18'ָעד  בסופו    182.בהעדר ראיות מוצקות  יםלִ חָ ולנְ   ְשתֻּ

המכֻּ של   סגנון"  "שינוי  לצד  כי  הוא  המתקבל  הרושם  המחבר,  וָ דבר,  בהשקפת  המייצג,  לבליל  ן 

שלאו דווקא משרת    פיוטיסגנון    נראטיב ובמשלים כאחדב  נקט, נ של מזרח עבר הירדןים  ניבארמית ו

פנים', ספ "לח)  זותכלית ספרותית   'להשית  גו"ך,  'שפי', יע"ק,  ב'  , ץ"ר,  וכן  ֶאֶפסהשימוש החריג   '

' בצורות  היחסה  ִצֹפרשרידי  ְבֹער'ו'  ְבנֹו  שאלה'ְבנֹו  להצגת  שלא  'מה'  הדבר    183(. ,  הכללי,  בחשבון 

ו יד אחתהראשונים  המשלים  שלושת  מחזק את הסברה שהנראטיבים  ביצאו תחת  ניגוד לדעת  , 

הנחתו   שלפי  של הפרשהל  אישוש-ֶיֶתר מויר,  במציאת    תפישה מאחדת  מכוונים    ארמיזמיםתלוי 

על    בפועל,  184.רבים לאורך חטיבות שונות בפרשה סביר שמחבר מאוחר המעוניין להוסיף משלו 

וֶ ו  ,בולטיםו  פשוטים  י ייחוד זריםו קוטקסט קיים יהא די עירני להבחין ב נופך דומה    יות ולתוספה  יש 

לסגלן למקור בכדי  כך הדבר  לא  אותִמ -גוונישל    ניואנסים.  בתוך  אגב    ושלב  הננקטים  דיאלקט, 

נקודה מעניינת שזיהה    תצויןבעניין זה    .אורחא ומטבע הדברים קשים יותר הן לזיהוי והן לחיקוי

מופיעות תמיד בסמוך לעיצור    –בנראטיב ובמשלים כאחד    –בפרשה    ב"עשר לשונות קבגרסיאל:  

 
לו  דווקא, או אפי בדבר ארמיזם  (  94-97)מחקר,  סברת מויר  'גבעה' אין סיבה לקבל את    –במקרה של 'צור'    181

יצירה הגדושה    –(  8; כ"ד  4'צור' דווקא באיוב )י"ח    –בנקיטת 'הר'    קלהיש ראיה נגדית  בדבר שינוי סגנון מכוון.  
מעמדה הראשוני של הטענה חלש יותר, שכן לפיה המחבר הניח היכרות    , אך חשוב מזה:חריגויות וארמיזמים

ממלכות המזרח, ועוד הניח יכולת של הקורא  של הקורא עם וריאנט מסוים ביותר של מטבע לשון שירי הנפוץ ב
להבחין וריאנט זה מווריאנט דומה מאוד הרווח יותר במילייה המקומי, וכל זאת בעוד המילה 'צור' עצמה משמשת  

(. טענה נוספת שקשה  22-21; ל"ג  6גם בלקסיקון היהודאי במשמעות שאולי אינה זהה, אך קרובה )שמות י"ז  
ָשִרים "מנטי של  זיהוי התוכן הסלקבל היא ש ִשי מֹות יְׁ מהווה  עם 'סופיה טב', ברכה מצויה בקטעי הגניזה,    " ָתֹמת ַנפְׁ

, מתקבל על הדעת  נעשה בידי קיסטר כהשלמה לדרכי הקללה בכתובות ֶנראבארמיזם מכוון. הזיהוי עצמו, ש 
ראו מויר, מחקר,    .רמיסמנטית, אך בהעדר מקבילה ארמית ברורה אין הצדקה להניח שמדובר בחיקוי של סגנון א

ֻאם' נראים דברי רנדסבורג, המדבר כאן ביתר זהירות על דיאלקט צפוני  והדיון המפורט אצלו. אשר ל'  122-111 נְׁ
מחקר,   מויר,  ראו  הלבנון.  וממלכות  הירדן  עבר  של  הלשוני  המרחב  מן  איזוגלוסות  טענות  147-140המכיל   .

'מלכ נוגעות למשל למילה  יותר לארמיזם  כ"ד  מוצקות  )במדבר  לעברית ארכה מאות שנים  7ות'  (, שחדירתה 
-88ומקבילה להשפעה הגוברת של הארמית, כפי שהודגם יפה אצל הורביץ ואחרים )הורביץ, עברית מאוחרת, 

ואילך; והשוו עבודותיו של רנדסבורג, שגם בכך מסתמך עליו מויר בכבדות   12; דרשר, עניינים מתודולוגיים, 79
 (.   186רמיים,  למשל: קווים א  –

 plurale tantum-( *'עדוִתי' )ביחיד( כ10-12; השוו מורג, עיונים,  122-133לעניין 'ָעַדי', פירוש מויר )מחקר,    182

ואין ראיה מספקת שהיא    –)דוגמת רחמיי( ספקולטיבי מדי   זו תופעה לשונית שכיחה בעברית המקראית  אין 
שהרי הטקסט לא היה מנוקד, וכן בכתובת ספיר שעליה נסמכים  עשויה להתקיים במילה זו כארמיזם נהיר לקורא,  

משמען, כפי   13ומל"ב י"ז   3סומר משמעה ברית דווקא, בעוד צורות פועליות כבבראשית מ"ג  -מויר, מורג ודופון

גרסת השבעים   את  נבכר  אם  אזהרה.  מורג,  עם  (μάρτυςשמודה  לטעון  מוטב  וכן בארמית של הפשיטתא(   .

אולברייט וגבירץ לשיבוש ההגייה בנוסח הטברני )במקור ֵעִדי(. ואולי עדיף התרגום האינטואיטיבי 'לי' על סמך  
ֻתם. לעניין '11איוב ל"ב  ָחִלים', להפניות ולדיון המלא עיינו אצל מויר, מחקר, שְׁ    .   155-141' ו'נְׁ

מויר, מחקר,    183 עוד:  ראיות  169-117לדיון בחריגויות הלשוניות האמורות ראו  די  , המסתפק במסקנה שאין 

(  181ולוין )פירוש,    104להחשיב את 'מה' ואת החריגות ב'בנו בער' ו'בנו צפור' כארמיזמים. סיוון, דקדוק אוגריתי,  
רואים כאן מבנה שייכות קדום, בעקבות מקבילה מלוח גזר, ובדומה לכך כותב מורג )בתוך אבישור ומילגרום,  

  ירופים קדומים המשקפים "מעמד ביניים בין הסמיכות הצמודה לבין הסמיכות המפורקת".( כי אלו צ 152עולם,  
 ( גורס כי הסבר היחסה דחוק אך אינו מציע חלופה. 234(. גזניוס )דקדוק,  261השוו ז'ואון ומוראוקה )דקדוק, 

ֵריכגון ' מאמציו ניכרים למשל בטענה כי הצבת שימוש לשון סטנדרטי לצד שימוש דיאלקטלי מכוון,   184 ' לצד  ֵמַהרְׁ

)מויר, מחקר,  ֲאָרם  ִמן' הסגנון  שינוי  את  להדגיש  בא  כמה  184-176',  כי  יצוין  פואטי.  גיוון  הוא  חליפי  (. טעם 
 מדוגמותיו של מויר, כגון נחש וקסם, מופיעות בתקבולת, אמצעי המחייב גיוון כחלק מהקונבנציה הספרותית. 
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גבולות של סוגה  , והשימוש באליטרציה בפרשה חוצה  בלק  ם ל', דבר המבסס משחק צלילי עם ש

 185. ספרותית

לב אל הפער הזעום בין העמדות המתחרות. במבט ראשון,  ה הראיה הלשונית מסבה את תשומת  

  משלים בשתי הסוגות כחיזוק לדעה שהנראטיב וה   יםהנדיר  תוואי הלשון  ריבוימתבקש לתפוש את  

כראיה לדברי    התפרש בנקלפואטיות בנראטיב עשוי להופעתן של מילים    תדירות  אך  נתחברו יחד.

כפי צורך    שאל,או    ציטטמהם  שמקורות שיריים    תשמחבר הנראטיב יצר את יצירתו בהשפע   רופא

מחזק את הסברה המאחדת,  בהחלט    ים יותרחמקמק קיומם של תוואי לשון משותפים  .  אומנותו

  186. ואין לקבוע בה מסמרותכי סוגיה זו דקה  יש להודות לעת עתהאך 

ראיות מוצקות יותר בזכות אחדותם של הנראטיב  בפרקים העוסקים בחומר האנלוגי בפרשה יוצגו  

מערכות(  1:  והמשלים ארבע  לכדי  המצטרפות  במשלים,  מלאות  -נקודות טקסטואליות  ֶארמזים 

מתאם    –כנגד הטענה לפוליתיאיזם במשלים    (2ונבדלות, אולם רק בצירוף חומר נוסף מהנראטיב;  

רב בין דרכי השימוש בשמות האל הנדירים דווקא בהקשרים של ברכה, בחלק מהמערכות הללו,  

יותר    הבחנה נחרצתאינו תובע  של המחקר הנוכחי  הצר  עניינו  לעת עתה    לבין נקיטתם במשלי בלעם.

הראיות   מן  בפשטות  העולה  עקר שפורטוהמאחדות  מזו  באופן  סבירוני,  .  להיות  ומקובל    אמור 

  וכן כמה תוספות מוסכמות בודדות   ו"תפריו"למעט מעשה האתון    –ולנראטיב    משליםלחס  להתיי

ספרותי    – טקסטואלי  דמות  ומכוון  מלוטשכמרקם  בהערכת  לעסוק  ולגשת  הנחה    לאור  בלעם, 

כך,    187זו. היפותטית   הגישה    ישלשם  לפי  בלעם  דמות  נבנית תפישת הערכת  כיצד  ראשית  לברר 

   המאחדת, המבדילה בעיקר את מעשה האתון.

 
ִתיך ַבי ְלקַ ֹאיְׁ   ִלי ָלֹקבֶמה ָעִשיָת  ; " 8כ"ג    –   " לֹא ַקֹבה ֵאל ; " 17  –   " ִלי  ָקָבה; " 11כ"ב    – "  ִלי  ָקָבה"   185 נֹו ; " 11 –" חְׁ ָקבְׁ   וְׁ

ֶבּנּו  ַגם; " 13 –" ִלי  ַקֹבתֹו ִלי; "25 –" ֹקב לֹא ִתקֳּ ,  144-143. ראו גרסיאל, מדרשי שמות, 10כ"ד  –" ָלֹקב; "27 –" וְׁ
גם מויר, מחקר,   ומויר טוענים למערך נרחב של משחקי מצלול בפרשה, וחלק  296-294ובעקבותיו  . גרסיאל 

קשה להחמיץ את החזרות על העיצורים ב' ל' ע' מ' וק', המרכיבים    41מהדוגמאות אכן משכנעות. כך למשל בכ"ב  
ִהי  לק: "הן את שם בלעם הן את שם ב א  ָבַעל ֹות  ָבמהּו  ֲעל  ַויַ   ִבְלָעם  ֶאת   ָבָלק ח  קַ ַויִ   רַבֹבק  ַויְׁ ".  ָעםֵצה הָ ְק   םּׁשָ ִמ   ַוַירְׁ

"   24;  9בפסוקי המשלים כ"ג   ְלבָ   ֶהןחוזרות אותיות שמו של בלעם בצפיפות:  " ָדדָעם  ". סביר  יאָלבִ כְׁ   ָעם  ֶהן", 
ֹער  לדחות את הטענה לדמיון צלילי מכוון בין השם מופעיהם המעטים רחוקים מציוני    –לבין פעלי עב"ר בפרשה    בְׁ

בין צלילי   ֹער  שם האב. הוא הדין בסברה הקושרת  לבר"ך, מילה מנחה שחזרותיה בטקסט נדרשות ממילא  בְׁ
( למשחק  298-296לכינון מוטיב הברכה והקללה בפרשה. גם את צימוד העיצורים ק' ור' מייחס מויר )מחקר,  

צלילי, אך בפועל דומה שהוא נובע מצרכי המחבר לנקוט בלשון היקרות לתיאור היפקדות בלעם, ובמקביל מריבוי  
( וכ"א  20;  18תיה, כנראה גם בהשפעת הסמיכות למרקם המילים המלחמתי בבמדבר כ' )המילה "לקראת" והטיו

  8.3ראו סעיפים    –( שהדיו מורגשים ביסודות נוספים בפרשה, כגון לשונות נטייה, לחימה, גירוש והכאה  33;  22)
ם  יאָ צִ ֹומ ֵאל  לציון " ( כדוגמאות למשחק צלילי ראויים  304-299. בין הפריטים הנוספים שמקבל מויר )מחקר,  8.4-ו

אֵ   םיִ ִמִמְצַר יאֹו צִ ֹו מֵאל ( ו" 22" )כ"ג  םָריִ ִמִמצְ  תֹוֲעֹפת רְׁ עַ ָצָר   םֹויִ ּג  לֹו יֹאַכל  םכְׁ (.  8" )כ"ד  ְמָחץ יו יִ ִחצָ וְׁ   םָגר  יְׁ   םֵתיהֶ ְצמֹ יו וְׁ
 רּום עצמות.   אפשר להציע, בהיסוס רב, כי שילוב המ"ם והעיצורים הנוקשים נועד אולי לחקות צליל של פיצוח וגי

, הסבור כי הראיות המאחדות "אין פירושן שנראטיב בלעם כולו הגיח כמות  451-452השוו גם מויר, מחקר,   186

 שהוא ממוחו של מחברו או של מחבריו, שכן בכל הסבירות הוא מכיל בתוכו חומרים קדומים מגוונים".   
  בטבורו   קשור  הדבר.  נטיהמ   מעמדו  ובמיוחד  –  עצמו   בלעם  דמות  מתיאור,  הוצג ש  כפי,  עולה  היחיד  הקושי  187

   עניינו יעלה בפרק הבא.. במקרא מסוימות ערכיות אסוציאציות וכדומה "  נביא", " קוסם" ל   שכן ,הדמות  להערכת
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       האתון  מעשה   את המייחדים  לפי בלעם דמות הערכתפרק שני:    03.

ית בזכות הערכה  יסוד הטענה ה ?  ומחוצה לו  מעשה האתוןמהו הבסיס להבחנה בין הערכת בלעם ב

ל מחוץ  האתוןחיובית  הבטחותיו    מעשה  חרף  ישראל  את  לקלל  ושוב  שוב  מסרב  שבלעם  היא 

זאת    המנחש  המפתות של בלק. נכון לעשות  לפגוע בישראל, אף אם אכן היה  כוח    – "נותר חסר 

כבוד    ת, הוא "מבטא יראמברך את העם  אדרבא, פעם אחר פעם בלעם  188והדבר כלל אינו בטוח". 

אכן,    189ואינו נרתע מכעסו ההולך וגובר של מלך מואב.  מו"עוהתפעלות מאמתית מפני אלהי ישראל  

;  10נראה כי בברכות בלעם מהולה נימה אישית ואין הוא רק אמצעי השמעה מכאני ביד ה' )כ"ג  

 ִאם "  םלדעת  191אלוהים. ל  ואת צייתנות  יםדגישואחרים ממילגרום    בארה,  קואטס,  190(. 5-6כ"ד  

יתֹו    ִיֶתן ֲעֹבר ֶאת  ֶכֶסף ְוָזָהבִלי ָבָלק ְמלֹא ב  ל ל  ָנה אֹו ְגדֹוָלה  ' ִפי ה  לֹא אּוכ  ֲעשֹות ְקט  " מעיד על  ֱאֹלָהי ל 

כי    טוען מילגרום  לקלל.  בלעם    תכוון ומבהיר כי מלכתחילה לא החסינות  בפני תגמולים מפתים,  

ייתנותו  , אלא חוזר על ביטויי צמציע לנסות שוב  אובלעם אינו מתנצל בפני בלק  אחרי כל ברכה  

ֲעֹבר ֶאת"את  לאל.   ל ל  ֲעשֹות טֹוָבה אֹו ָרָעה ִמִלִבי  'ִפי ה  לֹא אּוכ  משווה מילגרום להכרזת  (  13ד  ")כ"  ל 

ָכל  'המשה " ת  ֲעשֹות א  ל  ִני  ִכי  ְשָלח  ֶלה  ָהא  ֲעִשים  ּמ  ִמִלִבי  ה  תשובת בלעם    192.(28ז  "" )במדבר טלֹא 

מבין שטוב    כשבלעם   אפילו   193. לפעול דבר מעצמושלו  בהעדר כוח  רה  יכ מ  38לרטינת בלק בכ"ב  

נוסף    מברך את העם  ה' לברך את ישראל, אין הוא   בעיני מעצמו אלא רק כשרוח ה' עליו. סימן 

היינו, גורל מזהיר צפוי לבלעם, המברך את    –"  ְמָבְרֶכיָך ָברּוְךלהערכתו החיובית הוא הבטחת האל " 

  (.2ד  "ישראל. לבסוף, האל מעניק לבלעם התגלות נבואית ישירה, בלא צורך בניחוש )כ

ת לאל  פועל בכניעּו  בלעם.  "צייתנות"  אינה בגדרו התנהגות בלעם  עתלד  .פירוש זה  תוואילוין חורג מ

לוין    .בלקכיבודי  ות לבין ציות לבין היעתר  ריבונית  מתוך הבנה ש"אין לו ברירה", ולא מתוך בחירה 

"יונה שניסה לשווא להימלט, משה שבתחילה סרב    –ל התנגדות לרצון האלוהי  ע  סיפוריםמ  מקיש

בשרם  ". לדבריו, כל אלו למדו על  13חוויה מוזרה במל"א    שחוו  ]...[שני הנביאים    ]...[  ,לשליחותו

:  (9'  כ)  ירמיהושל  הפנימית  מזהה את מצב בלעם עם כפייתו    לוין.  שאין להתנגד למשימה האלוהית

 
 . 138לוין, פירוש,  188
 . 138הציטוט מדברי לוין, פירוש,   189
תצויין המסקנה היוצאת  ת עתה  . לע6.8שאלת האוטונומיה של הדובר במשלי בלעם תידון בהרחבה בסעיף    190

 מהתרשמות ראשונית בקריאה: תוכן המשלים מבטא לפחות במידת מה את הרגשות בלעם עצמו.  
; אכנבך, השלמה,  468-471, דרך הציות; מילגרום, במדבר,  24-25,  22, חוטא,  קואטסראו בארה, דיוקן;    191

( מציג את הדברים בהשאלה ועל דרך  27. חזוני )אי ציות,  ובכלל   21-16  11-7קאליש, משלי בלעם,  ;  403-400
ההיפוך. הוא רואה בבלעם מופת להתעקשות אידיאליסטית נוכח סמכות: "אחד המסרים המפורשים ביותר של  
ואכן, למרות    ]...[ לו מתמריצים חומריים  ]...[ בלעם משיב שהצדק טוב  בלעם  ציות בתורה נמצא בפרשת  אי 

 יות הזעם שלו, מסרב הנביא להוציא מפיו דבר מלבד ברכות לאלו הראויים בעיניו לברכה".    פקודות המלך והתפרצו 
  13ראו ניתוח כ"ב    –ה אך לא כן הפרשנות המוצעת לה  במקומ. ההקבלה  7-8כך כבר קאליש, משלי בלעם,    192

 (. 31פר בלעם,  מילגרום כי בלעם אינו מתנצל תידחה בהמשך. והשוו רופא )ס קביעת גם . להלן  125-123עמ' ב
 . 160ראו לוין, פירוש,  193



44 

ְרִתי לֹא" ל ְולֹא    ֶאְזְכֶרנּו ְולֹא  ְוָאמ  ְלכ  יִתי כ  ְצֹמָתי ְוִנְלא  ר ְבע  ש ֹבֶעֶרת ָעצֻּ ר עֹוד ִבְשמֹו ְוָהָיה ְבִלִבי ְכא  ב  ֲאד 

כך".  אּוָכל בלעם  לדעתו   ,אפילו  חיובית  הערכת  נערצת  הלה  ;מעיקרה  כדמות  כבר   194.מצטייר 

, וסירובו לקבל מתנות עבור שירותים שאין בכוחו לספק  "(ֱאֹלָהי)"ה'    מלכתחילה מדובר בנביא נאמן

  .ישראל נביאיל  ווה במעלתותשמהוא   עליו צולחת' ה  שרוח לאחר 195. כאיש של עקרונות מציגֹו

   נקודות מסופקות הרלוונטיות להערכת בלעם כמה   3.1

  היווה סביב סוגייה זו  כזכור, הערפל  להערכתו.  רלוונטי  באופן  במוצא בלעם    יםעוסק   7וכ"ג    5כ"ב  

בפרשה  נימוק מקורות  בין  שבהגעת  אך    ,להבחנה  מהקושי  בהתעלם  גם  קיים  בלעם  הוא 

  את מוצא בלעם   ה זהמ  דעה אחת    196.בנושא  בספק  ונשאריש ש ו  ,מואב על גב אתוןלממסופוטמיה  

גדת(  Pitru)ְפתֹור    בעיר פרתהסאג'ור  על  נהר  ּמו"כך    הגורסים  197., מיובליו של  "ע    מקיימים את 

"  198. ( his people)  כפשוטו  את  מייחסים  החוקרים  בכ"ג  ֲאָרםרוב  רויאר    7"  אך  אחר,  למקור 

לפחות מן המאה  ,  השלישי ורשימות כרנך  קורות השנים של שלמנאסרומילגרום מציינים כי לפי  

דומה שאין ראיה    199בשליטה ארמית. הייתה    Pitruלפנה"ס    תשיעיתועד מחצית המאה העשירית  ה

ילעניין מאבר התקבולת "ברורה   ְרר   Pitru-הזיהוי כ  נגדו  200; ", המהווה מליצה פיוטית גרידאֶקֶדם  ה 

 
 . 240לוין, פירוש,  194
 . 235-236לוין, פירוש,  195
, כתב בהיסוס כי בשל עירוב מקורות בפסוקים אלו אין לקבוע מסמרות, אולם נראה כי  324-328גריי, פירוש,    196

כללית  לסקירה    . 149-145אלו בערך גם דברי לוין, פירוש,    קיימות לפחות שתי מסורות על אודות מוצא בלעם.
הבדיקה המקיפה העדכנית ביותר נערכה בידי    .134-133,  בלעםבמחקר הקלאסי ראו ליונשטאם,  של הנושא  

 לייטון, מוצא. 
)הנמנע מלהכריע לגבי "ֶאֶרץ    186זיהוי "הנהר" עם הפרת או הסאג'ור מקובל למשל על מילגרום, במדבר,    197

נֵ  במדבר,  -סניית', ויקרא; גורג, מולדת;  573מטינגלי, בלק,  ;  18; ליכט, במדבר,  445י ַעּמֹו"(; אשלי, במדבר,  בְׁ
מנוצ'יוס  שבע עשרה  י והמלומד בן המאה ה"; כן דעת אונקלוס, ת325; גריי, פירוש,  169; ונהאם, במדבר,  287

(Giovanni Stefano Menochio .) 
בכתובת אידרימי  כביכול  מקום הנזכר  ,  Amauבמשמעות ארץ  מבוסס על השארת התיבה "עמו"  הפירוש  מנגד,    198

-114. גרוס )ניתוח,  (549-548יאהודה )מולדת,  אולברייט וזכה לתמיכת    הועלה בידי   , מאללח' ובכתובות מצריות

התואמת את    Ama'u( הראה שאין הצדקה לשחזר יחסת נושא *45-44; מובא חלקית אצל לייטון, מוצא,  109

( 58, ה"ש  45בכתובת אידרימי )אמנם, ציפיית לייטון ]מוצא,    a-ma-eהצורה בנה"מ מתוך יחסת שיוך )כביכול(  

ֵני" מוטעה; אין סיבה שבעברית תשתמר היחסה(  5לצורת שיוך בכ"ב   לייטון מסכים שהגרסה המקורית    .לאחר "בְׁ
שמית  -דוגמאות נוספות לכך באונומסטיקה מערב  הייתה הקשה )עמו(, אך סבור שהנון הסופית נשלה, ומציע

(. הצעתו אפשרית תאורטית, אך מוזר שכך יארע דוקא כאן, ולא במאה וארבע היקרויות אחרות  59-48)מוצא,  
( בדבר השמטה מכוונת של הנון כדי להימנע מסתירה ביחס  153של עמון במקרא. דווקא השערת בינס )במדבר,  

  48)מוצא,    Pitruר. לייטון דוחה אפשרות זו ברמיזה שהסופרים לא הכירו את  למוצא בלעם נראית סבירה יות 

; ולראיה עדי הנוסח 'עמון'(, אך אפילו כך לא חסרים מקורות שעשויים ליצור סתירה למראית עין )"על  73ה"ש  
 . 134(. השוו שרודר, זכרונות,  8, ל"א  7הנהר", כ"ג  

מסורת בדברים עיבוד  לראות בון סטרס מציע    .186ם, במדבר,  ובעקבותיה מילגרו  43-46ראו רויאר, פרשה,    199

'ארם' ו'ארם נהרים' שמות כלליים המתארים ממלכות שהיקף שליטתן גבל אולי בתקופה הרלוונטית  במאוחר, ו
 המילה 'ארם' עשויה להתייחס לארם נהרים, לפי התקבולת 'הררי קדם'.  לדעתו  באזור עמק גלעד.

. מנגד, לדעת  167וכן לוין, פירוש,    1ראו בראשית כ"ט    –רכסי הרים בצפון מזרח סוריה    אוליאלו  במקור    200

  ". ( "'הררי קדם' הוא ביטוי כנעני עתיק הנוגע לרכסי החרמון ולאזורים הסמוכים15ה"ש  211אולברייט )משלים, 
סינוהה. בעלילות  הביטוי  שימוש  על  מסתמך  הוא  השאר  מקום  בין  אינם  מכל  אלו  זיהויים  ולוין,  גריי  כטענת   ,

עמארנה ובכתובות מצריות מתייחס לאזור שמנהר האורונטס מזרחה,  -מדויקים, שכן השם נהרין או נהרים בתל



45 

התנועות שהבדלנכונה    ולייטוןגריי    נו ייצ ל  י  *"ְפתֹור"  שמדובר    Pitru-בין  ההנחה  על  מקשים 

ִים"  ב  גריי בצדק ראה  ,  מאידך  201.זה  אכדי של שם    בתעתיק עברי ֲהר  ם נ    ( 5דברים כ"ג  )"ְפתֹור ֲאר 

  , אפשרּוָתה כפירוש7וכ"ג    5של כ"ב    שכן גם אם מדובר בהרמוניזציה דאוטרונומיתזיהוי,  ל    איהְר 

     202מספקת עדות בלתי מבוטלת לסבירותה בפועל. ימי בית ראשון ב קביל

האחרונים  דעה   בעשורים  תמיכה  תואר  שצברה  ב"ְפתֹוָרה"  "הפותר", מ  מתועתקרואה    ארמית, 

הרושם שבלעם מגיע    רנוצדבר מסביר מדוע  ה;  על גדת נהר הָיֹבק  ,בעמון  בלעם  ה את מוצאומזהָ 

ל עמדה זו מלאכותיות הצירוף  ב   וגמותפ  203. גש את בלק בגבול הצפוני של מואבופ מקרוב ו   "ֲאֶשר ע 

ָנָהר"   ה שב"ְפתֹוָרה" כשיקוף של תווית  -הספקולטיביות היתרה שבקבלת הצורן  , וכן  אדםל ביחס  ה 

על מורכבות הסוגייה מוסיפה העובדה שבנוסח הסופי    204. יידוע במקור ארמי, שניטל כמות שהוא

אזכורי מדין בתחילת כ"ב  ושב למקומו; זה  25, לאחר שלפי כ"ד 8נהרג בלעם במדין בבמדבר ל"א 

 
, התומך בתיקון הנוסח וטוען  4, בלעם, עד מעבר לפרת. חבל ארץ זה אינו הררי אלא מישורי דווקא )השוו לוריא 

(. לפיכך טוען לוין כי "יש להניח מידה מסוימת של גמישות אפילו ביחס למסורת הסורית על  בזכות זיהוי אדומי
מדבר על האזור שממזרח לארץ הלבנון.    15ה"ש    211(. אולברייט, משלים,  146-145אודות בלעם" )פירוש,  

)במדבר,   נמנע מלה196מילגרום  לאזור  (  בכלליות  קדם מתייחס במקרא  לדעתו המונח  גם  שכן  בעניין,  כריע 
)ראו גם אבישור ומילגרום,    מיקום מסוים יותר להמדברי הרחב שממזרח ומצפון מזרח לירדן, עד הפרת ואין ראיה  

ם  (, זוהי תקבולת ספרותית גרידא, ואין לתור אחר זיהוי של הרים מסוימי27,  קדם. לדעת אפעל )(144עולם,  
( כי "יש כאן מעט גוזמה פיוטית, שהרי אין הרים מרשימים בארם נהריים  28ליכט )במדבר,    ים דברי באזור. דומ 

 .  , בעקבות למייר וברטלט(34ובכך נראה שיש לדחות את דעת לייטון )מוצא,  שמדובר בה".
ר' תעתיק של שם אכדי הייתה  . לעניין התנועות, אילו הייתה 'פתו325-326; גריי, פירוש,  34-36לייטון, מוצא,    201

( שהנוסח  211(. השערת אולברייט )משלים,  147צפויה הו' לשקף תנועה ארוכה במקור )ראו גם לוין, פירוש,  

,  ( qitlלעומת    qatūl)  לייטון מדגיש גם את הבדלי המשקל בין שני השמותהוק.  -המקורי היה *פתרה היא תיקון אד

דברי גריי    ה מחדש על בסיס אותו משקל בשפה הקולטת.נָ ניח הצרָ אין סיבה לה  – אך נקודה זו חזקה פחות  

למואב היה מצריך לעבור כארבע מאות מייל והיה   Pitru-( שמסע מ36; אך לא זהה לייטון, מוצא, 326)במדבר,  

)עבור גריי הם רק עדות לשיוך תמונת בלעם הרוכב על אתון,    Pitruנמשך עשרים יום, אינם טענה נגד הזיהוי עם  

;  בהמשך יודגם כי לאתון תפקידים ספרותיים משמעותיים שחייבו את היותה אתון דווקאלא גמל, למקור אחר(.  ו
פרטים מתיאור ספרותי היא עקרונית מופרזת. מסיבה דומה יש לדחות  -מעבר לכך, תביעה של דיוק ריאלי בפרטי

 מהווה פירכה.         על הסאג'ור )ולא על הפרת( Pitru( שמיקום 37את קביעת לייטון )מוצא, 
 .  326השוו גריי, פירוש,  202
לוין )במדבר,  . גם  60-61הוא בהכרח פרשנות מאוחרת. ראו בקצרה לוסט, עמוני,    25לפי זה דברים כ"ג    203

, והוא מתלבט אם "ַהָּנָהר" מתייחס לפרת או ליֹבק.  של הפסוק  נה"מ( סבור שאין ליישב בין הצירופים ב149-145
הן לוין הן לוסט רואים באזכור בלעם בכתובת דיר עלא ראיה התומכת בזיהוי מוצאו בעבר הירדן. פירוש פתורה  

(, הסבור אף הוא שבלעם עמוני, ובאופן הנרחב ביותר בידי לייטון,  65-64כשם תואר הוצע בידי דלקור )דיר עלא,  
,  48והשוו רויאר, פרשה,  , הנמנע מלחרוץ משפט, אף הוא נוטה לדעה זו. (411-410ן סטרס )חיי משה, ו מוצא. 

( ובפשיטתא כשם תואר )מנחש, פותר חלומות(, וכן גרסת בעל קדמוניות  ariolus'פתורה' מתורגם בוולגטה ).  53

ג'ול )תרומה,  -אל(.  171ים,  (. כך גם תרגם לערבית לאגארד )חומר interpretem somniorum;  2המקרא )י"ח  

באלקה,  -(, מציג תימוכין לזיהוי בעבר הירדן ממקורות ערביים המזהים את מולדת בלעם בעמאן ובאל101-96
ראו סעיפים    –אך אלו מאוחרים מכדי להיות רלוונטיים. עוד רלוונטי הרקע הארמי המאסיבי של לשון פרשת בלעם  

 .  189-14. ובהרחבה מויר, מחקר, 5.4-. ו2.4
פירוש אפשרי תאורטית, אך ההקשר מכריע  ה מציין שה  ,(12ליכט )במדבר,  בטענה הראשונה אחז כנראה    204

הולצינגר, במדבר,  ;  21ה"ש    74רובקר, טקסט ומסורת,  שזהו שם מקום. כן גורסים רוב המפרשים. ראו למשל  
 . 89; לוהר, בלעם, 388-387; אולברייט, מולדת,  327-325; גריי, פירוש, 125; מק'ניל, במדבר, 105
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דמיון לבלע  על ה  רבים הצביעוים  כמו כן, חוקר   .מדייניבלעם היה    Pקונצנזוס יחסי שלפי מקור    יצרו

     205לאֹדם. 7וצא אדומי, בהציעם לתקן את ארם בכ"ג כדי לטעון למ 32בן בעור בבראשית ל"ו  

להערכת    הופכים רלוונטיים  ,5, המניחים גישה היסטוריוגרפית של בעל כ"ב  מהייחוסים הללו  חלק

ש  בלעם זה  ספרותיבאזמל    נעזריםשעה  בהקשר  האפשרויות    שפע והעמימות  במיוחד    ותחשוב . 

ות הכרוכות  אסוציאציב  חשוב להבחיןלעת עתה,    ;פותח בהמשךזו ת  הנקוד   206. בטקסטהגלומות  

"ב "  "ְפתֹוָרה מילה  חלומות    מזכירה"  ְפתֹוָרהובייחוס המסופוטמי.  כשם    כּווָנהלא  אם    גםפתרון 

רק    , ופתור כשם מקום נזכרת עוד מנטי. השורש פת"ר מופיע במקרא רק בהקשר  'הפותר' תואר  

ָצא באזור  מֹוכן  ש,  בדרך עקיפה נוספת  לעניינים מנטיים  בלעם  קרבת אתמילה זו מ  .5בדברים כ"ג  

במזרח האלילית  הקוסמּות  למרכזי  בלעם  את  קושר  "מארץ  הפרת  הכתוב:  אמר  כאילו   ,

שבא    ,את בלעם  להכפיש  של עורך מגמה    שקף מ  ה"מנב  5כ"ב  דעת נורט שלכך    קרובה  207. הקוסמים"

שהמדינות   והבבליות  - הנאומ"מקום  ניחוש  אשוריות  אמצעי  של  רחב  במגוון  בשימוש  ידועות 

פוליטי"  לחץ  להפעלת  בעמון  בעוד )  כמכשירים  המקורי    זו   מגמה   נורט   לדעת  208. (מוצאו 

בתר  דאוטרונומית הדאוטרונומית-או  נבואת  :  מכחישה  לישראליא  מחוץ  קסם    מוקיעהו  אמת 

ניתוח  ב  22.209בלעם כקוסם ביהושע י"ג  הצגת  ב  ת גםובע ומ  –  (14-15;  9-10דברים י"ח    וו)הש  וניחוש

ּמֹו רר כי הנוסח "יתב  (להלן  106-105עמ'  )  5כ"ב   שתלב טוב יותר עם  מ  –לפחות ברובד הגלוי    –"  ע 

 . "ן מֹו "עָ הצעה זו ביחס לתיקון  

בגדר    עמיתים  של  שמשלחת  מחשבהב  בלעם  אל  נשלחים  קוסמים אבן  כ  210.תבדוכ מ  מחווההיא 

  ניחוש   –  ומדין  מואב  זקני  של  עיסוקם  את  מציין"  ְקָסִמים ְבָיָדם"ש  מילגרוםדעת  גם  עזרא ואהרליך,  

ואינו מטיל רבב    להיות ניטרליכשלעצמו  הביטוי עשוי  לדעתו    .(בכוחם לקסום קסמיםכאילו אמר:  )

לגיטימיים )השווה    מסוימים קוסמים היו אנשי אליטה   מייםדאוטרונו- , שהרי בחוגים קדםבבלעם

 
ואילך;   211)אולברייט, משלים,   לאחר מכןאולברייט )מולדת בלעם( טען שבלעם היה אדומי, אך שינה דעתו  205

מדייני. תיקון ארם לאֹדם רווח במאה התשע עשרה, אך סברה זו אינה  -והשוו לוריא, בלעם, הרואה בו אדומי
ה תידון לאחר בחינת החומר האנלוגי הקשור לשתי הזהויות  הסוגיי.  (254)ראו למשל באד, במדבר,    מקובלת עוד

 (. 8.3-ו  8.2.2)ראו סעיפים  
   .40פרשה, השוו רויאר,  206
הרי גם יוסף    –. כמובן שעצם עניין פתירת חלומות אינו מטיל רבב בדמות 47-48כך גם נול, בלעם בנביאים,  207

י מכוון דווקא לווריאציה אוֶניירֹוַמנטית אלילית, והוא  ודניאל עוסקים בכך. קשירת ענייני פתרון חלומות למרכז אליל 
 המאציל על הדמות החדשה המתוארת נופך שלילי עדין.  

(.  5על הרמז למנהגי האלילות הכשדיים עמד כבר הרמב"ן )כ"ב    .99. והשוו ליוור, דמות,  22ראו נורט, נבל,    208

- הסָפק הגדול של מושאי  –בספר בראשית  יצוין שהשורש פת"ר מופיע עוד שלוש עשרה פעמים במקרא, כולן  
פרשת בלעם )ראו בהמשך, סעיפים    (.  8.5-ו 8.2, 8.1ארמז לְׁ

גם חוקרים הטוענים לאחדות יחסית של  .  48-50. עוד בנושא זה אצל מור, מסורות,  17,  12-14נורט, נבל,    209

מפעל עריכה או שיבוש, אך נראה שאינם מייחסים זאת    5הנראטיב )למעט מעשה האתון( מזהים לרוב בכ"ב  
 למגמה אידיאולוגית או גוזרים מכך תובנות על הערכת הדמות.   

 . 187מילגרום, במדבר,   210
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;  9יחזקאל י"ג  ו 2זכריה י"ב  ;8  ח"כ א" שממביא את  מילגרום 211(.6-7; מיכה ג'  2למשל ישעיהו ג'  

מוקצים מחמת מיאוס.  , להבדיל מענייני כישוף הכראיה לזיהוי בין קסם לניחוש  34,  28-26כ"א  

ש ְבי ֲעֹקב ְולֹא  לֹאראיה לדבר גם בתקבולת "  ח  ל  נ  מה: הרי פסוק זה עצמו  יות  (.23" )כ"ב  ֶקֶסם ְבִיְשָרא 

כאחד!   ולקסם  לנחש  שלילי  יחס  כימוכיח  גורסת  אחרת  ְבָיָדם"הצירוף    עמדה    מציין "  ְקָסִמים 

  לציין  עשוי  מונח  אותו,  המקראית  בעברית.  הצפויים  שירותיו  עבור  לבלעם  מפתהכספית    מקדמה

'  ד  ב"שמב  למשל)  עבורו  הפרס את  –   הרלוונטיים  ובהקשרים,  תוצאתו את הן  עצמו  המעשה  את  הן

לפי פירוש זה, נוכחותה הפיזית של    212(."בשורה" היא הפרס לשליח עבור בשורה טובה שבפיו   10

מילגרום  התשורה עשויה להעצים את ההיבט החיובי בדמות בלעם, הממאן לשליחים חרף הפיתוי.  

אמור לקבל את התשלום רק לאחר שישלים את  בלעם  דחו פירוש זה בטענה שנוספים  חוקרים  ו

הטובין  ; לחלופין,  בלבדייתכן כאמור שמדובר במקדמה    אך אפשר ליישב בשתי דרכים.משימתו,  

             אינם מועברים לידי בלעם אלא רק מוצגים לו לראווה.

כזכור, רופא    . תמנטים בלעם והתנהלותו המשמעות טקסי ההקרבה שיוז  תעניין קרוב הוא סוגיי

הטקסט    גובשכקוסם אלילי בחומרים שמהם    יקרויות בלעם שריד לעיצוב דמותוראה בתיאור ה

אולי    –עבודתו של מור  ממצאי    עם  מקיימים יחס מורכב  אלה  דבריםבי עיצובו הראשוניים.  בשל

  אליליים   מנטיקנים  של  םמנהג  לבין   בלעם  תיאור  בין  זיקהה  על  שנערך  ביותר   המפורטהמחקר  

והשימוש התדיר    האליליים  המנטיקנים  סוגי  בין  העמומים  הגבולותאת    מור הדגים  .הקדום  במזרח

מנטיקן   אחדשל  כובע   מסוג  שוניםבכמה  בציפורים',    ים  'חוזה  חלומות',  'בעל  מטה',  'בעל  )כגון 

'מכשף'אוראקל' מטהר'מקלל-,  'כוהן  בין    מצא  הוא .  (',  מבוטלת  בלתי  מסוימ חפיפה  ים  קווים 

לבין   בלעם  תפבהתנהלות  קוסמי  ים  עיקרימנטי    קודאופני  וכוהני  'מגרשים')  āšipuשל   )Bārû  

בולטים    Bārû -אך מאפייני ה  –כמקלל    במיוחד בעניין תפקידו  –  )'חוזים'(. אלו משמשים בערבוביה

 
. ההפניות לאבן עזרא ולאהרליך  18(; נורט, נבל,  081)וראו כבר קאליש, משלי בלעם,    187מילגרום, במדבר,    211

. הסברו של מילגרום אינו מיותר. זקני מדין אולי פועלים כלפי בלעם מתוך  83מובאות אצל הורוויץ, מה הביאו,  
תפישות מוטעות, אך בשלב זה של הסיפור אין לקורא סיבה להניח כך. מסתבר אפוא שיקשר את הבאת הקסמים  

 לעיסוקו של בלעם ויגבש את יחסו אל המנטיקן בהתאם.    –יהיו אשר יהיו  –
, וכך נתפרש  301דברים,  -(. כן קייל, ויקרא109;  17קאליש )משלי בלעם,  ת גריי ובעקבו   151לוין, פירוש,    212

"(, בתרגום הירושלמי לתורה )"אגרין דקסמין"( וכן דעת פילון )חיי משה  divinationis premiumכבר בוולגאטה )" 

1  ,266:   " καὶ δωρεὰς τὰς μὲν ἤδη παρεῖχε, τὰς δὲ δώσειν ὡμολόγει τὴν χρείαν ἧς ἕνεκα μεταπέμποιτο 
δηλῶν ·  24; ירמיהו ג'  29)יחזקאל כ"ג    'יעַ גִ ו'יְׁ (, 2"(. קאליש )שם( טוען בצדק דברים דומים לגבי 'פעולה' )איוב ז  

  –ם" אמצעי ניחוש )קיצור של "כלי קסמים"(  . עמדה אחרת רואה ב"קסמי15'  ה   ב " במל   ' ברכהדומה '  ועוד(, וכן 
אך לא ברור מדוע יזדקק מנטיקן מפורסם לעזריהם של פחותים ממנו.    –(  4-3כך למשל רש"י; מוברלי )ללמוד,  

הביאו,   )מה  ומציע  86-83הורוויץ  דומים המתוארים בספרות הנחש המסופוטמית  זה למקרים  ביטוי  ( משווה 
קודמים, שהביאום הקוסמים לפני בלעם להעריך את פשרם. טור סיני )פשוטו    ש"קסמים" הם תוצאי מעשי ניחוש

 ( הרהיב להציע את התיקון "וזקני מדין וקוסמים ובדים".  173של מקרא,  
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מחקרו מורלדעת    213. יותר מגושם  ִה   ,  כמה  או  מחיש  כ'נביא'  המקראי  בלעם  את  לתייג  הניסיון 

 בהקשר זה יש   214עם אחד מסוגי המנטיקנים מהמזרח הקדום. בלעדית  , או לזהותו  'קוסם' ותו לא

  נביא   בנאמנות  לצייר  ידעה  לא  בוודאי  הישראלית  האגדהאת דעת רופא )וליוור עמו(, כי "  להזכיר

  וליגם אם אין מקבלים טענה זו במלואה, א  215". הלאומי   בהווי   מצויים   פרטים  בדמותו   והבליעה  זר

בדייקנות ולפרטי    שתדל לדמותי  –  עברי שמטרותיו דידקטיותטקסט    – בהנחה שהמקרא    גוזמאיש  

   בקי ורגיל בהליכותיהם.   קהל הקוראים כאילופרטים את אופן התנהלותם של מנטיקנים זרים, 

הטקסיות  טים מסוימים של  מסכימים אף הם לקיומו של ממד אלילי, לפחות בהיב   לוין ומילגרום

כדי לבוא    משיכת האלה נועד לרבנות עולָ כי השימוש בק  סבור. כך, לוין  כתובמתוארת בת המנטי ה

  מסופוטמיים, וכן קוסמים מצריים וחתיים   Namburbi-ו   āšipuעמו בדברים, כמנהגם של קוסמי  

הליכה כה וכה בסביבות המזבח בתקווה להיפקד    –  , כפירושה לפי לויןבלעם  התנהלות  216. אחדים

להראות את האקראיות  בעיצוב זה    אם צודק רופא שהמגמה  217אח ורע במקרא.  הל  אין  –בהתגלות  

ממד ההתפתחותי של דמות בלעם כדי להסביר מדוע אין בעיצוב  נזדקק לנוכרים,  לאל  השבהתגלות  

הכתמה  ההתנהלות משום  ה  המנטית  החיובית.  הערכתו  מראשית    שאערשל  כבר  לה'  נאמן  הזר 

   אין לו סיבה לזנוח אותן.  גד לפרקטיקות שבהן הורגל מסביבתודרכו, אך כל עוד לא גילה שה' מתנ

ן הכך למשל דברי בלעם "בטקסט לפי דרכו.    חספוסיםמסביר    מילגרום  א  ֲהֹלְך ִעָּמֶכם  'מ    , "ְלִתִתי ל 

לצורך טכני: אילו הסגיר בלעם את הסיבה  המשמיטים את הסיבה האמתית לסירוב האלוהי, באים  

לעל המילים "  היגיון בהמשך הסיפור. חשובה הערת מילגרוםהאמתית לבלק, לא היה   "  לֹא אּוכ 

קביעה    218לדעתו כאן ובשאר מקומות בפרשה ביטוי זה מציין מניעה מטעמים מוסריים.  –  ( 18)כ"ב  

  השאילה  זו עולה בקנה אחד עם תיאור דמות בלעם כנביא בעל מידות תרומיות. עניין רב יש בפירוש

 
)דמות,    Bārû-; דעת ליוור דומה במקצת, אך הוא מעניק בכורה רבה עוד יותר לדמיון ל112מור, מסורות,    213

. והשוו  261נבואות גויים,    בידי דייכס, בארו; ראו גם הופמן, (. זיהוי בלעם עם טיפוס הבארו נעשה לראשונה  99
. אין מקובלת עוד הדעה המשווה  78. אופנהיימר, נבואה קדומה, 473; מילגרום, במדבר, 32רופא, ספר בלעם,  

-256; דה וו, במדבר,  113הולצינגר, במדבר,    את בלעם ל'כאהין' הערבי העומד בזיקה למקדש מקומי )השוו
 , הקושרו למקדש בבית אל(. 265

 . 86. השוו קירובה, גלוי עינים, 101-105מור, נביא?,   –בעניין הראשון ראו למשל בקורתו על דיקסטרה  214
 . 100ת, , דמו ליוור 215
  לא   הקדום  במזרח  מקום  שוםב,  ידיעתנו   למיטב"( כותב:  105-106. ואולם מור )מסורות,  162לוין, פירוש,    216

נדון העניין    157-154עמ'  . ב" גירוש   בטקס  למעט,  מזבחות  שבעה  המערב  פולחן  טקס  אלילי  קסם  מומחה  ערך
הטענה שבהעדר ראיות חד משמעיות מן המקרא והמרחב המסופוטמי, הבחינה הספרותית    מועליתביתר פירוט, ו

 צריכה להכריע בשאלות שכאלו, אם יש בכוחה.  
 . 166לוין, פירוש,  217
 . 24המשווה לשמ"א ט"ו    189, 123. כך גם קאליש, משלי בלעם,  188מילגרום, במדבר,   218
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שמא ישנה ה' את דעתו, וכי זהו מנהג    מנסה לגשש  ם כותב כי בלעם (. מילגרו19השנייה בה' )כ"ב  

 במלואן:  יו ראיות והנה  –אמורים גם בטקסי ההקרבה החוזרים  םדברי ה .קוסמי קסםרגיל של 

(.  18-15  ב"כ  א"למל  בניגוד)  המבוקש  האות  מתקבל  אשר  עד,  עצמן   על  חוזרות  ]...[  פעולות

  פעמים  שלוש  קרבנות  סנופוןכ  הקריב,  למשל,  כך.  היוונים  אצל  במיוחד  התפתח  זה  מנהג

 המצב את לשנות עשויה  פעם  אחר פעם  הטקס  שהישנות  בהאמינו,  שלושה  או  יומיים  במשך

",  אונות-אין  למניעת  טקס"  נהוג  היה   החתים  אצל  ואילו(.  19,  4,  'ו  אנאבאסיס)  ולהיטיבו

  מאותו  כנראה  –   רצופים  ימים  שלושה  במשך  ביום  פעמים  שלוש  עצמו  על  חזר  הוא  שאף

  של   נדר  שהתירה ,  קוסמת  היתה (  הישאם-אבן   מספר   כך )  אסלאמית-הטרום  ב בעָר .  טעם

  האל   הצביע   אשר  עד ,  ושוב  שוב   האל  בפני  הוטל"  קסם"ה  חץ:  הבאה  בדרך  הבן  הקרבת

  המלך   מן   יבקש  בלעם  גם.  הבן  להקרבת(  גמלים  עשרה)  התחליף   על(  החץ  פגיעת   באמצעות)

 219.הרצויה  התשובה את להשיג כדי, שונים במקומות כי אם, הקרבה  טקס  אותו על לחזור

  שמצאו בתגובת בלעם   ,נגד האשמותיהם של קדומים כחדשים  הגיון הדברים מכוון  19כ"ב    ענייןב

על רצון עז להיעתר    ,לאחר תשובה שלילית  ,שניסיון שני לדרוש באל  יתה פסול. הטענה הי מעיד 

כדי להשיב על טענה    האם יש בדברי מור ומילגרום  220. כנראה משום תאוות בצע  –   לבקשת המשלחת

  טיפוסי   מנהג זר ות את התנהגות בלעם כלצפות מקוראיו לזה   ל זו? ראשית, לא ברור שהמחבר יכ

לא היה בקיא בטקסים נוכריים עד תום,    עצמו   ו שהמחברסברא ולוין  מילגרום, רופ   .וידוע  םמסוי

  – גם הייתה זו התנהגות אלילית מובהקת    לּו  זאת ועוד:ושיפע את תיאורו בפרטים כיד הדמיון.  

  מעידה על רצון ההתנהגות  , בעיניים עבריות, ממהדימוי השלילי הצפוי לעלותכדי למעט    בכךיש  ה

בישראל?   נועצם הרעיון שהתנהלות    ולבסוף,לפגוע  עברי  ת  כריתמנטית  קורא  בעיני  באור  יתפש 

עמדה זו נשענת על  לסיכום,    221. אינטואיטיבי  רחוק מלהיות ניטרלי רק כי היא "ההליך השגור",  

אין בה  ,  הסיפור  לאורך בלעם    תבהערכהדרגתית  הטבה    גורסת , ה ת מילגרוםשיטאפילו  בסיס רעוע.  

 ואילו פה הוא מונע ממניעים זרים.   –ה זו בלעם נאמן לה' מראשית דרכו דעפי לגם   כדי להושיע.

 
; וכן כבר כתב הנזיר  413; ון סטרס, חיי משה,  189במדבר,  ;  141מילגרום, בתוך אבישור ומילגרום, עולם,    219

 (.      112מסיק בדומה ששאילה חוזרת היא נוהל מקובל )מסורות,   מור. 5( בפירושו לכ"ב Calmetהנוצרי קלמט )
 :  19כך למשל דעת אוולד, שנתון,  220

      Denn wäre er nicht noch immer in seinem Innern ein heidnischer ein zum irdisch niedrigen und 
unwahren hinneigender prophet so wuerde er nach dem erstenklaren göttlischen verbote diese 
zweite königliche einladung sogleich abgewiesen haben; aber menschliche ehre und Geld die er 
von anfang an zusehr liebte...  

( קובע שהטקסט לא מתאר כלל שאילה שנייה, אלא "בלעם מבקש מהאורחים להמתין למקרה  331גריי )במדבר,  
האל הוא הפותח בשיחה. טכנית    20", ומוסיף שבכ"ב  שהאל יבקר אצל בלעם מיוזמתו בלילה ויספק לו הנחיות 

תנה זו אינה שונה במובן מהותי משאילה אקטיבית; היא מבטאת ציפייה לשינוי.    הצדק עם גריי כמובן, אלא שהמְׁ
 . 39השוו שנק, קוהרנטיות,   221
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  בדעת   הוא  ידע  מה  כי,  כהוגן  זה   ועשה: "20בפירושו לבמדבר כ"ב    הרמב"ן  ציעניסיון סנגוריה אחר ה

בלעם אינו יכול להכריע מדעתו    לאמור,  222. "בדרך  חטאים  יורה  והוא  טובה  לעולם'  ה  ועצת  !עליון

קאליש מבטא רעיון דומה. לדבריו  דבר לא נתחדש בסיטואציה וממילא האל עדיין מתנגד שייצא.  ש

  מדובר   אם  לקבוע  היומרה  לו  הייתה  לא.  שלו   הראשוני הצו  את  מבטל  אלוהים   שלעתים  ידע"  בלעם

ההבדל   223."אדונו  אל, אליו העניין את הפנה, האל של נאמן משרת בתור, אלא, לא  או כזה במקרה

הוא שאלת הרצון: מילגרום, לוין ומור מודים בפשטות שדרישה חוזרת באל  בין הפירושים  המכריע  

רצון גורסים    מן התשובה הקודמת  נובעת מאי שביעות  וקאליש  ותקווה לתשובה אחרת. רמב"ן 

, שכן לא התיימר לדעת אם רצון האל יהיה זהה ביחס  ראוי  ו היה נהגפעל בחוסר פניות. מ שבלעם  

לנוכחית,   כביחס  הקודמת  זאתלמשלחת  לברר  פנה  על    .ובענוותו  בהרבה  עדיפה  אינה  זו  גישה 

  המופיעים   ההקרבה  בטקסי  הפעולה  למניע  זה  במקרה  הפעולה  מניע  בין  להפריד  קשה קודמתה.  

  את  לרצות  כדי   קרותלהי  בקשמ  ובלעם,  מואבי  לחץ  תחת  נעשה  הדבר  שם.  הנראטיב  בהמשך

ה)"  מעסיקו  י ִיָקר  ה  'ה   אּול  ר מ  ְדִתי ָלְך  ִלְקָראִתי ּוְדב  ִני ְוִהג    מתחדש   לא,  הקרבה   טקס   כל  לפני"(.  י ְרא 

  הטקסים   זאת  ובכל  –  בלק  של  תסכולו   התגברות  למעט  –  האל   עם   התוועד שובל  עילה  יש  שבגינו  דבר

. אפילו אם  האל רצון  ברר את ל מבקש רק  שבלעם לטעון  אפוא דחוק ההקרבה טקסי לגבי .  נערכים

כָ   הבירורמטרת    –אין בטקסים מגמה לשכנע את האל, אלא רק לברר את רצונו     שרּו לדעת אם 

לקלל.   המצב    מדועהתנאים    ההנחה היא    העיקרית  התורפה  נקודתאכן,    ?שונה  19  ב"בכיהיה 

  ל ובכ   זהות  והשנייה  הראשונה   המשלחת .  מחודשת  היוועצות   המצריך  באופן   השתנו   שהנסיבות

  ן"הרמב  טענת  את   חוןלב  המתבקשת  הדרך.  בלעם  על  ים פעלומה  השכנוע   אמצעי  חוזק  למעט

  ללא ,  בשאלה חוזרת  האל  של"  דעתו  שינוי"  אפשרות  על   המעידות   דוגמאות  חפשל   היא  וקאליש 

בין התנהגות  יותר    ה כלליתהשוואל  כמבחן משלים. הליך זה ינוסה בהמשך,  בנסיבות  ברור  שינוי

  224. לאורך המחקר בלעם להתנהגות נביאי ישראל

 האתון  מעשה ייחוד  3.2

להלן ביאור מפורט יותר,    בקיצור נמרץ.  לעילנמנו  הסיבות להפרדתו של קטע זה מהנראטיב הכללי  

   :בצירוף טעמים נוספים

 
,  הכבוד   לבקשת  הראשונים  לשרים  שאמר  מה  אמר  לא  כי  להם  לבאר  זה  אמררלב"ג מרחיק לכת עוד יותר: "   222

",  יעשה  יתעלה   ה׳   לו  יאמר   ואשר,  בשכינה  ִיָּמֵלְך   לא   אם  דבר   לעשות  יכול   שאינו  לפי   זה  אמר   אך ,  בלק  שחשב  כמו 
 דהיינו, בלעם רצה להבהיר שהוא אכן תלוי בדבר האל, ואינו סתם מבקש להגדיל את המקח בסירובו.  

 .  120קאליש, משלי בלעם,   223
נקודות השוואה בין בלעם לדמויות מופת    .134-144עמ'  ב  20-22ניתוח כ"ב  במיוחד בבעניין הראשון ראו    224

 הלן. ל 8עבריות זרועות לאורך ניתוח האנלוגיות בסעיף  



51 

  לדרך   יוצא   כשבלעם   עור ניה  האף  לחרון (  20  ב "כ)  בלק   לשלוחי  להתלוות   הרשות   בין  סתירהיש  (  1

שרבוב    לטובתשילוב מקורות בידי עורך,    פוסלת. רופא טען שהותרת סתירה כה בולטת  (22)כ"ב  

מה  לית ההמידשביקש להטעים נקודה כלשהי, ולא חשש למאוחר    סופרשל תוספת עצמאית בידי  

   .על קטיעה של הרצף המקורי הסתירה מעידה ,מכל מקום 225.סטשל התוספת לטק

ובלק ותחילת ההכנות  העלילה  לקידום   מעשה האתון  של  ברורה   תרומה  העדר (  2 פגישת בלעם   .

בלעם מורשה    21-20  ב"כ ב.  , ולא יחסר דברלהיקרא בהמשך ישיר ליציאה למסעלקללה יכולות  

מואב  אכןו  –ללכת תחת אזהרה   שרי  עם  על  35  ב"כב;  הולך  חוזר  סוף מעשה האתון, המלאך   ,

ֶלְך ִבְלָעם ִעם ההרשאה והאזהרה לבלעם, ושוב " י  י ָבָלק ו  ,  מקשרת חזרה  של טיפוסי  מבנה ". זהוָשר 

  טקסט קיים. כדי לטשטש את הטלאים, המשרבב בתוספת    להטמיעים מקראיים  מחבר המשמש  

.  באמצעות חזרה על העניין האחרון שהוזכר בטקסט טרם השרבוב  אל חוט העלילה שנקטע שב  

הפעולה   במתח    ותניכרעקבות  בחתימתו.בישנוצר  בדיעבד  המסופר  לבין  המעשה  גוף    הוראת   ן 

  ומציע   נכנע  אכן  והלה  בלעם  את  לעצור  נשלח  אם.  מלכתחילה  שבהופעתו  ההיגיון  את  סותרת  המלאך

  226? להמשיך המלאך  עליו מצווה מדוע, לשוב

ל"  22אב, אך בכ"ב  בלעם הולך עם שרי מו  21בכ"ב  (  3 ב ע  י ְנָעָריו ִעּמֹו  ְוהּוא ֹרכ  . לא ברור  "ֲאֹתנֹו ּוְשנ 

יו עדים  אם ה וזרדבר מ והזכרים,  נ  אין הם עם האתון והמלאך  שיח. במהלך המו שרי מואבלאן נעל

   .לה כך שיתאים 21לא שינה את כ"ב ובעליה תוספת  זוהי להתרחשות הפלאית. הקושי נעלם אם 

 
כך, זקוביץ'    . ראיות לתלות של הטקסט הנתחב בחומר הסובב תייחסות ל טענה מה גרסאות משוכללות של    225

( סבור כי המבנה הספרותי שלושה וארבעה, שעל פיו עוצב מעשה האתון, אומץ  103-101)שלושה וארבעה,  
רעיון    –כ"ד. טענה ייחודית לו היא שכשלון בלעם לראות את המלאך נובע מעוורונו  -בהשראת מבנה במדבר כ"ג

ֻתם ָהָעִין מהאפיתט "  35-21ששאב מחבר כ"ב  (. אבל העוורון המודגש הוא יותר עוורון מטפורי,  3 " )כ"דַהֶגֶבר שְׁ
הקוסם   בלעם,  את  ולקלס  ללעג  "לשים  התחיבה,  טענת  בעלי  לפי  גם  שמטרתה,  המהתלה  לרוח  בהתאמה 

 (.   165המפורסם, הרואה למרחוק, שאיננו יכול לראות אף מה שרואה אתון פשוטה" )ענבר, יהושע, 
; להפניות  53-60,  סיפורתזליגמן,  ;  77-82סקה, הקדמה לתורה,    ועל החזרה המקשרת ר' קול, חזרה; והשו   226

( הדגים כיצד חזרה מקשרת עשויה  398-388לונג )חזרות, במיוחד    גם .  109ה"ש    187נוספות שורץ, תורה,  
הטקסט הסובב, ולא רק בעלי תוספת, והסברים על דרך זו ננקטו כבר בידי מפרשי ימי    לשמש גם את מחבר 

. אין דרך ודאית להבחין בין חזרה מקשרת  78-77ראו גם פולק, סיפור,  .  (22הביניים )ראו למשל ראב"ע לרות א'  
יות מספקות  מקורית לחזרה מקשרת משנית, אך הדעת נותנת שלעתים תימצאנה ראיות פילולוגיות או ספרות

(. בענייננו, יש מתח בין הטענה לטשטוש טלאים לבין הטענה שהמשרבב  170-163להכרעה )השוו ענבר, יהושע,  
אינו חושש למידת התאמת תוספתו לטקסט הקיים ולכן הותיר סתירה צורמת בטקסט. רופא אחז בשתי הטענות,  

(. הוא מקבל תלות מסוימת  56ר בלעם,  שכן ראה בחזרה המקשרת "אמצעי בדוק לזהות הרחבה ספרותית" )ספ
הֹוֵלְך    ַאף ֱאֹלִהים ִכי  ַוִיַחר, שהרי "המלים " 21של מעשה האתון בגוף הטקסט, ורואה בו 'הרחבה נצמדת' לכ"ב  

 ".  ָשֵרי מֹוָאב ַוֵיֶלְך ִעם" חוזרות אל "הּוא
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למואב מכיוון מזרח    מים מסעהולאינם    – וכרמים    , גדרותשדות  –( תיאורי הנוף הבלתי צפויים  4

  227. . אם בלעם יצא מאזור הפרת, היה עליו לעבור בעיקר בסביבה מדבריתמזרח-או צפון

נראה מודע לאיסור ללכת. הוא אינו מעלה על דעתו שהאתון מסרבת    לאהאתון    מעשה( בלעם של  5

שרק  להמשיך בשל מעורבות כלשהי מצד האל. אפילו בהיגלות המלאך, דברי בלעם אליו מניחים  

  228. עתה נתקל לראשונה בהתנגדות אלוהית

, המכונה לעתים  זה  כ"ד.-כ"בהנראטיב בשאר  שונה מ  שייך לסוגה ספרותיתנראה    35-21( כ"ב  6

לעומת זאת השיחה עם האתון, המתנהלת    229פרוזה מקראית.ב   הרגילבסגנון   "סאגת בלעם", כתוב 

  230. גדההא  תחוםבטבעיות מעוררת השתוממות, שייכת ל 

להפרדה בין מעשה האתון לסביבתו הטקסטואלית עולה מניתוח ממוחשב של  מסוימת  ( ראיה  7

ניתוח מידת הקרבה הסגנונית של    tylistic classifiersTiberias .231הטקסטים באמצעות תוכנת  

, לעומת מידת הקרבה הסגנונית של חטיבה  לבראשית ושמות  25  ד"כ  –   36  ב"כ;  20-1,  ב"כ  במדבר

במדבר, חומש  לשאר  בבראשיתמעלה    זו  המצוי  לחומר  הסגנוני  הדמיון  באופן  -כי  גדול  שמות 

  לחומשי   האתון  המעש  של  הסגנונית  הקרבה  מידתמשמעותי מהדמיון לשאר חומש במדבר. ניתוח  

-20)למעט במדבר כ"ב   במדבר של מעשה האתון ל  הסגנונית   הקרבה   מידת  לעומת ,ושמות  בראשית

משמעותית    גדולאף הוא    שמות -בראשיתשל    לחומר  הסגנוני  הדמיון   כי  מעלה,  (25כ"ד    –   36; כ"ב  2

   232. 25 ד"כ –  36  ב"כ; 2-20 ב"כ במדבראך קטן מהתוצאה שהתקבלה ביחס ל,  לבמדבר מהדמיון

 
מילגרום, במדבר,    227 במדבר,  468ראו למשל  יסוד בטקסט ל166; סטארדי,  אין  )קרע,  .  קלרק  (  137טענת 

המתייחסת לגמיעת המרחק למואב בפרק זמן מהיר להחשיד. אין כל דרך להסיק מהכתוב כמה זמן ארך המסע.  
 מהתיאור הממוקד בהתגלויות המלאך מתקבל רושם שמדובר בפרק זמן קצר, אולם הדבר רחוק מלהיות מוכרח.

 . 25ם,  , מצוטט אצל רופא, ספר בלע598-599במדבר  -בנטש, שמות 228
 (. 22קואטס, חוטא,  ראו) 233-271; מובינקל, סאגה, 120-121זה התפשט בעקבות גרסמן, כתבים, סיווג  229
.  55,  40; רופא, ספר בלעם,  598-599במדבר,  -(; בנטש, שמות40, בלעם )מובא אצל רופא, ספר בלעם,  קונן  230

.  77; ויסמן, סטירה פוליטית,  44שון והספר,  ; טור סיני, הל150-149; דנטלסקי, ייצוג,  19והשוו גונקל, אגדות,  
נראה כי במסורת היהודית הקדומה נתפש פתיחת פי האתון כמאורע חריג ביותר, שעם זאת השתייך לתחום  

. יצויין כי לצד השיח בין בלעם והאתון טענו קונן,  256-255הטבעי. ראו משנה אבות ה, ו; פרנקל, סיפור האגדה,  
ה' בדמות מלאך משקף "תקופה קדומה מאוד של פולקלור" )למשל מק'ניל, במדבר,  מק'ניל ואחרים כי עיצוב  

 כי האנתרופומורפיזם מאפיין גם סוגות מאוחרות כגון המדרש.   ציין( 55-54רופא )ספר בלעם,  , (. מנגד128
, והיא מהווה את חוד החנית במאמצי פיתוח של כלי  /#/https://tiberias.dicta.org.ilהתוכנה זמינה בכתובת    231

ממוחשב לסיווג טקסטים עבריים עתיקים לפי סגנונם והבחנה בין מקורות. על רצינותו וחשיבותו של אמצעי זה  

 .     Tiberias ראו דרשוביץ ועמיתים, בקורת ממוחשבת. על מחברי מאמר זה נמנה גם קופל, המפתח הראשי של
.  אינה אפשרית   21-35  ב"כ  ובמדבר  25  ד" כ  –   36  ב" כ;  2-20  ב" כ  במדבר  החטיבות  מאפייני  בין  ישירה  השוואה  232

  עקיפה  השוואה ב הבחירה    .סטטיסטית   מבחינה די הצורך    יציב   להיות  יכול   אינו  שלהן   סגנוני  אפיון,  קוצרן  מחמת
מקובל    (ד"כ-ב" כ   במדבר   למעט)  ובמדבר  שמות-בראשית  לחטיבות  ראשית,  משלימים.  טעמים  משני  נובעת 

ל"ו נבדל בסגנונו ומגמותיו מרוב החומר הכלול בבראשית ושמות. שנית,  - כ"א; כ"ה-במחקר שהחומר בבמדבר א'
יוחס   וכזכור  הקדומה,  המסורתית  בפרשנות  שהוכר  כפי  במדבר,  בתוך  נפרדת  כחטיבה  ידוע  בלעם"  "פרשת 

 מהם במיוחד. כך היה המצב גם ביחס לרוב החומר הכלול בבראשית ובשמות.       , או אחדE-ו  J-במחקר הבקורתי ל

https://tiberias.dicta.org.il/#/
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הערכת    .35-21  ב"בכ   השלילית  הערכתובולטת    ,החיובית של בלעם בסיפור הכללי  ה הערכה   אירב(  8

 233. ועיקריה לא יעורערו במחקר הנוכחי יםהדמות בקטע זה מקובלת על הרוב המוחלט של החוקר 

; אגב אורחא  האתוןמעשה  חדת את  הגישה המיי   הצגת  תיחתם בפרטים    ושיפועּה  , בחינתּה בתיאורּה

 לאורך החטיבה הספרותית כולה.   דמותהבחינת מידת הקוהרנטיות של הערכת ל יסודותה ו נחיו

 הערכת דמות בלעם במעשה האתון 3.3

  . להערכה השלילית של בלעם במעשה האתון ברור  משמש סמן ראשוני  (  22)כ"ב  חרון אפו של האל  

שיפוט   234.צולאמ צופההקורא מו – וצדקהאל מטו של  שיפו הנחת יסוד היא שבאופן רגיל במקרא, 

על הליכת בלעם  האל  כעס    235ספק קביעה פשוטה בדבר מטענו המוסרי של מעשה ושל עושהו. כזה מ

חומרת העניין באה לידי ביטוי בהתנהגות המלאך: חרבו    שהיציאה למסע איננה מעשה ראוי.  מעיד

התעתד  אומר והוא    (23)כ"ב    שלופה בלעםו רלה  כי  את  אחדות    ישנן  ,אמנם  .(33)כ"ב    ג  פרשות 

לעת עתה    ;חיוביתהכללית    , למראית עין ללא סיבה, לדמות שהערכתה האל  מתנגד במקרא שבהן  

  236. כללעל ה כדי ללמדעצמן קשות ואין בהן סתפק באמירה שהן אפשר לה

. מאפייניו האישיים של בלעםלהערכת    יוצקת תוכן קונקרטי יותרהאתון  מעשה  בחינה של עלילת  

)כ"ב   את המלאך, החוסם את הדרך  האתון  רואה  פעמים  זו מפורשת  27,  25,  23שלוש  ראייה   .)

ת  נקודה זו רב   237מאדוניה.   , נעלםלפני האתון  גלויוהמשכו מבהיר כי המלאך, ה   – תחילת כל פסוק  ב

שלוש  ש  ,. כמה נלעג "רואה" זהחשיבות אם בלעם נתפס כנביא או מנחש, ששיג ושיח לו עם אלוהים

   238ה בנוכחות האל יותר ממנו! חש אפילו בהמהו  –איננו רואה פעמים 

 
233  ( מויר  הם  יחידים  דופן  אינטגרלי    חילופייוצאי  חלק  האתון  במעשה  הרואים  )ניתוח(  ולי  מחקר(  תפקידים; 

מויר רואה בהצגת בלעם במעשה האתון שלב ביניים בדרך    שבלעם הוא דמות חיובית.  יםסבור וגם  מהטקסט  
( מסיק מתוך בחינה מדוקדקת של תפרוסת הפעלים בפרשה  143-142תפתחותו הנבואית. לי )ניתוח, במיוחד  ה

 כי הערכת דמות בלעם ממלאת בה תפקיד משני בלבד. בלעם, לדעתו, מוצג בה ככלי ביד האל ותו לא.    
חי אפשר לציין את הדיון  . לעניין הנוכ6.2-ו  6.1על דרכי עיצוב הערכת הדמות ראו בהרחבה בהמשך, סעיפים    234

 .  252-249הקצר והעדכני אצל גרוסמן, הגר, 
( הוא בבחינת יוצא מן הכלל המעיד על הכלל. במקרה זה ניכר כי  17-33הפתיח להפיכת סדום )בראשית י"ח    235

הצהרת הכוונות של האל נועדה לשתף את אברהם ואת מידת צדקו, יותר מאשר לערוך בדיקה עצמית אמתית.  
גורעת מהעמדה המקראית הבסיסית בנוגע לתוקף המוחלט של השיפוטים הנורמטיביים של האל. גם    אין היא

 תשובת האל לאיוב )איוב ל"ח ואילך(, שזכתה לפירושים רבים ושונים, אינה מייצגת נסיגה מעמדה זו.    
  למעשה   מעניינת  בזיקה  יםעומד   24-26ושמות ד'    25-33נטען שהקטעים בראשית ל"ב    8.4-ו  8.2.3בסעיפים    236

 . הספרותי והעיצוב  ההקשר  של יותר מעמיק ניתוח מצריכה  הכתוב  הבנת  םבה וגם האתון
 .    62,  60זיהוי מבנה החזרה ומאפייניו המסוימים כאן הוא עתיק; במחקר המודרני ראו למשל פולק, סיפור,  237
זו ועוד    .140  קלרק, קרע, ;  106-107; פרדס, ביוגרפיה,  135רופא, מבוא,    על נקודה זו עמדו כבר למשל   238

. ההנגדה האירונית בין האתון לבלעם אף מופיעה כייצוג וסמל בהקשרים  41-29מופיעות אצל מרקוס, סאטירה, 
ו החשוב  ( על מקומ 100-61(. כבר הצביע סברן )סיפור תאופני,  27תרבותיים מודרניים )ראו למשל חזוני, אי ציות,  

הוא כותב על    100של מוטיב הראייה בסיפורי התגלות, כמאפיין עקבי של העומדים בקשר עם האלוהי. בעמ'  
מעשה האתון: "המוטיב החזותי מופיע בסיפור ]...[ כדי להדגיש את מגבלותיו כחוזה, במיוחד בהשוואה למקבלי  

. נסיונות הסברה "טבעיים"  30אמנות העריכה,  תאופניה אחרים". לעניין תפקידו של מבנה החזרה ראו גם אמית,  
 , מתעלמים ממרכזיות האפקט הספרותי. 305דברים,  -בדבר כושרי החישה של בעלי חיים, כגון של קייל, ויקרא
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סמוי תגובותיו    לעג  מתיאור  גם  מבצבץ  האתון.  לבלעם  ויותר  יותר    נעשית  סרבנותהלהתנהגות 

או אף כוונת    ות סתמיתשרואה בה התעקש  בלעם   כמה אטּום   טפח  אחר  טפח   חושפת  בכך , והמחשיד

ְלְת ִבי )"  זדון ל  ָדֶרְך"   האתון  הכאת,  בתחילה.  "(ִכי ִהְתע  ֹטָתּה ה    דעתו   על  מעלה  אינו  בלעם  כי  מורה"  ְלה 

עוד    25בכ"ב  .  בסיטואציה  אלוהית  מעורבות  להסביר    חיה   של   כגחמה  לנטות   ניסיוןה   את אין 

לבסוף,  .  בדבר  דושחאינו    בלעם  זאת  ובכל  –  חסומים  הדרך  צדי  שהרי,  בשדה  לרעות  המבקשת

,  הדרך  מן   לסטות  הבהמה   של  שאיפה  כליל  השוללת ,  חדשה  תופעה   היא   27  ב "כב  האתון   רביצת

חשיפת    הסברים הרלוונטיים לרביצה בלבד.והשוואתה להתנהגות הקודמת שוללת עייפות ושאר  

בלעם מג של  המנטיקןאטימותו  פי האתון.  פתיחת  עם  לשיא  נוכח הפלא    יעה  כלל  אינו משתאה 

החייתי   הוא  –שבדיבור  ו כ  לאתון    משיב  אדרבא,  דיבורה ו  בזעם,עניין  את  לייחס  מתעורר    אינו 

אלוהית.  ָאֹנִכי  "  שאלתה   239למעורבות  ֲאֶשרֲהלֹוא  ד  ֲאֹתְנָך  ע  עֹוְדָך  מ  י  ָעל  ְבָת  ֶזה  ָרכ  ה  יֹום  ן    ה  ְסכ  ה  ה 

ֲעשֹות ְלָך ֹכה ְנִתי ל    ניכרים  ,בלעם  של  הקצרה  בתשובתואז,    ורק  –  מחשבה  לעורר  בבירור  נועדה"  ִהְסכ 

נש קשה הבנה אף  די בדברים אלו כדי להציג את בלעם כבר  240.על המתרחש  תמיהה  ניצני  סוף  סוף

  מסופוטמיים   מנחשיםלאור העובדה ש  נימת הלגלוג מתעצמת.  , ולא מנטיקן ידועאילו היה הדיוט

שחמורים שימשו אמצעי ניחוש    –, ועוד זאת  חיות  של  התנהגותן   לפי  האלים  רצון  בזיהוי  ידועים  היו

  לייחסונו  שליכ  242את המתרחש?   להבין  אמורובכן, מי כמנחש המהולל    241. שכיחים במזרח הקדום

  243מציג אותו ואת אומנותו ככלי ריק. ,  היטב  לו המוכרת  אתון של  חריגה  להתנהגות משמעות

אה שהוא  נרמסירוב לסירוב של האתון, ו   הולכתחמתו גוברת ו  –ערוכות בסדר עולה  תגובות בלעם

י ְך ִבְלָעם ֶאת)"   מתאמץ לדרבן אותה בכל הכוח ֹטָתּה    ו  ָדֶרְךָהָאתֹון ְלה  ֹכָתּה]...[    ה  ֹיֶסף ְלה  ר]...[    ו  ִיח    ו 

ֶאת י ְך  ו  ִבְלָעם  ף  ל  א  ק  ּמ  ב    של  קריקטורה  הוא  סתם  להכאה"  מקל"כ  במטה  השימוש  244."(ָהָאתֹון 

 
(: "השיחה ממחישה עד כמה מגוחך בלעם שברוב רוגזו אינו חש בזרות שבמצבו".  23כדברי ליכט )במדבר,    239

 ἤδη δὲ αὐτῷ προερχομένῳם לתאר את מנהג האתון כשורה של רמיזות לבלעם:  ( הקדי269,  1פילון )חיי משה  
γίνεται κατὰ τὴν ὁδὸν σημεῖον ἀρίδηλον περὶ τοῦ τὴν χρείαν ἐφ´ ἣν συνέτεινεν εἶναι παλίμφημον· τὸ 
γὰρ ὑποζύγιον, ᾧ συνέβαινεν αὐτὸν ἐποχεῖσθαι, προερχόμενον ἐπ´ εὐθείας ἐξαπιναίως ἵσταται τὸ 

πρῶτον·   
תאופני,    240 )סיפור  סברן  אורך  156-157כדברי  בין  האיזון  חוסר  האתון;  טיעוני  את  מקבל  שבלעם  "נראה   :)

השאלה לקוצר התשובה מלמד כי בלעם עומד בפני תפנית בתפישת המצב. ייתכן כי הגיע למודעות בדבר חריגות  
 התופעה של בהמה מדברת, או שהשתכנע מהיגיון טיעוניה". 

 . 155. ההפניה מובאת אצל דנטלסקי, ייצוג,  99ויי, חמורים,  241
מקצת זה כתב כבר ר' בחיי: "אין לך אדם בעולם שיראה סימנים שראה הוא שלא יחזור, וכל שכן מנחש וקוסם    242

. שונה בתכלית שיטתו של אב הכנסייה  50כמוהו שכל אומנותו היתה לקראת נחשים", אך השוו ויי, הרהורים,  
בעוד הדברים המובאים בשמה הם כבר    –יסה: לדידו בלעם, בכוחות הניחוש שלו, הבין את האתון  גרגורי מנ

 , והוא חונק את האפקט האירוני הגלום בטקסט.    28אינו עולה בקנה אחד עם כ"ב תוצרי הבנתו. פירוש זה 
  פולמוסית   נימה  בקטע  הזיה (  131-133שומריות ומצריות, נויגל )כשחיות מדברות,  -בעקבות מקבילות נאו,  אכן  243

  גם   ברצונו  המעוור,  האחד  האל  בכוח  אלא  יעיל  איננו  ניחוש  –  ברורבטקסט    המסרו   יש דברים בגו,.  ניחוש  נגד
( מציע את סיפור הקדשת שמואל )שמ"א ג'( כדוגמא מנוגדת להצגה  155;  99סברן )סיפור תאופני,    .חכמים  עיני

 השלילית של בלעם. הבנתו של עלי מוצגת בחיוב גם מתוך העדרו של שינוי הדרגתי באופיים של הרמזים.  
ַהֹכָתּה "   244 ם הקודמת, אלא בכעס סתם.  היינו, לא עוד רק במטרה מעשית ברורה להטתה הדרך, כבפע  – "  ַוֹיֶסף לְׁ

רש"ר הירש )במדבר, שיג( מציע שאין שינוי בסיבת ההכאה בפעם השנייה, אלא רק בשלישית. הדבר בהחלט  
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שלדעת חוקרים אחדים    , הקדום  במזרח   הידוע   מטיפוס (  Rhabdomancer)  קסם -מטה  בעל  מנטיקן

אפוא  אזלת ידו של בלעם ב"התנעת" האתון מוסיפה    245יעקב ומשה. בסיפורי  גם  במקרא    שתקףמ

  בהם   אין,  שלם  עם על פורענות  להמיט   האמורים, של הקוסם המהולל ומטהו פיו  כוח :  לעג על קלס

  246. סרבנית בהמה להניע  כדי אפילו

ונוח לכעוס. הוא    אכזרי,  גס  כאדם  המנטיקן מצטייר  .האישי  ות בלעם גם מתוות קווים לאופיובותג

 247.מסור  שירות  של  שנים  חרף,  עורף  קשי  של   יחיד  אקט  בשל  אתונו  את  להמית  מוכןממהר להכות ו

"פרט    . הוא קובע כיהמקרא  עולם  של   במונחים  משא   לבהמת  ומתבקש  רגיל   יחס  שזהו   סבור   רופא

טפל זה חורג לא רק מן האינטרס של הפרשה, אלא גם מכלל המושגים הידועים לנו בדבר היחס אל  

ישירות  שת  נּוהגְ האווירה העולה מן הטקסט אחרת.    ברם,  248. בעלי חיים" במעשה בלעם מובעת 

לבגערת המלאך "    , שנימת דבריה עצמה  ה תוקף לתלונת האתוןזו נותנת משנֶ ".  ֲאֹתְנָך  ָמה ִהִכיָת ֶאת  ע 

ִני  ָעִשיִתי ְלָך  ֶמה)"   לעורר הזדהות וסימפתיה אצל הקוראכמדומה  אמורה   ֲהלֹוא ָאֹנִכי  ]...[    ִכי ִהִכית 

עֹוְדָך  ֲאֹתְנָך ֲאֶשר י מ  ְבָת ָעל  בהכאה. מחאה  העדר הצדק שדברי האתון והמלאך מכוונים כנגד    249"(.ָרכ 

ְלְת ִביִכי  'גם הביטוי  כי    זו מדגישה ל  כלפי בלעם.   רחוק מלהוות תיאור נאמן של "עוולת" האתון  'ִהְתע 

במעשי האתוןמדוע   רואה  זדונית  בלעם  כהתעללות  עדומפריז    ,בו  פגיעה  אופן  תיאורם  באיזה   ?

האתון  כפי ש  250צובעת את דמותו בצבעים בהירים יותר. זו    קשה לראות כיצד תפישה  שנבחר לפרש,

בכוח    ע ודהיולא הוא,    היא הפוצה את פיה לראשונה האתון  ;  המהולל  ה ולא הוא, הרוֶא   ההיא הרוָא 

הנוהג  האתון  כך  ;  דבריו הוא,  ולא  אנושיות,  המגלה  בבה  היא  מחשבה  אלימותמיד   251. חסרת 

 
זקוביץ',   למשל  השוו  חזרה.  רק  היא  ואין  הפעולה,  בעוצמת  גדילה  של  קונוטציה  של"יסף"  נראה  אך  אפשרי, 

 .    420-418 ; מויר, מחקר,155; לוין, פירוש, 105שלושה וארבעה, 
.  26, והשוו יחזקאל כ"א 191ובעקבותיו אמברי, סיכון משה,  102-103, 71-77,  52-53ראו מור, מסורות,  245

   .551עוד אנדרה, מקל, ראו 
 השוו תנחומא בלק ט.  246
 . 125; אלטר, אמנות, 2 משלי בלעם, אליש, ראו ק 247
 , ומסתייע בדברי במדבר רבה )וילנא( כ, טו.  44פרשת בלעם,  248
עינים,    249 גלוי  קירובה,  ו,  92-95השוו  ד,  היהודים  קדמוניות  יוספוס,  גם בשכתוב  עולה  זו  נימה   .105-108  :

"האתון ]...[ הוכיחה את בלעם על העוולה אשר אף כי אין לו מה להתאונן על שרותה הקודם, הפליא מכותיה".  
ָת ָעַלי  (. יצוין שחז"ל ראו ב"56-53כך כנראה חש גם הרפורמטור בן המאה החמש עשרה סבונרולה )דרשה,   ָרַכבְׁ

ך ( מסבים מילים אלו על המשך  91" עדּות שבלעם צעיר. בכור שור, חזקוני, אבן עזרא והרטום )במדבר,  ֵמעֹודְׁ
המוצע    –הפסוק   הפירוש  לצד  מתקיימים  בודבריהם  ַעד"   הניסוח  ייחשף  84-83עמ'  כאן.  ך  ַהֶזה  ֵמעֹודְׁ   "ַהיֹום 

   . כאמצעי קישור אינטרטקסטואלי
; שמ"א  25; שופטים י"ט  2לשון התעללות נסובה במקרא ברגיל על עינויים או פגיעות פיסיות קשות )שמות י'    250

( רואה בהגזמה מצד בלעם יסוד ספרותי סאטירי גרידא.  23(. ליכט )במדבר,  4; דה"א י'  19; ירמיהו ל"ח  4ל"א  
להלן יוצע כי אלו הסברים בדיעבד; לעיצוב ספרותי זה    267הצטדקות. בעמ'  לחלופין, אולי זו הפרזה למטרת  

   הוא משמש כאחד העוגנים המבליטים אנלוגיה מפותחת לסיפור שעבוד מצרים.  –חשיבות אינטרטקסטואלית  
במעשה האתון בלעם אינו מדבר, אלא רק מכה את האתון, עד שהיא פונה אליו בדברים. אמנם מהבחינה    251

 is a  the beastיותר: " גדה בין אדם לחיה נפגמת בהיות החיה המסוימת הזו בהמה, ולא יצור מאיים הזו ההנ 

creature, as anybody can see by watching cattleharmless and rather amiable    "   (יין,  צ'סטרטון ,

כי "המלאך הניע את  שכתב    ,Challoner  18-הבישוף הקתולי בן המאה ההתנגדות זו מפריכה את דברי  .  (233

  . ית"פראעל סכלותו וחמתו ה  [, brute beast, מפי בהמה פראית ]את בלעם  כדי להוכיח  ]...[ לשונה של האתון  
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שהאתון   היודע  אדונההנאמנה  הקורא,  חיי  את  המרה  המתעלל  הצילה  האירוניה  את  מזהה   ,

בעל החיים האצילי, ובז לבלעם  מדעת כלפי  -כפיות הטובה שלא  נוכחמניד ראש  הוא      252.שבמצב

 253. בלבו

תקנה:    ללאשלו בעיצומו של מסע מעיד על אימפולסיביות    בלעם להרוג את בהמת הרכיבהרצונו של  

רבים עמדו על האירוניה במשאלת בלעם  מזווית אחרת,    254כיצד זה ישוב לביתו, או ימשיך בדרך?

ְגִתיְך  ְבָיִדיֶחֶרב    לּו ֶיש" ָתה ֲהר    כנראה  הדבר  255", בעוד אשר מלאך אוחז חרב ניצב עליו להרגו. ִכי ע 

ָתה ]...[    לּו"בלעם אומר לאתונו:    .במרקם המילים  מכוון בכתוב, שהרי הדמיון בסצנה משתקף ִכי ע 

ְגִתיְך י"  , ובדומה אומר לו המלאך:"ֲהר  ם]...[    אּול  ָתה ג  ְגִתי   ִכי ע  הקבלה זו מרמזת כי  ".  ֹאְתָכה ָהר 

לבלעם האלוהית  ההתנגדות  של  הקונקרטי  עם    אינו  הביטוי  מתכתב  אלא  הצדק    חוסראקראי, 

המלאך ]...[ חרבו שלופה בידו ]...[ מוציא לאור  " כדברי רוזנצוויג:    המגולם ביחסו האכזרי לאתון,

ְגִתי  ג ם המסקנה העולה מהמילים "ברוח זו,  ".  משפטו של אותו יצור עלוב ומוכה ְואֹוָתּה    ֹאְתָכה ָהר 

בד בבד, ממד אירוני זה מדגיש כי הכוח    256: "אתה, לא היא, חייב מיתה". תהיה ברורה"  ֶהֱחי יִתי

 ביד האל ולא ביד בלעם."להכות" 

משמעות  נדחקו לייחס לה   יםקדוממפרשים . שנוי במחלוקתתפקיד המילה "אולי" בדברי המלאך 

, והדבר מתאפשר רק באמצעות  קיים במקרא  לאשימוש כזה    , אךשל מילית תנאי שלילי בטל, 'לולי'

 
Challoner    מושתתת האירוניה בסיפור.  מזהה כאן השוואה ולא הנגדה. בכך הוא מחמיץ את היסוד העיקרי שעליו

אלא אתון מבוייתת וצייתנית,    אינה חיית פרא מסוכנת ה בסיפור  אמנם, גם טענה לקיום הנגדה נפגעת מכך שהחי 
  חר בחינה של הזיקה האנלוגית לסיפור גן עדן, לא שכן היא פוגמת בממד הניכר של היפוך תפקידים בין הדמויות.  

: בהיבט של דיבור ונבואה בלעם מונגד  ., ניתן יהיה להעלות תשובה אפשרית, אם גם ספקולטיבית8.5סעיף  ב
 אך בהיבט של רשעות ומסוכנות מציף הרובד הנסתר בכתוב השוואה בינו לבין נחש גן עדן.  לאתון,

  לשון הרלב"ג על אתר: "והנה בנטותה מפניי הצילה אתך מהמוות, כי שקטה חמתי בין הזמן הזה. ואתה הכית   252

 הנה בוודאי לא היה זה מן הראוי".  –אותה שלוש פעמים בהצילה אותך 
תון היא בעל חיים בזוי ונחות, מופת לטיפשות ולעיקשות, ופרט זה אף הוא מעצים את קלונו  רבים הניחו כי א  253

דומה פחות או יותר הגיע ויי במונוגרפיה שלו על החמור    (. למסקנה459בלעם )ראו למשל אשלי, במדבר,  של  
יש לציין שבדיקתו של ויי כללה  אך    (49-48ועוד; השוו ויי, הרהורים,    145,  121;  46-40במזרח הקדום )חמורים,  

, וראיותיו הספרותיות מן המקרא אינן משכנעות )לדוגמא  ספרותיים  פחות  – בעיקר פנים ארכיאולוגיים והיסטוריים  
, כבר קאליש )משלי  מנגד  . ראיה לתפישת החמור כבהמה עצלנית ועיקשת במיוחד(  3קשה לראות במשלי כ"ו    –

מות ובזמנים מסוימים בעת העתיקה חמורים נחשבו ליצורים רבי ערך  ( הראה כי לפחות במקו142-141בלעם,  
(. הלה  166-159ואף אציליים. הנושא שב ונדון לאחרונה בהרחבה אצל דנטלסקי, בדגש על הפן הספרותי )ייצוג,  

הגיע למסקנה זהה לשל קאליש, והוסיף שבזמן המקרא נתפש החמור כמשל לנאמנות וקרבה לבעליו. ראיותיהם  
ליש ודנטלסקי מצריכות עיון נוסף, אך בבחינה ראשונה ושנייה הן נראות משכנעות למדי. חמורים כנראה  של קא

וגם לא לטיפשות מבהמות אחרות.    –יששכר, למשל, מאופיין בברכות כחמור גרם    – לא נחשבו כבהמות בזויות  
הטענה, מלוא  להוכחת  מספקות  אינן  אולי  "אצילית"  כבהמה  החמור  לתפישת  מופעים    הראיות  גם  יש  שהרי 

(. אולם יש עניין באזכורם המיוחד בהקשר  20שליליים של החמור, למשל כביטוי לתאוותנות גסה )יחזקאל כ"ג  
והמלך העתידי לבית דוד    –לצד שופטים נוספים    – של אישים כאברהם, משה, אבשלום, שלמה, בני יאיר הגלעדי  

 (.     164-160)ראו דנטלסקי, ייצוג, 
הבעיה קיימת, כמובן, רק לאור ההנחה שמעשה האתון עצמאי ואינו יודע את שליחי בלק )שאם לא כן, יכול   254

 היה להמשיך ולרכב עמם(. דומה שהנחה פשוטה זו משותפת לכל מייחדי מעשה האתון.   
 .   300; רוזנסון, דברים במדבר,  91-92; פולק, סיפור,  92כך למשל בכור שור, חזקוני והרטום, במדבר,   255
 . 92הרטום, במדבר,   256
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ל  257. תיקון הטקסט   , שם 10מ"ג  ו  42בראשית ל"א  את    קאליש מציג  שיבוש שנפל בכתובכראיה 

ָתהי  ]...[ כִ   א ל  לּו" ָתה י ]...[  ל  לּו"ו  "ע  אלו תימוכין משמעותיים,    ;קבמבנה זהה בדיו  יםמופיע   "ִכי ע 

ה' מבטא סיפא של תנאי לא ריאלי גם ללא  תָ י ע  'כִ המקראי  הצירוף    בכמה מקומות  –אך יש לסייג  

יש    –  (16-13, והשוו שמות ט'  19י"ג  ;  21ז'  ;  13-12; איוב ג'  13מילית תנאי מפורשת )שמ"א י"ג  

ְגִתיְך ]...[    ההקבלה לדברי האתון "לּו  258. פה  לבחון שמא הדבר אפשרי גם ָתה ֲהר  " תומכת בדמיון  ִכי ע 

'לּו וחיזוק ההקבלה נוצר  המיליות  י', אך לפי פירוש זה משמעות  לָ ' ו'אּומשמעות של  אינה זהה, 

. אפקט דומה מתקבל מתוך ממד סמנטי משותף  )חיובי ושלילי(  מהממד הסמנטי המשותף של תנאי

.  'אולי' בלשון 'שמא'  –  פירוש הכתוב כפשוטואת    אמנם כללי יותר, אך מקייםשל אפשרות, שהוא  

  המופיעה בפרשאך היא אינה נפוצה במקרא,  המילה 'אולי'  ראשית,. פות נוס שתי ראיות לכיוון זה 

נוסיף  זאת    –  נתהמאפיי   "מיצוי אפשרויות"מדיניות העיקשת של  מלבד זו, ומצטרפת ל  פעמים  ארבע

ימשמעות "שנית,  .  בלעם ובלק  כידראת    – ונראה   י ָנְטָתה ִמָפנ  נזיפה המנוסחת    –המתקבלת  "  אּול 

רוח הסיפור  הולמת  –   כשאלה רטורית "להפליא את  אתה שאתה בקי בקסמים,  , כדברי שד"ל: 

כשראית אותה נוטה מן הדרך לא פעם אחת אבל שלש פעמים, היה לך לחשוב אולי ברצון האל  

אולי נטתה, מקרא קצר, היה לך לחשוב אולי  ]...[  , כי הוא שלח לה איזה מונע שיעכב הליכתה  נטתה

 . נואלתעל אטימותו ה בלעםבשלב השיא של הסצינה הסיפורית, המלאך סונט ב 259. "נטתה

המסורתית,   המלאך  בפרשנות  לדברי  בלעם  לתגובת  למוצגת  כגנות  זו,  עתים  גישה  לפי  נוכרי. 

ְעִתי  ָחָטאִתיההודאה " נוכחות  גברה עליו בזיהוי ה" מבטאת הכרה של בלעם בכך שאתונו  ִכי לֹא ָיד 

גנות בלעם עולה מתוך הניגוד לדבריו בהמשך,  שרש"י סבור    260. חוויה משפילה ביותר  –   תאלוהיה

ואולם לפי מייחדי מעשה האתון,    261". ופיו העיד לא ידעתי"שהוא היה משתבח שיודע דעת עליון,  

 
וכן אונקלוס, רש"י, אבן עזרא, רלב"ג, מושקוביץ    257 יונתן  כך תרגומי השבעים, הוולגטה, השומרוני, נאופיטי, 

( ובעל ה'חזקוני' סבורים שפירוש התיבה  32"ם )על פסוק  (. רשב 80ה"ש    45,  )במדבר, רפו( ורופא )ספר בלעם
 יע בדבר.  אינו מכר 159הוא ִאם. לוין, פירוש, 

. מעניין כי שימוש זה שכיח יחסית בספר איוב, שבדומה למעשה האתון ולפרשת  151קאליש, משלי בלעם,    258

 . 666-653; גרינשטיין, ארמית באיוב,  33ה"ש   174רנדסבורג, קווים ארמיים,   בלעם משופע בארמיזמים. ראו
 כנזיפה:   –וטו  ( ש'אולי' מתפרש כפש307דברים,  -ברוח זו כותב גם קייל )ויקרא 259

Der Engel spricht den Grund, weshalb die Eselin vielleicht ausgewichen sei, nicht bestimmt aus, 
sondern deutet ihn nur leise an und überlässt es Bileam, aus dem Angedeuteten sich selber zu 
sagen, dass das treue Thier aus Liebe zu seinem Herrn in einem dunklen Gefühle der ihm 
drohenden Gefahr ausgebogen dafür aber gleichsam yum Lohne für diesen Liebesdienst, von ihm 

gemisshandelt worden sei.  

  הירש. עמדה דומה נקט כבר רמב"ן וכן בפירוש הטור הארוך, אצל הגר"א, בעל הכתב והקבלה, המלבי"ם ורש"ר  
 כפשוטו, אך לדידו זהו ספק של המלאך לגבי התנהגות האתון, ו'לולי' החסר משתמע.      גם אברבנאל מפרש 'אולי'

אם   –יש הטוענים כי חטא בלעם היה בהכאת האתון. לדבר אחיזה ברורה בתוכחת האתון והמלאך, הנסובה  260

בלעם,    על ההכאה הבלתי מוצדקת. אך כיצד אפשר ליישב גישה זו עם המשך הצטדקות  –כנים דברינו עד כה  
     .8.4דרשני. פתרון לחספוס זה יוצע בסעיף  הנוגעת לעצם ההליכה ותו לא? עיצובו הספרותי של הפסוק אומר 

 . 192, וכן מילגרום, במדבר 261
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עוד יש לפקפק    , וממילא היקש זה אינו מובן מאליו.35-21של מחבר כ"ב לא יצא תחת ידיו   16כ"ד  

ת של בלעם ממעשה האתון ועד המשל הרביעי.  בהיגיון זה, שהרי ניכרת התפתחות במעלה הנבואי 

ביתר דקדוק בהמשך. לעת ייבחן  בין שני הפסוקים  יש לתהות  היחס  תגובת בלעם  ל   האם  :עתה 

האתון  ברורותהשלכות   במעשה  דמותו  עצמאית  על הערכת  ראשונית בחי ?  כיחידה ספרותית    נה 

)ראו למשל    חיובית במקרא כללית  להודאה על חטא קונוטציה  .  שאלה זולה תשובה מפתיעה למע

בכמה מקומות    . אמנם(17;  8  כ"א  ; דה"א 9; מיכה ז'  35  ב'  ירמיהו ;  13  ב "י  ב"שמ;  30ט"ו    שמ"א

)שמות ט'    זו שבה לסורּהתוך ההקשר, כששל דמות הפכפכה נצבעת בצבעים שליליים מ  הודאתּה 

,  ולא מזדון  נבע מאי ידיעה חטאו   –בלעם, לכאורה תגובתו ראויה אשר ל (.21; שמ"א כ"ו 16; י' 27

אינו מעורר סיבה מיוחדת  מנהגו העקבי  .  על דרכו ו לשוב  ציע מיוזמתתנאי ומהוא נכנע למלאך ללא  

: וכי  ולהיזקף לחובת כמו כן, קשה לראות מדוע עצם המעמד ה"משפיל" צריך  לערער אחר הודאתו.  

הרושם    ,לכאורהבמקרא אינם משתחווים נוכח האל?    מופת  שינושאר א  , דודאברהם, משה, יהושע

הוא זה  מפסוק  מעניין.  חיובי  העולה  ספרות המחקר,  באורח  של  כי  סקירה  הוא    34כ"ב    מעלה 

התנהגות    262.מחמיצים את הקושי הספון בוש,  ים הקיימיםניתוח הנקודה העיוורת של הרבה מה

אם מעשה    .אומר דרשניה, דבר  הנראטיבייתנותו ללא סייג בשאר  צ  בלעם כאן מזכירה מאוד את

- ו  268-267עמ'  כפי שיודגם ב  האתון הוא אכן שלילי, מדוע בלעם מוצג כאן לפתע באורח חיובי?

    263, גם כאן נזקק הקורא לרובד האנלוגי כדי לעמוד על שיעור הדברים.להלן 277-782

 
לוין, פירוש,    262 במונוגרפיה של קאליש    .104סיפור תאופני,  ,  סברן;  166סטארדי, במדבר,  ;  159ראו למשל 

מסביר המחבר    – חקר הנרחב ביותר שנכתב על הפרשה לפני גרוס ורויאר  אולי המ  –(  141-140)משלי בלעם,  
. עם  35-21שבלעם מתוודה על ריחוקו מן האלוהות, תוצא ישיר של "תאוותיו הנחותות" לפי מחבר הקטע כ"ב  

זאת, אין הוא מצליח לבאר מדוע עצם הווידוי לא ייזקף לזכותו של בלעם. הפתרון שמציע קאליש הוא לייחס את  
"הכותב נדחק לדילמה    (:140וידוי לצורך לסגל את הקטע המשורבב להמשך הסיפור המקורי )משלי בלעם,  הו

]...[ בתיעובו ובוזו לבלעם, הוא חשף אותו לתוכחה מצד המלאך ובהמתו שלו, ועשאו לא רק עיוור, אלא גם משולל  
תישמענה ברכות ה' מתוך פה כה    היגיון, עיקש ואכזר. אך כיצד דמות כזו תשתלב עם הנראטיב הקיים? ואיך 

.  בלתי ראוי? אשר על כן, נאלץ הכותב לוותר במידת מה ]...[ ולייצג את בלעם כמי שמסוגל לנאמנות ולחרטה"
דא עקא, שיטה זו אינה הולמת את תאוריית השרבוב כלל. הייתכן שמחבר הקטע נתן דעתו על חספוס שכזה  

  – ? וכי לשיטתו יובנו המשך קורותיו של בלעם  22כ"ב    –  20ן כ"ב  ונכנע לו, ובד בבד הותיר סתירה בולטת מעי
 . 44-43והשוו רופא, ספר בלעם,   כסיפורו של "בעל תשובה"? – מושא שנאתו 

עיון זה יידרש גם לבירור מדוקדק של מהות החטא שעליו מתוודה בלעם. מקובל שבלעם מתכוון לחטא יציאתו    263

אך שני עניינים נוספים בולטים  (.  180; נות', במדבר,  159ראו למשל לוין, פירוש,    –לדרך )שהרי הוא מציע לשוב  
ִתי" עשוי להיקרא לאו דוו אלא כעצם חטאֹו )פסוקית    –קא כתיאור הסיבה מדוע ָחטא  בכתוב: א( "ָחָטאִתי ִכי לֹא ָיַדעְׁ

. אכן, יש מפרשים כי חטא בלעם  תוכן(; ב( משום מה, נראה שהמלאך מאשים את בלעם בעיקר על הכאת האתון
פירוש,   דילמן,  למשל  )ראו  העיכובים  כנגד  להתקדם  בניסיונו  פירוש,  147היה  גריי,  את  336;  להבין  מבלי   ,)

)ב אשלי  האתון.459מדבר,  משמעותם.  בהכאת  חטא  שבלעם  הציע  שורר  (  הציעה  )אתון  - לאחרונה  פינקלמן 
בארמז  99בלעם,   בהיעזרות  הוא  חידושּה  האל.  לרצון  להתנגד  שיוכל  במחשבה  לדרך  יציאה  היה  ( שהחטא 

לעת עתה, די    טכניקה שתיושם ביתר הרחבה במחקר הנוכחי.   –ליציאת מצרים כדי לעמוד על משמעות הכתוב  
המורכבות הפרשנית  לומ  כי  מעידים  בכתוב  אלו  שנימים  הערכת הדמות  ר  באינה  בשאלת  רק  נראטיב  מצויה 

 . , אלא מפעפעת גם למעשה האתוןהסובב
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במדבר    של  ספרותיים   בניתוחים מעמד מעשה האתון  פרק שלישי:    04.

 לעניין הערכת דמות בלעם יו השלכותו כ"ד-כ"ב

  סביב מעשה האתון לבעיות שהוצעו הספרותיים הפתרונות –  רקע 4.1

הקשיים הניכרים בפרשה משכו את תשומת לבם של מפרשים בכל הדורות. בתקופה המודרנית  

נוספו על הגישות המסורתיות דרכיהם של בעלי פולמוס, שביקשו להציג את אחדותה הספרותית  

של הפרשה כנגד ההשערות מבית מדרשם של ולהאוזן וממשיכי דרכו. מטבע הדברים, בשלב זה של  

לבין גישות ספרותיות  הטוענות לאחדות הטקסט  הצורך להבחין בין גישות  בחינת הטקסט קטן  

סינכרוניות, המתעלמות כליל מדרכי ההתהוות ועוסקות רק בנוסח הסופי. מפאת דמיונן הרב של  

הראיה,   ובדרכי  בפרטים  הספרותיות  העמדות    תינקטכמה מהשיטות  מבסקירת  שונה  דרך  כאן 

לפי נושאים כלליים, כאשר בכל עניין ועניין יובאו ויידונו  הרצאת הדברים תיעשה    264רתיות. והבק

לא  יעלו ות הנוגעות להערכת הדמות, שנבחרים. קביעומפרשים  על פי צורך דעותיהם של מלומדים 

 .  ה ביתר התמקדות בחלק הבא של העבודהדונָ תימבין השיטין,  אחת 

ייסקרו   המחקרתחילה  בספרות  שהוצעו  ייח ל    תשובות  בזכות  האתון.ראיות  מעשה  הערכת    וד 

האתון   ייחוד  תיאוריית  להערכת  הראשוני  הבסיס  את  תתווה  הללו  הראיות  על  להשיב  היכולת 

 לעומת תאוריות ספרותיות מאחדות. 

 התנגדויות לראיות בזכות ייחוד מעשה האתון  4.1.1

 22לכ"ב  20היחס בין כ"ב  4.1.1.1

ן ההיתר ללכת  בי הבולטת  הנושא הראשון שהוזכר כראיה לתאוריית האינטרפולציה הוא הסתירה 

זו זכתה למגוון רחב של פתרונות ספרותיים. כזכור,   . בעיהף על ההליכהחרון האבין לעם האנשים 

ב האלוהי  האף  חרון  את  תלו  המסורתית  בפרשנות  בלעם  רבים  של  הרעה  לקלל    –כוונתו  רצונו 

ב לדרך.המתבטא  לצאת  דברדומ  265להיטותו  לבלעםשאסור    אברבנאל  ה  בידיעה    היה  לצאת 

 
להלן נראה כי המסקנות השונות נגזרות מתוך מידה משתנה של שימת לב לפרטי הפרשה או מתוך הערכות   264

ג השני יהיה מקום לדון באורח מעמיק ולתור אחר ראיות  פרשניות שונות של אותן ראיות עצמן. במקרים מהסו
 נוספות כדי להבליט את השיטות הפרשניות ההולמות יותר.  

  הוא   אזיל  ארום: " ירושלמי  תרגום";  רוצה  ה" הקב   שאין  יודע שהיה  פי על  אף,  לקללם   מתאווה,  ברצון : " ם" רשב  265

" ג"רלב";  שיקלל   בכונה  הלך  כי : "בחיי'  ר"; "ללטונינון    ה׳  שהזהירֹו   ממה  שיזהר   לתכלית   לא   הולך   היה  שהוא : 
  דעתו   היה   לא  שאם  מעשיו  מתוך  נכרת  הרשע   בלעם   מחשבת  מ״מ  רשות  לו  שנתן   ואע״פ: " זקנים  דעת ";  יתעלה 
 . " העם   מן ההזדמנות   בניצול לגדולה  שואף הוא הנה  כי: " בלעם אבן יהודה '  ר", לילך לו  היה  לא לקלל



60 

אמצעי קביל  כפנייה לכוונת הדמות    שוללטענת גריי, ה  ד עולה שוב נגמ  266שמשימתו נידונה לכישלון. 

מהכתוב    מובןאמור להיות    הדבראם בלעם היה להוט לקלל,  להנהרת חרון אפו של האל; לדעתו  

  רחו, שהיה מספק את חמדנותו לּו ואם ייטען עוד שהוא עושה מעשיו בעל כ"ולא משוער בעקיפין, ו

בקרת את הספקולטיביות  גם ליבוביץ' מ  267". זה פשוט לאלץ אל תוך הסיפור מה שאין בו  –יכל  

י  דק כד   לשון  בהבדל  נתליםה לכמה מפרשים ה , ובגיבוש הצעתה פונָ בלעםכוונות  היתרה ביחס ל

ריאלית את     שבהיתר "  םָת ִא   ְך ל  "  בין  הבחין  א "הגרכך,    ת הדמות. תודעהחדירה ללעגן בפעילות 

'  םעִ '   ואילו,  סתמית   משותפת   עשייה  מציינת  ]...['  ת אֶ   הליכה'   לדבריו  –  שבביצוע"  ם עִ   ְךלֶ י  ו  "ל

  לשוויון  ביטוי  'םעִ ' ב  רואה(  35'  פס)  ם" מלביבדומה,    268.יותר  הדוקה   ושותפות  היכללות  מבטאת

  בלעם   שגילה  לאחר   כי  מוסיפהנעזרת בהבחנה זו ו'  ליבוביץ.  בלק  ושרי  בלעם  של  ההליכה  בכוונת

  269. האנשים 'ם עִ ' הליכה אף( 35  ב"כ) לבסוף לו הותרה, בשגיונו להתמיד רצונו  עומק את

.  אינה מובנת מאליה   כוונת בלעםהתנגדות לפנייה לה לאור ההתפתחויות בחקר הספרות, בימינו  

קביעה    270תהליך הכרחי בקריאת ספרות ולעתים יש לערכו במודע ובדי עמל.הוכר כמילוי פערים  

, ולעתים מקמץ בתיאור עולמן הפנימי  תזו נכונה במיוחד לגבי המקרא, שמסירת המידע בו בררני 

היבט מוכר של הבניית המסר    ן הואוהלכי רוח  אופיין  לגביהשערות הקורא  ויסות    271. של הדמויות

מציגה עצמה לקורא  ההמקראית,  הדברים אמורים ביתר שאת בכתיבה    272. בידי המחבר  הסיפורי 

היסטורי טיבש,  כדיווח  שהיו    ומעצם  ממשיות  כבריות  הדמויות  על  לחשוב  הקורא  את  מעודד 

כוונה    פשוטה  ,ובאמת  273. בעולם של  ייחוס  לקבל  יש  ספק  "ללא  כי  הפוסק  לוין,  ותכלית  דעת 

 274לדמויות ספרותיות וניסיון לפענח את מניעיהן כנגד הסיבות להתנהגותן המצוינת בטקסטים". 

 
  כן   אם תועיל  ומה,  ישראל את שיקלל חפץ הוא ברוך הקדוש היה שלא, מזה להבין  לו היה ובלעם"אברבנאל:  266

  תרוויחו   ולא  תועלתכם  תהיה   לא   כי   אפס,  עמכם  אלך   הלוך:  לאמר  המלאכים  אל   היטב   באר   לדבר   לו  והיה .  הליכתו
  ולכן.  עמהם  ללכת  האל  הרשהו  שכבר  בלק  מלאכי  אל  אמר  אבל,  כן  אמר  לא  והוא .  כלל  ובבקשתכם  במעשיכם

    .”תצלח לא  שהיא, בדעתו  בהליכה וחפץ   בוחר בהיותו  בו אפו  חרה כי“ ועוד ”הוא הולך כי' ה אף ויחר'
( מציין בדומה, שציפיית בלק לשכור את בלעם לקלל תמורת  124. מק'ניל )במדבר,  318-319גריי, פירוש,    267

כסף אינה מחייבת חמדנות מצד בלעם, שכן תשלום מסוג זה נהג גם בקרב נביאי ישראל, וכן כתב כבר שפינוזה  
של בלעם אלא נחישותו הבלתי    לא ציפיות בלק מעידות על חמדנותו  –(. הצדק עמם  39מדיני,  -)מאמר תאולוגי

 נלאית של המנטיקן לסייע לבלק, כל עוד יש סיכוי לכך.   
 הגר"א, קול אליהו, לד.  268
(. לאחרונה טען כך גם ווייסה, על ברכה,  35)והשוו דעת ספורנו על כ"ב   306-309ליבוביץ', עיונים בבמדבר,   269

106-105 . 
במבט    270 המלך  ושטרנברג,  פרי  למשל  שיש  263-264אירוני,  ראו  קרעים  קרעים  עשויה  ספרותית  "יצירה   :

קישורים   מבניית  זה מתגלה החל  מילוי  שיש למלאם.  בונה מערכת פערים  והיא  ולאחותם במהלכה,  לקשרם 
פשוטים, שהקורא מבצעם באופן אוטומאטי, וכלה ביצירת מערכות קישורים מורכבות ביותר, הנבנות באופן מודע  

 בהיסוסים, ותוך תיקונים מתמידים לאור אינפורמאציה חדשה המתקבלת במהלך הקריאה". ביותר, בעמל רב, 
למותר לציין את הפרק הקלאסי של אוארבך ב"מימזיס", המשווה בין שפע התיאור ביצירה ההומרית לבין    271

   ואילך.  12, "חסכנותו" של המקרא במילים. ראו אוארבך, מימזיס
 . 255פולק, סיפור,    ;321-483ראו למשל שטרנברג, פואטיקה,  272
 . 24-26ראו למשל גרוסמן, גלוי ומוצפן,   273
 . 216לוין, פירוש,  274
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להבחנה    בנידון דידן,  כוונה צריך להיות עקבי ומשכנע, ולהישען על יסודות איתנים.  , ייחוס אמנם

הוצעו למעלה  שלסתירה  ים אחרים  הסבר  275במקרא. דים  ל"את" אין סימוכין מוצקים    בין "עם"

א". לא נראה שהאל  הּו ְךל  י הֹו לחרון האף המפורשת בטקסט: "כִ  המתבדים מתוך עימות עם הסיב

 הליכתו, כי אם על עצם ההליכה.    כועס על כוונתו של בלעם או על אופן 

ר' עובדיה  ראיה לחטא בלעם.  בכל זאת  א" לדלות  ך הּול  י הֹומפרשים אחדים מדקדקים בביטוי "כִ 

  אחרים  שיוליכוהו  כמי  בדרך  עניינו  היה   שלא, "נלהבת  עצמאית  לפעולה  ביטוי  בצירוף  רואה  ספורנו

רבי חיים  .  והקבלה  הכתב  בעלמקלנבורג,    הרב יעקב צבי   דעת  וכן ",  הדבר  כבעל '  הוא   הולך '   היה  אבל

  מאת   בא  ללכת  שההיתר  מעסיקו  באזני  מלפרש  בלעם  הימנעות  את  מדגיש"  א הּו"   כי  טען  בן עטר

  . מטרתו   את  שישיג   ביטחון   מתוך  בלעם   של  גאה  להליכה   ביטוי   במילה   ראה  הירש  ר "רש  ואילו',  ה

 276.כשלעצמן  טענות אלו אמנם מתייחסות לסיבה הנקובה הטקסט, אך קשה לומר שהן משכנעות

כינוי גוף בתפקיד  כי ]נשוא +  '  ופסוקית סיבה בתצורה  בכתוב, ברור  עניין הליכה גאה אין יסוד  ל

קל וחומר    –להדגיש את נושא הפסוקית    נועדה ש   אין סיבה לחשוב.  רגיל במקראהיא דבר  נושא['  

 277. להנגידו לאחר

  ִאםתי, והרישא "ננו סתם הרשאה, אלא משפט תנאי אמאי  20אחרים מנסים להראות כי פסוק כ"ב  

ָהאֲ  ָבאּו  ְלָך  מתקיימת.  ָנִשיםִלְקרֹא  אינה  מ"  המסורתיים  יש  על    והסבשהמפרשים  האמירה  את 

  בין   ההפרש  את  מדגיש  ן"רמב  278חמדנות בלעם, כביכול עצם ההליכה עשויה לזכותו בשכר טרחה. 

ֹ ְק לִ ".  ללקל  כדי  יצטרף  שבלעם  ונורצש  בלק  דבר  לבין  התנאי  לשון   קללה   לשם  לא,  היינו  –  "ָך לְ   אר

  לשליחי   להבהיר  צריך  היה  בלעם  279. וכדומה  העתידות  את  להגיד  או  עצה  לתת  כגון,  אחר  לעניין  אלא

 
לא נמצאו ראיות    – (  1070-1071)סעיפים    43וראו עוד מלבי"ם, ויקרא,    .16השוו רובקר, טקסט ומסורת,    275

ברורות לכלל זה בדוגמאותיו. סגנון מעט דרשני ניכר גם בעבודתו של שביב, את ועם, המקבלת את ההבחנה.  
 .  14; 12; י"ח 18לשמ"א ט"ז    9ובמדבר י"ד  3, וכן השוו בראשית ל"ט 34לעומת זאת ראו למשל בראשית י"ט  

 . 303דברים,  -השוו גם קייל, ויקרא 276
. דוגמאות  18; במדבר כ"ה  5-7; ויקרא י"א,  21; כ"א  23; ט"ו  17; שמות י"ג  34; מ"ב  10ת ג'  ראו למשל בראשי   277

 אלו מעלות כי המבנה האמור משמש לרוב דווקא להדגיש את הנשוא ולא את הנושא )כינוי הגוף(. 
בשכר  כך למשל בפירושי רש"י, ריב"ש ודעת זקנים מבעלי התוספות. אור החיים אינו מעמיד את הדברים    278

 דווקא, כי אם בתועלת בכלל. 
רמב"ן על אתר. ר' יצחק בן אשר, מבעלי התוספות, מציע: "אם ליטול עצה ממך באו קום לך אתם ותייעצם    279

דקריאה לשון עצה", ודומה לו ר' עובדיה ספורנו. חזקוני סבר כי הקריאה המדוברת פה היא "להזמינך לאכול  
ירוש אדרת אליהו(, כלי יקר, הנצי"ב )בפירוש העמק דבר( ורש"ר  עמהם לזבח השלמים". רלב"ג, הגר"א )בפ

 הירש סבורים שהתנאי כללי ביותר ואינו מרמז לתכלית הליכה כלשהי.  
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  גישה  מציע  מושקוביץ   280. מיד  בלהיטותו  יצא   זאת  תחת   אך ,  זה  בתנאי  רק  אליהם   שיתלווה  בלק

   281.לקלל כדי הולך  שאינך להם הודעת אכן  אם הוא"  ִלְקרֹא ְלָך ָבאּו ָהֲאָנִשים ִאם"  פירוש – דומה

  כוח  למעשה  הוא   הכוח  –ולכן הרישא נסתרת  ,  "לך  לקרואבלשון התנאי הוא "   לדברי מויר, הדגש

  דרך  את  לתקן  טורח   אינו   אכן  בלעם  שכן,  מעניין  כיוון   זהו  282. דבר  לעשות  יכול  לא  בלעם  ובלעדיו ',  ה

"בלק  של  ההסתכלות ֲאֶשר,  ת  יּוָאר  א  ָתֹאר  ֲאֶשר  ו  ְמֹבָרְך  ְך    השליטה   את  בלעםל  המייחסת  ,"ְתָבר 

  שינויי   את  לתלות  אולי  אפשר,  מנגד  283.אמירה זו   משמיט  הוא '  לה  בדיווחו  וגם,  ובקללה  בברכה

'  לה  למסור   מהין   ואינו,  זר  למלך   להטיף   טורח  אינו  בלעם  –  מושכלת  עניינית  בהתנהלות  הלשון 

  גם".  ִלְקרֹא ְלָך ָבאּו"ו ",  ָהֲאָנִשים"   טעו  סוף   סוף,  מויר  צודק  אם  אפילו ו  284.כבודו  לפי  שאינם  דברים

 .               הופר ברישא התנאיכי   לטעון  אין, זו בהטעיה היא בלעם אשמת אם

  העורך   ,זבאס  לטענת  ךכ  .בין הפסוקים  היחס הצורם פיון רך יותר של  א   הואלפתרון    כיוון אחר

  זאת   תולה  זבאס  285. מדי  חריפה  סתירה   22-ו   20  ס'פ  בין  ביחס  ראה  לא   הסופית   לצורה   האחראי 

  כבעקידת)  נוספים  נביאים  עברו  שכמוהו  ,אלוהי  לניסיון  ביטוי  הוא  האתון  מעשה   שלפיה   בשיטתו

,  נכונה  לדרך,  אלילית   מתרבות   המגיע,  זרה  את  צעד   אחר  צעד  מוליך   לאה   לדבריו (.  ג" י  א "ומל  יצחק

,  מקום  מכל;  לגמרי  טועה  אינו   זבאס  יוצע כיבהמשך    . החינוכי  התהליך  מן   חלק   הוא   האתון  ומעשה

  אירוניה   עם  קריאה  דורש  הסיפור "   כי  בקביעתו  הבעיה   עיקר.  הסתירה  את  לרכך  כדי   די   בדבריו   אין

  ציות   באי  בלעם  את  מאשימה  לא  מקום  בשום   הפרשה  כי  זאת]...[    תקיפות  עם  ולא  והומור  עצמית

 287. מאוד  עד רציני עניין  במקרא מקום בכל הוא אלוהי אף חרון ואולם 286". רציני

נימה   הקניית  מתוקף הסתירה באמצעות  אבן  מפרשים אחרים ממעיטים  לדבר האל.  רגילה  לא 

  כעס  דרך  מפיו  בצאתו  הדבור  צורת  תהיהי,  אתם  לך  קום  לבלעם  השם  שאמר   פי  על  אףכספי כתב: "

 
  לכם   קרוא  להיות   אותי  השם  הרשה  הנה   לאמר]...[    בלעם  על  היה  והנה: " 20על במדבר כ"ב    דברי רמב"ן  280

  חפצו  מרוב, בלעם  והנה]...[    שאברכם לברך  אותי יצוה שאם מנת ועל, העם את  לקלל  שלא מנת על אבל, בלבד
  חלול  בזה  שהיה,  ועוד. ]...[  חפצם  להשלים  כרוצה  עמהם  וילך, ]...[  כלום  להם  אמר  ולא,  זה  הודיעם  לא,  ללכת

  שאמר  ממה  בו  חזר  והנה,  העם  את  להם  לקלל  רשות  לו  שנתן  חשבו,  השם  ברשות  והוא  סתם  עמהם  בלכתו  כי'  ה
  כן   אחרי  כי  יאמרו,  יקללם שלא  עוד  יראו  וכאשר,  להם שהגיד  מה  כפי]...[    הוא  ברוך  כי  העם  את  תאור  לא: תחלה
 . " עוד נמלך 

 מושקוביץ, במדבר, רפב.  281
 . 172-173מויר, חילופי תפקידים,   282
( שמנקודת מבטו של המחבר, הסתמכות בלק  2. בצדק כותבת מוברלי )ללמוד,  241מונזון, נקודת תצפית,    283

 . 6.4בסעיף  17-13ח הדיבור של בלעם מטופשת, שכן כוח זה שייך רק לאל; וראה דיון נרחב בניתוח כ"ב  על כו
, רואה בכך עדות ש"בלעם אינו מייחס כוח זה לעצמו". לא ברור כיצד עשויה השמטת  416ון סטרס, חיי משה,    284

 הביטוי בדיווח לאל להעיד על כך.
 . 410-411זבאס, מבנה,   285
 .  258מעין זה כותב גם באד, במדבר,  286
 . 15; שמות י"ד 13-14. דוגמאות לנזיפות אלוהיות עדינות הן בראשית י"ח 69קלנברגר, מעשה האתון,  287
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גם    288. "הוא  הולך  כי  אלהים  אף  ויחר  והעד,  הרצוי  והעדר במעשה  מתבקשת  ה'  לדבר  השוואה 

 : קברות התאוה

י   ְלֶתם ָבָשר ִכי ְבִכיֶתם ְבָאְזנ  ֲאכ  ְדשּו ְלָמָחר ו  נּו ָבָשר ִכי  ה'ִהְתק  אֹמר ִמי י ֲאִכל  טֹוב ָלנּו ְבִמְצָרִים   ל 

ן   ְלֶתם לֹא יֹום ֶאָחד תֹאְכלּון ְולֹא יֹוָמִים ְולֹא ֲחִמשָ   ה'ְוָנת  ֲאכ  ה ָיִמים ְולֹא ֲעָשָרה ָלֶכם ָבָשר ו 

ד ֲאֶשר  ָיִמים ְולֹא ֶעְשִרים יֹום ד ֹחֶדש ָיִמים ע  ן ִכי  ע  ְפֶכם ְוָהָיה ָלֶכם ְלָזָרא י ע  א  א מ  ְסֶתם   י צ  ְמא 

אֹמר ָלָּמה ֶזה ָיָצאנּו ִמִּמְצָרִים  ה'  ֶאת ִתְבכּו ְלָפָניו ל  ָיָקם ָהָעם  ]...[    ֲאֶשר ְבִקְרְבֶכם ו  יֹום   ָכלו  ה 

הּוא ְוָכל ְספּו ֶאת  ה  י א  ָרת ו  ָּמחֳּ ְיָלה ְוֹכל יֹום ה  ל  ְשָלו  ה  ִיְשְטחּו    ה  ָמִרים ו  ף ֲעָשָרה חֳּ ְמִעיט ָאס  ּמ  ה 

ֲחֶנה   ּמ  ְסִביבֹות ה  יֶהםָלֶהם ָשטֹוח   ין ִשנ  ָבָשר עֹוֶדנּו ב  ף    ה  ת ְוא  י ְך    ה' ֶטֶרם ִיָכר  ו    ה' ָחָרה ָבָעם 

ָבה ְמֹאד ָכה ר     (33-18)במדבר י"א  ָבָעם מ 

והניסוח  קשר  הֶ מה.  לו אך זועם קשות על העם כשהדבר נעשההרשאה לאסוף ולאכול מהשֹ   נותן  האל

י"אהבוטה   זאת  היה  ואפשר    כפשוטו  אינו  שההיתר  ניכר  20-18  בבמדבר  להבין  מהעם  לצפות 

מהאכילה ב'    פרג'ון   .ולהימנע  מל"ב  את  זה  בהקשר  הסכמה  18-16הזכיר  אלישע  מפטיר  שם   ,

    289, ובסוף המעשה נוזף במבקשים:הפצרות רבות לאחר מאולצת לבקשה, 

ה    ָליו ִהנ  יֹאְמרּו א  י   ֶאת  ָנא י ש  ו  ְקשּו ֶאת ֲעָבֶדיָך ֲחִמִשים ֲאָנִשים ְבנ  ִיל י ְלכּו ָנא ִויב  ְנָשאֹו   ֶפן  ֲאֹדֶניָך  ח 

ִיְפְצרּו   ה'רּוח    יֹאֶמר לֹא ִתְשָלחּו ו  יָאיֹות( ו  ג  ת הגיאות )ה  ח  ד ֶהָהִרים אֹו ְבא  ח  הּו ְבא  י ְשִלכ  ד  ו   בֹו ע 

ְקשּו ְשֹלָשה  ְיב  ִיְשְלחּו ֲחִמִשים ִאיש ו  יֹאֶמר ְשָלחּו ו  ָליו וְ   ֹבש ו  בּו א  ָישֻּ הּו ו  ב  ָיִמים ְולֹא ְמָצאֻּ הּוא ֹיש 

ֶהם ֲהלֹא  יֹאֶמר ֲאל  ל ִביִריחֹו ו  יֶכם א  ְרִתי ֲאל  כּו ָאמ  ל     ת 

מר ברטינה של חוסר ריצוי, מה  נארק  או אפילו    ,אם הדיבור הוטח בבלעם  בלא  .זהו כיוון מעניין

ְך ֶאת סיוג "מקום ל ָדָבר ֲאֶשר  ְוא  ֶליָך   ה  ר א  ב  ֲעֶשה  ֲאד  "? לכאורה אזהרה זו מתבקשת רק אם  ֹאתֹו ת 

דבר ישוקף  הכמו כן, אילו הייתה להרשאה נימה מיוחדת, היינו מצפים שההרשאה אמתית ומלאה.  

   .20-18נעשה בבמדבר י"א  רור בכתוב, כדרך שיבב

  יושג   ומשכנע  שלם  פתרוןאולם    ,לבעיה  וס צדדים בפתרוןה מהקריאות שנסקרו כאן עשויות לתפכמ

  . האל  עם  ויחסיו  דמותו  והבנת  בלעם  של  והתנהגותו   דבריו  מכלול  של  עקבי   ניתוח  ךמתו  רק  כנראה

מעין  שמבט כולל    ווכח ופרישת החומר האנלוגי הרלוונטי, אפשר יהיה להי  22-20לאחר ניתוח כ"ב  

 
היא איסור    – וספציפית המילה "אך"    –( שסבר שמשמעות נימת הכתוב  70כיוון אחר נקט שטוידל )סיפור,    288

 של בלק.  ללכת כי ההליכה תהא כרוכה בגניבת דעתו 
בכתובת    289 באינטרנט,  מוקלט  בשיעור  הושמעו  אלו  https://www.youtube.com/watch?v=B-דברים 

ZrTjOrhuw (. 4.8.2019-)נבדק לאחרונה ב 

https://www.youtube.com/watch?v=B-ZrTjOrhuw
https://www.youtube.com/watch?v=B-ZrTjOrhuw
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ְך הּוא   ִכיבפשטות מ"העולה    הכיווןזה משלים יפה את     היא סיבת   בלעם  של  הליכתו  עצםלפיו    ,"הֹול 

   .האלוהי כעסה

 תכלית שליחות המלאך  4.1.1.2

בתורו  וזה    –  35וכ"ב    20הוא יחס הכפילות בין כ"ב    22לכ"ב    20צדה השני של הסתירה בין כ"ב  

אם ה' אינו מרוצה מהליכתו של בלעם,  העלילה.    רצףמעמדו הרופף של הקטע ביחס לאת    מגדיר

המבוסס על המדרש, "בדרך   35על במדבר כ"ב  פירוש רש"י    מדוע המלאך מתיר לו לבסוף להמשיך?

  המלאך מלכתחילה כנגד בלעם , אינו מתיישב לכאורה עם יציאתשאדם רוצה לילך מוליכין אותו"

לשוב. מניין   התוודה זה עתה על חטאו והציע בלעם כמו כן,  .הרי גם אז, לפי דעה זו, "רצה לילך" –

ות המלאך מראש לא נועדה למנוע  התייצבלדעת רמב"ן,    הוא כה להוט להמשיך?גם כעת  אפוא ש

  בנוסח קצת אחר קובע בכור שור ללכת, אלא להבהיר לו שאין אפשרות לקלל את ישראל.  מבלעם  

" המלאך  זאתל שמטרת  בכל  לקלל  עוד  יזמום  לבל  ולבהלו",  ואלטר  ליכט  קנובל,  ויינר,  .  יראו 

  מקבל  האתון  מעשה   ובסוף ,  יחסית  מתונה   התראה  תחת  לדרךאפוא    יוצא  בלעם   290. בדומה  ים מיישב

, המבטאת  35בכ"ב    ס"פֶ ֶא היא נתמכת בתוספת "וְ   –שיטה זו אפשרית אולי  .  יותר  חמורה  אזהרה

לכ"ב   בהשוואה  בלעם  כלפי  הדיבור  בנחרצות  זאת,20עלייה  עם  אזהרה    .  תבוא  מדוע  ברור  לא 

דווקא   יותר  וידוי;חמורה  כן,    לאחר  ההתראה  כמו  את  הפנים  לא  שבלעם  מראה  בכתוב  מה 

   ?הראשונית

בשינוי הפעלים: "למעלה אמר לו אותו תעשה,    35לכ"ב    20תולה את ההבדל בין כ"ב    בן אשר  ר' בחיי

ואמנם,   291.עטרבן  ר' חיים  ו  הגר"א  , וכן סברו וזה מראה כי המלאך נגלה עליו להזהירו על הדיבור"

לעשייה   לפני מעשה האתון,  נוגעות,  בלעם  של  למעשיו הצפויים  לשון    –כל ההתייחסויות  שהיא 

. שינוי זה  ו של בלעםדיבור ים ספציפית ל, נוגע38, ובאופן מודגש יותר כ"ב  35כללית. ואילו כ"ב  

את מה שה'  לעשות  שבלעם יכול היה לטעות ולחשוב שאולי יצליח בכל זאת    מותיר מקום לסברה 

זהו כיוון מבטיח, ועוד ייבחן ביתר קפידה. לעת  את בלק.  במשהו  גם באופן שירצה    לדבריגיד לו, אך  

 292הדעת.   על  הסבר מתקבלנוסף כדי להוליד    סביסו  מחייבת  כזו  בדקות  היתלותכי  ,  עתה רק יּוער

 
  . 12; אלטר, בלעם והאתון,  25בר,  ; ליכט, במד122יהושע,  -; קנובל, במדבר182-183ויינר, מילים מקראיות,    290

 . 247; פולק, סיפור, 303דברים,  -והשוו קייל, ויקרא
 . וראו גם מושקוביץ, במדבר, רפז. 35ר' בחיי בן אשר על במדבר כ"ב   291
"  עם "ו"  את "   בין  המבחינים  (, הנמנית עם309)עיונים בבמדבר,    'ליבוביץרלוונטית לפתרונה של    דומה  טענה  292

האנשים, שעליה    עם שכיוון שהתמיד בשאיפתו הרעה, הותרה לו לבסוף אף ההליכה  ליבוביץ' סבורה    . האנשים
 יצא קצפו של ה' קודם לכן. זאת, כשיטת המדרש "בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו".  
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ר ה   ֹכל ֲאֶשר" ואומר  בלעם חוזר  בהמשך ועוד זאת:  ב    – לכאורה  – ולבסוף ( 26 ג"כ " )ֹאתֹו ֶאֱעֶשה  'ְיד 

 (. 13 ד "כ" )עשייה' " ה דבר  דיבור את מכנה

המלאך אינו סתם מתיר לבלעם להמשיך, אלא פוטר אותו בבוז,    35: בכ"ב  ףנוס  כיוון  מציע  פילון

כלום...  –מעין   לא תועיל בכך  לך, בכל מקרה  יהיה    293לך  ניתן  זו אפשרית לכאורה, אם  קריאה 

 לשאלת כוונות הדמות.   מופנה המבטגם כאן .  34של כנות וידויו של בלעם בכ"ב להצדיק הכחשה 

המקשרת    יצויןשוב   החזרה  הקטע  במבנה  המלאך  כחיזוקחתימת  שליחות  מתכלית    לקושייה 

. אמנם "אפילו בטקסטים אחידים, פרי עטם של מחברים שחיו  22לכ"ב    20הסתירה בין כ"ב  ומ

בתקופה מאוחרת בהרבה, כמו סרוונטס, פילדינג, דידרו ודיקנס, אפשר למצוא שיבוץ מכוון של  

סט תפקידים  בעל  מישני,  וסיפור  הכפלות  תמט רוקטוראליים  קשר,  "חוסר  אך  חשובים",  יים 

  חזרה מקשרת  294וסתירות ]...[ אינם מתיישבים מהר כל כך עם ההנחות שלנו על אחדות ספרותית". 

 295עשויה להעיד על תופעה זו. בהחלט מצביעה על הבדל מקורות, אך היא  לא בהכרח במקרא

 היעלמות הדמויות המשניות  4.1.1.3

"חוץ מהם    ליכט:   גרס . כך למשל  ברמת הפשטלמדי נוסו לפתרון בעיה זו    כיוונים פרוזאיים מה  כ

]הנערים, א.ג.[ לא היה עמו איש, כי שרי מואב היו מן הסתם בראש השיירה ]...[ באותה דרך, אלא  

בחיי  אף    296שהתרחקו מעט מבלעם".  או הקדים    סברבן אשר  ר'  שבלעם הלך מאחורי השיירה 

. אמברי, בעקבות  32ט בכ"ב  ר  שרות השנייה נתמכת באחד הפירושים שהוצעו למילה יָ האפ  297אותה. 

BDB  ,הבנה דומה    298. חלוץ לפני המחנה  ן, בלעם יצאכואם    –  מציין כי מובנה אולי למהר, להזדרז

לסטמן פיטר  של  הנודע  בציורו  )  משתקפת  ואתונו"  זו    299. (1622"בלעם  יותר  אפשרות  הגיונית 

דחוק לומר שהמלאך הופיע שוב ושוב בין בלעם לשרים, שכבר התקדמו. הזדרזות של   –כשלעצמה 

היבט מקובל אפילו בעיני הטוענים לייחוד    –עולה בקנה אחד עם להיטות שלו לצאת לדרך  אף  בלעם  

ֶדֶרְך    ִכיעם זאת, קשה להבין איך "מעשה האתון.   ט ה  תייחס לבלעם )נושא הפסוקית הוא  י"  ְלֶנְגִדיָיר 

 
משמיט  )בנדון זה פילון    20-22. הצעה זו תתברר כחשובה ביותר גם בהקשר כ"ב  274,  1פילון, על חיי משה,    293

 .  145-134, עמ' 6.4בסעיף  22-20(. ראו ניתוח כ"ב  268, 1חיי משה,   –לגמרי את ההיתר הראשוני ליציאה 
 .  152אלטר, אמנות,   294
 . 77-79למשל פולק, סיפור, ראו   295
ָעם "   36. אולי אפשר לראות בכ"ב  25,  22ליכט, במדבר,    296 ַמע ָבָלק ִכי ָבא ִבלְׁ ק ידע  בל  –" ראיה לשיטה זו  ַוִישְׁ

 ( דוחה טענות דומות על הסף.  148זאת, שכן המשלחת הצועדת בראש הודיעתו. קאליש )משלי בלעם, 
  רוח   לאנשי  יקרה   כן  כי  לבדו  בלעם  אם  כי  ושומעים  רואים  היו  לא]...[    אולי(: " 29הצעה חלופית )בפירושו לכ"ב    297

".  המראה   את  ראו  לא  עמי  היו  אשר  והאנשים  המראה  את  לבדי  דניאל  אני  וראיתי(  י)  בדניאל  שכתוב  כענין,  הקדש
 אך אין להשוות בין דניאל לבלעם, שרב עם אתונו ופועל שאר פעולות שוודאי היו גלויות לעיני מי שנכח במעמד. 

 . 77-78. לניתוח עדי הנוסח ראו רובקר, טקסט ומסורת,  BDB ,437; 196אמברי, סיכון משה,   298
  ( ניצבים 2ן, תלמידו של לסטמן, צייר אף הוא סצינה מקראית זו ובגרסתו )נספח  . רמברנדט ואן ריי1ראו נספח    299

 השרים סמוכים יותר, ולא ברור כל כך עד כמה הם רואים ומבינים את המתרחש. 
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שבאורח    הציע   קאליש  300. הוא כמעט בגדר ניחושהדרך(, ועוד זאת שפירוש ירט מלשון הזדרזות  

ו'  נוכחים  ה פלא   במל"א  אלישע  לרודפי  שארע  כפי  ההתרחשות,  את  ראו  ולסובבים  20-17לא   ,

והעלילה    ;עצמו לא ראה את המלאך זמן רב  )"זה אכן נסי ]...[ אבל לא יותר מכך שבלעם  7בדניאל י'  

נסית"(.  בדרך  סוף,  ועד  מראש  מתנהלת,  הפע  301כולה  את  להשלים  נחלץ  כי  רהמדרש  בדווחו   ,

מבין שפע הפירושים, הסבר זה    302. "מעולם  כמוהו  היה  שלא  נס   שראו  מואב  שרי  תמהים   התחילו"

 בכתוב. הדבר לא נזכרעדיין אין הוא משיב לעצם העניין, מדוע  אך מתקבל על הדעת, יותר 

ן הוא סיפור  יה שמעשה האתוראָ ר  חבהמאין לראות בשתיקת  הללו,    יםכל הפירוש  ייָדחואפילו  

. הרי גם נערי בלעם, המופיעים במפורש בתוך גבולות המעשה,  נפרד שאינו יודע את משלחת בלק

אך בוודאי לא נסיק מכך    – אפשר לשאול גם על זה    נזכרים ותגובתם למתרחש אינה מתוארת.  לא

כן עשה  לא  )איש  מקורות  להבדלי  באשר  ובדיןמסקנות  הסיפור    (.,  עיצוב  מדרכי  אחת  למעשה, 

תעלמות  ה  –  הן באופן כללי ,  להתפתחות העלילהצמצום מסירת מידע שאינו נצרך    המקראי היא

במיוחד  ראשיות,  ה  תמקדות בדמויותהנטייה לב   הן  –  מהתרחשויות שאינן תורמות למגמת הסיפור

   303ידועים דברי גויטיין:  ומצריך התמקדות ללא הסח דעת.שעה שהנעשה ביניהן חשוב 

מותנות גם כן על ידי מיעוט האישים המופיעים בו    האחדות והבהירות של הסיפור התנ"כי    

יודע להניע   ]...[ החוקרים ראו בזה קו של פרימיטיביות במחבר הקדמון, שאינו  בבת אחת 

יותר נפשות עושות בבת אחת. אך אם נשים לב לסגנון הסיפור העברי ]...[ הפשטות בסגנון  

כולו הוא  תכנו  לדראמה.  בהרבה  דומה  שהוא  נבין  גורם    והקיצור,  וקיצורו  פעולה, 

 שההסתבכות, הפסגה וההתרה באות זו אחרי זו במהירות דראמאטית.  

 
 , נראה שהמשמעות היא להסגיר.  11במופע הנוסף היחיד במקרא, איוב טז  300
( מזדהה באופן עקרוני עם גישה זו, אך אינו  59. נראה שסברן )סיפור תאופני,  142קאליש, משלי בלעם,    301

רואה בכך נס אלא מאפיין מצוי של ההתגלות האלוהית, שאינה פוקדת סתם בריות. בראי מונחים אלה, הוא  
מצויים שרי בלעם ]...[ אין  כותב: "הסיפור מציג את ההתגלות על דרגותיה השונות ]...[ ברמה הנמוכה ביותר  

להם אפשרות לתקשר עם ה' ללא תיווך אנושי, ובזאת הם מייצגים למעשה את תפקיד בלק בהמשך הסיפור".  
ברם, תפישה היררכית כזו אינה עשויה לשקף נאמנה את דרכי ההתגלות במעשה האתון, שהרי מגמת הסיפור  

כנביא   בלעם  ערכו של  את  עפר  עד  א   –לרמוס  בני  יכולותיה  והנה,  בבד,  בד  ממנו;   קטנים  נמצאים  אלה  דם 
הנבואיות של בהמה טורפות את הקלפים לגמרי. נקודה נוספת שאינה מתבארת היא תגובות השרים להתנהגות  

כפי שקודם לכן הגיב    –בלעם; אפילו אין המלאך נגלה לשרים, ודאי שהם אמורים להגיב לתגובות בלעם אליו  
 לאך.הוא עצמו לתגובות אתונו למ

 הציע זאת כסברה שנייה.  142במדבר רבה כ, יד. קאליש, משלי בלעם,   302
)הובא הנוסח המקורי(.    35צוטט בשינוי אצל יעקבסון, בינה במקרא,  . מ178-179,  הסיפורמלאכת  גויטיין,    303

ת  לא בכדי משפותח המלאך בשיחה עם בלעם, "נעלמת" האתון. העובדה שגם חלוצי המחקר הבקורתי הודו בנטיי 
 הסיפור המקראי להתמקד בצמדי דמויות אינה תומכת כלל בראיה זו לייחוד מעשה האתון.   
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או    (5בראשית כ"ב  בכ)  "מיותרות"מהדמויות ה  או באמצעות היפטרות מפורשת  אפקט זה מושג 

"מסופר על הדמות המשנית אך    גם פה   ,במקרא  סיפורים אחרים  בדרך של התעלמות סתם. כבשלל

  304.ום העלילה או להארת זולתה, אך לא מה שמתייחס אליה בלבד"ורק מה שנדרש לקיד 

 האם מתאר השטח העולה ממעשה האתון הולם את זירת התרחשותו הגאוגרפית?   4.1.1.4

ְכָרִמים"  במעשה האתון נזכרים ר ִמֶזה", "ִמְשעֹול ה  ר ִמֶזה ְוָגד  יר". מילגרום טען שפריטים  " ו"ִק ָגד 

רח,  מז-צפוןאו מ  ממזרח  בלעם נוסע למואב בהתחשב במיקום הגאוגרפי של העלילה.    מפליאים  אלו

.  במחקר   הרבהשאלה זו לא נדונה  קירות?  ו מניין פה כרמים, גדרות  אם כן    –ומתהלך בשטח מדברי  

, ואינו  רות, כפי שאפשר לצפות באזור זה, הן קירות אבן נמוכים"לפי תומו כי "הגד    תבואלטר כ

השוו  א הכינוי הרגיל לקירות אבן המגנים על כרמים מפני חיות )ו"גדר" ה  במקרא  .לכרמיםמתייחס  

; שמ"א  36;  24;  16שטחי מרעה )למשל במדבר ל"ב    גדרות התוחמותול  (31; משלי כ"ד  5ישעיהו ה'  

ב'  3כ"ד   פולק כותב כי "עדיף להניח, שמתוך הרגל דבק המספר בנוף הארצישראלי  (.  6; צפניה 

מעשה האתון מתרחש עדיין במרחב מיושב בקרבת מולדת בלעם, או כבר   לוין  לדעת  305". הידוע לו

של   (הניכרים)מקל ראש בכישוריו  ו אינ  שכן ףעדי ן , והאחרוסבירים  ני הכיוונים ש 306בואכה מואב. 

, קשה לראות איך  בלתי צפוייםים אלו  תווא לפיכך, אפילו אם צודק מילגרום בקביעתו ש  307. המחבר

  237עמ'  במכל מקום,  יותר מכדי סדק.    מעשה האתון עם שאר הנראטיב  מערער הדבר את לכידות

 ר את הצורך בהשערות. ת  י  להופעת הפרטים המטרידים הללו, שיְ ספרותי יוצע הסבר 

 חוסר המודעות של בלעם 4.1.1.5

,  חריגהבנטש ואחרים הדגישו נקודה זו: איך ייתכן שבלעם אינו מעלה על דעתו שהתנהגות האתון  

מפתיע,  בלא  ש ר שתכנית הקללה אינה לרוחו?  ומיתמם לנוכח המלאך כאילו האל מעולם לא הבהי

. אדרבא, התעלמות ממכשולים ורמזים  קללה זו לא הטרידה מפרשים שטענו כי בלעם להוט לי קושי

הפרשה כטקסט המשקף רצון חזק של בלעם, רוב  של    מאחדתעם תפיסה    מתיישבתבמעשה האתון  

 
. השוו גונקל,  103, וכבר נעזר בדבריו כאן זקוביץ', שלושה וארבעה,  31-34ראו סימון, הדמויות המשניות,    304

המאפיין הספרותי    , העומד על הנטייה להתייחסות קיבוצית לכמה דמויות כדי לפשט את השיח.48-47אגדות,  
המקראי הזה מסביר היטב גם את "היעלמות" האתון מהעלילה מיד לאחר התגלות המלאך. משום כך דומה שאין  

   .(91טעם רב בניסיונות לבאר מדוע אין המחבר מציין מה עלה בגורלה )כנגד קירובה, גלוי עינים,  
 . 240פולק, סיפור,   305
ָדמֹו דה ג156לוין, פירוש,  306  (. 373יר )ראו אצל הנגסטנברג, היסטוריה, . וכבר קְׁ
בעל מעשה האתון לעצב סיטואציה שבה כושר התמרון    אף פוטר את העניין בצורך של(  240פולק )סיפור,    307

של הדמויות במרחב יצטמצם עוד ועוד. אילו תוואים מדבריים טיפוסיים אפשר להעלות על הדעת, שהיו משרתים  
מתוך מבחר    – גם אם לא מושלמים    –מים לדעתו  יותר הול את הפריטים ה  המחבר נטל הוא סבור שתכלית זו?  
. זוהי הצעה מעניינת, אך לאור כשרונו השופע של המחבר קשה לאמצּה. האם נקיקים, שיני סלעים  מוגבל למדי

 או צוקים, לא יכלו לבוא בחשבונו יותר ממשעול כרמים?  
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התנגדות   לביטויי  אותו  ובוטים המעוור  משתופסים  כאחד.    עדינים  לראיה,  הופכת  זו  קושייה 

 קשיים נוספים בכתוב.הפשוט והמתבקש הוא בהנחה לגבי כוונת הדמות, המסייעת ליישב    שיישובּה

 פרוזה לעומת אגדה   –דיבור האתון  4.1.1.6 

מהווים לדעת בנטש, רופא ואחרים סמנים ברורים להבדלי סוגה  אליו  בלעם    אדישותדיבור האתון ו

, מעיד  אצל הדמויות הנוכחותבטבעיות    המתקבלזה,  כלסביבתו הטקסטואלית. פלא    35-21בין כ"ב  

בספ   מצויים  אנו  מקראית  כי  פרוזה  בבירור  הוא  הטקסט  שאר  זאת,  לעומת  האגדה;  של  ירה 

מבוססת על הנחות יסוד שנויות במחלוקת של חקר    אינהזו  קושיה  סטנדרטית בשילוב קטעי שירה.  

כדי להזדהות עם הראיה, המוצגת במונחים כלליים    לפרטיההסוגים; אין צורך לקבל את השיטה  

נמנע מלנקוט עמדה    , שהושפע מחקר הסוגים,אייספלדטחוקר כהעובדה ש  בכל זאת,פשוטים. וו

התשובה    ?, כצפוי בסיפור אגדהבכךמה  כדבר של    האמנם דיבור האתון מוצג .שנידר  תדומה, אומר

ח השלילית: " ִיְפת  ָהָאתֹון   ֶאת  ' ו  הוא הסבר מיותר בעולמה של האגדה, שבה "מתרחשים כל    "ִפי 

מתעלם  המספר  מדוע  אשר לתגובות הנוכחים, לעיל נתבאר    הדברים הפנטסטיים" כדברי בנטש.

נושא נפרד הוא  תגובתם אינה חשובה לתכלית הסיפור.    –אם אכן היו שם  ,  בלק  יחישל מהנערים ומ

י"ג   , המבטא לדבריו השתוממות  25העדר ההפתעה של בלעם. דנטלסקי מעמיד מנגד את מל"א 

אפילו בטקסט המקראי החסכוני במבעו    308יש הנגדות טובות יותר(. אמנם,  )   וריכול על דבר פלא

     רה זוהי אכן ראיה לזרותו הסוגית של הקטע. לכאו  היינו מצפים לרמז, ולו דק, לפליאתו של בלעם. 

הומחש    .3.3בסעיף  התשובה לטענה זו נעוצה בראיות להערכה שלילית של בלעם במעשה האתון.  

כגולם אטום, שאינו משכיל  בקטע    לעם עולה בקנה אחד עם עיצוב דמותו כי העדר התגובה של ב

מהווה המשך מתבקש    עם האתון מבחינה זו, שיחו הרגיל  להבין לא ברמיזא ואף לא בכורמיזא.  

של הבהמה הנאמנה. מה שמוצג    הבלתי אופיינית  נוכח עיקשותה   –פעמיים    –להעדר החשד שלו  

  הלעגנית של   וכראיה לשיוך סוגי זר, יכול אפוא בנקל להיתפש כעיצוב ספרותי המשרת את מגמת

 . ייחדים את מעשה האתוןהחוקרים המרוב ככל  והרי במגמה זו מודים   –הקטע 

 בדיקה ממוחשבת של מאפייני הקטע  4.1.1.7

הדיאכרוני  הה  דיק בה  מטרת יחסו  את  להעריך  הקטע  ממוחשבת  הטקסטואלית. של    לסביבתו 

הניבה פער מסוים בין מידות הדמיון של    Tiberias Stylistic Classifierהבדיקה שנערכה באמצעות  

י בראשית ושמות, בהשוואה לדמיון קטעים אלו לשאר במדבר.  ספרמעשה האתון ויתר הפרשה ל

 
תגובת האנשים נדרשת כדי להסביר כיצד נודע לנביא הזקן  . אין זו דוגמא טובה, שהרי  150דנטלסקי, ייצוג,    308

 .  6ודניאל ה'   23-20ים י"ג  פט ; שו26על המאורע בהמשך הסיפור. ראו לעומת זאת בראשית מ"ה 



69 

  38שמות מ'    –  1לבראשית א'    הרבה בשני הקטעים דומים    ; פער רחוק ממובהקות סטטיסטיתה

.  ייחוס למקורותקבוע  תן בכל הנוגע ליכולת ליסוד ממ    זהו.  13ל"ו    –  1; כ"ה  1כ"ב    –  1מלבמדבר א'  

לקוֶצר יש  דומה  האתון,    אפקט  לשונּואת    המגדיל מעשה  מקריתההסתברות  לכלי  ת  לבסוף,   .

ת שהם קריטיים להערכת דמיון  אומדני סבירּו מתעלם מ הכימות המספרי  הממוחשב יש מגבלות:  

)למשל    המושוויםשנמצא דומה או שונה בטקסטים  פריט    לבראשם מידת החשיבות שוספרותי,  

  אם   קשה לקבועלאור זאת,    (.הנתון  הקשרל והמידה שבה הופעתו צפויה בלפי נדירותו במקרא בכל

הפער בין מידות  לשאר הפרשה.    35-21כ"ב  תוצאות יכולות להיחשב כראיה בשאלת היחס בין  ה

 , עקב השונות המקרית שבעטיי קוצר מעשה האתון.  לא בהכרח מפתיעהדמיון לטקסטים הנבחנים  

 מסקנת ביניים  4.1.1.8

אינה חד  דמות(  ה)למעט סוגיית הערכת  ת הראיות לייחוד מעשה האתון  התמונה המתקבלת מבדיק

לזכותמשמעית נוטה  הכף  אך  האתון.    ,  מעשה  הראיות חרף  ייחוד  רוב  של  שתי  דלייחו  ביטולן   ,

כ"ב    –העיקריות   בין  כ"ב    22לכ"ב    20הסתירה   – , היוצרת חזרה מקשרת   35וכ"ב    20וכפילות 

באורח    , וכדי להתמודד עמן יש להצדיק כראוי ייחוס כוונות זדון לבלעם, דבר שטרם נעשהעומדות

מסתמכים על דקויות לשוניות  סיונות ליישובה העלתה שרובם  סקירת הניאשר לסתירה,  .  משכנע

כמה  .  של קיום הרישא במשפט התנאי  תוב או על ביטולמפוקפקות, על ייחוס דחוק של נימה לכָ 

מסגרת פרשנית  ב, יש להראות זאת יש בהם ממשאם אכן   בל, אכשלעצמם לו מצודדיםא מכיוונים 

הדמויות בין  הדינמיקה  של  הכפילות    בטקסט.  עקבית  ה   לעתיםנפתר  עניין  החז"לי  דרך  פירוש 

-27; תהלים י"ח  34)משלי ג'    פתגמים מקראיים, המעוגן ב"בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו"

.  משיךלאחר שבלעם מגלה עיקשות מספקת ה' "מוותר" ומאפשר לו להלפי זה,    309בסיפורת. ו  (62

כזכור,    , פהגם    לשוב.  מתוודה, נכנע ומציע הוא   –  אדרבא ;  בסוף הקטע בלעם לא מתעקש דא עקא:

בלעם מוסיף    –כוונות הדמות  ל  באשרספקולטיבית  ים השלמה  זוקקאחרים    פתרונות ספרותיים

  פרשנות זו טעונה הצדקה.לקוות שיצליח בסופו של דבר לקלל. 

 
מציין מקורות אלו ואת מקור הכלל בבבלי מכות י' ע"ב. הוא מבקש לטעון שעיקרון    108-110כהן, גורל יהונתן,    309

, וכן בשאילת שאול בשמ"א  22-19של "היענות באותה מטבע" מודגם במקרא בבמדבר כ"ב  מעט רחב וגמיש יותר  
, המוביל  18המובילה להרשעת יהונתן בנו; בחרחור המלחמה של בני ישראל נגד בנימין בשופטים כ"א    41י"ד  

תתענו,   למה  פרג'ון,  )והשוו  בקרב  כפול  ל 92-71לכשלון  העם  לדרישת  האל  של  הנזעמת  בהיעתרות  בשר  (; 
.  95-81וחרונו בהם לאחר מכן; בהטעיות מכוונות בנביאים )כהן מפנה אל שמש, שקרים,    20-18במדבר י"א  

שתי דוגמאות בולטות הן הכבדת לב פרעה והשמנת   –( 237-155וראו גם באריכות ופירוט פרג'ון, למה תתענו, 
דתו בפני הדילמה המזעזעת, משום  . לבסוף, בסיפור בת יפתח אפשר שהלה נענש בהעמ10לב העם בישעיהו ו'  

עצם מוכנותו להקריב קרבן אדם. כמה מהקטעים הללו, ואחרים, הועלו בידי חוקרים נוספים בהקשר של במדבר  
 .   145-134, עמ' 6.4ויידונו בניתוח פסוקים אלו בסעיף   22-20כ"ב  
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  ביחס  אלא גם  בטרם נמשיך, ראוי להדגים את מסקנת הדברים לא רק בהתייחסות לנקודות בודדות 

ה איך מצטייר זרם יוצא דופן  כולל יותר. הנקיצוני ואופי    תבעל  ה למדי,שכיחאחת,    לשיטת פירוש

   .המסורתיים  המפרשים כמה מחשובי גם   ים בו נמנוחזו אה בפירוש הטקסט, שעל 

 מעשה האתון כ"מראה הנבואה" או ייצוג סמלי   4.2

ולאחרונה קריב ודנטלסקי טענו שמעשה האתון לא    , שד"לרמב"ם, רלב"ג, אבן כספיהאוריגנס,  

רמב"ם ורלב"ג קובעים כי הדברים נראו לבלעם "במראה    310. הבא לתאר התרחשות פשוטה בעליל 

לדעת רלב"ג, הדבר ארע לבלעם    311.מלאך  המערבים  הנבואה", כשיטתם בפירוש כתובים אחרים

כן  אתון ודיברה עמו שתי פעמים".  על משכבו, "ונדמה לו בחלומו כאילו פתח ה' יתעלה את פי ה

שיטה זו  לפי  "התנמנם בלעם עת מה ברכבו ]...[ והגיע לו כל הדמיון הנזכר".    ,דעת אבן כספי  בערך

אין הם נוכחים בדבר, הגלוי רק לבלעם    –מדוע אנשי בלק ונערי בלעם אינם מגיבים למתרחש    ברור

דברים    .אדיש לעניין"רגיל" ומדוע בלעם    רבתוך סיפובעל חיים    הדיברברור גם איך    312במראה. 

תיאורי  ב  קושיאין  ובוודאי שבערות.  כמפליאים צפויים לקרות בנבואה, וגם האדם עצמו אין מנהגו  

 דברי נבואה מופיעים לפי רצון האל, ואינם מחויבים להקשר מציאותי.     – ר  דבָ ים ִמ הולמנוף שאינם  

מנגד, הקושיות החמורות נותרות בתוקפן. שיטה זו אינה שופכת אור על הסתירה בין ההיתר ללכת  

מסבירה מדוע שב המלאך ומתיר לבלעם    נהאיו  ,לחרון האף, או על תרומת מעשה האתון לסיפור

הטע עצם  גם  לבסוף,  נבואה,  להמשיך.  במראה  מדובר  כי  להבחין  הקורא  אמור  כיצד  קשה:  נה 

ח ה"ומציין  המחברמשטורח  ִיְפת   קביעה הממתנת את התמיהה שבהתרחשות?  – "ִפי ָהָאתֹון  ֶאת 'ו 

נקטו קו מעט שונה. אף לשיטתם מעשה האתון לא ארע כלשונו, אך גם אין זה    קריב ודנטלסקי

חיזיון אלוהי. הקטע מהווה ייצוג אלגורי לחיבוטי נפשו של בלעם, הנמשך אחר פיתויי הממון מחד,  

נרתע מאימת האיסור. האתון מגלמת היבט מסוים בבלעם   יסוד הנפש    –ומאידך  לפי קריב את 

 
( סבור שיש  23המלבי"ם )על כ"ב  .(296-297אפשר כי גם נחמה ליבוביץ' נוטה לסברה זו )עיונים בבמדבר,  310

במעשה האתון משל להתנהגות בלעם, אך בה בעת אין הוא מפקיע את הסיפור מפשוטו. לדעת שד"ל הסיפור  
יתכן שלא דברה כדבור של בני אדם, כי ותדבר אין  מבטא את משמעות הדברים שאירעו, אך בהקצנה רבה: " 

ממנו מה עשיתי לך כי הכיתני, והוא בכעסו השיב לעומתה  כתוב כאן, אבל השמיעה בפיה קול יללה שהיה מובן  
ואמר כאדם הצועק לבהמתו כי התעללת בי וכו׳, והיא חזרה וצעקה כאילו תאמר הלא אנכי אתנך וכו׳, אז נכמרו  
רחמיו עליה ואמר לא, כלומר אין דרך הבהמה הזאת להתעלל בי, והנה אמת כי ה׳ פתח את פי האתון, כי ָנֲעָרה  

". גרסה דומה העלה כבר אב הכנסייה בן  ונה מעט ממנהגה, אך לא היה הנס כל כך עד שיבהל בלעםבאופן מש
המאה הרביעית, גרגורי מניסה, שתלה את המעשה בהבנתו של בלעם, בכוחו המאנטי לקרוא ולהכיר ברמזי  

מפחית    25ושו לבראשית א'  . רס"ג בפיר41-40(; לרג'מן, משלי בלעם,  de principiis, I, 8, 4חיות. והשוו אוריגנס )

מהממד הנסי בטענו שהאל יצר דיבור "בקרבת האתון, ושמעו בלעם כאילו הוא עובר דרך לשונה". רמב"ן רואה  
בכך נס שהיה, אולם מכחיש את עצם ראיית המלאך, שבה לא צויינה מעורבות אלוהית בפקיחת עיני האתון.  

לא שתראה חרב אף כי מלאך, אבל ירמוז הכתוב  לאחר מכן "", והרגישה בדבר מפחיד אותה מלעבורלדבריו, זו " 
 ".   כי מפני היות המלאך נכון להכות בה חרדה חרדה גדולה, נדמה לה כאלו באים לשחוט אותה 

 מורה נבוכים ב, מב.  311
( מציין כי "לא הייתה מניעה לשתפם בעלילה גם אם מדובר בחלום", אך העדרם מתבקש  156דנטלסקי )ייצוג,    312

 גם ששיתופם היה מקשה על הקורא לזהות כי מדובר בחיזיון. מה  –
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יותר, ה הנמוך  הוא  החומרי,  המלאך,  יוצא  מולה  ואילו  הפסולה;  שליחותו  אל  האדם  נושא את 

כאמצעי ייצוג  בהמות  הקדיש דוקטורט ל הכרוך ברתיעה מהחטא. דנטלסקי    היסוד האנושי הגבוה 

  , לטענתו אצילי ונכבד במקרא  יצור  –הופך את היוצרות: האתון  פירושו    .במקרא  ספרותי של האדם

קש להשתיק ולדכא מתוך חמדת  יאת צו מצפונו, שאותו ב   מייצגת את "יצר הטוב" של בלעם,  –

ליישב את שאר קשיי הפרשה. הוא דן בסתירה בין כ"ב    באמצעות פירוש זה ניגש דנטלסקי   ממון. 

  313תב:ו יחד עם סוגיית תרומת הקטע לסיפור, וכ  35וכ"ב  20ובכפילות שבכ"ב   22לכ"ב   20

האפיזודה מבהירה ]...[ את פשר הסתירה בין סירובו המקורי של האל בלילה הראשון לאפשר      

ליות זו מקבילה להתלבטות הפנימית  דוא   –לבלעם ללכת, למול הסכמתו לכך בלילה השני  

בנפשו של בלעם בין רצונו לציית לאל ולא לקלל את העם, ובין רצונו לציית לבלק ולקללו,  

   . התלבטות הנחשפת במעשיית האתון כוויכוח בין בלעם לבין אתונו

דם,  "המלאך חוזר באזני בלעם על הציווי האלוהי שניתן לו בלילה הקו  :הוא מוסיף  לעניין הכפילות

  .חזרה המסמלת את כישלון ניסיונה של האתון להשיב את בלעם למוטב"

פנימי  המאבק ה  הקטע בהדגשת  גמתממזהה את , אך נראה שדנטלסקי םדברים אינם בהירים דיה

  , זוהי תובנה קריטיתתגובות האל.    את  יןהבל   עוזרתדמות  השל  התודעתי    ההכרה במצבבנפש בלעם.  

הקורא על    בואה תמּה. אם בפירוש על דרך מראה הנאך לא זו הדרך לאששּה  –כפי שעוד נראה  

ח ה" ִיְפת  פשר להתערבות ה'  כל  שבעתיים. בתורת ייצוג גרידא, אין    ִיתמּה", כאן  ִפי ָהָאתֹון  ֶאת  ' ו 

והדיו בשיחה  בהתנהגות האתון. חספוס נוסף הוא התיאור הריאלי של העימות בין בלעם לאתון  

שבלעם    יוסבר  איךל המלאך על מנהגו בה?  ב  עם המלאך: כיצד לחצה האתון את רגל בלעם, ומדוע קָ 

שיח בלעם    ,קיצורו של דבר  314נעצר שלוש פעמים נוכח המלאך, אם לא בעצירה פיזית כמתואר? 

והכללתו בנתח האלגורי בטקסט דחוק. מלאך ה'    ,והמלאך מניח את שאר ההתרחשות כפשוטה

; כן אין להניח  31ומגילוי עיני בלעם לראותו בכ"ב    22הוא יסוד אובייקטיבי, כעולה מתיאורו בכ"ב  

בדמות האתון,    . גם אם יש ממד ייצוגי16א כ"א  ה"או בד   13שמעמדו האונטולוגי שונה מביהושע ה'  

 . שטב את הקשיים העיקריים בפליישכדי   שוטו, וממילא אין בולהפקיע את המעשה מפ  כוחואין ב

  

 
 . 156-157דנטלסקי, ייצוג,   313
 יש להניח שדבר זה ארע באופן כלשהו באמת, שאם לא כן מדוע יזכיר זאת המלאך בדברו לבלעם. 314
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  ?מעשה האתוןהייתכן פתחון פה לגישה מאחדת בעניין  פרק רביעי:    05.

   ה הספרותי של הפרשה ומשמעותומבנקווים ל 

  לראות חוקרים    השעודד  תוצג כעת סוגייה נרחבתהאתון  מעשה  נגד לראיות בזכות ייחוד  -כמשקל

כולל  אחדּות  טקסטב ספרותי  מבנה  של  קיומו  פני  :  על  כ"בהמשתרע  על  וכ"ד,  -במדבר  מבוסס 

הוא  מעשה האתון  מוכיח שהיא שעיצוב ספרותי זה    –  מפורשת או משתמעת  –הטענה    315חזרות. 

הקריטיות    ,הטקסט, שכן החומר בחטיבה זו מכיל חוליות מרכזיות בשלד המבנישל    עצם מעצמיו

המבנה של  בהירה  משמעות  בלכינון  ומשמעויות  .  המוצעים  המבנים  ויוערכו  יתוארו  זה  סעיף 

מחקר עד  הוצעו בשספרותיים    םדגמים של מבני  ההבדיקה תתמקד בשלוש .  תוכניות שיוחסו להם

חזרות    –  אחריםה שני  האחד, "רצף שבע ההכרזות", עומד בפני עצמו;    316. פרשת בלעםביחס ל  כה

    .  , ועשויים להוות תאוריות משלימות או מתחרותיותרמורכבים    –וארבעה  - משולשות ומבני שלושה

 רצף שבע ההכרזות   5.1

אחד המוטיבים הספרותיים הבולטים בטקסט הוא החזרה על ביטויי התלות של בלעם בדבר האל,  

זו מרוב  עבור  כזכור,    .וומלאכ   הן מצד בלעם הן מצד האל  ראיה ניצחת    הווה החוקרים בליטות 

הטקסט  הלהערכ תכלית  את  לפיה  לקבוע  ביקש  ליכט  בלעם.  של  "מהות    –  חיובית  הצגת 

מעבר לעצם בליטותן של האמירות רבות הפאתוס, ליכט ציין כי הראשונה והאחרונה   317הנבואה". 

ראיה נוספת כי זוהי    ."מפורשות מאוד וארוכות, לעומתן ]...[ הלשונות שבאמצע סתמיות וקצרות"

,  טיפולוגיאפשר לטעון לשימוש מכוון במספר    אמנם לא תמיד   ; מספר האמירות  היא  הבנייה מכוונת 

 
תם  השימוש בחזרות כאמצעי ניגוח נגד טענות דיאכרוניות "מפרקות" במקרא מוכר מעבודתו של קאסוטו, שר  315

קטגוריה של חזרה  -לצורך זה את המילה המנחה בסיפור המקראי. בהגדרתה הקלאסית, מילה מנחה היא תת
ספרותית: זוהי מילה החוזרת כמה וכמה פעמים בטקסט, ומזמינה את הקורא לפענח באמצעותה את המסרים  

קאסוטו טען כי    (. 97-96עמ'    –  4, נקודה  .6.2מבקש להעביר )ראו מובאות ודיון בסעיף  המרכזיים שהסיפור  
על מילה מנחה ביחידות טקסט מקראיות הן תופעה טיפוסית, ולכן במקרים רבים אפשר להביא  שבע  -חזרות בנות

מהן ראיה נגד שחזורים "מפרקים", המייחסים חלקים מהטקסט למקורות נבדלים, באופן שמבנה השבע נשבר  
משמרת משהו מתוקפה גם אם אין נזקקים לגרסתה  (. למעשה, טענה זו  143; שמות,  6-5)קאסוטו, בראשית,  

התובעת חזרות בנות שבע. עצם חזרתה של מילה מנחה מובהקת בחלקים של   –והמפוקפקת קמעא  –החזקה 
על מתודולוגיה   ובקורת  להרחבה  זה.  ייחוס  כנגד  ראיה  להיחשב  עשויה  שונים,  למחברים  הטקסט המיוחסים 

 שם. ובהערות השוליים   4ודה  , נק .6.2הרמוניסטית זו ראו גם בסעיף  
(, הסבור שהפרשה כולה יצוקה בתבנית כיאסטית,  131-138  לא תידון כאן בהרחבה הצעתו של לי )מחקר,  316

נקודת תפנית שממנה ואילך יורד המתח בין בלעם לבין האל, ובמקביל עולה המתח    – שבִלבּה השיח עם המלאך  
לי מקביל את שלוש התנגדויות האתון   כך, למשל,  רעועים.  יסודות  על  נשענת  זו  בלק. הצעה  לבין  בלעם  בין 

  , את האיום על חיי בלעם הוא מקביל לטבח הבקר37להמשיך עם "שלוש שאלות" שבלק שואל את בלעם בכ"ב 
חרף    –( הוא מציב לעומת מופעיו בסוף הסיפור  2ואת השימוש ברא"ה בתחילת הסיפור )כ"ב    40והצאן בכ"ב  

היקרויות נשנות במקומות אחרים, במיוחד במעשה האתון. קווי דמיון מסויימים אכן מאלפים )כך למשל דמיון כ"ב  

6b   9לכ"דbספרותי אחר.        ( אך צריכים להתבאר בדרך נקודתית יותר, או כחלק מאמצעי 
 . 6-8ליכט, במדבר,  317
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הדברים    318שבעתיים במקרה.   שב  לא  רב רושםעקרוני וכה  אולם במקרה דנן סביר להניח שתוכן  

; 4;  1הפולחן )כ"ג  מקבלים משנה תוקף לאור השימוש החוזר במספר שבע בפרשה גם בהוראות  

ִיָשא ְמָשלֹו ( ובמספר נוסחאות " 29; 14  " בפתחי המשלים.ו 

. ראשית, שבע האמירות מקרינות באופן בלתי אמצעי על הערכת  נדוןנגיעה כפולה ל דגם מכּוָון זהל

האבר  שנית,    .גם על חשיבות הבנת הדמות ומניעיה מז  דמותו של בלעם בפרשה, וחשיבותן עשויה לר

בסדרה   ֶאת"  35)כ"ב  המדוברת  השלישי  ֲאֶשר  ְוֶאֶפס  ָדָבר  ר   ה  ב  ְתד  ֹאתֹו  ֶליָך  א  ר  ב  חלק  ֲאד  הוא   )"

זהות    .שאר הטקסטו עם  יה לאחדות חטיבה זבצדק ראו בכך מויר ואחרים ראָ   ממעשה האתון!

רהלשון " ב  ,  ולא האל  לאךהוא המ  בדבר האל לבלעם באבר השני, חרף העובדה שהדוברש" לזו  ֲאד 

במבנה זו  הכרזה  של  מקומה  על  מעידה  היא  ה'  אף  לדבר  נוגעות  שאר האמירות  מספר    319.שבו 

בשינויי עריכה או סיגול של אגדה עממית  מקשה לתלות עובדה זו    בנוסח הסופיהאמירות הטיפולוגי  

הנימוקים    צמדלעמוד כנגד    אינה יכולהראיה זו לבדה  אמנם    320. , כטענת רובקרהקעָ לטקסט שבו שּו

   למחשבה נוספת.  דרבנתמבהחלט היא  ךבזכות תאוריית האינטרפולציה, א

 חזרות משולשות או מבני שלושה וארבעה?  5.2

ם מבין  חשוביחוקרים מצד לתופעה מוקדמת לב  מתיתעיד שבטקסט   ם של מבני חזרהבליטותעל  

חרף המתח  בטקסט    ונותמכּו  תשלשֹו  םקיוטענו ל  פלדטואייס   דילמןכזכור,    .בעלי תורת התעודות

זה    בין ספרותי  על  השיטהלבין  עיקרון  משחזוריהם  חלקים  סמכו  ואף  מבנים,  של  אלו    הנחה 

 
( מאפיין את שבע האמירות על פי הופעת פעלי דיבור  171-172כדי לחזק את הטענה, מויר )חילופי תפקידים,    318

 ועשייה בהן, ומציג את התוצאות המתקבלות לדבריו:  
 

 אמירה ראשונה            עש"ה     
 אמירה שנייה               עש"ה     

 אמירה שלישית                            דב"ר      
 אמירה רביעית                             דב"ר  +  דב"ר      
 אמירה חמישית                            דב"ר      
 אמירה שישית              עש"ה     
 אמירה שביעית             עש"ה  +  דב"ר      

 
צד מהווה תפרוסת זו דפוס מובנה ברור, שהרי אם כוונתו למבנה קונצנטרי, עולה השאלה  מויר אינו מבהיר כי

נפוצות   יחידות לקסיקליות  נשענת על  כולה  אינן תואמות. שנית, ההצעה  מדוע האמירה הראשונה והשביעית 
פעלים הנוגעים  לא חומר גלם סביר לצורך סימון ספרותי בידי מחבר. לבסוף, מויר מונה רק את מופעי ה   –במיוחד  

זוהי בחירה חשודה למדי.    –לבלעם )באבר השני, השלישי והשישי מתייחסים פעלי דיבור גם לה' או מלאכו(  
אינו מקבל תמיכה נוספת מבדיקה זו. אמנם,    –המשכנע כשלעצמו    –נראה אפוא שמבנה החזרה המשובעת  

יבור דווקא, יש חשיבות בלתי מבוטלת  כי לדפוס ההחלפה בין עשייה וד   ( ניווכחלהלן  144-141עמ'  בהמשך )
דבר המיישב את הקושייה השנייה; וכן כי החתימה "אשר ידבר ה' אתו אדבר"    –בכינון המשמעות של הטקסט  

 מהווה תוספת ספרותית בת זיהוי, דבר המקל מתוקפה של הקושייה הראשונה.          
קשר לנושא דנן, ומסביר כי בשינוי הלשון מתגלה  ( מציין את החספוס הלשוני הקל ללא  192מילגרום )במדבר,    319

 בפשטות זהות המלאך כנושא דבר ה'.  
 . על סמך השערה זו, הוא מרהיב לטעון שאולי גם שאר ההכרזות לא מקוריות.  148רובקר, טקסט ומסורת,   320
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ת זו  התלבטווארבעה.  -של שלושה  מקראי ידועמנגד, יש שזיהו כאן דגם    321. בתעודות המקוריות

דילמןיפה  מתבטאת   גרסבשיטת  בשחזורו  שהציע  קבעה  ,  מחד  "  משולבת:    שלבים   בשלושהכי 

  ביתר  להיפוכה  הפעולה  את  להפוך  כדי   ההיתר  את   ממנו  לסחוט   ובלעם  לבלק  נותן   האל  הדרגתיים

מבנה  דילמן  ם  י  ִק   מאידך  322". שלבים  בשלושה  האל  לרצון  באשר  העיניים  נפקחות  לבלעם; וכן "עוז"

כדי  כולה; שלושת המשלים הקצרים נוספו  וארבעה שבו המשל הרביעי הוא שיא לסדרה  -שלושה

  323להשלים למספר הטיפולוגי שבע.

הסתמכו על מגמות סגנוניות בחומר הקיים לצורך שחזורים משוערים, העולים    דילמן ואייספלדט

רתיות שבהן אחזו בעניין מעמד מעשה האתון. הניתוחים המבניים  ובקנה אחד עם התאוריות הבק

  שהם עומדים במתח מסויםשיוצגו כעת נובעים מתוך קריאה מאחדת של הנוסח המוגמר, והגם  

 שתמעת כי מעשה האתון מהווה חלק אורגני מהטקסט.ביניהם, משותפת להם הטענה המ

     מבני שלושה וארבעה 5.2.1

  , לעיל  .2.4, אשר תוארו בסעיף  כ"ד-גלבין נראטיב כ"  קשרי הגומלין בין משלי בלעם והזיקה בינם

מסומן    האבר השלישי  324. וארבעה- שלושה  שמדובר במבנה  הסבורים  ויש  מסוים,  על שלדנשענים  

ְך ֶזה ָשֹלש ְפָעִמים"  10כ"ד  באמירה מפורשת ) ְכָת ָבר  ר  ה ב  מתייחד לא רק בדברי  אבר הרביעי  ה  ."(ְוִהנ 

הוא מתרחש כולו ביוזמת בלעם, ללא אקט פולחני וללא היקרות, וגם תכניו    הבאים לפניו;  פרידה

דומים כמרוחקים יותר בזמן ובמקום משאר התוכן הנבואי במשלים. שרשרת הנבואות הקצרות,  

הבדלי הסגנון  אבר השיא.  אף היא את  סמנתומ בטקסט  תייחודית ברגיל תוספת מאוחרת, הנחשב

בין צמד וניהש ון  המשלים הראשו  יוהלשון  באופי ,  ן בהם  זיקתם לנראטיב הסובב, אי  ההבדלים 

קרא גם לאבר השלישי מעמד ייחודי, והוא  וארבעה במ- ני שלושהראיה לסתור, שהרי ברבים ממב

אפשר ללמוד גם  מובהקות התצורה    על  325לשיא. מתפקד עם האבר הרביעי בהבאת תהליך מתואר  

 
שלשה בטקסט. שלא  -( נתן דעתו על בליטּות מבני147-148קאליש )משלי בלעם,    כבר  . 1.32.ראו סעיף    321

( טען שקיום דגם מספרי מובהק מהווה ראיה בזכות אחדות עקרונית  312כחוקרים אלו, זקוביץ' )שלושה וארבעה,  
 (.  129-127כ"ד )שלושה וארבעה, -של חטיבה ספרותית, וגרס כי זה המקרה בבמדבר כ"ג

 : (136  ש,במקור )פירו 322

      erst in 3 Absätzen oder Stufen lässt Gott die Erlaubniss zu dem an sich seinem Willen 
zuwiderlaufenden Unternehmen Balaqs und Bileams so zu sagen sich abringen, um es dann mit 
überlegener Macht in sein Gegentheil zu verkehren […] Auch dem Seher geht die Einsicht in 
den Gotteswillen nur allmählig, stufenweise auf 

. שאלת מעמד הנבואות הקצרות בסוף הפרשה שולית, שכן אינן נוגעות למעמד מעשה האתון  136פירוש,    323

כאן ארבעה משלים על    – והערכת הדמות. מכל מקום, חלוקה פנימית של מבנה משובע לארבע ושלוש יחידות  
 (. 144נפוץ במקרא ובמזרח הקדום )ראו אבישור, בתוך אבישור ומילגרום, עולם,    –ישראל, שלושה על העמים 

107-וארבעה,  - כאמור, דילמן התווה סכמה כללית של המהלך. דיון מפורט ראשון מופיע אצל זקוביץ', שלושה  324

 . 80-77או עוד טלמון, מוטיבים, . למטרת המבנה בהבלטת תהליך גובר ר18-17. השוו גם רחמן, הסיפור, 100
( סבור  9. ליכט )במדבר,  127המוצע בניסיונות הקללה שם,    ויישומו  105-106שלושה וארבעה,  השוו זקוביץ',    325

  פותחים   הראשון  הזוג  לימש]...[    דגמים  שני  לפי  בנויים   השיריים  המשלים  ארבעת"שזוהי תצורה מבנית משולבת:  
  זה   דגם.  ומרשימה  ארוכה   פתיחה   נוסחת ]...[    השני  הזוג   למשלי   ואילו ]...[    לאירועים  וברורה  ישירה  בהתייחסות
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שלושת  בעיונו  ע  הצי ש  ,סמטמדברי   שלד  הראשונים    המשליםכי  על  זההנשענים  של    בסיסי 

  326: התרחשות עלילתית

 ;(27 ;13 ג"כ; 41 ב"כ ) ישראל את  לקלל ראוי שממנו המקום אל הליכה  (1

 ; (30-29 ;14; 2-1כ"ג  ) בלעם הוראות   לפי  ,בלק בידי כפיתוי והקרבנות  המזבחות הכנת (2

 (;1; כ"ד 15; 3)כ"ג   להיקרות או להיפקד  כדי לבדו בלעם הליכת (3

   (;2; כ"ד 16; 5-4)כ"ג   'ה  עם בלעם של מפגשו (4

 (;3; כ"ד 18-17;  7-6המשל )כ"ג  אתי שונ בלעם אל בלק של שובו (5

 ; (9-3 ד"כ; 24-18; 10-7 ג "כ)המשלים גופם  (6

 (;11-10; כ"ד 25; 11זעמו של בלק )כ"ג   (7

 ;(13-12 ד"כ ; 26;  12 ג"כ )תשובת בלעם  (8

נותן דעתו על ההבדלים הבולטים יותר בין המשלים    סמט  327. עומשכנ  זה נראה פשוט  סכמטי  תיאור

ת  הסבר. על רקע המתאר הברור הזה, נחשפ  אחת ואחת מהחוליות האמורות, ולחלקם מציעבכל  

חריגותו של האבר השלישי. כך, באבר השלישי אין בלעם פונה לראות את העם מהמקום המיועד;  

הפקידה אינה    היא כרוכה בתובנה חדשה ובשינוי מנהגו הקודם;  –יקרות  הליכתו לקראת ה' אינה ה 

המשל  , אלא בצליחת רוח ה'; אין תיאור של שיבת בלעם לבלק ושריו;  העוד באמצעות שימת דבר בפ 

נבדל מקודמיו  לדבריו נימת איום    – ולתגובת התסכול של בלק ממד פיסי    מכמה בחינות;  עצמו 

כה רבה    דרה חריגותובתור שיא הס  בר הרביעי,אשר לא  ההתקשרות בין הצדדים.רושם חיסול  ופי

המשל עצמו מכיל  כל היסודות המשותפים ו: נעדרים ממנו כמעט  טורח להביאו בניתוח  לא  סמטש

משנה לאחוז  פה  .חלוקות  שלושטענב  יש  דילמן:  תצורת    מיםשלימ  יםהקצר  משליםה   תת  את 

   328ת המבנה הראשי. בחנּושבע, תוך שמירה על מּומספר הטיפולוגי וארבעה ל-שלושה

 
)וארבעה   שלושה"   של  במתכונת  משולב  ב-ב-א-א  של   על   ונוסף  מעט  שונה  הרביעי  האבר  כאשר(  ב+ א-א-א" 

 . " הסדרה  לכל שיא  לשמש  הראשונים שלושת 
 . 257; אך השוו לי, בלק, 105-107גישוש בכיוון זה נקט גם אלטר, אומנות,   .244-247;  236סמט, עיונים,  326
כ"ג   –  36זקוביץ' סבר כי כל אחד מאברי הסדרה נחתם בדברי המשל. לשיטתו אפוא, אברי המבנה הם כ"ב  327

  11"ד  לכ   37. הצעה זו הגיונית מאוד, ואף נתמכת בדמיון בין כ"ב  19-10וכ"ד    9כ"ד    –  25, כ"ג  24-11, כ"ג  10
צריכה    37שניהם, לפי הצעה זו, באברי משנה המהווים מבוא למשל. למעשה, זקוביץ' מציע שהטרוניה בכ"ב    –

)כ"ג   על דברי התלונה המופיעים בכל אחד מאברי המבנה  כ"ד  25;  11להיחשב  אימוץ  11-10;  ַמקָשה על   .)
מו רחוק מלהוות פירכה גמורה, אבל  חוזר אחורה, ואינו נוגע לדברי משל. זה כשלעצ  37שיטתו העובדה שכ"ב  

חשיפת קשרי המשמעות הענפים בין מבנה נסיונות הקללה למבנה מעשה האתון, כפי שיפורט, מכריעה את  
 הכף. הלקאות האתון, המתגלות כחופפות לגערות בלק, מהוות אברי משנה של התגלויות המלאך הקודמות להן.      

ָשלאכן, הניב החוזר "  328 ( פותח התנבאות  23; כ"ד  21; כ"ד  20; כ"ד  15; כ"ד  3; כ"ד  18; כ"ג  7" )כ"ג  ֹו ַוִיָשא מְׁ

 כאבר אחד אינה יכולה אפוא להיות מדויקת.    24-15נוספת, הנבדלת מקודמתה לפחות במידת מה. החשבת כ"ד  
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וארבעה ניתן   שלושה  מבנהש הטענה את פיתח  סמט, (79)ראו להלן, עמ'  וגרסיאל בעקבות זקוביץ' 

שלוש פעמים חוסם המלאך את בלעם, שאינו רואה אותו; שלוש פעמים   .האתון מעשהבגם לזיהוי 

המלאך, את  שרואה  בדרךאת  ת  מעכב  האתון,  מלהמשיך  זרועווטועמ  בלעם  מנחת  בפעם  ;  ת 

בדומה  , ישנה הקבלה מכוונת בין המבנים.  סמטלדעת  . ומשוחח עמו  הרביעית נגלה המלאך לבלעם

, ודומה יותר  שה האתון האבר השלישי נבדל מקודמיופיון האברים בסיפור ברכות בלעם, גם במעלא

ח ה" בפתיחת דיאלוג: התערבות אלוהית ישירה . בשני המקרים, ורק בהם, ישלאבר הרביעי ִיְפת    ' ו 

ָהָאתֹון  ֶאת ל ה "  (,28)כ"ב  "  ִפי  ְיג  ִבְלָעם  ֶאת  'ו  י  ינ  קובלים על הכאת    הן האתון הן המלאך .  (31)  "ע 

ֶחֶרב ְבָיִדי    לּו ֶישבצמד התנאים הבטלים "הנגדה אירונית  יש  לבסוף,  .  (32;  28האתון בשאלה )כ"ב  

ְגִתיְך ָתה ֲהר  י "", ִכי ע  ם ]...[אּול  ָתה ג  ְגִתי ְואֹוָתּה ֶהֱחי יִתי ִכי ע     329. "ֹאְתָכה ָהר 

מהווה מימוש של   המפגש, שכן 20-2עומד כנגד כ"ב   40-36כ"ב ש סבור  סמט ,ביחס למבנה הסיפור

על מרקם מילים    ( מתבססת37, ותלונת בלק )כ"ב  מאמצי ההתקשרות המתוארים בתחילת הפרשה

ֶליָך ִלְקרֹא "זכור:   ְחִתי א  ְלָאִכים ֶאל" חוזר ל"ָלְך  ֲהלֹא ָשֹלח  ָשל  ח מ  ִיְשל  )כ"ב  "  לֹו  רֹאְק לִ   […]  ִבְלָעם  ו 

ָלי   ָלָּמה לֹא(; "5 ְכָת א  ן ִבְלָעם ֲהֹלְך ִעָּמנּו" חוזר ל"ָהל  א  ְבֶדָך" ו(  14" )כ"ב  מ  ל כ  ְמָנם לֹא אּוכ  אֻּ " חוזר  ה 

לל" ָלי ִכי  א  ֲהֹלְך א  ע מ  ֶבְדָך ְמֹאד  ָנא ִתָּמנ  ד ֲאכ  ב  מעשה האתון  ש  מוסיף ומציע  סמט  (.17-16" )כ"ב  כ 

)כ"ב    (35-21)כ"ב   הם  (25כ"ד    –   41וניסיונות הקללה  אף  פשוטה.  מקיימים  יש  אמנם  הקבלה   ,

בהתחשב בהבדלי    , האתון  מעשה לטקסט הקודם ל  40-36חולשה מסוימת בניסיון לקשור בין כ"ב  

ליים המרכזיים  מילו המיתרים  האכן פורטים על    37נפח בין החטיבות. עם זאת, דברי בלק בכ"ב  ה

כ"ב   בעניין  ,  20-2לעלילת  שוב  להאריך  מבלי  המבנית האמורה  הזיקה  את  ליצור  בשאיפה  אולי 

עשויים להלום את    סמטדברי  שנראה    בסופו של דבר.  נושא שכבר נחתם  ,ההתקשרות בין הצדדים

ת דיה  משכנע  הצגה ב  הוֶ לה תלּולניסיונות הקלהקבלה המבנית בין מעשה האתון  הכתוב, בתנאי שה

   משמעות.זיקה בתוכן וב של

  דבהקשר זה נסוב על דמיון ביחסי התפקידים בין הדמויות הפועלות בכל אח סמטעיון שמפתח הר

במעשה האתון, בלעם הוא האדון והאתון אמורה למלא את תפקיד    330מרצפי העלילה המקבילים. 

. בניסיונות הקללה, בלעם  ץמורה לרשות בעליו לעשות כאשר יחפהמשרת הצייתן, העומד בנאמנות ג

 
  המציעה הקבלה זהה של מבני שלושה וארבעה בסיפור, סבורה שהאברים הרביעיים  (17)הסיפור,  . רחמן  329

 .   190. והשוו עוד מילגרום, במדבר,  בשתי המערכות מקבילים בהכילם "חידוש והפתעה" 
גרסיאל  (, ובהמשך בידי  125( ואלטר )אמנות,  15נקודה זו צוינה כבר בחטף בידי דאובה )משלים עבריים,    330

מקביל את  ה  260-258הצעתו של לי, בלק,    )ראו בהמשך סעיף זה(, אך סמט מפתחּה ומעניק לה צורה שלמה.
 האתון לבלק רחוקה מלשכנע. 
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בלק   ואילו  צייתן,  משרת  של  זה  תפקיד  למלא  אמור  כאמצעי.עצמו  בו  הנעזר  האדון  הנה    הוא 

  331:( בלוויית הערות מעטות) סמטהנקודות העיקריות בדברי 

, יעדו  השגת  לקראת   ' מפעילו'  את  המוביל,  הנאמן  'האמצעי '  ]...[  היחסים  מערכות  "בשתי (1

 את  מכעיסה  ]...[  וגוברת  כת להו  הסטייה  פעם   ובכל   –   פעמים  שלוש  ]...[  הדרך  מן  סוטה

 של  גמורה   עצירה  לידי  מביאה  היא   השלישית  הפעם  שלאחר  עד,  ויותר  יותר  'המפעיל'

בלעם  ."התהליך ברכות  דומות   אמנם  אינן  קללות  תחת  האתון לסטי  הבאות  כמעט    ות 

כבדבר אך  יש   זכור,  ה   אכן  רצון  בין  והניגוד  הסדרות,  בשתי  התפתחות  של  אדון  ממד 

 ת הוא מובהק. לפעולות המשר  

 לאינטרס   ובניגוד  הרגילה   לדרכו   בניגוד   ]...[  פועל  הנאמן   משרתו  מדוע  מבין  אינו   ' המפעיל"' (2

  שמכריחים   הם'   ה   דבר  או'  ה  מלאך:  דומה  המקומות  בשני  הסיבה  ]...[  לשניהם  המשותף

בניגוד  לפעול  ]...[  המשרת   את   דברו  או '  ה  מלאך ]...[    כרצונו  שהוא   מפעילו  לרצון   ]...[ 

 המשרת  של  בזדונו  הסטייה  את  תולה   המפעיל  כן  ועל,  למפעילו  ולא"  משרת"ל   רק  מתגלים

  האתון   מדוע  מבין  אינו  בלעםשבעוד  אפשר להקשות כי    ."בכפו  עוול  לא  על  וזאת,  הנאמן

 מעשה עיצוב  אולם    .שוב ושוב על תלותו ברצון האלבלק שומע מבלעם  ,  להמשיך  תסרבמ

מבליט שגם בלעם אמור, או לפחות מצופה ממנו, לעמוד מהר יותר על הנסיבות  האתון  

, בלק אמנם שומע על מעורבות האל במניעת הקללה, אך נגדמ  332. הבלתי רגילות של מצבו

 נם סתם אמתלה מהשפה ולחוץ. הוא עובר תהליך הדרגתי של הפנמה כי דברי בלעם אי

  או '  ה  מלאך  ביד  כלי  אך  משמש  הוא  ]...[  בו   הנעשית  ההתרחשות  את   מבין  אינו   המשרת" (3

  ועל   ]...[  רואה  שהיא  מה  את  מבינה  היא  אין  אך',  ה  מלאך  את  רואה  אמנם  האתון:  דברו

'  ה  דבר  של  המשמעות  מלוא  את  מבין  אינו  בלעם  אף  ]...['  ה  מלאך  את  לעקוף מנסה היא  כן

  מחוז  אל  בלק  את  ולהביא  אותו   לעקוף  ושוב  שוב  מנסה  הוא  כן  ועל ,  כורחו  בעל  בפיו  המושם

סיונות האתון. אשר יהמילה "לעקוף" מבטאת היטב את נ.  ישראל"  של  קללתם   אל   –   חפצו

מכל מקום, המוצעת לגבי פעולות הדמות.    נכונותה תלויה בפרשנותו  ,לבלעם, זו מטאפורה

 . עד כה תורמת לרושם זהפרשנות זו סבירה, ויציבותה הכללית של הסכמה המתוארת 

  333. מניעה נסיבתית לכך נהיש אך ,שרתניכר רצון עז לפגוע במתבנית  באבר השלישי בכל  (4

 
   .238-239ראו סמט, עיונים,  331
 . לעיל.  3.3סעיף   השוו 332
ֹפק ֶאת ראיית "   333 ַרח " כפורקן ליצר אלים מסתייעת במילים המאיימות "ַכָפיו  ַוִיסְׁ ַעָתה בְׁ ך  וְׁ סמט  ", כפי שמציין  לְׁ

הנסיבות המונעות מימוש של יצר זה אינן מפורשות בטקסט, בשונה מהמניעה הקונקרטית )העדר    (. 239)עיונים,  
 חרב( במעשה האתון, אולם הן מובנות: סוף סוף בלעם הוא בכל זאת מנטיקן ידוע, ואפשר שבלק חושש מכוחו.  
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  סמט   אםמרשימה.  ו  משכנעתאכן  היא    באפיון תפקידי הדמויות ויחסי הנסיבותההקבלה הנוצרת  

בדבר    על הנחה חד משמעיתרבה, שכן היא נשענת    למחקר הנוכחישל הקבלה זו  חשיבותה  ,  צודק

נות לבלק ולקלל את  בלעם מנסה בכל כוחו להיעגם אחרי מעשה האתון    אופיו ומגמתו של בלעם:

דרך ההדגשה אף היא אופיינית, שהרי "השימוש באנאלוגיה סיפורית, כאשר חלק אחד של  ישראל.  

]...[ די מוכר מן הספרות  הסיפור מבאר חלק   אחר או מבליט אותו מתוך הניגוד שקיים ביניהם 

משום  המאוחרת   במיוחד,  ביקורתי  תפקיד  קרובות  לעיתים  כאלה  לאנאלוגיות  יש  במקרא   ]...[

שהמחברים נוטים להימנע מנקיטת דרכים מפורשות יותר למסירת הערכתם על דמויות ומעשים  

 קדים את המאוחר. לא לה מוטב ךא, והדגמה  ההדברים טעונים הרחב 334". מסוימים

"  פרשת בלעםטוען שב  סמט   יוצאת   מסוימת  תופעה  כיצד  לתארמבני שלושה וארבעה משמשים 

עולים    דבריםה   .לכול"  מתבררת  שסיבתה  ודאית  לתופעה   והופכת   עצמו  על  החוזר  מקרה  מחזקת

באשר ליד    הכרה ברורהה"אדון" בסדרות התרחשות אלה קונה אט אט  כי  מדתו  בקנה אחד עם ע

ה"משרת".   של  בחוטיו  המושכת  תפקידי    אבלהאלוהית  בין  זה  ביחס  הדמיון  של  תכליתו  מה 

ה המטרים את ההתרחשות בין בלק  יָ מעשה האתון הוא מעין משחק הדמָ   לדברי סמט,הדמויות?  

רכות,  חווה בפרשת הביצופן מסר לבלעם בעתיד, כשייזכר בו מתוך הנסיבות הדומות ש . הוא  ובלעם

; דבר מצוי  מקורי מדי  אולי  ,הו רעיון מקוריז  335. ויבין בדיעבד שהנעשה היה מתוכנן וצפוי מראש

דרכי העיצוב  שאך קשה להניח    ,קחכיצד לימד האל את פלוני לֶ   לקוראמורה    מקראב   סיפורהוא ש

שקורא  הציפייה    קח!לֶ   את הדמותמגמה להורות    )ולא העלילה עצמה!( של הטקסט ישרתוהספרותי  

יא מעט  לדמיון בין הסיטואציות שעברו עליו ה בדיעבד  ייתן דעתו על מה שבלעם יחשוב כשישים לב  

, ואף  בטקסטאופן מסירתן    מתוך דווקא    ות מובלט נסיבבשים לב שהדמיון בין ה ובאמת,  .  מופרזת

היפה של    הקבלה ה  336רעיון יצירתי זה. לפחות חלקית מ  יש להסתייג  –נשען על תבנית ספרותית  

מספקת כלי עזר לפענוח גוף הפרשה.    היא  קא.ן אל הבנת הקורא דוווָ , המכּוזוקקת ביאור אחר  סמט

ובמיוחד מבהיר כי בלעם,  ור  מאיר את הלך רוחן ויחסיהן של הדמויות במכלול הסיפ מעשה האתון  

עומד    בלעםו אין  אופי שעל טיבו ו  –אלוהים  .  הצדיק למראה, משתדל בכל כוחו למלא את רצון בלק

בעיניו    – מאייםכנתפש  לא  מכשול  מספקת.  ותו  תכלית  ב  זוהי  המתעתע  ביסוד    דמות בהתחשב 

 
   . 203אמנות,  אלטר,  334
 שההיתר ללכת היה בעיקר כדי לחנך את בלעם.   ( סבר303דברים,  -. כבר קייל )ויקרא242-243סמט, עיונים,    335
  לשרת   לשאיפתו  גמור  בניגוד,  ישראל  את"  פעמים  שלוש"   בלעם  יברך  שבו  הזמן  לכשיגיעסמט כותב: "לדוגמא,    336

  ]...[  –  אתונו  של  עצירותיה   על   שלו  לתגובתו  דומה  כה   שהיא ,  בלק  של   בתגובתו  וייווכח]...[,    בנאמנות  בלק  את
מכל מקום, ראוי להפריד בין טענה זו    . כלל  ". ואולם, בלק אינו מכה את בלעםלו   מוכר  זה  סיפור   כי  בלעם   ייזכר

לבין עצם הרעיון שלהתנהלות האל עם בלעם ישנה תכלית חינוכית עבורו. רעיון זה יתברר כבעל חשיבות עקרונית  
 בפרשה, דבר שניתן לחוש כבר מתוך הצטברות הרמיזות לבלעם במעשה האתון.  
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רווח של  ועיצוב הערכת הדמות הוא תפקיד קלאסי  לאור העובדה שבפרט  , והיא מתבקשת  בלעם

  337. במקראאנלוגיות השימוש ב

מגלה כי גם חוקרים אחרים    ובלק   בלעם  לבין  ובלעם  האתון  בין  ההשוואה  יחסי  על  המבט  הרחבת

בדבריו  הפנימית    לצורך הסבר אחדותי של הפרשה. כך, למשל, הוצגה האנלוגיה  זו  נזקקו לאנלוגיה

 338גרסיאל:  התמציתיים של

  זאת   עשה  לכן  שקודם  כפי   בדיוק ,  המנוגדים  הרצונות  בין  דרך  לה  לפלס ]...[    מנסה   האתון      

]  בלעם   גיסא  מחד  המשתלבת",  משנית  דמות "  כעין  זו  באפיזודה]...[    מתפקדת[  היא]...[ 

 העומדת  הדרמטית  הדילמה  את,  אנלוגי ,  חוזר  ייצוג  מייצגת  היא  מאידך  אך,  הגלויה  בעלילה

       . הצפויה הכרעתו טיב על  רומזת היא  שלה  ובהחלטתה, הראשית הדמות לפני 

של    םדבריה מהצעתו  חשובה:ב  סמט נבדלים  אינם    גרסיאל,  לדעת  נקודה  ובלעם  האתון  יחסי 

העליל  ובלק המתגוללים בהמשך  בלעם  ליחסי  רק  לפני  המקבילים  ובלק  בלעם  ליחסי  גם  , אלא 

)"בדיוק כפי שקודם לכן עשה זאת בלעם"( ישנו הבדל ברמת הראיות בין  . אמנם,  מעשה האתון 

בולטים, לסכמה של  ים וקווי משמעות דומים  , המושתת על מבנים ספרותיים ברור סמטניתוחו של  

דברי  עם זאת,  יחיד זהות בסוג היחסים.  מאירה בהבזק  ו  ,ספרותי  במבנה  נתמכת  אינהשגרסיאל,  

לבחון מודל משולב  אולי    אפשריבין שתי התיאוריות    שטח החפיפה הניכר  339. יםמשכנעגרסיאל  

   הפרשה.מבנה של  תהכולל  בחינההדבר הולם בתום היימצא שלהן, בשינויים מתבקשים, אם 

  הפרשה  לתחילת   מפורשת   התייחסות   מציע  הוא   גם  הדוגל באנלוגיה המוצעת הוא מויר.   חוקר נוסף 

, הערכת בלעם אינה שלילית  : לדידופשר אחר  מקנה למערך ההשוואה  ךא  האנלוגי,   מהניתוח   כחלק

ויחסי  האנלוגיה בין יחסי בלעם ובלק  מויר סבור ש.  במעשה האתון  ובכלל זה  –  בשום מקום בפרשה

,  הכבוד והכסף  ותו של בלעם, שאמנם הולך סומא אחר פיתויימורכבת  האתון ובלעם באה לחשוף א 

 
( על מטרת מעשה האתון: "התחיבה הזו מעצבת את הבנת  140ברוח דומה במקצת כותבת שארפ )אירוניה,    337

הקורא לגבי מה שעתיד להתרחש כעת, במתן הנבואה. חשוב לא פחות, הקורא מוזמן להצטייד בספקנות למפרע  
 צייתנותו הניכרת של בלעם לאלוהים".    –כלפי מה שהתבלט כבר בנראטיב, דהיינו  

 . 141-142גרסיאל, בתוך אבישור ומילגרום, עולם,  338
(, כי העלייה בגודלן וחשיבותן של משלחות השכנוע  139בהקשר זה יש לציין גם את טענתה של קלרק )קרע,    339

 אל בלעם מבססת דפוס של "התגברות בגודל ובעוצמה" המובע לאחר מכן גם במעשה האתון ובניסיונות הקללה.  
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בהמשך לאור    ידחהזו ת  תאפשרו  340(.34לומד לקח, מודה על חטאו ומוכן לעזבו )כ"ב    בלקשלא כאך  

  342. מויר  שמתווה  חלופיה ניתוח ממש ב נתהה אם ישכעת   341.הקבלה לנראטיב של שליחות משה

  : מויר וליכטמבני שלשה 5.2.2

  343: ת של מבני שלשה המושתתת על הצעה קודמת של ליכטתבנית מורכבאימץ מויר 

 12-9התגלות ראשונה לבלעם                                 כ"ב  1א

 20התגלות שנייה לבלעם                                    כ"ב  2א

 23מלאך ה' נגלה לאתון בראשונה      כ"ב  1ב                

 25מלאך ה' נגלה לאתון בשנית           כ"ב  2ב                

 27מלאך ה' נגלה לאתון בשלישית      כ"ב  3ב                

 35מלאך ה' נגלה לבלעם                                     כ"ב  3א

של שלשה   (prefiguration)  הטרמה ספרותיתלדעתו  שני צמדי שלשות, המהווים  מויר רואה כאן  

גם בלי להיכנס לפרטים    (.2כ"ד    –   28; כ"ג  17-14; כ"ג  6כ"ג    –  41זו של משלי בלעם )כ"ב    –שלישית  

תוכן, ברורה  של  זו  בהצעה  המשלים .  הבעייתיות  בשלשת  האחרון  מויר  האבר  אצל  :  כך  מוגדר 

 
 . 174ם,  מויר, חילופי תפקידי 340
 . מוצגת השוואה בין תפקידי בלעם לפרעה, החושפת את התוודותו כהפכפכה ומן השפה לחוץ.  8.4בסעיף   341
( עסק ביחס אנלוגי בתוך הפרשה, אך דבריו תמציתיים יותר, נבדלים משל  106-110גם פריש )חשיבות,    342

 ידובר בהצעתו בהרחבה. החוקרים שנזכרו עד כה בהקשר זה, ופחות מתמקדים בארגון המבני. בהמשך  
מויר, חילופי תפקידים,  8ליכט, במדבר    343 מויר, מחקר,    –  170;  גם  יותר בפרטי  418-419וראו  , המתמקד 

אמנות,   אלטר,  השוו  כן  במדבר,  125-124התוכן.  ונהאם,  ויי  166-165;  בידי  הוצעה  נוספת  מבנית  חלופה   .
 : שלבי שונה לגמרי-(, המתווה תרשים תלת51-48)הרהורים,  

 
 (   27-22האתון כנביאה                )כ"ב  – א. חילוף תפקידים ראשון 

 ( 23-22מפגש ראשון                                  )       
 ( 25-24)                        מפגש שני                        
 (27-26)              מפגש שלישי                           

 ( 30-28האתון כנושאת דבר ה'        )כ"ב   –וף תפקידים שני ב. חיל 
 (35-31)כ"ב  בלעם כנביא ונושא דבר ה'   –ג. השבת הסדר על כנו 

 
אין היא מבטאת יחס ברור בין העיצוב המבני של מעשה    –החיסרון העיקרי בהצעתו של ויי לעומת הצעות אחרות  

יתר הפרשה   של  העיצוב המבני  לבין  וייוז  –האתון  הסכמת  נפרד   את חרף  בלתי  חלק  הוא  כי מעשה האתון 
(. מעבר לכך, ההבחנה בין תפקיד האתון כנביאה לתפקידה כנושאת דבר ה' מלאכותית,  51מהפרשה )הרהורים,  

( ]...[ תפקיד החמור )המפורסם בעיקשותו( ניתן לבלעם.  27-22ונסמכת בעצמה על הבחנות מלאכותיות: ")כ"ב  
( ]...[ תפקיד החמור )המפורסם בטיפשותו(  30-28(; ")כ"ב  48עינים' ניתן לחמור" )הרהורים,    תפקיד בלעם, 'גלוי

(. אולם לא ברור מדוע עיקשות הופכית  49ניתן לבלעם. תפקיד בלעם, השומע אמרי אל ניתן לחמור" )הרהורים, 
עיקשותו של בלעם,    אכן מתבטאת בעיקר  27-22-לנבואה, ומדוע טיפשות הופכית לנשיאת דבר ה'. לבסוף, ב

 חמוריות בלעם.            –קשי הבנתו, אולם אין כאן ממד התפתחותי, כי אם גילויים שונים של אותו עניין עצמו    30-28-וב
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הניסיון לכלול    344הנחשים ונושא את המשל השלישי והבאים אחריו ללא התגלות"."בלעם נוטש את  

להלום את מבנה השלשות    עם המשל השלישי גם את "הבאים אחריו", כביכול באבר אחד, נועד

  :של ליכט גרסתו המקוריתב ופיעה  ניסיון מעט שונהמגושם ובלתי משכנע.  הואהמוצע, ו 

 12חלום א                                                           כ"ב        הוראה אלוהית ראשונה         

 20הוראה אלוהית שנייה                  חלום ב                                                            כ"ב  

 23כ"ב                                  מלאך נראה לאתון בראשונה                                               

 25מלאך נראה לאתון בשנית                                       כ"ב                                               

 27ב מלאך נראה לאתון בשלישית                                  כ"                                              

 31הוראה אלוהית שלישית      מלאך נראה לבלעם                                                  כ"ב 

 35"לך עם האנשים"              כ"ב                                                                                     

  31-35כ"ב  לדעתו    345. "א- ב-ב-ב-א- מתקבלת תהיה אכותב ליכט כי "הנוסחה הבהסברו לתרשים  

ְך  "  צוהוא יחידת תוכן אחת, אך ההתגלות משלימה דגם שלושה וארבעה בפרשת האתון ואילו ה ל 

הצעה    ., הנחתמות בהוראה לבלעםש ההיוועצויות באלומשיג השלמה מאוחרת של של   "ָהֲאָנִשים   ִעם

מסתבכים:  זו   הדברים  אך  בלעם  נאה,  ואת  פעמים  שלוש  מקריב  בלק  את  תמצא  לכך  "בדומה 

מתבודד לקבל השראה ]...[ ואילו ברביעית "לא הלך... לקראת נחשים" ]...[ זו נוסחה פשוטה יותר  

הרי  כאבר מובחן, הרביעי בסדרת שלושה וארבעה?    1כ"ד  את  מסווג ליכט  מדוע    .א+ב"-א-של א

ליכט  שאה  נרחלק מהאבר השלישי.    –הוא ההקדמה הנראטיבית למשל השלישי    1כ"ד    –  27כ"ג  

  מקביל הצעת מבנה האתון באמצעות   מעשהאת בליטותו של דגם שלושה וארבעה ב  משתדל לשקף

  להתעלם  עדיףה,  בסרבול שבמבנה משולב זהכנראה  בחין  מויר, שהשלשות.  ור מבנה המי ש, תוך  כזה

י  נאלץ להציג את המשל השליש   הואבד. דא עקא:  שלשות בלמבנה של    מץ יא ו  מדגם שלושה וארבעה

ואילך לא ניכרת צורת ההבניה של המשלים    14לישי. אמנם נכון שמכ"ד  והרביעי גם יחד כאבר הש 

וים הכנה, תגובת בלק נעדרת והנראטיב מוגבל לשורת הקדמה  דברי הנבואה אינם מלּו  –הקודמים  

 
 ( רואה בכל פרק כ"ד יחידה ספרותית אחת לצרכים של ניתוח מבני. 134מויר, שם. גם לי )מחקר,   344
להתגלויות הקודמות לבלעם בתחילת הנראטיב מעוגנת    35. צריך להעיר שהזיקה בין כ"ב  8ליכט, במדבר,    345

( שהיא מסתייעת גם בניסוח דברי המלאך  444היטב בלשון ההוראה לבלעם ובתכניה, ובצדק טוען מויר )מחקר,  
ר  ֲאֶשר"   –בגוף ראשון, כפי שנקט האל כלפיו קודם לכן  ַדֵברֵאֶליך ֹאת ֲאַדב   ". ֹו תְׁ
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( ",  ברם(.  14בודדת  הפתיחה  ְמָשלֹונוסחת  ִיָשא  הנרחבת  ו  הנביא  הצגת  על  בשינוי  והחזרה    לא " 

 , ודין דברי מויר להידחות.ספק שזהו משל נוסףמותירים 

 מבנה משולב חלופי  5.2.3

שלושה  הקבלה בין שני מבני  וליכט מגלה עדיפות ברורה ל  לדברי מויר    סמטהשוואת הצעתו של  

; סמטאצל    20-2כנגד כ"ב    40-36  ב"כבהעמדת    החולשה המסוימתה  זכורוארבעה בפרשה. עם זאת,  

תפקוד  מנגד,  ו בדבר  להצעה  רב  אסתטי  כוח  ש-בו יש  הזמני  השיא  עם    דיאלוגל  כאבר  המלאך 

לאמץ הצעה זו מבלי לקבל את    הדעת נוטההאתון.    מעשהו  35,  20,  12המשותף של השלשה כ"ב  

לפי מבנה  עד סוף הפרשה יוסבר    1כ"ג  הטקסט החל מהמשלים. תחת זאת,  מבנה    מויר בענייןת  שיט

המבנה  להלן    346. דילמןכשיטת    ותוספת שלשה לצורך השלמה לשבע   ,סמטשלושה וארבעה, כשיטת  

  347:אברי שיא רביעיים במבנה שלושה וארבעה(  בקו תחתון אברי שיא בשלשה;    מודגשים)  המתקבל 

 12-9 ב"כ                                                                                     (1) בלעםעם   דיאלוג אלוהי 1א    

 20 ב"כ                                                                                     (2) בלעםדיאלוג אלוהי עם  2א    

 23 ב"כ                           בראשונה לאתון  נגלה' ה  מלאך 1ב                                                         

 25 ב"כ                                בשנית לאתון  נגלה' ה  מלאך 2ב                                                          

 31-27 ב"כ           , ולבלעםבשלישית לאתון נגלה' ה מלאך  3ב                                                          

 32-35 ב"כ                                                                            4ב     (3) דיאלוג אלוהי עם בלעם 3א    

 10-7כ"ג                                    משל ראשון 1ג                                                                               

 24-18כ"ג                                        משל שני  2ג                                                                               

   9-3כ"ד                                    משל שלישי 3ג                                                                               

 
ָשלים נחלק שוב לארבעה לשם הדגשה.  288-289לפי רוזנסון )דברים במדבר,   346  ( השלב הרביעי במבנה המְׁ
  באימת  נפתח הסיפור –  בו הכלולים המשנה  ומשלי  הרביעי המשל  לבין הפרשה תחילת בין ית תמט  זהות יש 347

  מידי  והעמים  מואב   על   פורענות   בנבואת  ומסתיים,  ישראל   נגד  עצה   לעוץ  ומדין   מואב  של  ובהסתודדות  מואב

  . Inclusio-, אך נראה שמדובר במכוון  קשר   בדברודאית    קביעה   מונעחריג ומובהק    מילולי   דמיון   העדר .  ישראל 

ראיה נוספת נגד כלילת עניין זה בהצעה לניתוח מבני היא אי ההלימה לסוג המבנה: פתיחה וסיום באותו עניין  
ונצנטרי או כיאסטי, אך מערכת ההקבלות בפרשה זו מבוססת על התקדמות קווית  יכולים להלום מבנה סיפור ק

מכוונים כנגד הפתיחה. כפי   17, 14מכל מקום, די ברור שלפחות כ"ד  (.138-131פשוטה )ראו מנגד לי, מחקר, 
ופו של  (, יש כאן גמול מידה כנגד מידה: בלק ביקש לקלל את ישראל, ובס 128שציין זקוביץ' )שלושה וארבעה,  

 דבר הביא קללה על מואב. 
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 15-18כ"ד            )מואב והעמים( משל רביעי 4ג                                                                               

 20כ"ד                העמים( נבואה על  5) 4ג                                                                                       

 22-21כ"ד                 ( נבואה על העמים6) 4ג                                                                                       

 24-23כ"ד                 ( נבואה על העמים7) 4ג                                                                                       

בכמה    20-2לכ"ב    40-36כ"ב  יים בין  לשונבדבר הקשרים ה  סמטזה אינו מפקיע את טענת  ניתוח  

זהו גורם נלווה    ךנקודות, המשלימים את ההקבלה לצורך האנלוגיה בין זוג מבני שלושה וארבעה. א

באופן המוצע הוא כלילת  ודילמן יכט באמצעות דברי ל סמטהצעת  בלבד. הרווח הגדול שבהשלמת

  . על פני הקטע הנדון כולו   תפרשֹ נמה ה ( בתוך סכ  20-19;  12-8ם )כ"ב  י ההתגלויות לבלעם בחלושת

המשולש  אמנם,   המבנה  לסכמות  מקבילים  רביעיים  אברים  מלהיות  צירוף  מאליורחוק  .  מובן 

יָנִים"(  4טים בכ"ד  תהאפיעיקרי הוא שכבר  ה קושי  ה ל ּוְגלּוי ע  י ֶיֱחֶזה ֹנפ  ד  ה ש  ֲחז  פתיחת המשל   –  )"מ 

ל  " במעשה האתון:  הרביעי, השייך לכאורה לאבר 31בכ"ב מצב בלעם את  תואמים – !השלישי  ְיג  ו 

י ְרא ֶאת  ֶאת  ה' י ִבְלָעם ו  ינ  ְך    ע  ְלא  ִיֹקד    ]...[  ה'מ  ָפיו ו  חּו ְלא  ִיְשת  גילוי עיניים, ראיית האל ונפילת    –  "ו 

רמופיע שוב "  16-15בכ"ד  מנגד,  אפיים.   יֹאמ  ִיָשא ְמָשלֹו ו  " שאפיין עד כה פתיחה של משל חדש,  ו 

   .מדובר בשלב נוסף בנבואהבפשטות נראה אפוא כי  ואחריו כמעט אותם אפיתטים.

ת ֶעְליֹוןבתוספת " נקודה קריטית גלומה   ע  ע  ד  במעלה    מבטאת עליית מדרגה נוספת  זו .  (16"ד  )כ   "ְוֹיד 

מכבר  ו  ,הנבואית זה  שהובחן  בלעם  ְד   כנגד  עומדת  יאהכפי  האתון  בר  לֹא    ָחָטאִתי"במעשה  ִכי 

ְעִתי    באירועי המסע למואב, עד התגלות המלאך.   'את חוסר המודעות שלו למעורבות ה  ןשציי  ,"ָיד 

, המכיל  35-32שייך עדיין לאבר התפנית אך ההמשך כ"ב    –התגלות המלאך    –   31שכ"ב    יוצעלפי זה  

ה השיא.  דיאלוגאת  אבר  את  מהווה  בלעם,  והתוודות  המלאך  להקשות:    עם  אפשר  גם  אמנם, 

" םהמילים  י  ְנאֻּ ִאְמר  ע   ל  ֹשמ  מופיעות  א  השלישי,  "  לד במשל  מתייחסות  הן  בפי  והלוא  האל  בר 

.  ל הנמסרים בנבואהא    כדבריאף הוא    מוצגודיבורּה הנסי    האל פתח את פי האתון  אבל!  המלאך

העזר  מקובל בפירוש הטקסט, כי ברצונו יוכל האל להמהלך  הה עד הקצה הלוגי של  ָא הבָ   אלאאין זו  

פֶ  מסרובכל  את  להעביר  כדי  שהוא  בפרשה    .ה  האינטרטקסטואלי  החומר  הבנה  תבחינת  חזק 

להקדים  ראוי    ,כדי לשבר את האוזן  ,ואולם  שהאתון מהווה ייצוג סמלי של ישראל כשליחי האל.

 .רמז חריף עוד יותראֶ  כבר עתהלהביא  במעט את המאוחר ו

י    ֲהלֹוא ָאֹנִכי ֲאֹתְנָך ֲאֶשרדברי האתון " ל ְבָת ָעל  ָך ַעדָרכ  לדברי  דמיון חשוד  (  30)כ"ב "  ַהּיֹום ַהֶזה  ֵמעֹודְׁ

עם או בלי    –ד  עֹוצורה מ  ה(.  16)בראשית מ"ח  "  ַהּיֹום ַהֶזה  ֵמעֹוִדי ַעדָהֱאֹלִהים ָהֹרֶעה ֹאִתי  יעקב על "
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מופיעה במקרא רק בשני מקומות אלו, ובשניהם נלווית לה אותה מטבע לשון.    –כינוי גוף חבור  

  יובהר .(  8.2)סעיף  בהמשך  ל יוצר הקשר של יחס בין אדם ובהמה.  עָ נוסף לכך, בשני המקרים הפו

, וספציפית למעמד של  יעקב  קורות שאנלוגיה זו רחוקה מלהיות היחידה המקשרת בין הפרשה ל

דבר המחזק    –בסיפורי האבות; היא חלק ממערך הקבלות שלם וטיפוסי לפרשה    האצלת ברכה

   .מאוד את הסבירות להיותה מכּוֶונת

. מבחינת תפקידי הדמויות, יעקב מדמה עצמו ככבש  אינו עניין של מה בכךמשמעות ההקבלה  פיצוח  

ה ליעקב  המקבילה  שהדמות  נראה  ולפיכך  )אדם(,  כרועה  האל  ואת  האתון י)בהמה(  )בהמה(    א 

)אדם(.  יוהדמות המקבילה לאל ה , שעניינה טיבו של קשר הנחיה  בכללותהזו  להקבלה  א בלעם 

מספקממושך פשר  למצוא  קשה  סתם.   ,  בעליה  ברשות  בהמה  באתון  רואים  זאת,    אם  לעומת 

האתון   של  האמיתי  תפקידה  בין  הפער  את  בחשבון  כשמביאים  באחת  מתיישבים    – הדברים 

בעוד אשר יעקב רואה באלוהים את    .לבין הדרך שבה תופש אותה בלעם –ה"נביאה", שליחת האל  

אם    – מרביצו על מי מנוחות, בלעם  ומבטחו, המנחה אותו כבהמה משוללת דעת בנאות דשא  -צור

ב באלוהים    – בוטות  להתנסח  שלו:  רואה  ותו לאחמור  כפי    –)בעוד אשר    כלי להשגת מטרותיו 

ת כבודו  חמ. הזיהוי העקיף בין האל לאתון מעומעם, מההפך הוא הנכון(  – שמתברר בהמשך הפרשה  

דרכו של מעצב מעשה האתון, שביקש  להפליא את    ם הולשל האלוהים, אבל אין ספק שהרעיון עצמו  

– באחד הקווים האידיאולוגיים העיקריים של הפרשה    הוא נוגע  :במלוא כיעורולהציג את בלעם  

  348.כאליל אלוהיםיחס לה  וקעתה

אמנם    349מעניין לציין שבמצרים ומסופוטמיה נתפשו בעלי חיים לעתים כגילומים חיים של אלים.

, הדבריםכפי שמעידים איסורי הגילום בעשרת  התפישה העברית הרווחת המקרא רחוקה מכך,  

אולם אין להתעלם מהעובדה שבמקבילות הספורות לחיות המדברות במזרח, בהקשרים דומים  

החיים   בעל  אלגוריים,  או  מיתיים  אלוהישאינם  שליח  מהווה  או  לאלוהות  בעלילות  קשור  כך   .

ואנשוחכשדנה   ונמזיטרה  אנמרכר  אנליל  מאכד  שומריות-הנאוובעלילות  גילגמש  בעלילות   ,

מקרים פרוזאיים    350מעשה בשני אחים, הנסיך האבוד ונבואת השה.   –  םסיפורים מצריישלושה  וב

 
אמנם    348 הצאן  את  במקרא.  והצאן  החמור  של  הסמלית  במשמעות  ההבדל  בדבר  לוגסי  מאיר  ידידי  העירני 

מנצלים, אך גם מטפלים בו, וכך גם מעוצב יחסו של האל לאדם במקרא: הוא רוצה מהאדם דברים, אך גם מנחה  
 אותו ומיטיב עמו. לעומת זאת, היחס לחמור קרוב יותר לניצול פשוט.  

 (.    115, העורב הוא אנליל )וראו ניתוחו של נויגל, כשחיות מדברות,  12-15ות אנליל ונמזיטרה ג'  למשל, בעליל   349
)סעיף    350 כאן בהמשך  נדונה  זיקתו לפרשת בלעם  ג'(,  )בראשית  נחש בגן עדן  .(. פרטיהם  8.5אשר לסיפור 

ת(, שאיתר אותם ואפיין  הביבליוגרפיים של הסיפורים הללו מהמזרח הקדום מובאים אצל נויגל )כשחיות מדברו 
את צדדיהם המשותפים. מעניינת טענתו שלצד מעשה האתון הם מדגימים טופוס ספרותי עצמאי במזרח הקדום.  
הידע   את  ומתקף  מנטיקן, הדיבור מדגיש  הוא  מושא הדיבור  לאלוהות,  קשורה  הוא שבכולם החיה  המשותף 

(. נויגל מפרש  108ות )נויגל, כשחיות מדברות,  או התגל\המנטי של המומחה והסיפור כולל רכיב של הסתרה ו
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י"ז    , שאינם כוללים דיבור, יותר ב'  6-4מצויים גם בתנ"ך )מל"א  יונה    . לאור הדברים הללו,(1; 

םאל הקושייה על כלילת דברי האתון בכלל " כעת  אפשר לשוב   י  ְנאֻּ ִאְמר  ע   ל   ֹשמ  . אם מביאים  "א 

  ייצוג השקפתו המעוותת של בלעם, נראה כי אין קושי לשם  האל,    כעין שליחת היא  בחשבון שהאתון  

י "ת  סבבה ע  ִאְמר  ל  ֹשמ  "ָהֱאֹלִהים ָהֹרֶעה  שליחתו נטולת הבינה.  הן על דברי    – על דברי שליחו    הן   " א 

ד עֹוִדי ע  ֶזה" )בראשית מ"ח    ֹאִתי מ  יֹום ה  ל ֹאִתי ִמכָ 16ה  ֹגא  ְלָאְך ה  ּמ  ָרע" )בראשית מ"ח    ל( הוא גם "ה 

י"סוף סוף גם משלי כ"ג שיצאו מפי בלעם נתפשו ללא ספק כ  .(17 ל  ִאְמר    – בעיני העברי הקדום    "א 

אותם ההוגה  הפה  האישית  חרף  ואנלוגיות  אֶ כאמור    יוצגו   .8.3–.8.2סעיפים  ב  .ונימתם  רמזים 

       אל.-תח  , שלּותשל האתון כדמות המהווה, לפחות חלקי   נוספים התומכים במעמדּה

 האתון    מעשההשלכות לעניין מעמד  5.3

המהלכים העיקריים שנפרשו בניתוחים של ליכט ושל    –   אבני הבניין היסודיות של המבנה המוצע

מעמדו    ה מבנית משמעותית בזכותמצטרפות לתצורת שבע ההכרזות של מויר בכינון ראי  –  סמט

  (35)כ"ב    מבנה שבע ההכרזותהשלישי בכזכור, האבר    .הפרשהכחלק מ  מעשה האתוןהאורגני של  

אפוא בסימון המבנה באמצעות מספר טיפולוגי של    מעשה האתון; השמטת הקטע פוגעתמופיע ב

  אובדת   35כ"ב  ומבנה שלושה וארבעה באבר השיא    35-ו   20,  12-9ות השלשה כ"ב  . התכנס אברים

בחלום  בהשמטת מעשה האתון   נטולי הסברומותירה את שתי ההתגלויות    כאברים מדולדלים, 

נגוזהע בין מוהתוכנית הנאה  ההקבלה המבנית  לבסוף,  .  מבני , בהיעלם  שה האתון למשלי בלעם 

א השמטה של חלק שלם במערך השוואה,  מבנה ברור, אל . אמנם במקרה זה אין פגיעה בְ חציה האחד

. דא  ימו לפונדקאישההקבלה היא פרי עריכה של קטע קיים כדי להתא  והדבר מותיר פתח להשיב 

מאוחר    שמעשה האתון הוא שרבוב  ת רופא ואחרים, כזכור,עם טענ  מתיישב   אינורעיון זה    עקא:

של עורך שרצה להעביר נקודה מסוימת ולא חשש לפגיעה בדקויות הרצף הסיפורי )כגון הסתירה  

 (.  22לכ"ב  20בין כ"ב  

עם תאוריית האינטרפולציה.    מתיישב הניתוח המבני המסתבר של הפרשה אינו  שלסיכום, נראה  

המגשרות בין  דויות  , והיא מקימה עילה מספקת להמשיך לתור אחר עחזקה   בלעקיפה אזוהי ראיה  

כאלה  בני זיהוי    מאפיינים לשוניים וספרותיים  םלקיומויר    טען  שלו   דיסרטציה ב  . נראטיבחלקי ה

  על כולם ראוי   יידונו בהרחבה בניתוח הערכת הדמות;אחדים  .  הן בפרשה ככלל  מעשה האתון הן ב

 .טקסטהראיות בזכות אחדותו הבסיסית של הם את בחינת קד להתעכב כבר עתה, כדי ל

 
את הדיבור החייתי בכל המקרים כקולות המפוענחים מנטית, ולא כדיבור אנושי ממש, אך לפחות בהקשר של  

 , פתיחת פי האתון ניסית ואינה לנעירה סתם.    28aהאתון קשה לקבל זאת )חרף דעת שד"ל(. לאור כ"ב 
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 ומשחקי מצלול   מיליםמרקם ה  5.4

שימש כראיה לעניין היחס ההדוק   25כ"ד  – 36ובכ"ב   20-2כ"ב לאורך  חריגויות הלשוניות ריבוי ה

לצד טענת מויר  כזכור,  בין הנראטיבים לבין המשלים הפואטיים הכלולים בחטיבות טקסט אלו.  

ל משמשות  מהחריגויות  רבות  מתרחשת  צורך  כי  שבתוכה  הזרה  לתפאורה  ספרותית  התאמה 

לייחסן לסגנון כתיבה מליצי  , אלא יש  כךאינן ניתנות להסבר    ןהעלילה )"שינוי סגנון"(, לפחות חלק

הוא פרי חיקוי או סיגול    משליםאפשרית שהדמיון בין הנראטיב ל  נגד-טענת גרידא. הדבר מקשה על  

בחינה  מודע של מחבר מאוחר, שהרי הבדלי סגנון בתוך אותה לשון הם מטבעם פחות ניכרים. והנה,  

ירט )פעמיים    –   ריגויות הללומופיעות הח  35-21של מעשה האתון מעלה ממצאים דומים. בתוך כ"ב  

שלושה מתוך  ל במשמעות פעם ) גֶ ֶר   ;(יחידאיל ) עֹוְש ִמ   ;ן )פעמיים מתוך ארבע(טָ שָֹ ל]...[ לְ   ;במקרא(

)  ;(הארבע בלי    –'  מעוד')  ָךְד עֹומ    ;מופעים(  ששהלהתעלל  או  נטוי  עם  פעמיים(;    –צורן  מופיעה 

  351.(13; כ"ג  35כאן: כ"ב   ,במשמעות אך )פעמייםאפס ֹאְתָכה )פעמיים(; ; (פעמייםלהסכין )

מילים נדירות ושאר חריגויות לשוניות, מעשה האתון חולק עם סביבתו גם כמה מאותן    ילצד ריבו 

זה מכבר הוזכר    המילים המנחות.  –יחידות לשוניות עצמן, המסייעות בכינון משמעותו של הטקסט  

לדבר זה    352. אחדות יחידות ספרותיות וללכידותןשיש בכוחו של מרקם המילים להוות אבן בוחן ל

 הדיון הנוכחי.  השפעה חשובה על 

,  31,  27,  25,  23פעמים באמצעות לשונות ראייה )כ"ב  חמש  מיוצג בקטע    המוטיב הכללי של ראייה

  פרשת בלעםכפי שהראו כבר אלטר ובמיוחד מויר ולי,    .(31ועוד פעם בגילוי עיני בלעם )כ"ב    (,33

שו"ר,    ולצדם  ה "רא   בפעלי  העתיר   ה כול צפייה, הבטה,  מילות  פעלי  עיניים,  חזיון,  וכיסוי,  גילוי 

; מוטיב זה אופייני לנראטיבים של  (17-15,  4-1; כ"ד  28-27,  21,  14; כ"ג  34,  29,  1השקפה )כ"ב  

  התמדתף, המשקפים את  "פעלי יס   353. מעידה על עיצוב מכוון, ונוכחותו המאסיבית בפרשה  התגלות

 
מבין  .  3.3ש חריג במילה אולי, אך יש לדחות זאת לאור הדיון בה בסעיף  יש שימנו על רשימה זו גם שימו  351

(. הלה  83-80)מחקר,  , כדעת מויר  תוואי הלשון האמורים, הביטוי החוזר רגלים צריך להיחשב כארמיזם מכוון 
  . 106-105וראו גם פריש, חשיבות,  –  14מקבל בצדק את דברי כהן, המשווה בין פירוש רגלים פה ובשמות כ"ד 

,  84-83)עמ'    לנקיטת "התעללת" ו"מעודך" תפקיד בכינון הרובד האינטרטקסטואלי העשיר בפרשה עוד יוער כי  
צטברות התוואים הרלוונטיים לקביעת היחס בין מעשה  יש למעט מחשיבותם לצורך הערכה של ה  (, ולפיכך267

( טוען כי נקיטת המילה הנדירה 'ירט' משמשת לצרכים של מצלול  302-301מויר )מחקר,  .  האתון לשאר הפרשה
לדבריו, ישנה הדגשה מיוחדת של האות ט'. מויר אינו מספק סיבה לנקיטת אמצעי שכזה, והרעיון מסופק. אולי    –

בכך שמילה מנחה בפרשה )פועל נט"ה( המופיעה בקטע פעמיים    34-32ות עיצור זה בכ"ב  יש לתלות את תדיר
 (.  268-267כוללת ט'. גם המילה 'חטאתי' מוכתבת בידי צרכים ספרותיים )חלק מאנלוגיה לפרעה, ראו עמ' 

סתפק אם עד כדי שה  –( העיר על תוואי הלשון החריגים במעשה האתון  80, במיוחד ה"ש  45רופא )ספר בלעם,  
 אך ראה בתכונה זו יסוד המבחין בין הקטע לשאר הפרשה, ולא יסוד מאֶחה.      – מחבר הקטע דיבר עברית חיה 

 . 91-106סיפור,   פולק, 352
שם הוא מבקר את שיטותיהם של    139)בה"ש    48לבדיקה מדוקדקת של מכלול הפעלים ראו לי, מחקר,   353

ה ולא טרחו להרחיב כל כך בבדיקה הבלשנית של משמעות  אלטר ומויר, שהתייחסו לפעלי רא"ה כמילה מנח
( גם פעלים נוספים מהשדה הסמנטי של ראייה, וכן בשמות עצם וביטויים  57-56מונח זה(. בצדק מחשיב לי )

טבלה    96-91- הוא מציג יפה את תרגום הפרשה בסימון מילות מפתח משדה סמנטי זה, ב  86-77-ואילך. ב 60)
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חרון  ל ;  צה לוהניסיון העיקשת של הדמויות בפרשה, מופיעים פעמיים במעשה האתון ופעמיים מחו 

,  'אולי'של בלק בפרשה קודמים חרון האף האלוהי וחרון אפו של בלעם במעשה האתון; המילה  האף  

את    ת מצוניסיונן של הדמויות בפרשה לל ושאר ביטויי יכולת מסייעת בהדגשת  "אשר לצד פעלי יכ

ע   ; האיפיון " , וארבע בשאר הפרשהאחת במעשה האתוןפעם  , מופיעה  המאבק בישראלאפשרויות   ֹיד 

ת ֶעְליֹון  ע  ְעִתי   ָחָטאִתי " במשל הרביעי מתכתב עם הוידוי " ד  להעיד על העלייה    (34" )כ"ב  ִכי לֹא ָיד 

ת ֲאֶשר "   הצהרת בלקשל  אירוני    ניגוחבמדרגתו הנבואית של בלעם, והווידוי עצמו מהווה   ְעִתי א    ָיד 

ֲאֶשר ָתֹאר יּוָאר ְך ְמֹבָרְך ו  שיש קשר גם בין    ניכר  354(, המאדירה את בלעם שלא בצדק. 6" )כ"ב  ְתָבר 

המשמשים בפולחני הקללה של בלעם ובלק   ואל ב הנוגעים למלאך החוסם את בלעם לבין "פעלי יצ

כהנגדה: חרף המלאך שחסם את דרכו קודם לכן, בלעם הלהוט  מובנת  החזרה   .(17-ו   15;  6;  3)כ"ג  

לנסות את   כעת  אינטרטקסטואליים    355.האל מוסיף  והכאה, הממלאות תפקידים  נטייה  לשונות 

ב דווקא  נוספת  האתון,    מעשהנקודתיים  פעם  גם  הרלוונטיים  מופיעות  בהקשרים  לו,  מחוצה 

סיוע נוסף להידוק הזיקה בין מעשה האתון לפרשה    .(269-ו  237בעמ'    דיוןהראו  למשל,  )   לענייניהן

שערכּה  מחזרה  סגנונית    בא  נטייה  על  היא  מעידה  אך  כמדומה,  שולי,  עירור  הספרותי  ומצב 

'ע  אותו  של  אסוציאטיבי   פנים  ק כ"בפר לאורך  פעמים    שמונהה' מופיעה  ָת מחבר אחד: המילה   ,

האתון למעשה  מבכל  זוהי    –   ומחוץ  גבוהה  במקרא  פרקצפיפות  לציין    356. אחר  יש  כתופעה  עוד 

חבוריסגנונית   מושא  כינויי  בצירוף  פעלים  של  המופלג  הריבוי  בפרשה  ם את  כולל  המשמשים   ,

  , 20,  19  ,14  ,13  ,10  ]פעמיים[,  9,  7,  3; כ"ג  37,  33 ,29  ,28  ,25,  23  ,17,  13  ,11, 6)כ"ב    במעשה האתון

 
המתמקדת בתפקיד מוטיב הראייה    95-92ים הרלוונטיים(. השוו קירובה, גלוי עינים,  מסודרת של מופעי הפעל

 ביחסי בלעם והאתון.    
( הרואה בפעלי עב"ר מילה מנחה בפרשה. העובדה שמדובר ביחידה  314קשה לקבל את דעת מויר )מחקר,    354

כר לשם הצדקת טענה כזו.  מופעים במקרא( מחייבת הוכחה הולמת של תפקיד ספרותי ני  561לשונית נפוצה )
נוספת בשימוש   ופעם  יוכל להמרות,  כי לא  פי האל, בהכרזות בלעם  בפועל, עב"ר מציין פעמיים את המריית 

ַאְך שנראה אקראי למדי בפעולת המלאך: "  ָמקֹום ָצר ֲאֶשר ֵאין   ֲעבֹור  ה'  ַויֹוֶסף ַמלְׁ טֹות ָיִמין    ַוַיֲעֹמד בְׁ מֹאול ֶדֶרְך ִלנְׁ "  ּושְׁ

, במקביל  opposingבניגוד לדעת מויר, משמעותה פה אינה התנגדות )  להלן(.  248)מנגד השוו דיון בעב"ר בעמ'  

(, אלא מעבר להתייצב במקום אחר. יותר מסקרנת הטענה כי מילות קר"א מהוות  transgressלפעלי ההמרייה,  

מחקר,   )מויר,  מנחה  הגבוהה  319-314מילה  שכיחותן  חרף  להן    739)(.  שדומות  נדירות  צורות  מופעים(, 
משמשות במקביל ונוכחותן בולטת. קשה להכריע אם צודק מויר, המייחס    –פעלי קר"ה   – מורפולוגית ופונולוגית  

(, במיוחד בהיותן משרתות כבר את  Alliterationמכוון לנסוך בכתוב משחק צלילי )-לשימוש בצורות אלה כוונת

נוכ  כמנטיקן  בלעם  הזה  איפיון  היחידה של הטיפוס  הנציגה  מקום,  מכל  פוגש באקראי.  'לקראתי'    – רי שהאל 
רחוקה מלשכנע בשותפות הקטע עם האמצעי הספרותי הזה בשאר הפרשה )בהנחה שאכן ננקט(.    –  34שבכ"ב  

 למחבר היו גם כמה וכמה הזדמנויות נוספות לשלב את המילה במעשה האתון, אך נמנע מלעשות כן.  
)מחק  355 ובמעשי הפולחן בלק הוא מכשול  319ר,  מויר  ( טוען שבמעשה האתון המלאך הוא מכשול לבלעם, 

לבלעם. פירוש זה אינו מתקבל על הדעת, שהרי בלעם בעצמו מדריך את בלק להתייצב על עולתו! לא ברור כלל  
ם יש בדעתו  כלו  –כיצד, עד המשל השלישי שמבוטא בלא אזכור של התייצבות, בלק מהווה מכשול כלשהו לבלעם  

לברך? יצוין כי חוזק הטענה בדבר פעלי יצ"ב כאמצעי ספרותי מעט פחּות ביחס למילים המנחות האחרות, שכן  
, תחת פעלי עמ"ד. בכל זאת, סביר שמדובר  26ובכ"ב    24המחבר היה חופשי, כמדומה, להשתמש בהם גם בכ"ב  

 הגדיש את הסאה. בעיצוב מכוון ופעלי עמד ננקטים לשם גיוון סגנוני, כדי לא ל
אחוז מכלל החומר המילולי בפרק. לשם השוואה, הקרוב ביותר לכך הוא יהושע ט', שם    0.016היא מהווה    356

 אחוז מכלל החומר המילולי.     0.014מילה זו מהווה 
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כזכור, דווקא  (.  22,  ]פעמיים[  17  ,14]פעמיים[,    11,  10  ,]שלוש פעמים[  9  ,8  ; כ"ד27,  ]פעמיים[  25  ,22

של הטקסט    (וממילא, לחיקוי )לראיות מעין אלו הנובעות מעיצוב אגבי, לא מכוון וקשה לזיהוי  

דיאכרו  קביעה  לצורך  יתרה  המקור.  חשיבות  אחדות  של  רישומו  נית  את  מותיר  הראיות  סיכום 

; בקו תחתון סומנו המילים הנדירות והחריגויות  )בדגש(  הקטע על הקישורים הנתונים בו   תבהצג

 :ור תופעה משותפת למעשה האתון עם כלל הפרשהזכהלשוניות, שמבטאות אף הן כ

ְך הּוא    ֱאֹלִהים ִכי  ַאף   ַוִּיַחר ַיֵצב  הֹול  ְך  ַוִּיתְׁ ְלא  ֶדֶרְך    ה'מ  ל   ְלָשָטןב  ב ע  י ְנָעָריו ִעּמֹו   לֹו ְוהּוא ֹרכ    ֲאֹתנֹו ּוְשנ 

ְך    ָהָאתֹון ֶאתֵַתֶרא  ו ְלא  ב    ה'מ  ט ָהָאתֹון ִמןִנצָּ ת  ְרבֹו ְשלּוָפה ְבָידֹו ו  ֶדֶרְך ְוח  י ְך ִבְלָעם    ב  ָשֶדה ו  ֶלְך ב  ת  ֶדֶרְך ו  ה 

ֹטָתּהָאתֹון  הָ   ֶאת ְך    ְלה  ְלא  ֲעֹמד מ  י  ו  ָדֶרְך  ְכָרִמים  ִמְשעֹול בְ   ה'ה  ר ִמֶזה    ה  ר ִמֶזה ְוָגד    ָהָאתֹון ֶאת   ַוֵתֶראָגד 

ְך  ְלא  ץ ֶאל ה' מ  ִתָלח  ץ ֶאת  ו  ִתְלח  ִקיר ו  ִקיר  ֶרֶגל ִבְלָעם ֶאל  ה  ֹכָתּה ַוּיֶֹׁסף   ה  ְך  ַוּיֹוֶסף ְלה  ְלא  י ֲעֹמד    ה' מ  ֲעבֹור ו 

ין ְך    ָהָאתֹון ֶאת  ַוֵתֶראֶדֶרְך ִלְנטֹות ָיִמין ּוְשמֹאול    ְבָמקֹום ָצר ֲאֶשר א  ְלא  ת ִבְלָעם    ה' מ  ח  ץ ת  ִתְרב    ַוִּיַחר ו 

י ְך ֶאת  ַאף ח    ִבְלָעם ו  ִיְפת  ל ו  ק  ּמ  תֹאֶמר ְלִבְלָעם ֶמה   ֶאת  ה'ָהָאתֹון ב  ִנייִתי ְלָך ִכי  ָעִש   ִפי ָהָאתֹון ו  ֶזה    ִהִכית 

ִליםָשֹלש   גָּ יֹאֶמר ִבְלָעם ָלָאתֹון ִכי    רְׁ ְלְת  ו  ל  ה  ֶחֶרב ְבָיִדי ִכי    ִבי לּו ֶישִהְתע  ְגִתיְךַעתָּ תֹאֶמר ָהָאתֹון ֶאל   ֲהר    ו 

י    ִבְלָעם ֲהלֹוא ָאֹנִכי ֲאֹתְנָך ֲאֶשר  ְבָת ָעל  עֹוְדָך  ָרכ  ד מ  ֶזה  ע  יֹום ה  ְנִתי  ה  ן ִהְסכ  ְסכ  ה  יֹאֶמר    ה  ֲעשֹות ְלָך ֹכה ו  ל 

ַגל  לֹא   א  ֶאת  ה'ַויְׁ ם ַוַּירְׁ עָּ ְך    ֶאת  ֵעיֵני ִבלְׁ ְלא  ב    ה'מ  ְרבֹו ְשלָֻּפה  ִנצָּ ֶדֶרְך ְוח  ִיֹקדב  יֹאֶמר    ְבָידֹו ו  ָפיו ו  חּו ְלא  ִיְשת  ו 

ְך   ְלא  ָליו מ  ל  ה'א  ִליםֲאֹתְנָך ֶזה ָשלֹוש    ֶאת  ָמה ִהִכיתָ   ע  גָּ ה ָאֹנִכי    רְׁ אִתי  ִהנ  ט   ִכי  ְלָשָטןיָּצָּ ֶדֶרְך ְלֶנְגִדי    ָיר  ה 

ַאִני י ֶזה ָשֹלש    ַוִתרְׁ ט ְלָפנ  ת  ִליםָהָאתֹון ו  גָּ י ִכי  אּוַלי    רְׁ הָנְטָתה ִמָפנ  ם  ַעתָּ יִתי    ֹאְתָכה  ג  ְגִתי ְואֹוָתּה ֶהֱחי  ָהר 

יֹאֶמר ִבְלָעם ֶאל  ְך    ו  ְלא  אִתי  ה' מ  טָּ ִתי  חָּ ֹׁא יַָּדעְׁ ָתה    ִכי ל ב לִכי א  ָתה ִאםִנצָּ ָדֶרְך ְוע  יֶניָך    ְִקָראִתי ב  ע ְבע  ר 

ְך   ְלא  יֹאֶמר מ  ְך ִעם  ֶאל  ה'ָאשּוָבה ִלי ו  ֶאֶפסָהֲאָנִשים    ִבְלָעם ל  ָדבָ   ֶאת  וְׁ ר   ר ֲאֶשרה  ב  ֶליָך ֹאתֹו ְתד  ר א  ב  ֲאד 

י ֶלְך ִבְלָעם ִעם י ָבָלק  ו   ָשר 

היבט המבני הניכר בעיצוב הפרשה, יוצרות בסיס איתן להשקפה  הדומה כי נקודות אלו, בצירוף  

הרואה במעשה האתון אבר מאבריה של חטיבה ספרותית אחת. בכל זאת, אין בכוחן לעמעם את  

כזו.   אחדותית  תפיסה  כנגד  שהועלו  הקושיות  נפרשֹ   פניב תוקף  מכלולים    אפוא  יםהחוקר  שני 

ונגד תאוריית האינטרפו בעד  ראיות,  של  כיצד  סותרים  להתקדם לקראת  ניתןלציה.  זה,  במצב   ,

בחינה מעמיקה של הראיה האחרונה  דבר יסתייע בה בסיפור?  35-21כ"ב    הכרעה בשאלת מעמד 

שהוצעה בעניין ייחוד מעשה האתון: ההבדלים לכאורה בהערכת דמות בלעם העולה ממעשה האתון  

על מעמד מעשה    בוויכוח  וב שוב וש  בשאלה שצפה  ה קשור  הערכת הדמות לזו העולה משאר הטקסט.  

   .בעניין ותמכריע ראיות  בחובה   סופנת שהיא וסביר להניח  –בלעם   כוונות חידת  – האתון 
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   בתוך עיצובה הספרותי של הפרשה הערכת הדמות פרק חמישי:  06.

 מתודולוגיה כללית הערכת דמות בלעם:  6.1

  הואיל ניתוח בפועל של החומר הטקסטואלי בפרשה, באופן רציף יחסית. יציע חלק זה של המחקר 

לרוב  העניין יעמדו  קד ומ ב,  התחקות אחר דרכי העיצוב של הערכת דמות בלעם ותכליתןל  ה מטרהו

פה ושם    ;לבין הדמויות האחרות  והעוסקים בהתנהלות בלעם ובדינמיקה בינ   טקסט-קטעי אותם  

פרי    דברי   על   שוב מן הראוי לבהקשר זה,    357. חומר העלילהתידרשנה הבחנות פרשניות כלליות ב 

קישורים   ביצירת  החל   ]...[ למלאם  שיש  פערים  מערכת  בונה   ]...[ ספרותית  "יצירה  ושטרנברג: 

, הנבנות ]...[ בהיסוסים, ותוך כדי תיקונים  פשוטים ]...[ וכלה במערכות קישורים מורכבות ביותר

הקריאה בהמשך  המתקבלת  חדשה  אינפורמאציה  לאור  זו  "מתמידים  קביעה  לרגלי    ההוות.  נר 

לכדי  אט אט  ים  מבשיל ר הערכת הדמות  אח הגישושים הראשוניים    .אתגרת מכה  שה  בפר  וקר חה

 מוצק ביותר. התאוריות אפשריות, ואחת מאלו הולכת ומסתמנת לאורך הקריאה ככיוון   קומץ

 השיפוט הערכי של דמות מקראית עיצוב  6.2

להבמחקר.  בהרחבה    נדוןלא  הוא נושא ש בסיפורת    עיצוב הערכת הדמות   וצרת כיצד נ  קודם לשא 

  – לבין עיצוב דמות דמות  תמה היחס בין עיצוב הערכ שקולל נבון  יהיהדמות בטקסט נתון   תהערכ

   ., ביחס לדמויות בספרות בכללמבחינה זו ,מקראבדמויות  במה מתייחדות ו –ר יותר נושא מוכ

, אך קרוב  הדמות  עיצוב א תחום מצומצם ומוגדר יותר בתוך הוספרותית דמות  של    ההערכהעיצוב 

לגיבוש   דווקניבאופן צפוי ותורמים    עשויים לשמש אמצעים שאינםדמות כללי של    עיצובל  358. אליו

מכוונים  הקשה לראותם כאמצעים    אצל קורא מיועד, ולפיכך  הדמות  דעה שלילית או חיובית על

ע ֶאת לים " ילחלץ מטען שיפוטי מהמ   לטרוח כדי יש  כך למשל  .  לעיצוב הערכת הדמות   ְוָהָאָדם ָיד 

ר  ה  ת  ָּוה ִאְשתֹו ו  י ֲעָקָר כגון "ישירים  גם תיאורים    ".ח  ְתִהי ָשר  ין ָלּה ָוָלד  הו  ,  (31-30)בראשית י"א    "א 

כֹות" ָאה ר  י ל  ינ  ִיל",   (17)בראשית כ"ט    " ְוע  מאפיינים  לכאורה  (  1)מל"ב ה'  "  ְמֹצָרע  ְוָהִאיש ָהָיה ִגבֹור ח 

, מעטים תיאורי הדמות, פעילויותיה ואמירותיה  ועם זאתבלי ליצור מטען שיפוטי מובהק.  מדמות  

ת שרה עשויה לקדם יחס חיובי כלפיה מתוך יצירת אמפתיה  עקרּו למשל,. גמרישמשקלם ניטרלי ל

:  סצנת הדפוס הספרותית של העקרה הנפקדתהקורא מכיר מראש את  אם    במיוחדלאומללותה,  

; שמ"א  32-31; כ"ט  21; כ"ה  30בראשית י"א  )  רחמןאת  ות שהאל נעתר לתפילתן ופותח  נשים מעונ

 
הדברים מכוונים להבחין את המתודה הנקוטה כאן משיטת ה"קריאה ההדוקה" של זקוביץ' )גבוה מעל גבוה,    357

 ומפירושים צמודים אחרים. מידת ההרחבה בפרטי הטקסט תשועבד לצרכי חשיפת הערכת הדמות.      (16-15
ראו למשל אבן, דמות בסיפורת,    358 עיצוב הדמות בכלל  קינן, נראטיב,  17-194לעניין  גישות  59-70; רימון   .

 .  11-4,  ראו למשל מרגולין, איפיון –אחרות מתמקדות בעיצוב הדמות כתהליך המתרחש אצל הקורא 
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של אחותה, ומעוררות אף הן אמפתיה מבעד למוטיב    טוב מראהָ ל  שוותעיני לאה הרכות מו  359.(א'

בין יסודות מאפיינים    עמוםהגבול ה  360נה ובחוק המקראי.האישה השנואה, המתבטא גם בסיפור ח

מועמדים  כ,  בכלל לבין יסודות מכונני הערכה מצדיק פנייה לקריטריונים ידועים של אפיון דמות

 הערכת דמות.  לסיוע ב

שנדגמו    צמד משפטיםנא  שקל  יי  ?ימקראבטקסט    הלהערכתבכלל    יתרות דמות ספהערכת  מה בין  

: "סבא היה אומר 'אנשים צריכים למות  )"שואה שלנו" מאת א' גוטפרוינד(  ימודרנ  רומאןפתיחת  מ

ממשהו' וסירב לתרום למלחמה בסרטן, למלחמה בתאונות הדרכים, למלחמות אחרות. כדי לבטל  

גדושי  ים וסבוכמשפטים    ."אפשרות שייחשב קמצן, נהג להתפרץ במופעי נדבנות, כבירים ומופתיים

  ההערכה,   בחינתמ.  של הדמות המתוארת  מורכבות אישיותיתלקורא מן המוכן  פה    יםגיש מאפיון  

בנפש    יםפורט הדברים   צפויים  נימים  לזולת.  תמודרניה על  ודאגה  של אכפתיות  כגון החיוביות   ,

  רושם -ניצני   –כברגיל בספרות חדשה    –המשך הקריאה  בנוצרת אפוא הטייה קלה להערכה שלילית.  

 זכות.  לכף  אוחובה כף ל באופן נחרץ דןשאין הסופר  ת, יות רבגוני מפנים מקום לתיאור איש אלו

דרך  אולם    361גם במקרא אפשר בהחלט להיתקל בהערכת דמות מורכבת ובעיצובי הערכה סותרים. 

הייחודיים ממאפייניו  נובעת  והיא  אחרת,  המקרא  המלך  טקסט    .של    ,ומגמתיאידיאולוגי  זהו 

הרלוונטיות למחבר ולקהלו כאחד: "הגיבורים הם אבות אבותיהם    המתאר דמויות היסטוריות

ובמת ההתרחשות    –]...[ האלוה אלוהיהם, הסיפורים   המחבר    362.ארצם"   –ההיסטוריה שלהם, 

מלאכה    יםעתל דמויות פועלות שרובן מזוהות.  את עמדת הקורא ביחס לעבר ולהווה, ולִ   עצבמבקש ל

ב  יתנעשזו   תחביריתמפורשדי  ופשטות  לתמציתיות  המקראית  לנטייה  קשר  בלי  לא  , כך  363. , 

י הביטויים כ" ינ  ע ְבע  ש ָהר  י ע  ים אמצעי נפוץ לשיפוט שלילי, במיוחד  מהוומצוות    תהפר  י " או תיאור' ו 

בקצרה. המתוארות  בנטיי אבן    364בדמויות  ל   המבחין  כבמעשים,    עסוק הקדומה  ספרות  שלא 

 
אמנות,    359 אלטר,  למשל  ועקר51ראו  יפה  ויליאמס,  ב  ה;  המשנה  לעתים    108-110-)חלוקת  נראית  אצלו 

זו   המציגה תוואי עלילה כללי    –אומללות העקרה    –מלאכותית במקצת, במיוחד עקב החמצת נקודה חשובה 
רבות( התפרטויות  )מבמקום  התעברות  קים,  ד ;  סצנת  של  על תפקודה  גם  נפרֹש  אקהת  בטו  בסיפורי  זו  פוס 

 וקירטה(. 
 . 15-17ואילך; דברים כא'  2; שמ"א א' 31-33ראו בראשית כט'  360
ואילך, המזכיר בהקשר זה את העיצוב המורכב של דמויות בעלת האוב בשמ"א    252ראו למשל גרוסמן, הגר,    361

 כ"ח והגר בבראשית ט"ז וכ"א.  
 . 159שטרנברג, פואטיקה,   362
הדידקטי   363 מטרתה  לקרוא,  -תלעניין  אמית,  למשל  ראו  המקראית  הכתיבה  של  שטרנברג,  ;  12שכנועית 

הכתיבה 255-253,  118-90,  38-36פואטיקה,   של  החסכוניות  האפיון  דרכי  את  התולה  גונקל,  של  דעתו   .  
הטכניים של מספרים בני תרבות אוראלית, נשללת במחקר בן ימינו  המקראית בתרבות הפרימיטיבית ובצרכים  

    .(78-76אמית, לקרוא,  )לדבריו ולבקורת כאחד ראו למשל  מכל וכל
 ועוד הרבה.  5, דהי"ב ל"ו  9, מל"ב כ"ד 34, מל"א ט"ו  7כך בראשית ל"ח  364
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נטייה זו מרחיבה את הנתח    365לעולמן הפנימי של הדמויות. רבה    מת לבי שהמודרנית המקדישה  

)כולל שיחה    במקרא הפרוזה    366( בעיצוב הערכתה. עם דמויות אחרות  היחסי של פעולות הדמות 

  לבדה   יהלא על  עיקרון תאולוגי: הערכת הדמותהוא  תוכנו  , שחזקיסוד דידקטי  גם במתאפיינת  

  367ערך מעשיה. פי  ל  רעגורל הבא עליה לטוב או ל  תוארי  לכן.  אלה  כיעל דר  תדיר גם  אלא  ,ללמד  צאת

כבות. דוד, למשל,  מור  ת קורותיהן של דמויות מקראיות עקרון שכר ועונש נשמר לרוב גם בפרישֹ 

  ה נצחיים. עם זאת, חטא בת שבע עול  כך לכיבודיםהוא דמות מופתית העונה בצדקתה, וזוכה על  

  ה שלמה הוא בתחיל  368. מצד המחבר  לדוד בבנו, וקשה לפקפק במבט השלילי הגורף על מעשה זה

הוא  ו  חטאיו מממשים את אזהרות התורה   אבל   ,צדיק המשתכר בנדיבות על שאיפתו לטובת העם

בחומרה. שהערכתה  369נענש  דיון,    מיכל,  מצריכה  בוזּה  נענשתבכתוב  על  דוד  בעקרות   370.כלפי 

יותר  דמויות אחרות נשפטות באורח יש לעמול כדי לחלץ את דעת המחבר עליהן,    ; מעורפל עוד 

ת  ות בבירור סבילּומצטיירחשובה למחבר. מתיאורי דמות מנוח    כלל לאולעתים ניכר שהערכתן  

עט את  יה. אפיונים אלה לא נועדו בהכרח לי לעומת אשתו הפעילה ורבת התוש  –ופשטות מחשבה   מ 

יבור  ג  –  את דלות ייחוסו של שמשוןבו פגם מוסרי. אולי באו להאיר    בליטמ  לאר  חבהמ  כן, שדמותו

מן  יעקב, שדמותו    371. כדי להטעים את המעורבות האלוהית בנעשה  –  הנולד לאיש נבוך וסביל  אדיר

ה ונקלע למצבים גבוליים  יומאידך נוקט דרכי רמי  וברכתו  זוכה להגנת האל המורכבות במקרא,  

בסיפור אונס דינה, שמא נמצא   ור נוחה מהתנהלותחבלא ברור אם דעת המ  מבחינת עיצובו המוסרי.

ת  לקיחנדר;  האיחור בתשלום    כי ארע בשל  , ויש שטענואינה ברורהבו פסול; סיבת המאבק ביבק  

   372. פל יעקב קרבן למעשי רמייה ולעבודה מפרכת אצל לבןונ בעטיו  הברכות נשפטת ברגיל כמעשה ש

 
. בתורת הספרות מקובל לסווג דמויות לסוגים, כגון דמות עגולה, דמות מתפתחת, דמות  2-3אבן, הדמות,    365

יידון   דווקא בהערכת דמות ולא בעיצוב כללי, הנושא הטקסונומי לא  ומוקד הפרק הנוכחי  ועוד. הואיל  שטוחה 
   .80-78בהרחבה. לעיון נוסף ראו אבן, הדמות; אמית,  

( על הצנעת חווייתה של אשת מנוח בעת פגישתה במלאך:  36כדברי זקוביץ' )חיי שמשון,  .  32ליכט, סיפור,    366

"הסיפור המקראי נמנע מלתאר את חיי הנפש של הדמויות, את חוויותיהן ואת תחושותיהן. אלה מתגלות בדרך  
 . 55-52כלל במישור הנראה לעין: במעשיהן ובדבריהן". ביתר הרחבה ראו למשל גונקל, אגדות, 

 . 24-30; פרידמן, רמייה כנגד רמייה, למשל ידיד, הגמול במקרא; יעקבס, מידה; שמש, מידה בסיפורתראו   367
. אמנם תגובת דוד ושאר התנהלותו לאחר התוכחה מציגות אותו כאיש אמת המתחרט וניחם  7-12שמ"ב י"ב    368

 על מעשיו הרעים, ובכך מוסיפות ממד אחר להערכת צדקותו.  
י'    369 של  1-13  י"א  –  28מל"א  לרעיון הכללי  קטע הכפוף  בתוך  ספציפי  גילום  היא  כאן הערכת הדמות  גם   .

 התממשות המשפט האלוהי. 
 ; שורץ, עונש מיכל. 79. השוו אמית, לקרוא,  16-23שמ"ב ו'  370
קרובה לדעת זקוביץ',  .  26נשים במקרא,    ;21-34זקוביץ', חיי שמשון,  ;  23-26עסיס, לידת שמשון,  ראו גם    371

(, הטוענת שעיצוב  156-153, ובמיוחד  156-143מנוח,  )אמית  מקורּה של דמות שמשון מיתי, היא דעת  הסבור ש
מיתולוגיזציה הנאבקת כנגד הרעיון שיצורים אלוהיים  -הגבר הסביל והאשה הדומיננטית טיפוסי למגמה של דה

ת הקשיים סביב הערכת דמות  ראוי להזכיר גם א  .למחצה נוצרו כתוצר של זיווג בין ישויות אלוהיות לבנות אדם
 . 32-30שמשון, המפר לכאורה את כללי הנזירות. ראו למשל אקסום, סאגת שמשון, 

; גרוסמן, את אשר תדר )אך השוו עבודתו העדכנית  374-376, תאומים,  ; רובק30-31ומבנה,  פישביין, חיבור    372

אמנות,  384-364יעקב,    –יותר   אלטר,  אלוהי  203-202(;  מהתל  אנדרסון,  ראו  זאת  לעומת  סבור    –.  הלה 
 שבסיפורי יעקב כר נרחב של דוגמאות ליחס אלוהי חיובי ומבודח כלפי דרכי מרמה. 
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ה  סָ . כדי לגשת אליה באורח שיטתי משנּו פשוטהאינה  כ"ד  -הערכת דמות בלעם בבמדבר כ"ב  גם

ב   בעבר, מספרותניוועץ  העולים  זה  מסוג  לניתוח  העיקריים  כללי  .  המחקר  קריטריונים  כתוואי 

ל בוסכמטי  לדיון  במקרא  דרכים  דמות  לעזר  הערכת  ל  תרשימתהיה  מן    – דמות    אפיוןאמצעים 

ביותר למובלע  ושטרנברגהציעש  –   המפורש  פרי  שעסק  ;ו  נכבד    והגם  נתח  בכלל,  דמות  באפיון 

על    הםבמחקרי, בר אפרת וברלין  אלטר  מותרומה נוספת הרי.  הערכת דמויותנגע בפרט ליהם  ברמד

הללו  ,  על דרכי עיצוב הסיפור המקראי בכלל אמנם, כפי שמעיר אלטר  373אומנות הסיפור המקראי. 

של  "כה   סימטרית  מסגרת  באיזושהי  אותן  לכלול  שיקשה  עד  סדורות,  ובלתי  מגוונות  שונות, 

סילוף ללא  ותרשימים,  טבלאות  או  היטב  ממוינות  קטגוריות  פורמאליות,   374". טאקסונומיות 

ת זו  המקראיגם    קפהאמירה  בסיפור  הדמות  הערכת  בקריטריונים    מוטבן  ולכ  ,לדרכי  לראות 

ו  ניתוחב  בכל נקודה  שקולהמוצעים כללי אצבע גמישים ול   כיצד  מתארים הםבאיזו מידה  האם 

כאלה ואחרים,  נוספים  אמצעים ספרותיים    שילמותר לציין ש .  בקוראמטביע הטקסט את רשמיו  

  הנה שתקצר היריעה מלפרט, העשויים אף הם לסייע ברב או במעט בעיצוב הערכת הדמות במקרא.  

 ותוספות אחדות:, בשינויים המוצעים הקריטריונים

כול,  -מקורן של קביעות מעריכות אלו במחבר היודעהואיל ו  .המחברמטעם  חיוויים שיפוטיים  (  1

  דוגמאות   כמה.  במקרא מוחלט והן מהוות בסיס איתן לקביעת הערכת הדמות אצל הקוראתוקפן  

ִדיק ָתִמים ָהָיה ְבֹדֹרָתיו: "לחיוויים כאלו ל לֹא ָיְדעּו  "  ;(9" )בראשית ו'  ֹנח  ִאיש צ  י ְבִלָיע  ִלי ְבנ  י ע  ּוְבנ 

ֲעָלִלים" (";  12ה' )שמ"א ב'    ֶאת ע מ  א ֶאת";  (3" )שמ"א כ"ה  ְוָהִאיש ָקֶשה ְור  ְדָיהּו ָהָיה ָיר  "  ְמֹאד'  ה  ְוֹעב 

  , כגון אלא על מעשיה  לא על תכונות הדמותתדיר  הערכה ישירה מאת המחבר נסובה    (.3)מל"א י"ח  

ל  ָבָשר ֶאת   ִהְשִחית ָכל" ְרכֹו ע  ק  "   (;12)בראשית ו'  "  ָהָאֶרץ   ד  ֶיֱחז  ֲעָבָדיו ו  ד ִלבֹו הּוא ו  י ְכב  ֲחטֹא ו  ֹיֶסף ל  ו 

ח ֶאת ְרֹעה ְולֹא ִשל  ב פ  ל  ל  י ִיְשָרא  ָתה לֹא ָסָלְחתָ , "(35-34" )שמות ט'  ְבנ  ְענּו ּוָמִרינּו א  ְחנּו ָפש  " )איכה ג'  נ 

יון עקיפות יותר המשפיעות על הערכת דמות  (. לעתים ההבחנה בין "חיווי ישיר" לבין דרכי אפ42

בלבד.  א  יה מוצאו  כך,עניין שבמידה  כעניין    תיאור  מודרני  קורא  בעיני  להיתפש  עשוי  בלעם  של 

   ניטרלי, אך האסוציאציות הנקשרות למקום זה בתודעה העברית הן כנראה מובהקות למדי.  

על  ו  בסיפוראחרת  דמות  מעשיה או על  על  ו  יה הנסובים על   בסיפור  מפי דמותערכיים    יםשיפוט(  2

ם ה: "לשיפוט דמות  וגמאותד .  מעשיה ָפע  ה  ָהְרָשִעים  'ָחָטאִתי  ִּמי  ְוע  ֲאִני  ו  ִדיק  צ  (;  27)שמות ט'    "ה 

ְמנּו ְולֹא" ְדנּו ְמאּוָמה  ְוָהֲאָנִשים ֹטִבים ָלנּו ְמֹאד ְולֹא ָהְכל  ינּו ג םחֹוָמה ָהיּו  ]...[    ָפק  ם  ָעל  ְיָלה ג  "  יֹוָמם  ל 

ף ִכי "  ;(16)שמ"א כ"ה   יתֹו   ִאיש  ֲאָנִשים ְרָשִעים ָהְרגּו ֶאת  א  ִדיק ְבב  ל   צ  ש    ע  ק  ָתה ֲהלֹוא ֲאב  ִמְשָכבֹו ְוע 

 
 ; שיף, הערכה.      76-77פריש, מלכות,  וו  . והש135-136ראו אלטר, אמנות,   373
 . 200אלטר, אמנות,   374
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ֶּמֶלְך  "  ;(11" )שמ"ב ד'  ָדמֹו ִמֶיְדֶכם  ֶאת יֹאֶמר לֹו ה  ל   ֶאתיב ה'  ִש ה  ]...[ וְ ו  י   ָדמֹו ע  ע ִבְשנ    רֹאשֹו ֲאֶשר ָפג 

ִדִקים ְוֹטִבים ִמֶּמנּו ִסית ֹאְתָך    ָברּוְך ֶבן"דוגמאות לשיפוט מעשים:    .(32-31" )מל"א ב  ֲאָנִשים צ  ִרָיה מ  נ 

ת ֹאָתנּו ְבי ד  ָבנּו ן ת  ע  ְשִדים ְלָהִמית ֹאָתנּו  ְלמ  כ  י  ִבְשָעָרה ְישּו  ֲאֶשר"  (;3" )ירמיהו מג  ה  ִני ְוִהְרָבה ְפָצע  פ 

י ָהָאֶרץ (, "17" )איוב ט'  ִחָנם ּמ  ע  ֹנֶשב ָנִשים ָנְכִריֹות מ  ינּו ו  אֹלה  ְלנּו ב  ְחנּו ָמע  אפיון מפי   (.2י'    " )עזראֲאנ 

המידע הנתון  ,  אמינות הדובר  .מאפיון מפי המחבר, לא רק מפאת היותו עקיףדמות מורכב יותר  

יש להם  ובמיוחד תוכן הדברים ומידת התאמתם לסיטואציה העלילתית    המאופיינתכבר על הדמות  

לעניין   קריטיות  בעיצוב    המחבר  השאלי)  "הוי רצ"ה   ההתייחסותהשלכות  הקורא  את  מכוון 

זו גופא הסיבה שלנקודת המבט האלוהית מעמד    375. ה של הדמות המאפיינתנקודת מבט ל   (הטקסט

פרי ושטרנברג()"הלוקוס של הערכים במקרא"  בתור    –אחר   ניצבת מעל המשתנים    כדברי  היא 

 המשפיעים ברגיל על הקורא בבואו לתת משקל לחוות דעתה של דמות אנושית סתם.   

ת ההתאמה למציאות  )אמינות הדובר, דיוקן הדמות המאופיינת ומיד  משתנים אלו  מתבטאים כיצד  

נימת  לאמץ את    , לדוגמא,ממהר  קוראהאין  בהערכתם של חיוויי הערכה אצל הקורא?  הסיפורית(  

הפרעה "  ה בדברישמהאה ְדָת ִלי ִכי ִאְשְתָך ִהוא   זֹאת ָעִשיָת ִלי ָלָּמה לֹא  מ  (, או  18" )בראשית י"ב  ִהג 

דּוע  קרח " את האשמת  לּומ  ְשאּו ע  ל ִתְתנ  הסיטואציות אינן מכריעות,  שהרי (, 3במדבר ט"ז ה'" ) ְקה 

  ֶבן ודאי שאינו רואה ביהונתן "חיוביות במפגיע;  הם דמויות    – אברם ומשה    –   "נאשמים"ה ואילו  

ְרדּות ּמ  ת ה  ֲעו    תקבל רחוק מלה  תחיוביגם אפיון מפי דמות    .(30שמ"א כ'  )  שאולו  גדפרק כי כך מ  "נ 

יעקב,    כלפיטענת רחל  ב , או  5טענת שרי כלפי אברם בבראשית ט"ז  ב  המתבונן   כפי שייווכח,  מיד

בשני המקרים גם הדמויות ה"נאשמות"    .הרומזת כי ביכולתו לגהות מזור לעקרותה ואינו עושה כן

חסר, ואינו מאפשר לקבוע מסמרות בקריאה    נסיבות בחיוב. במקרה הראשון תיאור ה  לרוב מוצגות  

   . בבירור נגד קבלת ההאשמה כפשוטה  יםהסיטואציה מכריעתוכן הדברים וראשונה; במקרה השני,  

י",  אִת טָ "חָ   בלעם  מעבר להודאת  ישירים מפי הדמויות הפועלות,שיפוטים ערכיים  אין  פרשת בלעם  ב

ים  אפיינמ  בלעם  משלי .  תוהעומדים בזיקה להערככמה אפיונים    אך יש  ,הטעונה בחינה מדוקדקת

עצמו ֶעְליֹון)"  אותו  ת  ע  ד  ע   התנהלותוֹיד  לשיפוט  זרים  שאינם  בהיבטים  וכיוצ"ב(  חשיבותם  "   .

  . כשופר האל   מפיומכאנית  עים  בוק   הםקל וחומר אם    –ם מדעתו לפי דבר ה'  מסוימת אם הוא מנסחָ 

,  לקורא בהערכת דמות בלעם  מעניק סיוע רב(  7-5)כ"ב  אפיון בלעם בפי שלוחי בלק  להלן נראה כי  

   . במיוחד כי הוא נעשה בפניו ומכיל תוכן בעייתי מבחינה תאולוגית, התובע לכאורה את התייחסותו

 
; אמית, לקרוא,  620. והשוו פרי ושטרנברג, זהירות ספרות, 80-84אפרת, עיצוב אמנותי,  ראו למשל בר  375

 . 2-1סברן, דמות כמספר,  ;81
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בין אם בהם  דמות,    על הערכת  פיןבעקי  משליכיםה  אפשר לכלול בקטגוריה הנדונה כאן גם אפיונים

כמובן "אין מסקנותיה ]של הדמות    כאלה  . גם בעניינים כללייםכרוך ממד שיפוטי בין אם לאועצמם  

פירוש  פרשתהמ מגדר  יוצאות  א.ג.[  את    (סובייקטיבי),  המפרשת  הדמות  מזכירה  לרוב  גרידא. 

יש לקורא  ]...[מסקנתה הסופית בלבד, ולא את הנתונים החיצוניים שהסתמכה עליהם. יש מקרים ש

מבטאים התרשמות סובייקטיבית  אלו  כ אפיונים    376. המסקנות של הדמות המפרשת"ביקורת על  

אליאב נוזף    ת.ו האובייקטיביותכונותיה  שעשויה לתרום לשחזור התנהגותה  מן הדמות המאופיינת,  

רבדוד החוקר על אודות גלית: " ִיח  יֹאֶמר ָלָּמה  ו  ף ֱאִליָאב ְבָדִוד ו  ל  א  ְדָת ְוע  צֹאן  ִמי    ֶזה ָיר  ט ה  ְשָת ְמע  ָנט 

ִּמְדָבר ב  ָנה  ְעִתי ֶאת   ָהה  ָיד  ָיָרְדתָ   ֲאִני  ִּמְלָחָמה  ן ְראֹות ה  ע  ִכי ְלמ  ְלָבֶבָך  ֹרע   ת  ְוא    .(28" )שמ"א י"ז  ְזֹדְנָך 

האפיונים המרשיעים אינם אמינים, שכן הקורא כבר למד שדוד הותיר את הצאן תחת שמירה וסר  

י"ז  )  למחנה בפקודת ישי האח  כלפי    טבעי של מרותחושפים יחס  כן  אליאב  דברי  .  (20-17שמ"א 

לציירהקטן ומסייעים  דוד  ,  תמיםכ  את  ל  סקרן  ,ילדון  שעשוי  של  ושובב,  האפשרות  מן  התלהב 

ִּמְלָחָמה"      דמות זו אמורה ללא ספק לעורר את אהדתו של הקורא. ".ְראֹות ה 

,  המילים היא מלאכה בסיסית ומתמדת בעיצוב טקסט ספרותיבחירת    מרקם מילים שיפוטי:  (  3

ו"הבחירה, או עצם הנוכחות של מלים וביטויים מסוימים בסיפור המקראי, היא בעלת משקל רב,  

אופן המסירה של חומרי העלילה יכול להיעשות    377. דווקא משום שהסיפור המקראי הוא לאקוני"

בדרך "מעורבת"  , יבשה ואובייקטיבית, או  סכוניתבדרך ניטרלית יחסית, באמצעות שימוש בשפה ח

לעתים    378.או אסוציאציה תרבותית המעוררת גוון כזה  מילים הטעונות גוון מעריך  יותר, באמצעות

כליל מבלי לפגוע    הבמקום חלופה אפשרית ניטרלית, ולעתים אפשר היה להשמיט  הטעונ  המיל  הבא

ב  ":   ממעשה דינה ושכם  טרנברג נטול נא את דוגמתם של פרי ושבמסירת העובדות.   ִיְשכ  ח ֹאָתּה ו  ִיק  ו 

ַעֶנהָּ ֹאָתּה   ופקפקו  . רבים טענו כי המטען הקונוטטיבי של עינוי ודאי שלילי(2)בראשית ל"ד    "ַויְׁ  ,

גרידא זו לשם תיאור ההתרחשות  לנקוט מילה  זו,    379. בצורך  גישה  את    המטֶ   עיצוב המשפט לפי 

ה  כנָ תיתָ   ,כגון במקרה זה  ,לעתים.  מבצעֹושכם  של    ממילאו  –הקורא להערכה שלילית של המעשה  

ִמָפֶניהָ חוזק הקונוטציה של המילה. כך למשל, ב"כאן ולכאן בעניין  ראיות ל ח  ִתְבר  ו  י  ָשר  ֶנָה  ְתע  "  ו 

 
המפרשת בכך    . נראה שבר אפרת מתנה אפשרות של דחיית מסקנות הדמות 84בר אפרת, עיצוב אמנותי,    376

שהמחבר יספק נתונים אובייקטיביים העומדים בניגוד למסקנות אלו. ואולם זהו רק תנאי אחד שעשוי להוליך  
 לערעור על מסקנותיה של הדמות המפרשת.  

 . 202אלטר, אמנות,   377
 . 44-88ובמיוחד גרוסמן, גלוי ומוצפן,    62להרחבה ראו בר אפרת, עיצוב אמנותי,   378
, ועוד הרבה )לביבליוגרפיה  46-47, גלוי ומוצפן,  ; גרוסמן 618ספרות,  טרנברג, זהירות  ראו למשל פרי וש  379

 (.  13-12)הערות  120נרחבת ראו גרובר, האשמות,  
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עצם   ,כמו כן  380. שלילי במובהקעינוי אכן  המטען הערכי של  אם  אפשר להתווכח  (  6בראשית ט"ז  )

מגמת   של  מובהקותה  נגד  מעידה  הסיפור  המשך  פי  על  מורכבת  דמות  בשכם  לראות  האפשרות 

ֶנהָ נה ב"ההערכה הצפּו  ְיע  מטען קונוטטיבי של מילה מגלם נקודת אחיזה אחת בדרך לגיבוש    381". ו 

ויחסם    נתונים ורמזים בטקסטרחב יותר של  נמערך  תחשב בהערכת הדמות, אך יש להכולל של  

של   גם הערכה מפורשת .אמירה זו תופסת באשר למרקם המילים כמו גם לתיאורים בכלל .הדדיא

הערכ לעניין  פסוק  סוף  אינה  לה  .  דמות  תמעשים  הנוגע  התיאור  במכלול  להתבונן  יש  כך  לשם 

מוחים את    םני"ב( ובמפקד )שמ"ב כ"ד( אי-חטאי דוד בבת שבע )שמ"ב י"א  ,כך למשלבמקרא.  

;  25-10)שמ"ב כ"ד    ימיו  באחרית  ת, המוסיפה לעלות מתיאורי צדקותוהערכתו החיובית הכללי

א'   ב'  37-28מל"א  ומזִ 5-1;  המאוחרת(  ובהיסטוריוגרפיה  בנבואה  ל"ז  )  כרו  נ"ה  35ישעיהו   ;3  ;

 . (4דה"ב ל"ה ; 36; נחמיה י"ב  11; עמוס ט' 5; הושע ג' 25יחזקאל ל"ז  ; 17; ל"ג 5ירמיהו כ"ג  

, חזרות על מילים או  ם ספרותייםמבניספרותי כללי ותפקידן במעבר לחשיבותן כאמצעי    חזרות.(  4

ה   תיאורים של  מסוים  היבט  להדגיש  או  הדמויות  של  נפש  הלכי  לשקף  לצרכי  עשויות  נעשה 

מקנות תפיסה של עומק    1-5החזרות המדווחות על המילים אבשלום ובני בשמ"ב י"ט    382. הערכה

, בסיטואציות  מיחסוות נפשו הזכורה לקורא  אציל בטאות אתאויבו, ומ-צערו של דוד המלך על בנו

ניסיונות השכנוע החוזרים של נעמי להיפרד   (.12-5; ד' 13-1)שמ"ב א' ואיש בשת  אל שאול דומות,

-18א' מכלותיה שופכים אור על אהבתן וכאבן, ומעצימים לבסוף את גילוי נאמנותה של רות )רות  

ֹיִספּו  ":  יםמעריכאו ביטויים  מילים  של    ה הדגשלבוא לצורך  פרוזאיות יותר עשויות    ות חזר  383(.8 ו 

ינ   ע ְבע  ֲעשֹות ָהר  ל ל  י ִיְשָרא  ק ה  'י הְבנ  ז  ְיח  ל  ֶעְגלֹון ֶמֶלְך  ֶאת  ' ו  ל ִכי  מֹוָאב ע  ל ע  י   ָעשּו ֶאת  ִיְשָרא  ינ  ע ְבע    ָהר 

ְלִוִים ְכֶאָחד "(; 12" )שופטים ג'  ה' ֹכֲהִנים ְוה  ֲהרּו ה   (.  20" )עזרא ו' כָֻּלם ְטהֹוִרים  ִכי ִהט 

  "חבמשא ומתן על סדום )בראשית יך  כ  –  מצד הדמותאו להט  פעולה חוזרת עשויה לבטא נחישות  

 384;(18-22המסתיימים בהצתת שדהו )שמ"ב י"ד    ,( או בניסיונות אבשלום לזמן את יואב23-33

 
. להתנגדות נוספת מכיוון בקורת הנוסח ראו פרנקל, צורה סופית; אור נוסף  122-125,  האשמותראו גרובר,    380

השוואתי, המביא את המעשה כולו בגדרי "נישואי חטיפה" שנהגו בקרב כמה מעממי המזרח  -תרבותישופך מחקר  
 ואילך.  153פליישמן, היבטים, במיוחד   –הקדום 

 . 197ראו למשל שטרנברג, איזון עדין,  381
למעלה.  משהו מתפקודן של חזרות כאמצעי ספרותי הוצג כבר בבחינת שיטותיהם של סמט, מויר ואחרים    382

ואילך( מדגיש את תרומתן של חזרות מסוגים שונים לכינון משמעות הסיפור    365; פואטיקה,  שטרנברג )חזרות 
רואים    (123-121לעומתו הופמן )קונוונציה( וגלנדר )אמנות ורעיון,  ויצירת אפקטים כגון אירוניה, השהיה ועוד.  

וייזר, דרך החזרה(, וגונקל כידוע קבע כי "ללא    בחזרות תופעה שסיבותיה במקרים רבים טכניות בלבד )והשוו
רושם של אחדות   לייצר  עוקבים אחריו כדי  ]...[ נבע מדלות השפה, אך מחברי האגדות שלנו  זה  ספק מנהג 

(. סעיף זה יתמקד בלעדית בתרומה ישירה של חזרות מסוימות על מילה, צירוף או עניין  71ופשטות" )אגדות,  
 לטעון טענה כוללת על חזרות או על סוגי חזרות במקרא בכלל.      לכינון הערכת דמות, מבלי

 . 87-108ראו למשל גרוסמן, רות,   383
 ואילך.   135וראו שולץ, אומנות בשמואל,   384
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. כך  הלכי הנפש של הדמותנוסף על  עשויים לצפון מידע    תזרוח פעולה ההבדלים דקים בין אברי ה

הולכת ופוקעת, ובמקביל מביעים  סבלנותה של דלילה, המפצירה בשמשון להסגיר את סודו,  למשל  

עניין מיוחד מצאו    385.(4-18  ם ט"ז )שופטי  לאטו   נסדקזרות כיצד כוח עמידתו מולה  ההבדלים בח

: השמטות או  פועלאופן הדיווח עליהם ב  בין התרחשות או מסר לנמען ל  הבדלים בין חוקרים ב  ה

,  פרשת בלעםלאמצעי זה חשיבות מיוחדת ב   386.מדווחתההדמות  תוספות עשויות להעיד על מגמת  

לא תמיד מספק    .(17-16;  14;  7-5)כ"ב    שליחי בלק  מאתו  (13-12)כ"ב    בלעם  מאת  דיווחיםב   ההגדוש

משקפים    בלעם  משלי  באיזו מידה   רלא ברו  .דיווחהכתוב את התכנים ולעתים ניכרים שינויים ב

    .והערכת דמות  עלדיבור אלוהי ישיר, ציטוט או מסר המועבר בשינויים, וגם לכך השלכות 

 אלטר, בר אפרתקאסוטו, בובר,    כ"מילה מנחה".  מחקרסוג החזרה הידוע ב  רווח  ת בלעםבפרש

במקצת שונות  בדרכים  לתופעה  התייחסו  אך ואחרים  תפקידּה  ,  כך:    את  לאפיין  אפשר  העיקרי 

ידי  סמנטיה   נּהמטע  תבאמצעות הדגש  מסוים  ןלהבליט רעיו   באההמילה המנחה   על  ,  חזרה, בין 

לשדות סמנטיים או  אסוציאציות    העלאתאו  השובר תבניות ספרותיות מקובלות    שימוש בלתי צפוי

משמעות השימוש במילה מנחה    387. נתון  למטענים תרבותיים אחרים שיש בהם כדי להעשיר הקשר

.  , והיא אמורה להציף פרשנות ברורה ומתבקשתהרובד הגלוי של היצירהעם    עולה מתוך עימות

נראים דברי גרוסמן  כך למשל,   הערכת הדמות.סייע בבכמה מקרים הודגם כי מילה מנחה עשויה ל

על  כדי להעמיק את התרעומת המוסרית    'אח' ן והבל מרבה המחבר לנקוט במילה  בסיפור קי כי  

דוגמא נוספת שמציע    אין זו סתם נטילת חיים, אלא איש הרוצח את אחיו, עצמו ובשרו!  –מעשה קין  

  –שורש צח"ק. ציחוקו של ישמעאל הגרוסמן היא ההנגדה בין ישמעאל ליצחק באמצעות חזרה על 

של    עומד כנגד צחוק הפליאה שמעורר, לפי שרה, נס לידתו  –ילי המביא לגירושו  מעשה מיני של

ן משמעות  בחשיבותה של המילה המנחה לכינו   כבר הבחינוואחרים    , מויר פולק  ,אלטר  388יצחק. 

 
 . 65-68; פולק, סיפור,  171-174שמשון,   למשל זקוביץ', חייראו   385
;  141-143טרנברג, מבנה החזרה, ; ש334-337ואילך;   295; 23-26ראו למשל ליבוביץ', עיונים בבראשית,   386

 ; גרוסמן, יוסף ואחיו. 87-63; אלטר, אמנות, 108-77; סברן, הגדה חוזרת, 400-390פואטיקה, 
אלטר, אמנות,  ;  116-152; גרוסמן, גלוי ומוצפן,  284-292; בובר, דרכו של מקרא,  13רוזנצווייג, נהריים,    387

עתן ולפיתוחן של המשמעויות המוסריות, ההיסטוריות,  : "השימוש ב]...[מלת המפתח התמטית, כדרך להב201
הפסיכולוגיות או התאולוגיות של הסיפור. מה שקורה לפרוטאגוניסט של הסיפור מודגש על ידי המשמעות, והמלה  
המנחה היא אמצעי עיקרי להדגשה". אמית )מילה מנחה( הדגישה בין השאר את תפקידי המילה המנחה בשירות  

ת ליצירה הסופית היוצאת תחת ידיו רושם של אחידות. בכך עקבה קמעא אחר דעת גונקל,  העורך, המבקש לשוו
שכתב כך מפורשות גם לגבי המחבר, בציינו למשל את החזרה על אזכור המיטה בהקשר של יעקב השוכב על  

  מ"ט. טענתה של אמית מתוספת לארגז הכלים של החוקר הנוטה לחלוקתה של פרשה -ערש דווי בבראשית מ"ז
 נתונה למקורות, בבואו להתנגד לראיות מאחדות. להלן יתברר שהיא רלוונטית גם בפרשת בלעם. 

 .   144,  140-141גרוסמן, גלוי ומוצפן,  388
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המופיעות בבמדבר   מילים מנחות  שורה של  צדכי  : יתבררהיריעה  תורחבלהלן    389. פרשת בלעםב

        . את אפיון הדמות, בזיקה הדוקה להערכתהולדייק  כ"ד מסייעות להעמיק -כ"ב

. ברלין מונה  דרך בפני עצמה להערכת הדמות הנגדה  אפשר לראות באסטרטגיה הספרותית של  (  5

הנגדה לדמות אחרת, הנגדה למעשה קודם של אותה דמות    –שלושה סוגים של הנגדה לצורך אפיון  

דוגמאות מובהקות של הנגדה    390ה באותה סיטואציה מקראית. מצופה   ת ההתנהגותוהנגדה לנורמ

ת  בראשי   –  יצחק וישמעאל  ;27  "הבראשית כ  –  לדמות מצויות בסיפורי מאבקי אחים )יעקב ועשו

)רחל ולאה, חנה ופנינה(, שם זוכות    ואחיות(  12-7  שמ"א ט"ז  –   בחירת דוד מבין אחיו  ;10-9  כ"א

אפיון דמות אחת באופן הרלוונטי    391זו, לעתים באותו פסוק עצמו.-כנגד-הדמויות תדיר לאפיון זו

ת  סצנהיכרות עם  מ   ידועלהערכה מזמין הערכה בדמות שמנגד, אפקט המועצם מתוך יחס יריבות ה

לעתים נשברת הציפייה להערכה ניגודית, ובאמצעות אפיון משתמע  . (6-4; 2)כך בשמ"א א'  הדפוס

  ג" ; י3-1ב  "ר י; במדב17  "טכבראשית  למשל בכך  )  לשתי פנים המחבר רומז לקורא להשהות שיפוט

הערכת הטוב באמצעות התנגדותו  יתר פשטות, בתדיר ב   ך ההנגדה מתבטאתדר  .(5; יונה א'  31-30

כדי לספק מידע נוסף על הדמויות. כך,    כך(, אך לא תמיד יש ב22-21  לרע )ירמיהו מ"אהמעשית  

  מצטייר כסכסוך תפל בין אנשי דמים ומרמה )שופטים ט'(.למשל, מאבקם של אבימלך וגעל בן עבד  

כללי יותר, ההשוואה בין    חשוב לציין כי אמצעי ה"הנגדה" של ברלין הוא מקרה פרטי של נושא 

ההתרחשות בימת  מעל  זו  לצד  זו  העלאתן  מעצם  ונערכת  המתבקשת  כפי  .  הספרותית  דמויות, 

נקודה זו    אה בין הדמויות.והשומערכי  ליש חשיבות רבה    בלעם  בפרק הקודם, בפרשת  תבררהש

שאת   ביתר  ב תומחש  די  בדיון  הנוכחי,  הפרק  לצורך  אחרות.  לפרשות  בלעם  פרשת  בין  הקבלות 

   בהשוואה פשוטה בין הדמויות.   , אלא גםות מתוחכמאנלוגיות  לא רק ב  םמגול  כי ערך שיפוטי  להעיר

כרוך בתפיסה של שינוי או התפתחות בדמות.    – הנגדה למעשה קודם    – הסוג השני שמונה ברלין  

ל עשויים  סותרים  מעשים  הפכפכותשוות  לחלופין,  פנימילבטא    ,לדמות  חד    מאבק  מעידה  או 

מהשאלה האם  רור  ימושפעת בבבלעם  הערכת דמות    כן , שחשיבות רבהנקודה זו  אף ל   392. פעמית

שינוי מחוויות המתוארות במעשה  הבאיזה אופן ומידה נובע    –משתנה במהלך העלילה, ואם כן    הוא

משנה את דעתו בהתירו    האלבפרשה: לכאורה,    ה'  ת דמותחשובה לא פחות סוגיית יציבּוהאתון.  

 
. לי )מחקר( מקדיש דיסרטציה שלמה  296-320; מויר, מחקר,  91-92; פולק, סיפור,  123-124אלטר, אמנות,    389

שנית המעניקה משקל מכריע לחשיבותם של פעלים חוזרים בכינון  לבחינה של פרשת בלעם מתוך נקודת מבט בל
  – משמעותה של החטיבה הספרותית. נראה כי הסתמכותו המופרזת על היבט יחיד זה פוגמת בתוקף מסקנותיו 

 ובכל זאת, כמה מהתובנות העולות ממחקרו חשובות וראויות לתשומת לב.   
(, המציג את הדברים באורח סכמטי יותר.  108-109ב אמנותי, , וראו גם בר אפרת )עיצו40ברלין, פואטיקה,    390

 המונחים 'דמות ראשית' ו'דמות משנית', שבהם הוא נוקט, נראים בעלי משמעות זניחה בהקשר הנוכחי.  
   .122-168הנגדה, , ובהרחבה רבה אצל שמעון, 35לדוגמאות נוספות ראו סימון, הדמויות המשניות,   391
 .  40ברלין, פואטיקה,  392
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עם האנשים ללכת  ושוב  לבלעם  עקבותיו  –,  על  לחזור  בלעם  אל  בדחותו את הצעת  דמות  איזו   .

 .בלעם  ות על אופן ההערכה של מעשירוחבי השלכות    ונקודה ז ל ש  דגםיולהלן  מצטיירת בעיני בלעם?  

ה להתנהלות  ההנגדה  ברלין,  מסוימות  שגרתיתלדעת  בנסיבות  מובהק    תבוטא  והצפויה  באורח 

את   המגדילים  מופלגים,  וצדקות  גבורה  בעינ  ערךבמעשי  הקוראהגיבור  אברם כך,    393. י  סירוב 

נוקב, המתעלה על חמדת    משדרליהנות מתשורות מלך סדום   עיצוב  ל  עודמון.  המאידיאל ערכי 

"  דרך הערכה   הנורמה:  ֶאתשבירת  ָעִשיָת  ֲאֶשר  ן  ֶאת  י ע  ְכָת  ָחש  ְולֹא  ֶזה  ה  ָדָבר  ֶאת  ה  "  ְיִחיֶדָך  ִבְנָך 

ִיְשְנאּו  "  ;ה את אברהםההיעתרות מאדיר, ו ההתנגדות להקרבה הייתה צפוי  –(  16ב  ")בראשית כ ו 

ְברֹו ְלָשֹלם ת  סוף הפסוק מבטא את עוצמתה הממארת של שנא –( 4ז  "" )בראשית לֹאתֹו ְולֹא ָיְכלּו ד 

לאור ידיעות הקורא בדבר    –ואילך( שבירת ציפיות כפולה    9ב  "בסיפור המזבח ביהושע )כ  .האחים

מתוקן  פייה למקום פולחן אחד, בניית המזבח בידי שבטי עבר הירדן מטילה בהם רבב. הרושם  הצי

ליראת ה' מעבר לנדרש, דבר המרומם את קרנם של בני ראובן,    נתהסבר המעשה כנדבת לב המכוובְ 

 גד וחצי המנשה.  

היא מצריכה    ;. לעתים ההשוואה לנורמה המצופה אינה כה מתבקשתברובןדוגמאות מפורשות  אלו  

כ"ב במדבר  המקרא.  בעולם  שנהגו  הנורמטיביות  המידה  אמות  של  בדיקה  – חשיפה  טעון  כ"ד 

הטיפוסיּו למידת  במיוחד באשר  זו,  ישראל  קפדנית מבחינה  לנביאי  ביחס  בלעם  של התנהגות  ת 

  ה תנהל ביחסית   חיובב דמות שהמחבר מבקש להציג    הדעת נותנת כי .  בסיטואציות דומות  הנאמנים

 המוצגים בחיוב.   אישים מקראיים טיפוסייםבדומה להעיקריות  הוהים ושאר פעולותי עם האל

המחבר  משיח  כביכול מסירה עניינית של דברי ומעשי הדמות.מצעי נפוץ לעיצוב הערכה הוא א (6

טענו    כךהוא מניח לקוראו להסיק את המסקנות ה"נכונות" על הדמות, מבלי לסייע לו.   :לפי תומו

יוצאת דרך  מתי    394פרי ושטרנברג על דרך המסירה היבשה של פשעי דוד בפרשת בת שבע ואוריה. 

? מניין למחבר הערובה שהקורא  , ונהיית ל"אמצעי ספרותי"הרצאת דברים סתם  תיאור זו מגדר 

ור עובדתי ללא כחל ושרק? אמית עומדת על הקושי שבעניין: "מה ניתן להקיש על  תיא יגיב כצפוי לְ 

אישיותו של משה מתוך העובדה שכשראה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו הוא הכה את המצרי  

(? האם מעשה זה מעיד על רגישותו המוסרית? על חוש הצדק    12-11וטמן אותו בחול )שמות ב'  

פירוש שונות    דרכיאכן, לעתים    395  מוח? אולי על היותו לאומני קנאי?"  שלו? על היותו פזיז וחמום 

 
כהפתעה, שהרי    – יש מקום לחלוק האם מקרים כאלה הם אכן בגדר הנגדה ספרותית, או שיש לסווגם בנפרד    393

(. לעניין הנוכחי, ההגדרה  163-160אינם מנגידים שני מצבים או שתי דמויות בסיפור )השוו גרוסמן, גלוי ומוצפן,  
 התאורטית המדויקת אינה מכרעת.  

 . 269-271;  266רנברג, המלך במבט אירוני, במיוחד פרי ושט  394
 . 81-82אמית, לקרוא,   395
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פרי ושטרנברג כי קריאת מעלליה    ברוח   יוזכר שובמציעות הערכות שונות של הדמויות המתוארות.  

של דמות כרוכה בהעלאה, אימוץ, בחינה מתמדת, ולעתים גם זניחה והעלאה מחודשת של השערות  

מעשים מצטרפים למעשים בקביעת    396תאם להתפתחויות בעלילה., בההמתוארתאישיות  ה  לגבי

  ,. בעניין הריגת המצרימלכתחילה עם זאת, לא כל הפרשנויות שקולות 397דמות. של  הפנימי  מהעול

נדחית מתוך   וחמום מוח" או "לאומן קנאי"  "פזיז  לראות במשה  ללא ספק    .קשרהֶ ההאפשרות 

הנאנקים  ממצופה   העברים  עם  להזדהות  המתעלל  בפרך הקורא  מהמצרי  "לאומנות  ו  ,ולסלוד 

אם כן  נראה  .  המקרא בכלל(  תשלילי היא רעיון מודרני זר לתורה )אם לא למחשב  ןקנאית" במוב

אשהצירוף "  י צ  י ְרא ְבִסְבֹלָתם ֶאל ו   לשיפוט שלילי של משה. רב " אינו מותיר מקום ֶאָחיו ו 

)"צדיק",   "ישירים"  שיפוטיים  תיאורים  בין  שההפרש  מעלה  הערכה  לעיצוב  בדרכים  התבוננות 

עקיפי אמצעים  )"ויענהָ   ם "זד"(,  מוסרית  טעונות  " כמילים  ֶאת",  ָשו  ע  ִיֶבז  ְבֹכָרה  ו  ותיאורים  "(  ה 

חענייניים "ניטרליים" )" ִיק  ִוי ו  ית ל  י ֶלְך ִאיש ִמב  ת  ֶאת  ו  ִוי  ב  הבדלים סמנטיים כמותיים  יסודו ב"(  ל 

נכון לומר שכמעט כל תיאור פעולה או אמירה שאינו טריוויאלי    למעשההבדל איכותי קטגורי.  ב   ולא

העלילתי הכללי. אמנם, קשה לראות  יש בו ממד מסוים של הערכה, ודאי בהצטרפו להקשר    גמריל

שאם כן, כל מילה בטקסט    –ליצירת הערכה    per seבתיאורים ענייניים פשוטים אמצעי ספרותי  

בפועל המימוש הספרותי כולו, על רכיביו והצטרפות רכיביו אהדדי, אכן    אך תיחשב אמצעי כזה.  

 לביצוע המלאכה.   הקיםומוב ים  דמות, לצד אמצעי אפיון טיפוסי  תערכאמור לתרום לגיבוש ה 

יוצא דופן מעט.  בדון בנפרד  יש ל  סיוםל(  7 הדמות או    מעשישמות הרומזים על  אמצעי ספרותי 

  תחבולה   וזבטקסט המקראי  גם  תופעה רווחת בספרות המודרנית, ו   םה מתכתבים עמה באופן אחר  

מתבטאת תדיר במדרשי השמות המקראיים;    השקיפות   398. ויסות דעת הקורא על הדמותול   ה ידוע

לבין   השם  פירוש  בין  קרבה  קיימת  הדמותלחלופין,  קרובות  אופי  ולעתים  באסוציאציה    טמון , 

" )שמ"א כ"ה  ָנָבל ְשמֹו ּוְנָבָלה ִעּמֹו"היא נבל הכרמלי, אשר    בוטה. דוגמא  הסמנטית יסוד של הערכה

 
. אמית אומרת דברים דומים,  219-190, פואטיקה,  ; שטרנברג264-265אירוני,  פרי ושטרנברג, המלך במבט    396

  אך אולי גישתה מתירנית מדי בכל הנוגע למרחב האפשרויות הפרשני שמותיר המחבר לקוראו, אפילו כשעל הכף 
(. כך,  85-82מוטלת הערכתה של דמות חשובה מאין כמוה בתפישה הלאומית העברית )ראה אמית, לקרוא,  

דוד,   של  למוטיבציות  באשר  בתכלית  מנוגדות  פירוש  אפשרויות  כמה  במכוון  יותיר  יהודאי  שמחבר  הסברה 
המתייחסים בביטול  המשליכות על הערכת דמותו, טעונה ראיה. נימוק דומה פוסל על הסף את דעות החוקרים  

כ"ד. בהתחשב בפרסומו ויוקרתו של בעל  -למגמה מכוונת של עיצוב הערכת בלעם כגורם בעיצוב במדבר כ"ב
כוחות נוכרי זה, כעולה הן מהחומר המקראי הן מכתובת דיר עלא, לא סביר שחיבור עברי מרכזי המערב דמות  

 נע מלהעריכה.    כה ידועה, מעניינת ובעייתית עבור התאולוגיה העברית, יימ
 .  41-43קינן, פואטיקה, -; רמון260פולק, סיפור,   397
; צ'רי, פרונומסיה;  60-78, פרונומסיה כתכסיס,  213-215שמות,  ואילך; גרסיאל, מדרשי    25מרקס, שיום,    398

ברזין וזקוביץ', מדרשי שם בדברי הימים; סגרט,    גרינשטיין, משחק מילים. מחקרים בטקסטים ספציפיים למשל
פרונומסיה בשמשון. על השימוש בשמות לשיקוף מאפיינים בספרות בכלל ראו למשל ת'ייס, שמות בספרות;  

 . דוגמאות רבות למשחקי מילים בשיום במזרח הקדום פזורות אצל נויגל, משחק מילים.   למפינג, השם
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וכן(25 הקרויים    ,  וכליון,  מחלון  ביותר  על    אוליידועים  מרומזת  בביקורת  אחריתם,  שם  על 

שם אמיתי אלא    אולי לא  –כושן רשעתים  עוד דוגמא בולטת היא    399.התחברותם עם נשים מואביות

כן נטען על שמות מלכי סדום בבראשית    . ביטוי לרשעותו של אויב זה  –כדעת זקוביץ' ואחרים    –

לא  וושמא לא זאת    ,להפך  או  מעשה העלילהלעתים קשה לקבוע אם השם קדם ל,  מנםא  400. 2  י"ד

חומר   ואת  נתון,  חומר  שהוא  השם,  את  לזה  זה  להתאים  יודע   ]...[ "הסופר המקראי  אלא  זאת 

ים  הטוענמנגד, יש    401העלילה, שאינו משתנה, ולחברם ליצירה ספרותית המשביעה את האוזן". 

. לדעת חוקרים  עממיות  בגרסאותעל ֶפה    מה תקיישה  מיתהגול  עלילהלאינו דומה    במקרא  הסיפור ש

, או שקווי עלילה  מימוש ספרותי מסויםטובת  לבידי יוצר    נּושּואכן  אפשר ששמות מקוריים    אלו

   402.נוצקו בכלי קיבול ספרותיים מסוימים כדי להתאים לשם גיבור ידוע

וה קדומים  מימים  כבר  ונחקרו  נדרשו  ובלק  בלעם  ששמות  אסוציאציות  אפשר  בהם  כרוכות 

שנוי  ה  הזיהויו   אחדים. נושא נלווה הוא הופעת בלעם בכתובת דיר עלא  שליליות מכוונות, כפי שטענו

, שיידונו  נקודות אלו.  (32מלך האדומי בלע בן בעור )בראשית ל"ו  דמות הל   ודמות   בין  במחלוקת 

בכל  .  או שם דמותו בווריאציה כלשהיבלעם    ספרותי של -חוץם  על קיואולי    ות מעיד  בסעיף הבא,

  חף מדעה קדומה על אודותיו   לא יהיה למעשהבבמדבר כ"ב    הקורא הפוגש בבלעם  ים הללו,מקרה

בין זו הנקנית מתוך אסוציאציות העולות במובהק משם הדמות, בין זו המהווה חלק ממורשתו    –

אלא מתוך    , הטקסט בלבדמתוך    שהערכת הדמות לא תיבנה  אפוא  אפשר.  של הקורא  התרבותית

       ברר סוגיה זו. לקדים ו לה אפוא מוטב. הדמות בטקסט  םהמפגש בין ציפיות הקורא לבין גילו

 בלעם בן בעור: שמו וזהותו 6.3

יש לבחון אם אופני שילובו    מסורת,כבר לקורא על פי  עשוי להיות קבוע ומוכר    מו של בלעםשאם  

  או שנקיטתו סתמית ואין לראות בה אמצעי ספרותי מכוון.  ,בטקסט אכן מייצגים עיצוב הערכה

 
 .  62-63; רדאי, הומור בשמות,  267; 65-66סמן, גלוי ומוצפן,  , וראו למשל גרו22השוו דה"א ד'  399
ראו ילקוט שמעוני לך לך, עב. חלק מהשמות יסודם אולי בעיוותים פארודיים של שמות או כינויים, דוגמת שם   400

 המלך הסלווקי אנטיוכוס "אפיפנס" )האל המתגלה( שכונה בפי היהודים "אפימנס" )המשוגע(.  
, מתמצת את דעת גרסיאל. ואולם קשה להקנות לתפישה שכזו מובן בהיר אלא בהינתן  340  כך פורטן, בקורת,  401

נותר עוד למלאכת   וגם השם נתון כבר, איזה מקום  מדרש שם מפורש. הלוא אם גם חומרי העלילה קשיחים 
ות  (. אך בהעדר הער 29זה ינחמנו וגו' )בראשית ה'    –ההתאמה? שמא רק באמצעות קישור כגון הנאמר בנח  

 מעין אלו בטקסט נתון, דרך הסבר זו כנראה אינה בת הגנה.      
ן השפעת שמו של שאול על העיצוב הספרותי האפשרי של פסוקים  , בעניי156של זליגמן, אטיולוגיה, ראו למ 402

(, והם עצמם מציעים  146ב'. הפניה זו מופיעה אצל ברזין וזקוביץ' )מדרשי שם בדברי הימים,  -אחדים בשמ"א א'
 מה וכמה תיאורים טקסטואליים המתכתבים עם שמות מלכי ישראל ומהם עולה עיצוב ספרותי על פי שם ידוע.  כ
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יצד  כלבחון  את הצורך תעלינה עם דמות זו וקהל היכרות מוקדמת של   להניח יכלראיות שהמחבר 

  403להשפיע על עיצוב ההערכה במהלך הקריאה.  כזה על הדמותמוקדם ידע  צפוי

ברבעור"הופעת   מסורת    " בלעם  על  מעידה  עלא  דיר  קבוצות    אודותיובכתובת  בקרב  גם 

ללא דברי הקדמה או זיהוי, כאילו מצופה  בלעם  מופיע שם    מקראהן ב  DAT-בהן  .  תופוליתאיסטי

  לא   בלעם  םש  כי  אפוא, כמקובל כיום,    מותר להניח  404מהקורא לדעת היטב במי דברים אמורים. 

הירדן  –  מחברה  בידי  מצאוה ועבר  בכנען  שהתהלכו  במסורות  ידועה  הייתה  ילו  א    405.דמותו 

אחד הכיוונים האטימולוגיים שהוצעו    406? כ"ד-בקהל היעד של במדבר כ"ב מו  אסוציאציות עורר ש

בליעה    המציין  ,בל"ע  בשם הוארכיב הראשון  ה  לפי שיטה זו,    407. מצריך תשומת לב מיוחדת  במחקר

  ,ם'-'אשר ל  408.(8;  5, איכה ב'    19-20)שמ"ב כ'    השחתה   במשמעות  ומשמש במקרא גם בהשאלה

 
לפי הירונימוס, המסורת היהודית בת זמנו ראתה בבלעם נביא אמת לשעבר, מצאצאיו של בוז בן מלכה,    403

ל וההשקפה המקובלת במחקר  וזיהתה אותו עם אליהוא. בעניין זה קשה לסמוך על מסורות מאוחרות יותר. הואי
רואה בדמות בלעם במסורת היהודית והנוצרית פרי דמוניזציה מאוחרת, יש לנקוט ספקנות רבה אפילו ביחס  

 למידה שבה מסורות עשויות לשקף את התפישה הרווחת לגבי דמות בלעם בימי חיבור הפרשה.    
 . 439-440בעקבות אשלי, במדבר,  19-20מחקר, ; לי, 25, הנסמך על האקט, דיר עלא, 7מויר, מחקר,   404
;  329; מויר, מחקר,  157-158; פיטקנן, במדבר,  157-158; סטארדי, במדבר,  13ראו למשל ליכט, במדבר,    405

זו הייתה רווחת בקרב החוקרים גם קודם לגילוי הכתובת, ראו למשל גריי,  87-86קירובה, גלוי עינים,   . דעה 
 . 96; קייזר, קדוש, 84. להיסטֹוריּות בלעם: וגנר, יסודות, 173-172ות', במדבר,  ויותר מסוייג נ  315פירוש,  

"בלעם    ;(5במסורת הרבנית נדרש הֵשם לגנאי בכמה אופנים: "דבעא למבלוע ית עמא ישראל" )ת"י על כ"ב    406

קשות.  נראה כי משמעות 'בלה' כאן שחק, פגע    .(ע"א  שבלה עם" )סנהדרין קה  –בלא עם; דבר אחר, בלעם    –
מצדה   במובהק  ומדרשית  לשונית,  דחוקה  פעור"  בבנות  להחטיאם  בעצתו  ישראל  את  "שבלבל  רש"י  הצעת 
יועצי   )בסקין,  אוויל"  "עם  כי משמעות השם  לפילון  בסקין  יותר האפשרות שמייחסת  עוד  הסמנטי. מפוקפקת 

  ע"א.   רין פי"ג; בבלי סנהדרין קה תוספתא סנהד   והשוו . מילולית פילון כותב שבלעם "מייצג עם אוויל"(.  96פרעה,  
   דרשות אלו משקפות יחס שלילי לבלעם בהתאם לרוב אזכוריו במקרא, ולעתים נדחות כביטוי להשקפה מאוחרת.

השאלה השנייה היא  כעיקרון,  יש להבחין היטב בין המקור האטימולוגי לבין זה שיּוָחס לו בזמנים מקראיים.    407

 דיאכרוני לזה הסינכרוני.   -אן מתגלה חפיפה אפשרית בין ההיבט האטימולוגי, אך כהנדרשת לצורך העניין הנדון 
זהו  . יש שזיהו שני רכיבים לשוניים, בל + עם.  מקור השםלהבנת  נוספים  כיוונים    כמהבמחקר המודרני הוצעו  

לפנה"ס    15-"בל )אלוהי בבל( הוא קרובי", שעדויות לו במאה ה  Bel-am-maאולי שם תאופורי סטנדרטי כבאכדית  

מילגרום, במדבר,    – )משלים,  17ה"ש    319ראו  אלן  מן הספרות שתי הצעות  142.  דולה  'רעבתן'    ,ותאחר( 
מביא אולברייט,  \ ו'השבט  )השוו  מביא"  )האלוהי(  "הדוד  האטימולוגיה  את  בטעות  לאולברייט  ומייחס  נושא', 

בּול( באיוב מ'  , "יבול  Bul-am( מציע גם את  146לוין )פירוש,  (.  232משלים,   , ובהתאמה  20קרובי", בעקבות בּול )יְׁ

ו'  27לשם האזור יבלעם בנחלת מנשה )שופטים א'   בל עשויה להיות  לחלופין,    .55( המופיע כ'בלעם' בדה"א 
שאז פירוש השם "ללא עם". לשונית הדבר אפשרי, אך  סנהדרין קה ע"א,  מילת שלילה, כדעה הראשונה בבבלי,  

 .  307; זוהר לעם, בלק,  93והשוו קאליש, משלי בלעם,  ?ם מדוע יכונה כך בלע

אטימולוגיה המבוססת על  אינו תומך בכרכיב תאופורי או פועלי במסופוטמיה    Bulאו    Belקיום שמות שיסודם  

  . אבל להנחה זו, ַהסבירה כשלעצמה, אין ראיות  –  ייצגה מנטיקן מסופוטמי  המקוריתבל"ע אם נניח שדמות בלעם  

לקרב את בלעם    –שעל הפרת משרת תכלית ספרותית מובהקת    Pitru( עם העיר  5)במדבר כ"ב    זיהוי פתור

. תיקון "ַעּמֹו" )כ"ב  ואגב אורחא לשייכו למרכז תרבותי שוקק מאגיה אלילית  –  לעניינים מנטיים )פתרון חלומות( 
אזור בלתי מוגדר בסוריה;    –   7ארם בכ"ג    ך גם( בנה"מ ל'עמון' כמקובל, לפי עדי הנוסח, ודאי אינו מועיל, וכ 5

  אם הוא נתפש(,  5מונח פואטי שנוי במחלוקת; והזיהוי "פתור ארם נהרים" )דברים כ"ג    –(  7כ"ג  )הררי קדם  
  פרשת בלעם . אופיים הסתור והמתעתע של הנתונים בעניין זה ב7וכ"ג    5של כ"ב  מאוחרת  הרמוניזציה  כמקובל כ

 המורפולוגי.  ניתוחלהטקסטואליים  צירוף הנתונים   מתוךרק בדבר מקור השם  סבירהמונע הערכה 
ויקרא  408 בקוראן עוסקת בנביא לוקמן,    31. סורה  138-139. ראו שופהאוס, בל"ע,  395דברים,  -למשל קייל, 

פירושו לבלוע. יש ממפרשי הקוראן שטענו כי    laqamaשדמותו זוהתה עם בלעם המקראי, שכן הפועל הערבי  

;  7;  4על במדבר כ"ב  ראה  מבוסס כנ  )פירוש זה  386ראו אולברייט, מולדת,    –לוקמן זה מגיע מאלת' שבמדיין  
לוריא, בלעם,  סברוכ,  8ל"א   )משלי בלעם,  (מדייני-, שבלעם אדומי5-4ת  ואלן  92;  23. בדומה לכך, קאליש   )

הכינוי  141)משלים,   כי  מציינים  ורובינס(  הנגסטנברג  ב,    Nicolaus, בעקבות  יוחנן  בחזון    15-14;  6ונגזרותיו 

זה בברית החדשה עוסק במורי שקר, שבדרכו של בלעם הסיתו    עם או מחריב עם. קטע -משמען ביוונית טורף
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מושא    הוא  (people)'עם'  שסברו  אחרים    409סיומת דקדוקית אפורמטיבית. לוין מזהים כאן  וגריי  

  411. במקרא ומבשר אסון בכתובת דיר עלא כמקלל בלעםאת תפקיד  הצעה הולמתה 410ההשחתה. 

  412להבין את השם כנגזרת של בל"ע. צפויקהל היעד העברי היה שרות  ו אכן, העדויות המקראיות מ

ש בין  הדמיון  היא  זה  בעניין  חשובה  בעור    מותראיה  בן  בעוובלעם  בן  בלע  אדום  הנזכר    ר,מלך 

 413רופא, לוין ורבים אחרים זיהו בין הדמויות. . נלדקה, בנטש, גרסמן, מובינקל,  32בבראשית ל"ו  

המצביעים לכיוונים  ים הגאוגרפיים בפרשה,  עוָגנעל סמך הפער כרונולוגי ובטענה ל יש שדחו זאת  

דמויות במסורת המקראית,  הבזיקה בין    סביר לחשוד הדמיון המורפולוגי כה רב ש  אך  – אחרים  

אפילו ההבדל בתנועות השם הפרטי היה שקוף לשונית    414לפחות ברמת האטימולוגיה העממית. 

בתחילת שם בלעם הוא בדיוק הצפוי בהטיית    ‘bilלי, והרצף  גֹו הוא שם סֶ   belaלעברי קדום: בלע  

מתוך מעמדו הרם של בלע, ראש וראשון  גם  מתחזק  בין בלע לבלעם    הזיהוי  qitl.415הבניין השמי  

  קדוםהאויב ה  –  ממלכה זו  ת המסמנת את ראשיתדמוש  יש חשיבות ספרותית לכך  416ם. למלכי אדו

עוד זוכה    כמעט זהה בשמה לדמות המקלל המאיימת על ישראל על סף הכניסה לארץ.  –של ישראל  

, הגורס "בלק בן בעור" ו"בלק" במקום בלע  32לבראשית ל"ו    ש"תהיה מהקישור בין השניים לרָא 

 
ביוונית הוא לנצח, ולא    νικεινאת הנוצרים הראשונים לחינגות של עובדי אלילים. אמנם, פירושה המדויק של  

 (, אך הקשר הדברים משכנע שאולי יש כאן קשר כלשהו לבלעם.    533סקוט, מילון יוונית,  -לטרוף או להחריב )לידל
פירוש,  לו  409 פירוש,  146ין,  גריי,  ויקרא  ;324;  בלעם,  287במדבר,  -סניית',  משלי  קאליש,  זאת    91.  מעלה 

בלשון שמא את הרעיון   הוא מעלה  אונם.  געתם,  חופם,  נוספים: עמרם,  ומדגים משמות מקראיים  כאפשרות 
 לוין מאמצו במפורש. רעיון ש  –ן, כבשמות חמרן, זיתן, זמרן ואונן  - שסיומת אפורמטיבית זו הייתה במקור 

 . 63; רדאי, הומור בשמות, 352-353הנגסטנברג, היסטוריה,   410
  ציע שם בלעם נבע מעסקיו כמקלל שכיר, ואף משבכיוון זה, מציע    צועד ה  (352-353הנגסטנברג )היסטוריה,   411

 .  שהיה זה שם של שושלת מכשפים שנודעה במשלח ידה 
במקור,    -. בניגוד לאלן, נראה כי אין להכריע בזכות פירוש מסוים דווקא של הרכיב בל145השוו אלן, משלים,    412

מבין אלו שהועלו. גם טענתו לשימוש פולמוסי באסוציאציה של הרס בשמו של בלעם צריכה עדיין בחינה בשבע  
נטי של החרבה מהווה דווקא יסוד  ( שהמטען הסמ 92-90עיניים, שהרי אפשר )כפי שטען קאליש, משלי בלעם,  

 מאדיר, חיובי, המעלה על נס את מפעליו המוצלחים של איש מלחמה.  
אף משער כי המחבר זיהה את בלעם עם המלך האדומי הראשון ששלט טרם הייתה    146-147לוין, פירוש,    413

כוחות מיוחדים, לסייע לו  מלוכה בישראל, וכותב כי "במונחים הללו, מלך אחד עשוי היה לזמן את רעהו, שניחן ב 
; מובינקל,  318; גרסמן, משה וזמנו,  106-105; הולצינגר, במדבר,  87להביס אויב". ראו עוד: נלדקה, חקירות,  

ומוסיף כי  592במדבר,  )בנטש  ;  98; רודולף, אלוהיסט,  238-237סאגה,   האדומים  ( אומר זאת בלשון שמא, 
    .11; איוב ב'  8; עובדיה ב'  7( לירמיהו מ"ט  399יים, "נודעו בחכמתם". בהקשר דומה מפנה קיינה )קש

  ( מפורשות 387)מולדת בלעם,    קבע אולברייט  1915-. ב200; מנדנהל, יצירתיות,  89ראו למשל לוהר, בלעם,    414

( שינה דעתו וכפר בזיהוי בין בלע לבלעם,  231)משלים,    1940-שבלעם היה "חכם אדומי קדום", אך במאמר מ
בלעם אינו נזכר בשום הקשר עם    בהטעימו כי בלעם לא היה אדומי אלא קוסם מצפון סוריה, על גדות הפרת. 

ל'אדם' )ללא תימוכין מעדי הנוסח( כפי שהציעו אחדים    7אדום, אלא אם נוקטים תיקון אד הוק של 'ארם' בכ"ג  
וסיני,    .בין השנייםמחסידי הזיהוי   מדין  אולברייט,  236-235; מובינקל, סאגה,  507-505ראו למשל האופט,   ;

,  25-ו  24ומל"ב י"א    12. מי שסברו ש'ארם' הוא שיבוש של אדום ציינו חילופים כאלה בשמ"ב ח'  387מולדת,  
( אולם כיום עמדה  25, והשוו נוסח השבעים למל"א י"א  106-105  במדבר,  )ראו למשל הולצינגר,  12דה"א י"ח  

 זו איננה מקובלת עוד.   
במדבר  'כבשה' בהגייה הטברנית של  ; מוראוקה, סגוליים. ראו למשל  ; גאר, הסגול84aדקדוק, סעיף  גזניוס,    415

 .  38הטיית השם העברי בלע בבמדבר כ"ו  , ו5י"ד, 
 ל, עיונים. . עוד על משמעות הרשימה ראו למשל אצל ברט32השוו רד"צ הופמן על בראשית ל"ו   416
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ההחלפה    417וזו אף הגרסא בספר היובלים.  ,בתוספת בסוף ספר איוב בשבעים  ךכ.  בן בעור ובלע

 418מלך מואב מעידה על אסוציאציה של בעל התרגום לעלילת במדבר כ"ב.  םהכפולה בש

מעות השמות בלק ובלעם. בדומה לשורש  בין מש האפשרית  סעד נוסף לטענת הזיהוי טמון בקרבה  

המקובל    וופירוש,  (11; נחום ב'  1השחתה )ישעיהו כ"ד    לציוןבל"ע, בעברית הקדומה ישנו גם בל"ק  

אטימולוגית, לוין פוטר דמיון  ברמה ה  419'בלעם' לפי בל"ע.   כפירוש  –"המשחית"    הואשל שם בלק  

חפיפה משמעותית בין השמות הפרטיים של יושבי  סמנטי זה כ"השערה יומרנית" ומציין כי "יש  

קביעה זו אינה מכרעת לשאלת   –ואין הדבר בטוח   – אם הצדק עמו  אפילו 420עבר הירדן המזרחי". 

השחתה    בלשון  רעֹובְ   שםגם מקור הזאת ועוד: נראה ש.  םקהל יעד עברי קדוההבנה הסינכרונית של  

בפרשה שלושה שמות    צוייםמכן,    ( ואם24; מל"ב כ"ב  7; דברים י"ז  22בבמדבר כ"ד    )כשימוש בע"ר

  421.זהההייתה פוטנציאלית ה סינכרונית ה  םמשמעותשלפחות  

עבור קורא נטול ידיעה מוקדמת, הווריאציה המתמדת על מטען סמנטי של השחתה ב'בלעם', 'בלק'  

וכנראה גם 'בעור' עתידה הייתה לכונן ציפייה שבלעם בן בעור יתגלה בסיפור כדמות שלילית, קצת  

 
 , רצו. ספר היובלים וראו (.  σηπφωρאף שם האב אינו בעור אלא צפור )ּס, בתוספת לאיוב אביאנו בנוסח 417
לפי עדותו של הירונימוס, בימיו עוד התקיים יישוב בשם דנהבה, שם עירו של בלע, מהלך שמונה מייל מהעיר    418

בטענה    תנגד לזיהוי זה,הופמן מרד"צ  טריטוריה מואבית בשלהי האלף השני לפנה"ס.    –ער שלגדות נחל ארנון  
זה מן הנמנע שבלע היה שליט זר,  אין    למעשה  . ש"כיוון שהיתה זו עיר המלוכה, הרי שצריכה להיות באדום" 

גם הביטוי    הרי מלכי אדום מיוחסים לבתי אב שונים, "ואין בהם מלך בן מלך".  – כדברי ר' אברהם בן הרמב"ם  
יפתיע את   "ושם עירו", הננקט תחת "מ" הרגיל ביחס לשלושה מן המלכים, משקף ציפייה שאזכור ערים אלו 

ירן כלל. ואכן, אף אחת מהן אינה נזכרת עוד, למעט ברשימה החוזרת  הקורא בהקשר האדומי, או אולי אף שלא יכ
זרים אינה מסתברת, שהרי תימן    כולםטענת אברהם בן הרמב"ם כי מלכי אדום היו  ויצוין:  .  50-43בדבה"א א'  

  ;1; ס"ג  6; ישעיהו ל"ד  20;  7; ירמיהו מ"ט  42;  15;  11היא מעוז אדומי מובהק, וכן כנראה בצרה )בראשית ל"ו  
דומים,  (. בררת המחדל היא להניח כי המלכים הנמנים ברשימה היו א 53;  36; דה"א א'  9; עובדיה א'  12עמוס א'  

 הטעמים המובאים לעיל בהחלט מצדיקים הרהור נוסף.   אך בעניינו של בלע
לדעת קאליש    .146לוין, פירוש,  ,  286במדבר,  -; סניית', ויקרא322, גריי, פירוש,  118ראו למשל גזניוס, מילון,    419

(, המופעים במקרא מורים שפירוש בל"ק לרוקן או לשים לשממה. לדעתו הגיית השם המקורית  91)משלי בלעם,  

דווקא, שהרי בהגייתו לפי הניקוד הטברני משמעו יהיה 'ריקא', ולא ייתכן שזה היה שמו    Boleqבעברית הייתה  

פי משקל נפוץ של תארים מקראיים כגון חכם או רשע,    המקורי. ואולם, אין מניעה לקיים את הניקוד הטברני, על
לצרכים   כינוי  אלא  מואב,  מלך  של  המקורי  שמו  היה  לא  זה  מניעה ששם  אין  לכתחילה  כן,  כמו  פעיל.  במובן 

בעבר הירדן    Balqaשם מהאזור  היש שגזרו את  מרהיב להציע שהשם אירוני.    148-147פואטיים; אלן, משלים,  

 . (99-98ג'ול, תרומה, -. ראו אל, ראשון מפרשי הקוראן, במאה השמינית ן סולאיימאןאו דמשק )כך כבר אצל ב
( ואחד  8;  2. בזכות עמדתו אפשר לציין שבלע הוא גם שם עיר מערי הככר )בראשית י"ד  144לוין, פירוש,    420

  – (. עם זאת, יש להסתפק לגבי תוקף קביעתו של לוין גם ברמה האטימולוגית  21מבני בנימין )בראשית מ"ו  
'ארעא' מופיע לצד הווריאנט  העיצור ק' מהווה חלופה פונטית לע' בארמית הקדומה, דבר המשתקף גם במקרא: 

ראו למשל בולה, ירמיהו, קלו. מקובל שהעיצור הפרוטושמי שנעתק בעברית בצ' ובארמית   – 11'ארקא' בירמיהו י'  

בין עיצור  קולי נחצי, מעין  -בע' הוא  קימרון, ארמית,    ضשיני חוכך  ראו  והפניותיו שם. עדות    13-12הערבית. 
, בדומה לתנועות  Balaamהמשתקפת בשומרוני ובשבעים, שהיא לעולם  אפשרית נוספת היא הגיית השם בלעם  

ומודעותו של המחבר לכך    .Balaq-ב כזכור, זירת הפעילות של כל הדמויות הללו היא סביבה דוברת ארמית, 

אמצעי    רבות במרקם המילים של הפרשההארמיות  ההשפעות  בעיצוב הסיפור הובחנה זה מכבר. יש הרואים ב
אותנטי של הסיפור, בדומה לשימוש במילים מצריות בסיפור יציאת מצרים. ראו רנדסבורג, קווים  ספרותי לשיקוף  

 .   במחקר זה  .8.2.2-. ו5.4., 2.4פים  וסעי   189-14מחקר,  , ובמיוחד מויר, 171-169ארמיים, 
קללה  התמחו ב  הגסטנברג מאמץ גזרון זה בהתאם לתאוריה שלו בדבר בית אב שאליו השתייך בלעם, שבניו   421

( מזכירים עמדה זו בחיוב. לעניין בעור, במאמרו  296דברים,  -( וקייל )ויקרא92וכישוף. גם קאליש )משלי בלעם,  

   . Ba‘al-Ram( שהן בעור הן בלעם הם קיצורים של אותו שם עצמו: 233-231)משלים, המאוחר מציע אולברייט 
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: הופעת כמה שמות בעלי אסוציאציה שלילית  2בדומה לאפקט של שמות מלכי סדום בבראשית י"ד  

;  רים בחוויית הקריאה שיטוח של הדמויות, הפיכתן לטיפוס המוגדר על פי הצד השווה השלילייוצ

מצביעים    שהובאו לעיל  הנתונים   . בפועל,אותו מטען סמנטי ספציפי  אסוציאציה ל  קל וחומר אם  

היסוד השלילי    422את בלעם. כבר  המחבר מצפה מהקורא להכיר    בנדון על מצב קיצוני עוד יותר:

הכרוך בשמו כנראה משפיע, אם בכלל, רק השפעה משנית, מתוספת, ברמה הסינכרונית של חוויית  

על אודות מעשה בלעם ובלק  יותר מסורת קדומה כבר ב, קשה לדעת אם הקורא העברי. מבחינה זו

סוז'ט  ל הש  זהו חידוש  שמא, או  לשלילה  ןשמות הדמויות תכסיס ספרותי לצורך וויסות הערכתהיוו  

למשל באמצעות    –  בנה"מ  י הפרשה\ננקט בידי בעלאם התכסיס הספרותי  כ"ד.  -הנתון בבמדבר כ"ב 

או לתעל את הקורא  עם"  -למוניטין של בלעם כ"בולע   מםבעור כדי להתאיאו  סיגול של שמות בלק  

  – תר  כפי שסביר יו  –זהו אמצעי בוטה וחד משמעי לגינוי הדמויות. אם    –לפירוש אטימולוגי כזה  

במסורת, נתקבלו  להתנגד    השמות  ינסה  ה"חדש"  שהטקסט  האפשרות  את  הסף  על  לדחות  אין 

להשקפה המקובלת ולהציג בלעם אחר, חיובי יותר, אך מסקנה זו תדרוש תימוכין חד משמעיים  

בכתוב. לחלופין, מחבר הקטע יכול היה לסמוך על הדעה המוקדמת של קוראיו הפוטנציאליים,  

אודות בלעם בטקסט לתפיסה שלילית בסיסית    שתניע אותם להתאים ולסגל מידע חדש שיימסר

ואפילו יהא מידע זה עמום או משתמע לשתי פנים. ממילא יובן כיצד טקסט כזה עשוי להיעזר    –שלו  

ישגה הקורא בשיפוט ערכי   ברמזים דקים למדי בהתווייתה של דמות מורכבת, ללא חשש שמא 

         חיובי של הגיבור.  

   41-36; כ"ב  21-2טקסט של במדבר כ"ב  -צמוד הערכת דמות בלעם: ניתוח 6.4

  , בלק כלפי בלעם על הערכת דמות בלעם בסיפור  שפיע התנהלותלה  כדי להבין כיצד צפויה   :2-4כ"ב  

ה בלק.  מיהו  לבחון  יש  של ראשית  רם  בדבר מעמד  עם    ונחה  היטב  במסורת הקדומה מתיישבת 

  טרם  המאתגר את בני ישראל  הוא המלך האחרון  משחית" "ה  אודותיו. על    יםהמקראי   יםהתיאור 

ציון    מכל שקדמו לו.  הגדול   סכנההגיוני שיוצג כוהיסטוריוסופית  הכניסה לארץ, ומבחינה ספרותית  

מעורבותו במזימה נגד    423על בליטותו.מעיד    – במופעי מלכים זרים במקרא    עניין נדיר  –שם האב  

בהשוואה לחלקו של בלעם. מגדיל לעשות    5ומיכה ו'    9ישראל אינה נדחקת לשוליים ביהושע כ"ד  

 
גרעין עלילה בסיסי שכלל בעל כוחות בשם בלעם  , המשער בדבר  172נות', במדבר,  גם  השוו  כאמור לעיל, ו  422

ישראל את  ובירך  מרחוק  מהמפרשים    . שבא  כמה  אצל  גם  פשוטה  בלעם  עם  קודמת  היכרות  בדבר  ההנחה 
ִתי ֵאת ֲאֶשר המסורתיים. כך למשל כותב ר"י אבן כספי על "  ֹבָרְך ַוֲאֶשר ָתֹאר יּוָאר   ָיַדעְׁ ָבֵרְך מְׁ (: "בזה  6" )כ"ב  תְׁ

 (. 268דיעה והאמונה המוטעת היו גם כן ישראל, כי שמעו לפנים או אז" )מצרף לכסף, המין מן הי
( והדדעזר בן רחב )שמ"ב ח' 39; מל"א ב'  2יוצאי דופן אחדים הם אכיש בן מעוך )או מעכה, ראו שמ"א כ"ז    423

במקובץ בתוך    (. הייחוסים לאב ברשימת מלכי אדום בבראשית ל"ו אולי מפתיעים פחות, שכן הם מופיעים12; 3
רשימה אחת, המזכירה באופייה מגילת יוחסין. אפשר גם שהייחוס לאב ברשימה זו בא להעיד על אופי המלוכה  

 באדום, כגון שהיו אלה מלכים נבחרים )כדעת רד"צ הופמן( או מלכים זרים )כדעת אברהם בן הרמב"ם(.   
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ָתה ִמָבָלק ֶבן"  שאינו מזכיר את בלעם כלל; דברי יפתח  ,25שופטים י"א  מחבר   ִצפֹור    ֲהטֹוב טֹוב א 

ל ִאם  ֲהרֹוב ָרב ִעם  ֶמֶלְך מֹוָאב ם ָבםִנְלֹחם נִ   ִיְשָרא  מופת  מניחים בפשטות כי בלק בן צפור הוא  "  ְלח 

אין לשלול את ההצעות    424, בעיני מלך בני עמון כבעיני יפתח עצמו. עוצמהתחכום ו היסטורי ידוע של  

ספרותי    יגיוןעלות ה לה  העשוי   במעמד בלק  ה, אך ההכר 4-2הדיאכרוניות להבהרת המוזרות בכ"ב  

ליצור  לתארו כאישיות איתנה ובכך  כדי    ,מואב   דלבין פח  ן בלקבי יץ  המחבר מעוניין לשים ח  :  חלופי

ללא    2לראשונה בכ"ב    ופיע מכמו בלעם בהמשך, גם את בלק אין צורך להציג, והוא    מתח בסיפור.

  תבוסת הרואה את    בלק  425., כעין קדימון מותח לסיפור הגדול והידוע במסורתציון תפקידו הפוליטי

צימוד הדמות  .  (4-3מואב )כ"ב  פעולות אלו מיוחסות ל  –  והצופה שחורותהאמורי, אך לא הוא הירא  

ת    באמצעות התוספת המאיימת לתיאור הקולקטיב המואבי החושש   "ּוָבָלק ֶבן ִצפֹור ֶמֶלְך ְלמֹוָאב ָבע 

ִהוא"    5מודע לבהילות שבמצב )כ"ב  "המשחית"  : כיצד יפעל בלק נגד ישראל?  המגביר את הציפייה 

  426(. 11)כ"ב  ומטכס עצה לגבור על אויב ייחודי זה חרף עדיפותוה"( נ  ]...[ ִה ה נ  "ִה 

ְלָאִכים": 5כ"ב  ח מ  ִיְשל  ; כ"א 14שליחת המלאכים בידי משה בפרקים הקודמים )כ' " מהדהד את ו 

החדשה    ת על הדמותדבר זה מבשר לקורא רעֹו  427(, שם הנמענים היו מלכים עוינים רבי עוצמה. 21

תואר נלווה, מחזק  הסבר או  אזכורו הפתאומי של בלעם בן בעור, ללא כל  המפציעה אל העלילה.  

,  אלמוניתטכניקה של בניית מתח סביב דמות    428. לקורא  ידועהלהיות  ה  דמותו אמור את ההשערה ש

ל שטיבה הולך ומתגלה בהמשך )" ָנָהר   ְפתֹוָרה ֲאֶשר ע  , אינה יכולה להסביר  "(ִלי  ָנא ָאָרה  ְלָכה ]...[    ה 

י המילים "קשה לראות במה עשויות לתרום  במסגרת הנחה כזו,    .בחירת המילים כאן  את   ֶאֶרץ ְבנ 

 
כי אף על פי שהיה למואב בעת    ]...[  בורתו,ואולי היה בלק גבור חיל נודע מאד במעשה תקפו וג כרמב"ן: "  424

ההיא מלך תקיף ואמיץ לבו בגבורים היה ירא וקץ מאד מפני בני ישראל, ולכך אמר יפתח: הטוב טוב אתה מבלק  
, הרואה  148-147" )תמוהה דעת אלן, משלים,  כי לא יפחיד את המלך רק במלך נורא מאד  , בן צפור מלך מואב

על פתרונה של רויאר,    39שם בלק ממד אירוני(. והשוו טענת רובקר, טקסט ומסורת,  בדברי יפתח זלזול ובפירוש  
 .  603וכן דברי בוהרר, התקבלות כפולה, 

( במיוחד מצביע על הנקיטה החשודה במואב ובבלק בנפרד. השימוש בפטרונים  16רובקר )טקסט ומסורת,    425

כדעת רויאר, פרשה,  בטקסט מקורי משוער    4אחרי כ"ב    2בפסוק זה מהווה ראיה נגד ההצעה למקם את כ"ב  
זו כוללת חזרה מגושמת, בלתי אופיינית למקרא, על פטרונים של מלך זר שהוזכר זה עתה. וראו   . הצעה43-40

מויר, מחקר,  36-34גם רופא, ספר בלעם,   (  442-439. מנגד, טענתו המאחדת של מויר )מחקר,  332-330; 
נה משכנעת )אם בכלל, לקטע מבנה כיאסטי פשוט(. בהמשך, משתוצג  אי   4-2בדבר עיצוב קונצנטרי של כ"ב  

.(, תהיה חשיבות לכך  8.4הזיקה הספרותית המאסיבית בין תחילת פרשת בלעם לסיפור שעבוד מצרים )סעיף  
 משמשים פרעה והעם המצרי בערבובייה.     22-8שגם בשמות א' 

. לעניין השימוש ב'הנה' כסמן של נקודת מבט אישית  240 ; מונזון, נופל וגלוי עיניים,254-255השוו לי, בלק,  426

. אפשר שייחוס הראייה לבלק דווקא, ולא למואב,  267-266; פולק, סיפור,  63-62ראו למשל ברלין, פואטיקה,  
משרת את הבניית דמותו בנראטיב כרשע שאינו מתעורר להכיר ביד האלוהית המובילה את בני ישראל. מבחינה  

יתרו    וישמע)"  1אמרי"( לשמות י"ח  לישראל    את כל אשר עשהבלק בן צפור    וירא)"   2את כ"ב  זו אפשר להשוות  
ישראל עמו"(, על דרך הניגוד: הצגתו החיובית של הנוכרי יתרו  ולמשה  ל אלהים    את כל אשר עשהחתן משה  

מסתמכת על כלילת המעורבות האלוהית ומגמתה בפסוק, ונמשכת ביחס חיובי כלפי ההצלחה הישראלית והצדק  
(. לעומת זאת, המלך הנוכרי בלק אינו רק שומע על הנעשה, אלא רואה ממש, ובכל  11-9המגולם בה )שמות י"ח  

 כיל לקשר את הניסיות שבניצחונות ה"עם יצא ממצרים" ליד האלוהית, ומתייצב כנגדם. זאת אינו מש
 . 248עמ'   – ביתר הרחבה בהצגת האנלוגיה לעימות עם אדום. וראו  135גרוסמן, גלוי ומוצפן,  427
. הוצע שהבנת פתורה כתעתיק מארמית "פתורא" )הפותר( צריכה להידחות על בסיס אי ההתאמה  3.1בסעיף    428

 " לתיאור אדם והבעייתיות במורפולוגיה של הצורה לאור תהליך היווצרה המשוער.      ַהָּנָהר  ֲאֶשר ַעלהצירוף "  של
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ּמֹו שרוי  אינו    הלהה ש רמיז  זוהי. לעומת זאת, אם בלעם היה מקלל שכיר ידוע,  לעיצוב הסיפור"  ע 

בבי מלכים,תמיד  במסעות  תדיר  עושה  אלא  מזה:אולי  ו,  לקוחותיו  תו,    המקורי שמוצאו    חשוב 

במסופוטמיה; הפותרים"  ל  מ"עיר  המחבר  כנראה  מכוון  ונורט  –  הדגישבכך  הרמב"ן    –   כדעת 

הנקודה השנייה   429. "מחריב בן מחריב"גם כפי שהוא, אולי, "פותר מארץ הפותרים",   שבלעם הוא

מודעו משקף  הוא  כלל:  מיותר  אינו  בנה"מ  לכאורה  ה"מיותר"  שהביטוי  לבעיית    תממחישה 

מעין "עצם"   –  ה להענֶ ומ   )מסיבות שתתבררנה בהמשך(  סביב מוצא בלעםהמחבר    יוצרשהעמימות  

  ר תֹופְ בחזרה ל.  מטרות הספרותיות של הרצאת הדבריםתוך קידום ה ביוגרפית המושלכת לקורא,  

לצורך  לא  ננקט  נראה שו   ,במקראשאינו חוזר  זהו מקום עלּום    ,לאו  ם אבין    Pitru  היאבין אם    –

הגאוגרף היווני  ועוד,    430. הנלווה המנטי  ו , אלא בעיקר מפאת מטענאבחנה היסטוריוגרפית יבשה

משלהםמעיד  סטראבו   בערים  להתקבץ  נטו  הבבליים  ש  –   שהחכמים  ששכנו    המנטיקניםוידוע 

ציון מולדת    431ו מומחים גדולים מעמיתיהם שחיו בסביבה לא עירונית. נחשבבמרכזים עירוניים  

גם מצד עצם הריחוק הגאוגרפי ממואב   להראות כמה טרח בלק להשיגו, מפאת    – בלעם מוסיף 

  432. הצלחתו ופרסומו

י". אם העניין מובן מאליו,  ה לִ ָר תגמול עבור המלאכה "אָ ב אינו מציין במפורש  מלך מוא   :6כ"ב  

ֲאֶשר ָתֹאר י  המתבטא בדברי בלק "כִ   ,של בלעם  פרסומוהרי זה מפאת   ְך ְמֹבָרְך ו  ת ֲאֶשר ְתָבר  ְעִתי א  ָיד 

 
המקיימים אף   171-172סיני, פשוטו של מקרא, -וטור  226-227אייספלדט, חיבור,  והשוו .46עמ' לעיל, ראו  429

-ו   ,NASB, NJPSמונה את    59ה"ש   45ה תרגומים חדשים )לייטון, מוצא,  כמב הם את הביטוי, כעמדה המקובלת  

NIV ק, שנאלץ  קצת בדומה פירש הריב"ש, התולה ביטוי זה בנואשות בל (.114-112את גרוס, ניתוח,  מציין , וכן

( סבורים שעיקר הנקודה ב"אשר על  253לבקש רפואה למכתו במרחק. עוד ברוח זו, קניארים וקואטס )במדבר, 
הנהר" להעיד על מקום רחוק, ולא להשיג זיהוי גאוגרפי מדויק. לעניין מסופוטמיה כמקום הקוסמים ראו גם קלרק,  

ארצות שונות משתלבת היטב עם העדויות  . האפשרות שמתוקף משלח ידו מבלה בלעם זמן רב ב138קרע,  
 (.  22, יהושע י"ג 8, ל"א 7הסותרות בדבר מקום מושבו בנוסח הסופי )כ"ג 

הוחמץ  במקור, שכזה  על משחק מילים מכוון    יםצביעאכן משעדי הנוסח  סבור  (  74-75  , רובקר )טקסט ומסורת  430

לרמז לעניין פתרון חלומות באמצעות שם  הייתה  תכליתו  בתרגום היווני )שאינו משקף הבנה של ה"א הכיוון( ו
. אם המטען הנלווה אכן מכוון,  300דברים,  -והשוו מנגד קייל, ויקראהעיר. אמנם, אין לצאת ידי ספק בעניין זה.  

ביוגרפי ממשי של מולדת   זיהוי  איזה  ובעונה אחת לשקף  נועדה בעת  להניח שנקיטת השם הזה  קשה מאוד 
וה הוא הוא העיקר ואילו שם המקום נבחר, ואולי אף הותאם, בכפוף לצורך זה. מנקודת מבט  בלעם. המטען הנלו 

אינו הכרחי, אך גם לא נשלל לגמרי מחמת בעיית התעתיק המצופה *ֶפֶתר )אפעל, פתור,    Pitruזו, הזיהוי עם  

לראיה למשל    – יפית  (. סגוליזציה היא תהליך דיאכרוני רוחבי, ואינה חייבת להתרחש בטרנסליטרציה ספצ638
מּו "  ַגשְׁ (. מותר להניח שהוספת ה"א הכיוון ורצון המחבר להבליט את המטען הנלווה יכלו להוביל  6" )נחמיה ו'  וְׁ

רּו. לחלופין, ייתכן חילוף עיצורים ו' ור' בטעות מעתיק או בתיקון מכוון   לצורה המופיעה בנה"מ, תחת תעתיק כ*ִפתְׁ
 מזוהה, וגם חריגה מורפולוגית בעברית(.             )התיבה פתרו עשויה להיות בלתי

)אמנם, יש להתייחס לעדותו בזהירות רבה; הגאוגרף    300דברים,  -דברי סטראבו מובאים אצל קייל, ויקרא  431

היווני חי מאות שנים אחרי התקופה הנדונה(. לעניין המוניטין של מנטיקנים עירונייים ראו אופנהיים, מסופוטמיה,  
כי ציפיות בלק בעניין הקללה אינן תואמות את מידת  114אצל מור, מסורות,    המובא   208 וטוען  . מור מוסיף 

, והבדלי ציפיות אלו  (āšipu)הבליטות הנמוכה יחסית של תפקיד ה'מקלל' בתוך רפרטואר התפקידים של מגרש  

יקן עירוני בעל שם. מכל מקום,  טיפוסיים למפגש בין מלך היושב באזור ספר, ואינו בקי בענייני דת וקסם, לבין מנט
דומה כי הבחנתו של מור אינה נושאת חשיבות גדולה לעיצוב הטקסט, שכן קשה להניח שמידע זה יהיה זמין  

 לקורא, וממילא לא סביר שהמחבר ייעזר בו לשם עיצוב הטקסט. 
 ת בלעם. , מבחינה במגמת המחבר להעצים א 88-89תנ"ך היידוק על אתר. גם קירובה, גלוי עינים,   432
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המוניטין  ו   )פתור(   בלעם  םשליחת השליחים למרחק, ציון מקואך  ,  חנופה גם    יש   בדברים   433". יּוָאר

ההבטחות מצד הפיתויים ותפיחת  הדבר זוכה לאישוש עם    434בדבריו. מעלים שבלק אכן מאמין  שלו  

   .(28-27; 14-13)כ"ג  אמון שהוא נותן בבלעם חרף כשלונותיומשתקף גם בו  ,(17; 15)כ"ב  המלך 

ְך ְמֹבָרְך"  לכאורה המילים אפשר היה    435לבלעם כדי לברך? קורא  בלק  האם    .ות" מיותר ֲאֶשר ְתָבר 

הביטוי  שלים  אלמלא ה   ,לשער שהצירוף נועד להכשיר את כוחן של ברכות בלעם שבהמשך ותו לא

ֶלְלָך ָאֹארבלק להבטחת ה' לאברהם )" בין דברי  סימטריניגוד  ֲאָבְרָכה ְמָבְרֶכיָך ּוְמק  ", בראשית י"ב  ו 

3).436  "( המלא  מבטחו  את  בלק  נותן  קללתו  שבכוח  ְעִתי בלעם,  זָיד  את  לקלל  כעת  אמור  רע  "(, 

ה   אברהם. אלו  בעלילה  יראשהמקור  ה  ןמילים  ברכה  להיווצרות המתח  של  הצימוד  בכדי  ולא   ,

שמבעד לדברי בלק חש בהעדרו של אלוהים  הקורא העברי,    437.וקללה צץ ומופיע שוב ושוב בהמשך

ל פניו. מנגד, בטחונו  , מצפה בכליון עיניים לראות כיצד יוכח רשע זה עמואב  של מלך  בתפיסת עולמו

המפורסם  בלק  של   המנטיקן  של  בכוחותיו  הגלום  האתגר  את  הסיפור  חזית  אל  דוחף  בבלעם 

באופן קונקרטי יותר,  .  של הטקסט  כללי  , בבחינת נושא תאולוגיה'  ו המוחלטת שללתפיסת אדנות 

  – חוויית הקריאה דריכות    לא  ההבטחה משרבבשל    לסתירה ישירההרעיון שבלעם יהווה אמצעי  

 לסיפור.    , עוד טרם הפציעה דמותוביחס לבלעם –אף ניצנים של עוינות ו

העלילה. אפשר היה    קידוםל  ניכר גודש מידע שלכאורה אינו נחוץכאן ובפסוקים הבאים    :7כ"ב  

ויא *להמשיך כאן מיד:   לילה  אלי".    מר בלעם"ויבא אלהים אל בלעם  התיאור  מלך מואב שלח 

 
מרחיב בהצגתו את נפלאות בלעם    (264-265,  1ון )חיי משה  . פיל39מדיני,  - השוו שפינוזה, מאמר תאולוגי  433

הידוע:    ἀνὴρ δ´ ἦν κατ´ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἐπὶ μαντείᾳ περιβόητος Μεσοποταμίαν οἰκῶν, ὃςושמו 
ἅπαντα μὲν ἐμεμύητο τὰ μαντικῆς εἴδη, οἰωνοσκοπίαν δ´ ἐν τοῖς μάλιστα συγκεκροτηκὼς ἐθαυμάζετο, 
πολλοῖς καὶ πολλάκις ἐπιδειξάμενος ἄπιστα καὶ μεγάλα. 265 προεῖπε γὰρ τοῖς μὲν ἐπομβρίας θέρους 
ἀκμάζοντος, τοῖς δ´ αὐχμόν τε καὶ φλογμὸν ἐν μέσῳ χειμῶνι, τοῖς δ´ ἐξ εὐετηρίας ἀφορίαν καὶ ἔμπαλιν 
ἐκ λιμοῦ φοράν, ἐνίοις δὲ πλημμύρας ποταμῶν καὶ κενώσεις καὶ θεραπείας λοιμικῶν νοσημάτων καὶ 
ἄλλων μυρίων, ὧν ἕκαστον ὁ προθεσπίζειν δοκῶν ὀνομαστότατος ἦν ἐπὶ μέγα εὐκλείας προερχόμενος 

διὰ τὴν ἐπιβαίνουσιν ἀεὶ καὶ φθάνουσαν πανταχόσε φήμην.   –  ( "  שנודע    נהרים איש  בארם היה  בימים ההם

לעתים ידע  ,  דברים אשר תצלנה אזנים משמוע,  היה בקיא בכשפים ובנפלאות קסמים, ו לתהילה בעסקי כשפים
חזה שפע ושבעת לחם במקום  , או  ענבים  בימי בציר  התקיים דברו לבוא היובש, ולחזות את עתות הגשמים  קיץב

התנבא  ,  דבר לא נסתר ממנו,  יעברו על גדותיו  רופה מי הנה   מפלי נחל יחדלו, שם  מצוקת רעב  –אחר  , ובאחד
 "(.  כזבים, הייתה הולכת ונודעת ברבים- וחכמתו, חכמת, על רעה כטובה

 (. 114כך אוריגנס )מובא אצל קאליש, משלי בלעם,   434
כבר התקשה בכך הנצי"ב )על אתר(, ותרץ מה שתרץ. אפשרית אולי דעת ר' עובדיה ספורנו: בלק אמר זאת   435

 בלעם, להורות שלא חשב אותו למזיק בלבד".    "לכבודו של
מבחינת    –בהמשך מקבל הביטוי בדיעבד את מלוא משמעותו האירונית: בלעם מברך את העם, וברכה זו    436

-334(. שמידט )ממנחש לנביא,  6ה"ש    482שרירה וקיימת )ראו פיסק, קדמוניות,    –בלק, אך כנראה גם בכלל  

, אך שלא כוון סטרס ופרידמן, נראה שהוא רואה כאן  6bובמדבר כ"ב    3  ( אף הוא מקשר בין בראשית י"ב333

. הרעיון אפשרי, אך הואיל  8נענה בכ"ד    6bיותר מדמיון פרי שייכות סגנונית לאותו מקור. שמידט אף סבור שכ"ב  

 .  6בכ"ב  , אין בו כדי להסביר את אזכור הברכה  29מכוון באופן מובהק יותר לביטוי הדומה בבראשית כ"ז    8וכ"ד  
( המסר העיקרי של הפרשה הוא הפרכת  9. לדעת אלטר )בלעם והאתון,  9-10; כ"ד  25;  20;  11השוו כ"ג    437

( חשה בחשיבות אמירת  241-240הרעיון הזה. ה' לבדו הוא מקור הברכות והקללות. מונזון )נופל וגלוי עיניים,  
 בלעם זוהי ההתחלה שאחריה הולך הכול.    בלק, אך לא עד תום: כפי שנראה בהמשך, במונחים של שיפוט דמות
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המפורט של השליחים, הגעתם, תגובתו הראשונית של בלעם והמשך הדינמיקה בינו לבין ה' מספק  

,  יחסיו עם ה'ומרקם    האישיאופיו    וכן להבנת הצדדים הטיפוסיים בדמות בלעם,  וספים  עוגנים נ

במקרא ייחודי  אולי  האריכותשהוא  לכך,  מעבר  מת    .  של    עצםאת    קפתהמפתיעה  חשיבותם 

פסוקים אלו  מפרספקטיבה של הערכת הדמות,    438. והנושאים הללו להבנת המשך העלילה לאשור

את  ]המספר, א.ג.[  סר  מֹו  ]...[מונזון, כי "באמצעות המיקוד ממנו    הבחנתה שלבמיוחד את   הולמים

 439בלק". המתרחש, ניתן לשחזר את עמדתו ]...[ ולעמת אותה מול נקודות התצפית של בלעם ושל  

רגישּו מחייבת  זו  שחזור  שבהם    רבהת  מלאכת  במקרא,  דיווח  אירועי  של  המסירה  לטכניקת 

"הוריאציות עשויות לכלול החלפה של מושג אחד באחר, תוספת או השמטה, שינוי בסדר המונחים  

או שינוי בתחביר. יש מהחילופים הללו המהווים תוצאה של מעשה הונאה מכוון מצד הדמויות, או  

הקורא נדחף ל"קשב מרבי    מן הבחינה הזו,   440. פים את צרכיהן הפסיכולוגיים או הרטוריים"משק

 441ולמעורבות עילאית, עד כי העולם הפנימי המוסתר יואר באור מלא".

י ִמְדָין ּוְקָסִמים ְבָיָדםהמילים " י מֹוָאב ְוִזְקנ  המתהווה מבחינת האדרת    את האפקט  ממשיכות  "ִזְקנ 

ְלָאִכיםפירוט זה של " דמות בלעם.   ח מ  ִיְשל  ( מגלה משלחת ראשונית מרשימה של ראשי  5" )כ"ב  ו 

לצורך העברת מסר  .  ו של המנטיקן בעיני בלק, ומעיד על רום מעלת טים, נציגי קואליציה לוחמתשב

ות  חשיבציון    ;הםנכבדים בכיתות רגליעם  -להטריח זקני   , ולאשליח סתםפשוטה די היה לשלוח  

רגילההשליחים   תופעה  ל  442.אינו  ְבָיָדם "אשר  של    ,"ְקָסִמים  מיומנותם  על  נסב  הביטוי  אם  בין 

ם,  באים מצוידים וערוכינכבדים אלה  ש  , ברימקדמה לתשלום  –וכך סביר    –פירושו    או  השליחים

ָיֹבאּו ֶאל"שבתיאור כניסתם  הקל    גם הייתוראולי    443. כיאה לפגישה עם מקצוען בעל שם   "ִבְלָעם   ו 

 טקסי: אין זה אדם שמופיעים ומדברים לפניו סתם כך.  נופך אצילמ ('וילכו וידברו')במקום 

עם זאת, אין להתעלם  .  הערכת בלעםלניטרלי  די  כל זה עשוי להיתפס כחומר  בעיניים מודרניות,  

גדלות  ש  מכך של  הסמנטי  אדם - ורוםהשדה  לבני  מתייחס  כשהוא  בבמקרא  מעלה,  כרוך  אופן  , 

 
  – כידוע, אפיון סציני כרוך בהצללה של הפרטים הפחות חשובים מבחינת המחבר והבלטה של המידע הנחוץ    438

. טכניקה סיפורית זו מעודדת ייחוס חשיבות  200-199, נקודת תצפית,  ; לנסר13-11רבך, מימזיס,  א למשל אוראו  
 (. 63לדקויות הנראטיב ולחספוסים באופן המסירה ומאפשרת הבלטה של קונפליקטים )ליכט, סיפור, 

( עומד על חשיבותו המיוחדת של הדיווח להבנת  410-411. גם מויר )מחקר,  240מונזון, נופל וגלוי עיניים,    439

 ועלות בתחילת במדבר כ"ב.     הנפשות הפ
. דבריה מתמצתים את עמדת שטרנברג, המוצעת ביתר הרחבה במאמרו  77-79, וכן  71ברלין, פואטיקה,    440

( על חשיבות הדיאלוג בכלל ככלי להערכת דמות במקרא: "המקרא,  312)חזרות(, וכדברי בארילקו )דרך הרוח,  
ומוסר   ובתאורים, מתעכב  ניכר האדם. בהם  -לנו במפורט את הדושהוא קצרן וממעט במלים  שיחים, כי בהם 

 מתבטאת צדקתו או חטאו".    
 ( על המנגנונים העקיפים המכוננים את עיצוב הדמויות בעקדת יצחק יאים גם לענייננו.  287דבר פולק )סיפור,    441
 .  9; מל"ב י"ט 72; ט'  14-15, 1; מל"א ה' 5; שמ"א כ"ה 6,  3; יהושע י' 14-24, 4השוו למשל בראשית ל"ב  442
. בהתחשב בבמדבר    416; ון סטרס, חיי משה,  9והשוו למשל אלטר, בלעם והאתון,    ,לעיל  46-47עמ'  ראו    443

כ"ג    5כ"ב   , לא קל לאמץ את טענת מילגרום כי "קסמים" לא היו עילה להערכה שלילית בעיניים  23ובמיוחד 
 ין.  דאוטרונומיים. מגמתיות הכתוב ניכרת לע-עבריות משום שקוסמים היו אנשי חצר לגיטימיים בחוגים פרה
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ב גאוותנות  אסוציאציהראשוני  של  פסיכולוגישלילית  היגיון  מאחורי    ניצבה  אופייני  .  כמדומה 

לבני    גדולה וכבוד הניתניםהאלוהי של    וא אי ההכרה של האיש הנכבד במקורבמקרא ה   תביעה זו

וכפיות טובה  עלבון  משום    , שהרי יש בכךבתפיסה המקראית מסלול התרחשות זה רגיל וצפוי    אדם.

 : 17-14ח'   ,12-10בדברים ו' מדויק ב ובעמ הרעיוןלאלוהים. 

ע  ֱאֹלֶהיָך ֶאל  'ְוָהָיה ִכי ְיִביֲאָך ה"        ָלֶתת ָלְך  ָעִרים ְגֹדֹלת ְוֹטֹבת ֲאֶשר לֹא]...[    ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִנְשב 

ָכלָבִניָת   ִאים  ְמל  לֹא  ּוָבִתים  ֲאֶשר  אָת    טּוב  לֹא  ]...[ִמל  ֲאֶשר  יִתים  ְוז  ְלָת    ְכָרִמים  ְוָאכ  ָנָטְעָת 

ח ֶאת  ְוָשָבְעָת ִהָשֶמר ְלָך ֶפן ל ְוָשָבְעָת ּוָבִתים ֹטִבים ִתְבֶנה ְוָיָשְבתָ   ֶפןה' ]...[    ִתְשכ  ְוָרם ]...[    תֹאכ 

ְחָת ֶאתְלָבֶבָך ְושָ  ְרָת ִבְלָבֶבָך ֹכִחי ְוֹעֶצם ָיִדי ָעָשה ִלי ֶאת]...[  ֱאֹלֶהיָך ה'  כ  ֶזה ְוָאמ  ִיל ה  ח   " ה 

דניאל ד'  , למשל בגם על זרים  במקראשת  עצמו, המּו  יון לרע  ההקשר העברי המסוים אינו הכרחי

זו עשויה להסביר מדוע    444. 28-29 מילים  המטען הנלווה של  בנוגע לבני אדם  אסוציאציה רווחת 

עשויות    מילים אלו  , שהרי זוהי בררת המחדלנראה ש  . שלילי  תדיר  ת הואשל נכבדּו  סמנטיה  שדההמ

ם ָעִני תֹוִשיע    ְוֶאת"  :למשל.  גם ללא סיוע מפורש מההקשר  ייםים שליל תארלהופיע במקום   יֶניָך  ע  ְוע 

ל ְשִפיל  ע  ת  כ"ב    "ָרִמים  " (28)שמ"ב  ִיְשָפלּו;  ְגֹבִהים  ְוה  ְגדּוִעים  קֹוָמה  ה  י  י'    " ְוָרמ  "ה'  33)ישעיהו   ;)

ל ְגאֹון ָכל ְצָבאֹות ְיָעָצּה ל  ל ָכל ְלח  י ְצִבי ְלָהק  ד  י(; "9" )ישעיהו כ"ג ָאֶרץ ִנְכב  י כִ  ִלְפנ  ָשלֹון  ֶשֶבר ָגאֹון ְוִלְפנ 

ּה רּוח   ב  "זדון"    או  מילים אלו ב"רשע"  החלפת  .(18" )משלי ט"ז  ֹגב  שלמות  דיוק ובהייתה פוגעת 

חטיבות טקסט    445. יםעש ר  פורענויות באות על  –   שמרהספרותית של האמירות, אך הגיונן היה נ

נפוצה   לפעולותגאוותנות כמניע וככלל  ,תרבותי זה-סמנטי זקאל ל"א, משקפות צומתשלמות, כיח

  446במקרא.

, שתדיר מצדםבהקשר מפורש של גילויי גאווה    רובעוינותו של המקרא לבעלי מעמד רם מובעת ל

; צפניה ג'  6; ט"ז  11; ישעיהו י"ג  3; שמ"א ב'  20נלווים להם חטאים אחרים )למשל בדברים י"ז  

בצדק    בענייננו,  (.19-18ט"ז,  ;  25; משלי ט"ו  2; צ"ד  6; ע"ה  12; ל"ו  19; ל"א  10; תהלים י"ז  11

בלעם טרם הופיע בעלילה, וממילא אינו נמנה בגדר זה. שמא לא יזדהה עם יחס בלק    –יטען הטוען  

 
. בהקשר העברי המוטיב של הזחת טובת האל מתבטא גם בייחוסים חיצוניים לעמים זרים  12השוו דה"א כ"ט    444

 (.21)במיוחד  35-6; יחזקאל ט"ז  14-3; הושע ב' 18-10ולעבודה זרה, כמתואר למשל בדברים ל"ב 
עתים שהשדה הסמנטי של  . בהקשרים צבאיים נראה ל24; יחזקאל י"ז  5; כ"ג  17,  11ראו עוד ישעיהו ב'    445

-53; נ"א  16; ירמיהו מ"ט  52; דברים כ"ח  22-21גאווה נקשר ביתרון גובה כנכס אסטרטגי, למשל במדבר כ"ד  
. כבר ניטשה הצביע על תופעה דומה של קונוטציה מוסרית שנקשרה, מסיבות תרבותיות,  4; עובדיה א'  58,  52

 .   236-233, מעבר לטוב ולרוע, המסוימת בלטינית וביוונית. ראו ניטשבבעלי תכונה 
 .  348-350. סקירה רחבה מצויה אצל קלרמן, גאווה, 288פולק, סיפור,   446
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אליו באופן שיטיל בו דופי? יתרה מזו, אישים אחדים במקרא זוכים לגדולה וכבוד דווקא בהיותם  

  447במיוחד האבות, יוסף ושלמה המלך.  –ענוים וצדיקים 

אם קיים    יש לבחון  בקורא  עוררל  לויי הכבוד כלפי בלעםגי  נועדו )אם בכלל(  להבין איזו תחושה    כדי

להפוך פיה    רקע חיובי שעשוי  כבמקרה של האבות,    –  את בררת המחדל הסמנטית השליליתעל 

לגדולה.   הזוכים  צדיקים מקראיים  ושאר  בחיובשלמה  להשיב  נקודות האחיזה  .  לפי שעה קשה 

תיאור זה  מבעד ל  ציעה עצמה בעדינותהמת הזד היהיר  מ  כ  ְס   וך.בכיוון ההפ   בטקסט עד כה פועלות

,  בעימות ישיר  "הקוסמים  ארץמ"  שכיר החרבהמעמידה את    ,חנופת בלקל מצטרפת בצורה חלקה  

אלו נופלים על מצע האטימולוגיה העממית של השם  עם המגמה האלוהית;    עקרוני ומעשי כאחד,

  קשה ,  , טרם הופעתו של בלעם בטקסטבשלב זה  מכל מקום  ודמיונו בצורה ובמשמעות לשם בלק.

   להכריע אם נימה דקיקה כזו אכן נשזרה בסיפור במכּוָון לצרכי הערכה.

חט  :8  כ"ב הפסוק  ופהבקריאה  מהקשרו   של  נקודה  תמתבלט  במנותק  .  בבלעם   תחיובי  מיד 

ר" ב  ֲאֶשר ְיד  ֲהִשֹבִתי ֶאְתֶכם ָדָבר כ  ומקיים עמו שיג ושיח,   שה' נמצא בתמונת עולמו  פירושו  י"לָ ה' א    ו 

  ם פוגםהצורך בהתגלות לילית אמנ  448.ואינו פועל על דעת עצמו  וץ בשבלעם נועָ   ולא זאת בלבד אלא 

לעמעם כליל  אין בכך כדי    אבל  שהרי נביאי ישראל נקרים ביום,,  העולה מהקשר עם ה'ברושם    קצת

זרים אחרים הזוכים    449. של נבואת בלעם, התלויה לכאורה גם בו וברצונו  את ההתרשמות מאופייה

צדם, וניכר  בהפתעה ברצון ה', ללא הכנה מ  ( נקרים24; ל"א  7-3; כ'  13-7)בראשית ט"ז  להתגלות  

נוכרי יחידה במינה  - , בלעם הוא דמותשל מדרגת החיבור לאל מבחינה זו .שאינם רגילים בהתגלות

, שהרי היא  בןהעברים, נקודה זו תּו  אפילו בקרב  נודעכוחות  -אם אכן היה בלעם בעל  450במקרא.

ב בלעם  מסוגל    : כיצד6מדברי בלק בכ"ב  אתגר התאולוגי העולה  פותחת את העיסוק המתבקש 

פעולות   ישראל?!מופלגות  יות  מנטלפעול  מאלוהי  כוח  לשאוב  המחקים    מבלי  החרטומים,  גם 

מבטא  נראה שהכתּוב    (.15-12מהרה )שמות ח'  תם עד  אל, מודים במוגבלו-יבלהטיהם אי אילו מופת  

מיוחדת לה'  םלהסבירן  אי,  חריגיםכה  ת בלעם  פעלֹומאם  ש  את השקפת המחבר, בזיקה    .אלא 

 .   המשך הפרשהמ  הא ניתנת לפענוחי תאול   –כך אמור הקורא להבין  – זיקה זו 

 
 .  14ה'  -  9; מל"א ג' 39-45; מ"א 43; ל' 12-14ראו למשל בראשית כ"ו  447
קשר עם האל לצורך העלאת המקח נפסל בפסוק הבא )ראו הדיון בדעת רש"ר  -הרעיון של התרברבות  448 שווא בְׁ

לקמן(. התעלמותו הבוטה של בלק ממעורבות האל עד המשל השני אף היא עדות להעדר    9הירש בניתוח כ"ב  
 הטעם שבאזכור ה' כאן, אלמלא דיבר בלעם אמת: מדוע עליו להניח שבלק מכיר ומחשיב אלוהות זו דווקא?  

ערב, וכדומה(. אין דרך    אין לטעון שבלעם נפקד בלילה מסיבות פרוזאיות )כגון שהשליחים הגיעו רק לעת  449

 המקרא להתעכב על פרטים מיותרים כאלה סתם כך, והיפקדות לילית היא מוטיב חוזר אצל נוכרים במקרא.   
 .  20-21; דה"ב ל"ה 22-25השוו גם מל"ב י"ח   450
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הערכה העולה מתיאור דמותו  לאור ה   מקרבתו של בלעם לה'הרושם החיובי    כיצד אמור להתקבל

אווירה הכללית  לת בסתירה גם  עומדקרבת בלעם לה'  ש  ראשית יובחן  ?מסויגתדי  , שנראית  עד כה

להשרות עצמו    פסוק  שאמור  הקדוםעל  זה  העברי  הלההקורא  ה  .  המגמה  ודאי  על  בתיעוב  ביט 

ְיָלהשלשמה נתכנסו ובאו שרי מואב, והביטויים " ל  י" ו"ִלינּו ֹפה ה  י ְשבּו ָשר  " מדיפים  ִבְלָעם  מֹוָאב ִעם  ו 

עולה בזיכרון יחסו הצונן של  הזהו מנהג ראוי לנביא ה'?   .בין בלעם לאויבי ישראל  ח של אחווהניחו

-14)מל"ב ג'    מלך יהודה ומלך אדום  לצדאלישע למלך ישראל החוטא יהורם, בבואו להיוועץ בו  

יֹאֶמר ֱאִליָשע ֶאל(13 ה  : "ו  ל מ  ְך ֶאל  ֶמֶלְך ִיְשָרא  י ָאִביָך ְוֶאל  ִלי ָוָלְך ל  יֹאֶמר לֹו ֶמֶלְך    ְנִביא  י ִאֶּמָך ו  ְנִביא 

ל ִכי ל א  ת אֹוָתם ְבי ד  ה'ָקָרא    ִיְשָרא  ֶלה ָלת  ְּמָלִכים ָהא  י  ִלְשֹלֶשת ה  יֹאֶמר ֱאִליָשע ח  ְצָבאֹות    ה'  מֹוָאב ו 

ֶמֶלְך ְיהֹוָשָפט  י  ְפנ  י  ִכי לּול  ְלָפָניו  ְדִתי  א ִאם  ֲאֶשר ָעמ  ֲאִני ֹנש  ְוִאם א    ְיהּוָדה  ֶליָך  בעצם    .ֶאְרֶאָך"  ִביט א 

נביא    אין הוא   עומדת לו חזקת החפות;בינתים  בלעם, שהרי    רשיע את אין כדי לה אמנם  ההיוועדות  

ידיעות כאלה אצל    ם . קיו'הכתוב לא מוסר דבר על ידיעותיו בעניין ישראל ובריתם עם הו  ,עברי

,  פועל בתום לב  בלעםאפשר ש  אך לא ודאית.  סבירהא הנחה  ומנטיקן רם דרג העומד בקשר עם ה' ה

  עברי   הל ק  ,ובכל זאת  ? ולמנוע מהם הכנסת אורחים  לו אמדוע עליו לנהוג ריחוק מזרים    , ואם כך

של בלק    יםהמטריד  דבריו העדר התגובה ל  במיוחד צורם   .תוארש בנוח עם המוחל  יכללא  קדום  

ְך  " ת ֲאֶשר ְתָבר  ְעִתי א  ֲאֶשר ָתֹאר יּוָארָיד  כצעד קר במסגרת משא    היאלמות בעניין זה נכונה  ."ְמֹבָרְך ו 

הפקעת כוח הברכה והקללה מהאל וייחוסו לו   המחריש כך נוכח אמתקשה לדמות נביא  , אך ומתן

ְשלֹום    ִבְלָעָדי ֱאֹלִהים י ֲעֶנה ֶאתבדבר יוסף "די להיזכר  כדי לחוש בקושי שבשתיקת בלעם    451עצמו. 

ְרֹעה ו  הריה  ,קר שבדברי בלקלשֶ בלעם  אם מודע    452.(26-28או בהצהרתו הדומה של דניאל )ב'    , "פ 

שותק כי   הוא אם    453.רדיפת כבודחמדת ממון והאל מתוך   וחל על עלבונו של ממשטה במלך מואב ו

כמשה,    אישיםהיפוכם של    –ושוב    ,בעל גאווה מאוס  הריהו   בראי המקרא   ,בלקכדעת    עצמודעתו על  

   454.תנותםענוומדגיש את   ואחרים, שהמקראירמיהו ,  שאול, דוד, עמוס

 
  . לטענותיו כתובת  מקור טובותיו ו רואה בו  שבכמה מקומות  מופת עיקרי בהקשר הזה מצוי בתגובות משה לעם,    451

זקוביץ'    (. 15ישעיהו י'  . והשוו  6י"ז    –  28; במדבר ט"ז  9-6; ט"ז  26-22שמות ט"ו  משה מתנער מכך )למשל  
( סבר כי בעובדה שהמשלחת הראשונה שבה בידיים ריקות יש כדי להעמיד את בלק על  123)שלושה וארבעה,  

ה זו, אבל מרחק הזמן בין דברי בלק אלו לבין  תומך בטענ  13טעותו בעניין ייחוס הכוח למנטיקן. דבר בלעם בכ"ב  
 תשובת בלעם, עם היותה עקיפה ומעידה דווקא על רצונו של בלעם להצטרף, מקשים מאוד לפרש כך.      

נּו ָמה" )ט"ז    452 ַנחְׁ לו ישנה קולא, שכן הדמויות האנושיות  7-8ראויים לציון גם דברי משה "וְׁ (. אמנם בסיפור ַהֹשְׁ

ואולם תביעה זו נובעת גם היא ממעמד עליון של    –זוכות לכבוד אלא מהוות מושא לתביעה  )משה ואהרן( אינן  
 . 28הנהגה ויכולת המיוחסים להן. השוו גם במדבר ט"ז 

קשה לחשוב על מניע אפשרי אחר, מעבר לתאוות בצע, שבגינו ירצה בלעם להיעתר למשלחת בלק )ראו    453

(. סביר להניח שמקורות חז"ל המייחסים לבלעם שנאת ישראל  34; שנק, קוהרנטיות, 138למשל דילמן, פירוש,  
 .  16; 8כ"ד, במיוחד במדבר ל"א -מתבססים על פסוקים מחוץ לבמדבר כ"ב

;  14-15; עמוס ז'  6-7; ירמיהו א'  5; ישעיהו ו'  17; שמ"א ט"ו  3; במדבר י"ב  7-8;  ט"ז  13ד'    -   11שמות ג'    454

 . 275. וראו למשל אורבך, דרשות, 7דה"א י"ז  
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השלי בלעם  ההארה  דמות  על  שלית  העובדה  בשל  מתוקפה  מאבדת  בלעם  אינה  עם  מדבר  בלק 

כפי שאכן  ברים לבלעם,  שינוי באופן העברת הד  שלאפשרות    מעלהאמנם    ךתיווה.  באמצעים עקיפים

או  בלעם,  לאזני    חנופת בלק לא הגיעהש  תכןיי   ולפי זה  ,(13)לעומת כ"ב    14בכ"ב  ם  ורה בדיווחק

י  "  משמעות ההיגד בפשטות,    אבל  455. ולכן לא זכתה לתגובה  תונה מ  גרסההגיעה ב ָליו ִדְבר  ְברּו א  ְיד  ו 

סבירה, שכן חלק לה    השמטת חנופת בלק לא  456ם. שהדברים הועברו לבלעם כהוויית  הוא"  ָבָלק

ובפנייה לנוכח מותיר רושם של מסר אישי    בגוף יחיד מדבר   גם ניסוחּה .  בדרכי שכנוע במשא ומתן

אם דיווחם של השליחים עשוי להיות שונה מדברי בלק המקוריים,    ,לבסוף   .הטעון ציטוט מדויק

ד  מ  לָ   שכן אין הקורא  (,11-10כ"ב  בתשובה לשאלת האל )  בפי בלעםאת פירוט דברי בלק    תרי  הדבר יְ 

עמלו של  משמעות הדבר ש  .(6-5)כ"ב    ו לדיבור המקורישוות לה  יכולתבלי  ולא כלום מדיווח זה  

  על הסף.רעיון כזה דחות ל מותר .לריקהיה   12-4המחבר בפירוט מהלך העניינים בכ"ב 

עם קרבתו   קרבת בלעם לה' מתיישבתהראשונית, בגרסה מעודכנת: כיצד  הקושייה ובכן, הנה שוב

ישראל,   לה'(,  עם  לאויבי  בעלבון  )הכרוכה  בלק  מחנופת  הצורמת  עם  ו  ומקצועעם  התעלמותו 

 : כאן על תודעת הקורא ותנאבק  ותפרשני  תי אפשרויותש המטענים הבעייתיים הכרוכים בשמו?

השהיית  של בלעם תוך    (אולי אף גאוותנותוו )דבקות בתיאוריה המסתמנת בדבר אופיו המפוקפק  (  1

בעבר מוניטין    זיקתו של בלעם לה' היא שהנחילה לו.  לגבי המתח בינם לבין קרבתו לה'  השיפוט

ייתכנכבירים,   נוספים. אך להבנת  נתונים  כי    457ותה באדם שכמוהו דרושים  לעת עתה, די להבין 

ֲהִשֹבִתי  "לראות באולי  ניתן    קריאה כזו,ב   .ה'ת ב מוניטין כבירים כאלו אפשריים רק הודות לתלּו ו 

ר ב  ֲאֶשר ְיד  באמצעות    .תכסיס לצורך העלאת המקחריח של    פהמדיאמירה ה  י"לָ ה' א    ֶאְתֶכם ָדָבר כ 

מ מתרשם  שאינו  לשליחים  משדר  בלעם  זו  ו  הזמנתאמתלה  לזכות  ש בלק  יותר  קשה  לעמול  יש 

יכול    .בשירותיו העמום  הֶ גם  הניסוח  לבקשת  דווקא  ולאו  להיוועצות  אמירה  ה  –יתר  להתייחס 

  , אם בלעם יזכה להיתר,  מנגד  .אם ה' יתבע זאת  המינימלית הנדרשת כדי לאפשר סירוב לשליחים 

ע  אלוהיםישמור  עם  ושיח  שיג  כבעל  ויוקרתו  כבודו  שבגידול  הרווח  בכפיפותו   ,ל  להודות    מבלי 

 
( מסביר כך בפשטות את ההבדלים בין דברי בלק לדיווחו של בלעם, והתרגומים  448-449אשלי )במדבר,    455

דיווח בנראטיבים אחרים במקרא  העתיקים עמלים לקרב בין הגרסאות. כזכור,   ניתוחים ספרותיים של הבדלי 
ובעייתית, במיוחד כשהמחבר טורח    של אפיון דמויות, ולכן גישה זו נראית פשטנית  מאירי עיניים בהקשר  נמצאו

 ומפרט גרסאות שונות וארוכות, או במקרים מעין אלו שבהם הערכת הדמויות איננה ברורה. 
 . 74-75, וראו גם  72השוו פולק, סיפור,   456
ההנחה שבאופן רגיל האלוהים לא יעמוד בקשר רציף עם אדם בעל תכונות שליליות מבוססת בעיקרה על    457

מידת צדקותן של דמויות מקראיות לבין קשר תכוף של האל עמן, ולהפך: העדר גמור של ידיעת ה'  ההתאמה בין  
אינן   וישמעאל(  עשו  )דוגמת  ואחרות  וגלית,  סנחריב  פרעה,  כגון  מן הדמויות השליליות במקרא,  כמה  מאפיין 

ת סבירה מאוד. עמדה  עומדות בזיקה כלשהי עם האלוהות. הנחה זו אינה מוכרחת מבחינה לוגית, אך היא נראי
(. לשיטתו, בלעם נוהג כאן כמנהגם של מצביאי  8אחרת לביאור הקשר בין ה' לבלעם הציע שד"ל )בדבריו על כ"ב  

(, שכשהיו צרים על עיר היו משדלים את אלהיה להסיר  Saturnalorium iii, ixרומא המתועד אצל מאקרוביוס )

 .    18" בכ"ב  ֱאֹלָהי דבר בלעם "ה'   את הגנתם מעליה. הצעה זו אינה מתיישבת יפה עם
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מכל מקום, בררת המחדל היא לקרוא באופן תמים ופשוט: בלעם אינו פועל אלא    .אליו  המוחלטת

 מורכבת של הדמות. עמומה ואם הוא מקבל רשות מה'. קריאה כזו בהחלט מעודדת הערכה 

תוך זיהויו הבסיסי עם טיפוס הנביא הנאמן  בתודעת הקורא,  דמות בלעם    שיקום  :שינוי פרדיגמה(  2

דברו    , ואכן ת הנכבד לשלילה מופקעת מתוך זיקתו של בלעם לה' בררת המחדל של הערכבמקרא.  

ר" ב  ֲאֶשר ְיד  ֲהִשֹבִתי ֶאְתֶכם ָדָבר כ  " מדגיש בפני שליחי בלק כי הוא שואב את כוחו המפורסם מה'  ה'  ו 

ל ר ה'  מ  ה אָ "כֹ   :בלבד, ועליו גאוותו; מעין דבר ירמיהו ל  א  ל ָחָכם ְבָחְכָמתֹו ְוא  ל  ִגבֹור  ִיְת   ִיְתה  ל ה  ל  ה 

ל ל ָעִשיר ְבָעְשרֹו ִכי ִאם  ִבְגבּוָרתֹו א  ל  ל ְוָיֹדע  אֹוִתי  ִיְתה  ְשכ  ל ה  ל  ִּמְתה  ל ה  ל  זוהי    458.(23)ט'    "ְבזֹאת ִיְתה 

אומר דבר    גם תשובה עקיפה לחנופת בלק, אך נושא זה מתחוור מעיקרו באופן אחר: בלעם אינו

נוטל    נו ובכן, גם בעניין זה אי   ץ באל בכול;ָ נועענייני, ומעבר לכך  -מגיב באופן טכניאלא    משל עצמו 

אלא פונה מיד לאלוהיו לקבל  או סתם אינו טורח בכך,  ם של בלק,  חירות לתקן את רעיון העוועי

עמדותיהם,  זו  ה  השער  459. הנחיות את  אחת  לא  המשמיעים  ישראל,  לנביאי  ביחס  אף  קיצונית 

מכל   460. שפט בשם האללחרוץ מ  מסתייגים או נעתרים לדברי אלוהים ואדם, ולעתים אף ממהרים

מטענו הסמנטי של שם  קושי המסוים העולה לעמדה זו מתוך  אשר ל  מקום, אין לפוסלה על הסף. 

הרי שגם השמות היו כפויים  ביותר  בלעם ודמיונו לשמו של בלק, אם הנפשות הפועלות היו ידועות 

במ  על מחבר הטקסטלפחות  ישא אטימולוגיה העממית המסתברת שלהם  ל.  ידת מה    משקל   ולי 

 . יכולה לשמש ראיה נגדית מכרעת  ן היאאי, אך מסוים

     איזו מבין שתי דרכי הפירוש עולה בקנה אחד עם המשך הטקסט?

ָיבֹא ֱאֹלִהים: "9כ"ב   ֲחלֹום  " הוא ביטוי השמור רק להתגלות לנוכרים "ו  ָלְיָלהב  )בראשית    , פעמיים"ה 

ו מדובר  ות אלמבחינהשימוש בשם האלוהות האוניברסלית הולם פנייה לנוכרי.    461(. 24; ל"א  3כ'  

טיפוסית.   ה בהתגלות  לאבימלךאופי   in medias res  פנייהגם  הן  ללבן  ינית; האלהים מדבר    הן 

גם אצל אבימלך, שאינו חשוד בסגולות מנטיות  בדומה לבלעם,  , בלא הקדמות מיותרות.  עניינית

מעמד    עשויים לסייע לקורא לאפיין אתהפסוק חף אפוא מסממנים ה.  דיאלוג יוצאות דופן, מתפתח  

דבר המעיד כמדומה    –, למעט העובדה החשובה שכאן בלעם צפה מראש התגלות זו  בלעם ביחסו לה'

 שהוא שרוי עם האל ביחסים כלשהם.

 
 : "כי כל כבודו שיתפאר ויתגדל בדבר ה'". 13קצת כהערת הרמב"ן על בלעם בפירושו לכ"ב  458
 . 54-57ואילך; דרך הציות, במיוחד   24נציגּה המובהק ביותר של דעה זו הוא קואטס. ראו למשל חוטא,   459
 ועוד הרבה.  1-4; דה"א י"ז 2; יונה ד' 23-24; מל"ב ב'  15; י"ח 17-20; מל"א י"ז 7-12למשל במדבר כ'   460
    (.להלןהירש )ראו  והקדימֹו רש"ר   – 10אלטר, בלעם והאתון,  461
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יָ מופעי "   ת בחינ רמז דק. התערבות בלשון זו משמשת  ביטוי זה עשוי לשמש אֶ כי  " מעלה  בֹא ֱאֹלִהיםו 

אלו    . זרים(24)בראשית ל"א    להצלת יעקב וביתו מידי לבןו  (3)בראשית כ'    להצלת רבקה מאבימלך

  האלוהנה, התערבות    462מתגלים בסיפוריהם כטיפוסים מפוקפקים למדי, הרוחצים בניקיון כפיהם. 

זו מופנה לבלעם ערב המשא ומתן על קללת ישראל. זו    463בלשון  לנקודה  את  קמעא  חזק  עשויה 

 . , אך לעת עתה קשה לקבוע אם הדמיון אכן מכווןתאוריית ההערכה השלילית

, וכן מונה ר'  שיחה עם אדםפתוח  בשאלות כדי למשתמש  האל  במקרא  לוין מציין שבכמה מקומות 

; 2שמות ד'  ;  8)בראשית ט"ז  ונטולות גוון מיוחד  ות  ברובן פשוט  דוגמאות,  כמהיהודה אבן בלעם  

הוא שואלו מה  כך הילוך המליצה ]...[  : " מדייק  10על כ"ב    ר"י קרא  464. (8; עמוס ז'  11ירמיהו א'  

דוגמאות  דא עקא, ב  זה כדי שישיבנו, ומתוך תשובתו נכנס בדבר ואומר מה בדעתו על אותו דבר".

שכן לא נדון ואין סיבה שיידון    ,בנושא מסויםלו אין דרך חלופית מוצלחת להציג את דעת האל  א

בשאלה פונה  שהאל  לחלופין,עד  עניין    זו  ;  או  בחפץ  הנשאל  לב  תשומת  את  למקד  כדי  נדרשת 

פתוחה. בלעם  מ  9השאלה בכ"ב  לעומת זאת,    465. כלשהו הרי מבקש להיוועץ באל  תפרצת לדלת 

  יה פניאף  לא מצינו כגון זה ב?  ו בעניינםר אותהקדים ולחקומדוע יש ל   .פנייתם של שליחי בלק  בדבר

ֶלה ִעָּמְך"  יושמטאם  אוראקולארית אחרת לאל במקרא, ו יֹאֶמר ִמי ָהֲאָנִשים ָהא  " לא יחסר דבר.  ו 

ָיבֹא ֱאֹלִהים " זאת ועוד: בשני מופעיו באבימלך ולבן יוצר בלתי צפויה,  פתאומית,   ממד של הגחה "ו 

  מסקנה   כךש מסיק מ רש"ר היר  466להתגלות!   מצפהבלעם    אך.  שם  ההולם היטב את הקשרי הדברים

 : מרחיקת לכת

 
במיוחד אמורים הדברים בלבן, המוצג כנוכל המתהדר בנוצות לא לו, או לכל היותר כ"חזק המנצל לרווח אישי    462

.  206כאיש של כבוד וכאזרח מהוגן" )וסטרמן, בראשית,  את עבודתו של מי שהוא חלש, בעודו שומר על מעמדו
( מסביר כי הרושם החיובי הראשוני שמשרה  258-248אברהם,  )  לעניין אבימלך, גרוסמן(.  220-209ראו גם  

דמותו מפנה את מקומו להערכה מסויגת יותר משמתגלה, בסוף הסיפור, שה' פגע באבימלך ובעבדיו )בראשית  
רר אפוא שלא מרוב צדקותו נמנע אבימלך לגעת בשרה, אלא מפאת המחלה, ושהאל  בדיעבד מתב  .(18-17כ'  

, סבור שבנגעים אין כל ממד של ענישה, אלא רק דרך  149מצא לנכון להענישו על התנהגותו )וסטרמן, בראשית,  
 למנוע מאבימלך וביתו מן החטא. אך במקרה כזה, היה צפוי שיפגעו באבימלך בלבד(.   

 ש על אתר. ראו רש"ר היר 463
 . 151-152לוין, פירוש,  464
;  2; ח'  8; עמוס ז'  3; כ"ד  13,  11" המופנה לנביאים אחדים נוכח חזיון )ירמיהו א'  ַאָתה ֹרֶאה   ָמההשאלה "   465

מקרה מעניין הוא שאלת האל את משה  בסיטואציה המתרחשת.    את הקורא( דרושה כדי להציב  2; ה'  2זכריה ד'  
ָיֶדך?" ותשובתו "ַויֹאֶמר ַמֶטה". כאן נראה שהאל מבקש למקד את תשומת לבו של  ( "מזה )ַמה ֶזה2)שמות ד'   ( בְׁ

בתוך הקשר הדברים,   בנס העתיד להתרחש.  כל אפשרות פקפוק  וללא  מוחלטת  שיבחין בבהירות  כדי  משה 
עליו   לכפות  הניסיון  נוכח  ומותקף  נבוך  העומד  משה,  מפתיעה:  אינה  היא  אף  האינפורמטיבית  את  התשובה 

ראו עוד ון סלמס, שאלות מגמתיות; מושבי, שאלות קונדוסיביות. מושבי    השליחות המאיימת, משיב מיד לפי תומו.
זה השאלות הנדונות אכן  66)שם,   ובמובן  כ"שאלה המצפה לתשובה מסוימת",  קונדוסיבית  ( מגדירה שאלה 

ים מהדיון כמה מהמקרים המעניינים  לא, ובכך חומק \ קונדיסיביות. למרבה הצער אין היא דנה אלא בשאלות כן
 הרלוונטיים במיוחד לענייננו.       

ר"י אבן כספי, הנדחק באפשרותה של שאלה כזו, מציע כי "נדמה לבלעם כי השם שאל לו זה ]...[ כי נדמה לו    466

 (.  269זה מצד חסרון המדמה מהשכל" )מצרף לכסף, 
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שאלת ״מי האנשים״ וגו׳ לחלוטין אינה במקומה.    בעניין,אמת פנה אל ה׳ שיכריע  אם בלעם ב

לא ציפה לה ]...[ ית שבלעם  בור מאת האלוהים היה התערבות אלוה שאלה זו מוכיחה שהדי

באופן    – משית  ועתה לפתע הפך המשחק למציאות מ ;העמיד פנים לפני בני דורוכל חייו ]...[  

   בלתי צפוי וכנראה גם בלתי רצוי.

 467! מעודו לא זכה בהתגלות נהג להתהדר בקשר עם האלוהות, כשלמעשה  בלעם הוא רמאי שדהיינו:  

את    יישב מ  מנםא  . כיוון פרשני זה תגלות, והיא באה לו בהפתעה גמורהלא ציפה לה   ,כמובן  , גם עתה

, אפשר  צבאילו היה זה המ  , קיצוני. ראשיתכה  ם בפסוק, אך אלו דקים מכדי להצדיק רעיון  הקשיי

לא סביר להניח    ,להבהיר זאת לקורא. שניתישירה יותר  לצפות שמחבר הפרשה היה מוצא דרך  

רגעית משונה, תוצר של הפיכת    שנאמנותו העקבית של בלעם לדבר ה' בהמשך היא פרי הכרעה 

ָיבֹא ֱאֹלִהים"מיות בפתאושל  ד  צקש  וביאם    . "משחק למציאות ממשית" מאפיין  ב  יימצא  ,כאן  "ו 

מתרחשת באקראי שלא בשליטתו. דבר זה עולה בקנה אחד עם לשונות  ה  ,הכללי של נבואת בלעם

האם יש הסבר מניח את הדעת גם    468התגלויות האל לבלעם בהמשך הפרשה.ההיקרות שבשאר  

ֶלה ִעָּמְךלפשר השאלה "    "?ִמי ָהֲאָנִשים ָהא 

.  מושא השאלהשל האדם    נפסדת או מגונההתנהגות  בעקבות    תדיר במקרא, שאלה אלוהית מופיעה  

 469.ברכיב רטורי מובהקלרוב    נותי אפיתומבתוכחות הנביאים,  פי ה' בעצמו או  מצויות ב  שאלות אלו

  הפשוטה ביותר   ן, וצורתמעלליהםאו רשעות  לגרום למושאי התוכחה להבין את סכלות    ןתכלית

זהות במידת    הללולא כל השאלות    470.(10בראשית ד'  " )ֶמה ָעִשיתָ היא ביטויי פליאה וזעם כגון "

:  את כוונתומבהיר  ברורה מאליה, והשואל    לאלשאלה  התשובה  לעתים    ת של הרכיב הרטורי.וטּוהב

הּו" ְפשֹו  ֲהָכֶזה ִיְהֶיה צֹום ֶאְבָחר  נֹות ָאָדם נ  הּו  ]...[  יֹום ע  בֹות  ֲהלֹוא ֶזה צֹום ֶאְבָחר  ְרצֻּ ח  ח  ת  ר    פ  ת  ע ה  ֶרש 

ח ְרצּוִצים ָחְפִשים ל  חד    המתבקשתבמקרים אחרים התשובה  (.  6-5" )ישעיהו נ"ח  ֲאגֻּדֹות מֹוָטה ְוש 

 
ו ההתגלות האמיתית הראשונה לבלעם היא זו של המלאך,  (, שלדיד266-269,  1הגדיל לטעון פילון )חיי משה    467

בעלמא,   נועדו להתרברבות  דבריו לשליחים   ὡς δὴ τῶν ἐλλογίμων προφητῶν γεγονὼς καὶ μηδὲνושאר 
ἄνευ χρησμῶν εἰωθὼς πράττειν τὸ παράπαν, ὑπανεδύετο λέγων οὐκ ἐπιτρέπειν αὐτῷ βαδίζειν τὸ 

θεῖον   (266  ,לדעתה לא סביר שבלעם אכן היה יהוויסט, ולכן  159(. פירוש מקורי אחר מציעה פיטקנן )במדבר ;)

"מהנראטיב עולה בפשטות כי, יהיה אשר יהיה האל שעמו רצה להיוועץ, בפועל היה זה ה' שהיה מעורב". קשה  
 במפורש ובעקביות. שם ה' נזכר בפיו  – לראות כיצד עולה מהכתוב שבלעם ביקש להיוועץ באל אחר 

רק מפאת קיומו בשתי  כאן  ימצא  י ממד כזה  אין הכרח ש   .166; לוין, פירוש,  31-33רופא, ספר בלעם,  השוו    468

סבירה, והיא  הנחה  מכל מקום, זו  ארמז מכוון אינה ודאית.  כ"  ַוָיבֹא ֱאֹלִהים"תפישת  עצם  , ואף  המקבילות האחרות
 .ם לסיפורי האבות דווקאזיקתריבוי הארמזים בטקסט ום משיודג ,.8.2.-8.1 בסעיפים תימוכיןל  זכהת

השימוש הארגומנטטיבי בשאלה הרטורית הוא  .  זו אמורה להיות מובנת מאליה  –   השואל אינו מצפה לתשובה   469

 . 149-140ראו מושבי, שאלות רטוריות, הנפוץ שבשימושיה במקרא. על דרכי פעולתה בהקשרים אלו 
ואילך;    13; ל"ח  2-31; יחזקאל כ'  5-6; ירמיהו ט"ו,  6; דברים ל"ב  41במדבר י"ד  כמה דוגמאות אקראיות:    470

אין נדונות כאן כל שאלות    .8ואילך; מלאכי ב'    4; ז'  6-5; זכריה א'  20-11ב'    ;8-4ואילך; חגי א'    2; ו'  7-1עמוס ג'  
בעלות אופי רטורי  שאלות    שבמקרא המכילות יסוד רטורי, אלא רק שאלות אלוהיות האוצרות נימה של גערה.

;  10  ; ע"ט 11-10; ע"ד  10; תהלים ל'  12שמות ל"ב  כגון  בתחינות שכנוע של האדם לאלוהיו ) גם    אפשר למצוא
בהקשרים שבין אדם  כן  ו   –(  25-24; איוב י"ג  12; במדבר י"א  25, או אף בגערה כלפיו )בראשית י"ח  (3-2ק"כ  

באופן לא מפתיע, גם בפי האתון    (.11; רות א'  8; שמ"א י"ז  1; מ"ב  27ל"א  ;  32כ"ה  ;  31לחברו )בראשית כ"ד  
 המופנה לבלעם האטום. –ין זו  (, המחליפה את בלעם בתפקיד הנביא, נותן האל שאלה מע28)כ"ב 



116 

ֶתם "  :את זקני ישראלמוכיח  (  3)כ'  יחזקאל    .לא מובנתהשאלה    סיבתמשמעית אך   ֲהִלְדֹרש ֹאִתי א 

ושרץ    : איך תעזו לבוא לפנייראומ, כםנענית בפירוט חטאיה  (כן)המובנת מאליה  התשובה    ."ָבִאים

פי התוכן וההקשר אפשר להבין שהאל רק נוזף  ל  .יחסית  ממד התוכחה מועט   לעתים,   471! בידכם

ה "  :לקח דידקטי  מלמדו ת או  באדם קלֹו  ר ֶאל   מ  ב  ָלי ד  ק א  י   ִתְצע  ל ְוִיָסעּו  ְבנ  (;  15" )שמות י"ד  ִיְשָרא 

ל  " ֶזה ִתְשא  ָלֶכם יֹום ה  ָלָּמה"(;  18" )שופטים י"ג  יֶפִלא  ְוהּוא   ִלְשִמיָלָּמה  ְולֹא  הּוא  'ֶזה  "  אֹור  ֹחֶשְך 

ה'     ם מסוי   מידעעם  את הנשאל    עמתונת ל מכּוהרטורית  השאלה    הללוכל המקרים  ב  (.18)עמוס 

 מעשיו. באו תפיסתו בשינוי גרום ללמתוך עירור למחשבה עצמית והיווכחות, כדי 

  שאלה אלוהית בעיני הקורא העברי לאור זאת,  472כול. -האל יודע ,התפישה המקראית הרווחתלפי  

ֶלה ִעָּמְךכ" שמטרות    הובחן כברמנגד,    473תי. עשויה לחתור לבירור מידע עובד  לא  "ִמי ָהֲאָנִשים ָהא 

  לאמיקוד בן השיח בעניין מסוים(    והית במקרא )פתיחה בדברים;אלרטורית  אחרות של שאילה  

ממילא מבקש להיוועץ באל בעניין שהביאו  הוא יוזם המפגש ובלעם    כן, ש 9הולמות את המצב בכ"ב  

" תולה  with epic breadth and calmnessשואל חרף ידיעתו "  'השת קאליש  דע  לפניו שליחי בלק.

  474. ריתּוליִ אין זה הסבר מוצק   ;אווירהשל  לגמרי   סובייקטיביתו מעורפלת בתוספת ענייןאת ה

 
 . 4-31יחזקאל כ'   471
( טוען שביטויים דוגמת חוקר כליות ולב, ידע מחשבות אדם וכדומה  221-232)גבולות הידיעה,    קאראסיק 472

ועוד הרבה(    3; משלי י"ז  22; מ"ד  10; תהלים ז'  17; דה"א כ"ט  12; כ'  10; י"ז  20; ירמיהו י"א  28)ישעיהו מ'  
( לא מעידים על גישה ישירה של האל  4; ג'  22; שופטים ב'  2האדם )כגון בראשית דברים ח'  ומקרים של ניסוי  

על הצורך האלוהי לבחון את לב האדם. דבריו רחוקים מלשכנע, אך    –לנבכי התודעה האנושית, אלא אדרבא  
מכל מקום הידיעה האלוהית באשר לעובדות פיסיות חיצוניות היא מלאה לפחות בעיני רוב מחברי המקרא )ראו  

;  9; ט'  12; יחזקאל ח'  16-15(, ואילו הרשעים מאופיינים בהעדר הכרה בכך )ישעיהו כ"ט  24למשל ירמיהו כ"ג  
קובע בצדק כי גם אם בניגוד לשירה ולספרות החכמה המקראית,    (251-246פרג'ון )למה תתענו,  ם צ"ד(.  תהלי

קשה יותר לזהות מה התפישות התאולוגיות בעניין זה המנחות את המחברים    בסיפורת המקראית הסטנדרטית
וט, הסביר והמשכנע  השונים, בסופו של דבר תפישה רווחת בדבר 'ידיעת כול' של האלוהות היא ההסבר הפש

מּוֵאל ַאל  ֶאל  ה'ַויֹאֶמר  : " 7יותר לחומר הראיות הקיים. ראשית, ישנן כמה ראיות ישירות, כגון שמ"א ט"ז   ַתֵבט    שְׁ
ֶאל  ֶאל ֵאהּו וְׁ ֹבַּה קֹוָמתֹו  ַמרְׁ ֶאה ָהָאָדם גְׁ ִתיהּו ִכי לֹא ֲאֶשר ִירְׁ ַאסְׁ ֶאה ַלֵעיַנִים וַ   ִכי מְׁ ֶאה ַלֵלָבב  ה' ִכי ָהָאָדם ִירְׁ " )הבדלי  ִירְׁ

מותירים את הפואנטה התאולוגית בעינה(    –  246ה"ש    247ראו פרג'ון, למה תתענו,    –הנוסח בגרסאות השונות  
ָתה : "15-12וכן בראשית י"ח  ֹלִתי ָהיְׁ ָבּה ֵלאֹמר ַאֲחֵרי בְׁ ִקרְׁ ַחק ָשָרה בְׁ ָנה ַואֹדִני ָזֵקן ַויֹאֶמר   ַוִתצְׁ רָ  ֶאל ה'ִלי ֶעדְׁ ָהם  ַאבְׁ

ָנם ֵאֵלד ִתי ֲהִיָפֵלא מֵ   ָלָּמה ֶזה ָצֲחָקה ָשָרה ֵלאֹמר ַהַאף ֻאמְׁ ָשָרה ֵבן    ָדָבר ַלּמֹוֵעד ָאשּוב ֵאֶליך ָכֵעת ַחָיה  ה'ַוֲאִני ָזַקנְׁ ּולְׁ
תְׁ  ִתי ִכי ָיֵרָאה ַויֹאֶמר לֹא ִכי ָצָחקְׁ ַכֵחש ָשָרה ֵלאֹמר לֹא ָצַחקְׁ ון מראה, בקטעים דוגמת בראשית  ". שנית, כפי שפרג' ַותְׁ

קביעות האל לגבי הרוחש בלב בני אדם עשויות להתפרש כידיעות טלפתיות או    7-5ובשמ"א ח'    12-10כ"א,  
כהשערות שלעתים הן מפתיעות, לא אינטואיטיביות ואף קשות להסבר. בנסיבות אלו הדעת נותנת שיש לבכר  

ת. דיון מרתק בסוגיה נפרש בעיון בפירושי הישנים והחדשים  את התאוריה הראשונה, הניחנת בלכידות ואלגנטיו 
         .417-416מחקר,  להערכת מטענּה המיוחד של שאלת האל כאן ראו מויר,עוד , ואכמ"ל. 18על בראשית י"ח 

אלוהים אינו יודע מיהם האנשים. הצעות ברוח  כמובן, ללא הנחות תאולוגיות מוקדמות ההבנה הפשוטה היא ש  473

(, אך נדחו  8( ו"ֵאי ֶהֶבל ָאִחיך" )בראשית ד'  9כגון "ַאֶיָכה" )בראשית ג'    הועלו בידי גונקל וסקינר ביחס לשאלות זו  
; ההפניות מובאות אצל פרג'ון,  77סקינר, בראשית,    ;19ראו גונקל, אגדות,  בידי רובם המוחלט של החוקרים.  

: "דוגמא זו ואחרות כמוה ]...[ מספקות לאדם המתוחקר  ( כותב בעניין 415-414מויר )מחקר,    .109למה תתענו,  
הכול האלוהית באמצעות הסתרת מידע או צביעת  -כך את ההזדמנות ]...[ להדגים את חוסר ההכרה שלו בידיעת

]...[ לעורר את תשומת לבו של קהל הקוראים למוקד עניינו של הסיפור".     –האמת באופן מסוים, ובעשותו כן  
 , המניח בפשטות שהאל יודע היטב מיהם האנשים.  187ראו למשל דברי מילגרום, במדבר, ובעניין הנוכחי  

 .  105קאליש, משלי בלעם,   474
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בשאלות   תוכחה  נימת  של  המאסיבית  הדידקטינוכחותה  טבען  במקרא,  י  סוגסטיב-אלוהיות 

כדי לה די בהן  ישראל  אויבי  יושב עם  דנן עשויה    ציעוהעובדה שבלעם  שאלת האל  שגם במקרה 

ְך  מדבר בלק " בלעם    התעלמות.  ריות  מרומזתו  אמנם מעודנת  – לבטא תוכחה   ת ֲאֶשר ְתָבר  ְעִתי א  ָיד 

ֲאֶשר ָתֹאר יּוָאר אמנם  כיוון זה.  ב  תומכת  –  ביטוי של הסכמה  , ביןצעד טקטיהיא  בין אם    –  "ְמֹבָרְך ו 

ל קרח דק, אך התנהלותו  מהלך עלאור הנסיבות: בלעם    ן מוב  דבר, אך השאלה רטוריתב  לא מדובר 

שאלות לא רטוריות בעת "בירור"  מקרים דומים של  ו  , פלירטוט קל עם החטא  רק בגדרעדיין  היא  

את    קישר,  בעל "מדרש לקח טוב"ר' טוביה בן אליעזר,  התנהלות אנושית שגויה קיימים במקרא.  

נההתופעה    475: ה 

אמר רבי אבא בר כהנא זה אחד מג׳ בני אדם שבדקן הקב״ה ומצאן עציץ של מימי רגלים קין     
השומר אחי    ,ויאמר לא ידעתי  ?אי הבל אחיך'  :(ד' ט')בראשית  וחזקיה ובלעם. קין דכתיב  

מה    !?ואתה שואלני  -  הנסתרות והנעלמות  ,היה לו לומר רבונו של עולם הכל גלוי לפניך  ?'אנכי
מה אמרו  )מל"ב כ' יד(  קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה. חזקיהו דכתיב    ,ותשובה באת ל 
ואתה    -והיה לו לומר אתה נביאו של הקב״ה והוא גלי עמיקתא ומסתרתא    ?האישים האלה

ומה תשובה באת   . אלא התחיל להתהלל בעצמו ואמר )שם( מארץ רחוקה באו מבבל ?שואלני
ומבניך אשר יצאי ממך והיו סריסים וגו׳ וכן    הנה ימים באים ונשא כל אשר בביתך,)שם(    ,לו

  ,בלעם הרשע היה לו לומר אין כל דבר נעלם ממך. אלא אמר בלק בן צפור מלך מואב שלח אלי
 .א תאור את העם כי ברוך הואעמהם ל א״ל הקב״ה לא תלך

הדבר עוד  .  (omniscienceהכול האלוהית )-מתמקד בבעיה של הכחשת ידיעת   טוביה בן אליעזרר'  

לציי  קודםאך    יידון, יותר:ן  יש  בסיסית  המוהמשותף    נקודה  הדמויות  הוא    לבלעם  ותשולשתי 

קין מתנער בבוז מחטאו, בהעמידו פני תם    476המפוקפקים.   עשיהןלמ   בעייתי  יחס מבטאת    ובתן גשת

לאחיו התנכרות  חזקיהקרבנו -תוך  מבין  ו;  ש  אינו  הפגם  ובאת  שלו  החמה  הפנים  הצגת  קבלת 

  14-18; מל"ב כ'  6-9בראשית ד'    –בשני המקרים    477  .ביתו לשליחי מרדך בלאדן מלך בבלאוצרות  

בבראשית ג'    ישנהתועים    רחקּוִת תופעה דומה של  .  , אלא כמהלדמויות  המופנ   שאלה בודדת  לא  –

ֶזה ְבָאְזָני    ּוֶמה קֹולשואל את שאול השב ממלחמת עמלק "  ,נביא ה'  ,שמואלוכך גם    ,10-9 צֹאן ה  ה 

ע   ָבָקר ֲאֶשר ָאֹנִכי ֹשמ  תאולוגי עם האל,    התמרמרות יונה, השרוי בויכוח  .(14" )שמ"א ט"ו  ְוקֹול ה 

  ' בחיי רבהקשר זה,    478(. 11,  9,  4נענית בשאלות המבקשות כמדומה לעוררו להכרה בטעותו )יונה ד'  

מרהיב וקובע כי "לא מצינו בכל הכתובים שישאל הקב"ה אלא לרשעים, לאותן  על פסוקנו  בן אשר  

ים היא  ששאילת חוטא  ניכראכן  ועם זאת,    –  חריפה   נו לשו  .שהוא רוצה להטעותן כדי להאבידן"

 
   לקח טוב )בובר ופדובה(, בלק ש"ו. 475
 ( נמנים בלעם וקין בנשימה אחת.  1,  11  מעניין כי גם בברית החדשה )יהודה 476
התחיל    ? ישעיהו אתה נביאו של מקום, ואתה שואל אלילהשיב ל( חזקיה "היה לו  14לפי רש"י )על מל"ב כ'    477

 ".  חזקיה מתגאה ואמר: מארץ רחוקה באו אלי, לכך נענש, ועל ששמח עליהם והאכילם על שלחנו 
(. ר'  2מקובל שסלידת יונה מהעדר הצדק שבאפשרות התשובה היא המניעה אותו לברוח מפני ה' )יונה ד'    478

, יונה והצדקת האל; שולם ושוואב, יונה וצדק. עמדה אחרת נקט  ואילך; פרטהיים  3  למשל בן מנחם, תרי עשר א,
 ( הסבור שיונה בעיקר חושש להיתפש כנביא שקר.  357-356שלנברג )אנטי נביא, 
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של שאלות התוכחה    רוכך, מעין ז'אנר מבין הדוגמאות לשאילה אלוהית לא רטוריתונפרד    סוג קיים

  פשפשלאדם התועה מקום ללסוג זה אופיינית דרך הרמז, המניחה  479. ההרטוריות הרווחות בנבוא

 480. לבטא הכרה בבעייתיות הגלומה בהםמעשיו וב

מעודד לחשוב  רות  בקטגוריות אח  ? הקושי לסווגּהביטוי מרומז של תוכחההיא  ילת בלעם  האם שא

  בראּות בעייתית  מגמה  לבלעם  אם נניח ש רק  הנסיבות    את  מיםהול  תכניה,  עצמה  שאלהאשר ל.  כך

אפשר להבין את השאלה גם אם בלעם אינו    בכוונה.נעשתה  בלק    המחבר ושהצנעת דברי החנופה של

כבלק    ישאינה נוחה מאכנראה  דעת האל    481, אלא חוטא רק ביחסו לה'. וה'  ישראל  יחסייודע על  

בלעם ביהירותו מסכים להם, או מתעלם מחילול הקודש    קל וחומר אם  –בבני אדם    ויהב   ההתול

ברתם של שליחי  בדבריהם מתוך תאוות בצע. במקרה הזה, השאלה באה לרמוז לבלעם בעדינות שחֶ 

ֶלה ִעָּמְך"   אך   482בלק עמו אינה רצויה.  באופן מיטבי עם ההנחה שבלעם    " מתיישבִמי ָהֲאָנִשים ָהא 

?!  ישראלאליהם, שאז המסר המוצנע פשוט ונוקב: מה לך עם אויבי    'יודע מיהם העברים ומה יחס ה

  . 8.3אדום )סעיף  מלך  כ  כאדומי או אפילו המזהה את בלעם  הנחה זו תזכה לסיוע חזק באנלוגיה  

בלעם  נפרש כי  אם    מנגד,.  יםלאדומ  יציאת מצרים  דיווחהמעיד על    16-14, לאור במדבר כ'  (להלן

 .  הסבר תנטול  תופעהכ זושאלה  תיוותרדבק בציות טכני ואינו טורח להתייחס לזוטות שבדיבור,  

כיצד    483.ת האלפניי, ומחמיצה כמדומה את הנימה החבויה בעניינית  תגובתו של בלעם  :10כ"ב  

: ראשית, ז לכךורמשאולי באים לשני פרטים דקים  יוצעו  בזהירות    ?מתבקש הקורא לתפוס זאת 

ו החריג"  ָהֱאֹלִהים"הצורה   על  לעתים  היידוע מצביע    .(27)כ"ג    בפרשהפעם אחת  עוד  רק    תחוזר, 

  תשובת על   בקורת סמויה אפשרית מבליטזה דבר  484. של האל האחד, שליט היקום ות האוניברסלי

ִצֹפר ֶמֶלְך מֹוָאב    ָבָלק ֶבןשנית, הפירוט "  !יודע זאת?  והיםהאל אין  : וכי  לעילאהאינפורמטיבית    בלעם

ָלי ח א  , ואינו  למלך  או תיאור של כבוד   אף הוא הולם הסבר לבן תמותה שידיעותיו מוגבלות,  "ָשל 

 
(.  114ניתן לסווג לשתי הקטגוריות האחרות שהציע לוין )לעיל, עמ'    28, ל"ב  10מקרים כגון בראשית ט"ז    479

 (.   5, מל"א ג' 13ת היא שאלות אינפורמטיביות על רצונו או בחירתו של אדם )שמ"ב כ"ד  קטגוריה נדירה נוספ 
המנוצלת לתכלית דומה: המשל. השוו    –אמנם אף היא לרוב מפורשת יותר    –היא מזכירה דרך נבואית אחרת    480

 . 10-1; שמ"ב 20-7לדוגמא שופטים ט' 
 . 122יהושע, -כך למשל דעת קנובל, במדבר 481
"מי האנשים" מתייחס לזהותם, בעוד הנדון האמיתי הוא עניין שליחותם ועל כך היה ראוי לשאול.  הניסוח    482

( (.  158,  דרשותבלבול בעניין מצוי אצל קייסריוס איש ארל, מאבות הכנסייה, המצטט כך בשוגג את השאלה 
 רמיזה לבלעם.   אפשר לייחס דקות זו לדרך דיבור, ואפשר שעצם האחווה עם אויבי ישראל היא המובלטת ב

( טענה כי עצם העדר הפליאה והיראה מהופעת האל, ותגובת בלעם כאדם המנהל  138-139שארפ )אירוניה,    483

שיחה בטלה עם חבר, מציגות אותו כאדם אטּום. היא סבורה כי התנהלות זו מקבילה במכּוָון להעדר השתוממותו  
  –לפחות ברמה מסוימת    –בלעם    9-7שכן בכ"ב  של בלעם נוכח פתיחת פי האתון. דברים אלה מרחיקי לכת,  

רגיל   הגדול  המנטיקן  כי  אפשרי,  הפחות  לכל  או  נראה,  הכתובים  מפשט  זאת:  ועוד  המפגש,  את  היוזם  הוא 
בר פלא גם עבור בלעם )כ"ב    (.      28aבהתגלויות. לעומת זאת, דיבורּה של האתון אכן אמור להוות, ככל הנראה, דְׁ

; דברים  19;  17; י"ט  6; ג'  23; ב'  21; שמות א'  18; מ"ב  5ניכר גוון זה: בראשית מ"א    דוגמאות בולטות שבהן  484

. ידועה  10-9; ג'  6; יונה א'  37;  24;  21; מל"א י"ח  60; מל"א ח'  28; שמ"ב ז'  34; יהושע כ"ב  9; ז'  39;  35ד'  
 (, הרואה בשם אלוהים "שם עצם כללי, שם אפילאטיבי". 21קאסוטו )התעודות, דעת 
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  אין ראוי להשמיעו   . אף יש יסוד לטענה שבתפיסה המקראית(16מופיע עוד בפי אדם בפרשה )כ"ב  

אין למצוא פירוט שם מלך, פטרונים ושם ממלכה באמירה  בכל המקרא    ,כןא  485. לקונה שמים וארץ

מאוד  ר  ידנ  ה'  דיבור אלב" וכיוצ"ב  מלך בבל"מלך מצרים", "סתם  זכור  יא  אפילו  486. אנושית אל ה'

בשיחותיו עם ה'    , למשל  ,. כךשל דוברים שונים להתנסח כך  חרף הזדמנויות לא מעטות,  במקרא

;  23;  1; ה'  11'  )שמות גאו 'פרעה מלך מצרים'    ' ולא 'מלך מצרים'פרעה' תמיד    את פרעה מכנה משה  

כ"א  30;  12ו'   במדבר  והשוו  י"א  2-1.  שופטים  בתפלת  (.  30-28;  מופיע  החריגים המעטים  אחד 

י"ט   )י"ט    דווקא, אך  17חזקיהו במל"ב  זה בהקשרו  ו19-15מופע    בכללוי"ט  -ח י"   הקשר מל"ב( 

ב הנוכחיתתומכים  לפגםב :  טענה  טעם  יש  ה'  בפני  זר  של  מלכותו  המקביל  גם    487. ציון  בתיאור 

בניגוד לאזכורו  סנח  קרוי  ( הוא17)ל"ז  בתפילת חזקיהו    באזכור סנחריבל"ז,  -בישעיהו ל"ו ריב, 

,  11-8,  6,  4ל"ז  ;  18,  16-13,  8,  6,  4,  2,  1בהקשרים אחרים בפרשה )ל"ו  ואזכור מלכים זרים בכלל  

ית  בשר ודם, כמעט אינה נהגמלך זר ל אפילו המילה "מלך" סתם, ביחסּה ,ולבסוף.  (33,  21, 17, 13

  לאל  או מכפיפות אותו  הנוכרי  המשפילות את כבוד  בסיטואציותלרוב   בפנייה לאל במקרא, וגם אז

ב'    ;4; קמ"ד  4ל"ח  ; ק30תהלים ס"ח  ) ב';והשוו  ;  37;  21דניאל  כי  (.  12-10פ"ג    תהלים  אפשר 

התחיל מתגאה ואומר: אף על פי  בחריגה זו חשו בעלי המדרש, שראו בפסוק ראיה לרברבנות: "

  488. "שאין אתה מכבדני ואין אתה מוציא לי שם טוב בעולם, המלכים מבקשים אותי

הרי זה,  במוטיב  יש ממש  המחדל  על    וסף מת  הו אם  רם  הערכת    של ברירת  לשלילה  בעלי מעמד 

בלקעל  במקרא,   מצד  בלעם  עלעל  ובעיקר    האדרת  המחאה  השליחים  זו    האדרה  העדר  בפני 

וות לבלעםוההתעלמות ממנה בדיווח לאל   כמובן,   עדיניםספרותיים  ים  תווא אלו    יוהרה.  , כדי לש 

עתה  ו להתייחס אליהם  לעת  לצאת    דבריבחינת  בהמשך,  .  ותספקנביש  וחפזונו  בהשוואה  בלעם 

  לא בכדי כותב  .הזו  הכלליתאבחנה את התאשר ( להלן 269-259עמ'  )חומר אנלוגי לשליחות משה ל

, בלעם אינו מביע ספק ביכולת הביצוע שלו  ]....[סברן: "כאן, בשונה מסיפורי הבשורה שתוארו  

    אך אין להקדים את המאוחר. 489עצמי". )כמו משה וגדעון(. ההפך הוא הנכון. בלעם שופע בטחון  

 
הלה סבור שדרך דיבור זו מעידה על העדר היכרות מוקדמת של בלעם עם    .330-331השוו מויר, מחקר,    485

 בלק, אך קשה להבין מדוע יטרח המחבר להביע נקודה שולית זו. ועוד: מדוע יחשוב הקורא אחרת?  
חזאל, הבא  (, שם מופנה פירוט כזה בפי  9הקרוב ביותר שאותר הוא בסיפור בן הדד מלך ארם )מל"ב ח'    486

ך ֶבןלדרוש בנביא אלישע. התשובה לדרישה בשם "  " היא גזירת המוות מאת ה'. כן ישנו דיווחו  ֲאָרם ֲהַדד ֶמֶלְך  ִבנְׁ
(. גם כאן המשך השתלשלות העניינים  20" )שמ"א ט"ו  ֲאַגג ֶמֶלְך ֲעָמֵלק  ָוָאִביא ֶאתשל שאול לשמואל הבא בשם ה' "

 אינו מאיר פנים לדובר.  
הוא חלק מתיאור פרוזאי נרחב, המשובץ    26חריגים נוספים ניתנים להסבר פשוט ואינטואיטיבי. כך, נחמיה י"ג    487

 ין הנדון.   פניות לה' בכמה מקומות בודדים; גם בפסוק זה ההתייחסות למלכים זרים עקיפה, ואינה מגוף העני
 קשה לקבל פירוש זה במלואו; עיקר העניין נעוץ באווירה בפסוק המאפשרת אותו.  תנחומא בלק סימן ה. 488
אכן, להלן נראה כי השוואת התנהגות בלעם להתנהגות אנשי מופת מקראיים במצבים    .154סיפור תאופני,    489

מפרשים אחדים כבר חשו בין השיטין באווירת הבטחון והגאווה    דומים היא המפתח להכרה בגישתו הבעייתית.
(:  2  האופפת את התנהלות בלעם. בין הקדומים אפשר לציין את ר' אברהם סבע בפירושו 'צרור המור' )על כ"ב
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מסוגל להבחין   הואאין   :דרך פירוש אפשרית של מענה בלעם כתוצר של קהות מוחין מרקוס הציע 

רעיון עשוי להישמע דחוק ביחס לשאלת האל, שנימת הנזיפה בה עדינה ודורשת  ה  בנימה רטורית.

, משנותן הקורא דעתו על תגובות דומות שמספק  למפרעהדברים מסתברים יותר    אךהתבוננות,  

ויש לסייג שהבנה זו בעיצוב הספרותי    28-29.490בלעם לשאלות רטוריות מובהקות של האתון בכ"ב  

  10ח הערכת הדמות בשלב הקריאה הראשונית. לקורא העומד בכ"ב  לפענו   עטתמרימה תרומה מו

נובעת   בלעם  תגובת  כי  יותר  כיוּומסתבר  סתם.  גסה  מטיפשות  ולא  מכּוון,  ועיוורון  ן  מעיקשות 

מה המתהווה  תגובות בלעם לאתון צריכות להישפט לאור הסכ    .אם כןההסקה הנכון הוא הפוך,  

    ן נחוש המעוורו כליל.  כעת, הרואה באטימותו של בלעם פרי רצו

   :)בהדגשה( מבלק  ווחו כמה הבדלים ביחס למסר, ובדילעם מספר על דברי השליחיםב: 11כ"ב 

 ( 11דיווח בלעם על המסר לה' )כ"ב  ( 6-5מסר מהשליחים לבלעם )כ"ב 

ה   א  ַעםִהנ  ִים    יָּצָּ הִמִּמְצר  ִכסָּ ָהָאֶרץ   ֶאת  ִהֵנה  ין    ע 

הּוא יֵֹׁשב  ִלי וְׁ  ִממֻּ

ה  ִים   ַהּיֵֹׁצאָעם הָּ ִהנ  ַכסִמִּמְצר  ין ָהָאֶרץ   ֶאת ַויְׁ  ע 

ָתה ְלָכה   הְוע  רָּ א אָּ צּום הּוא ִלי    נָּ ם ַהֶזה ִכי עָּ עָּ ֶאת הָּ

 ִמֶמִני 

ָתה ְלָכה  הע  בָּ  אֹׁתֹו ִלי  קָּ

ל   י אּוכ  ֶרץבֹו  ַנֶכהאּול  אָּ ֶשנּו ִמן הָּ רְׁ ל   ַוֲאגָּ י אּוכ  ֶחםאּול  ִהלָּ ִתיובֹו  לְׁ ֵגַרשְׁ  וְׁ

ר  אֹׁר יּואָּ ְך ַוֲאֶשר תָּ בֹׁרָּ ֵרְך מְׁ בָּ ִתי ֵאת ֲאֶשר תְׁ   ִכי יַָּדעְׁ

ה ִכָסה ֶאתקור " מה ִים ִהנ  ם ָיָצא ִמִּמְצר  ה ע  ִלי  ִהנ  ב ִמּמֻּ ין ָהָאֶרץ ְוהּוא ֹיש  בעוד    " מבטא חידוש בעולם,ע 

א הצירוף המיודע "  ֹיצ  כבר במה דברים אמורים. אפשר היה    יםהשומע יודעוהדובר  ש  מניח  "ָהָעם ה 

יודע צורך בהבהרת זהותלכן  כול ו-לתלות שינוי זה בהנחה שה' ממילא  לא    הדבר העם, אך    אין 

  סבור בלעם   ?זו דרך קיצור בעלמאשמא  בפסוק הקודם.    מפורטתהית ועניינהתשובה העם   מתיישב

לשמו  ה'ל   איןש "עניין  כגון  זווית מבטו של בלק,  על  ִליע  ִמּמֻּ ב  ֹיש  פה(  "ְוהּוא  גם  )המושמט  ולכן   ,

הופך העם מנושא של משפט בפני עצמו לחלק ייחוד במשפט מקוצר    דומהבו  , מושמטיםאלה  דברים  

ֲאָגְרֶשנּו ִמןובהמשך " ) ְשִתיו" נעשה " ָהָאֶרץ  ו  ר  הקיצור בראש מעייניו של  עמד  אילו    דא עקא:.  ("ְוג 

ס ֶאת" המסורבלת  החזרה  גם  לכאורה  בלעם,   ְיכ  ין ָהָאֶרץ  ו    הגיוני   " הייתה אמורה להישמט בדיווח.ע 

 
(: "ברוב גאותו וגאונו  8"בלעם חשב כי בחכמתו ובכישופיו יבלעם כשאול חיים", וכן פירוש ר' בחיי )בדבריו על כ"ב  

)דרשה,   שהמשיל  סבונרולה,  הרפורמטור  גם  כנראה  חש  כך  בערך  פחותים".  מואב  שרי  לו   by"(:   52נראו 
Balaam we can understand the nobles, the prelates, the preachers, the learned, who are held captive 

by their arrogance "  . 
 (.   292, 139)מובא אצל שארפ, אירוניה,  29-41מרקוס, סאטירה,  490
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  זו עדיפה גם   קריאה.  לישראמוקדמת של ה' עם  ה  בלעם מודע להיכרותשנוסף  ו רמז  לפנינ יותר ש

ש  לאור בשיח  הגלומות  עד כההובהדקויות  כדאי  ו  , חנו  בדבר    לציין עוד  רווחת  תפישה מקראית 

, שמ"א  9, יהושע ב'  12)למשל שמות ל"ב    התפרסמות מעשי ה' עם בני ישראל בתקופת יציאת מצרים

ְשִתיו" ו"ְלִהָלֶחם בֹו הלשונות "ר זה,  באֹו  .(6ו'   ר  ֶכה לעומת "  כניסוחים מרוככים אולי  מוצגות  "  ְוג    נ 

ֲאָגְרֶשנּו ִמןו"למדי,  אליםביטוי  ,"בֹו  491.", המפורש יותר בניגודו לתכנית האלוהית ָהָאֶרץ  ו 

ֲאֶשר בין המסר מבלק לדיווחו של בלעם הוא השמטת "  בולטהבדל   ְך ְמֹבָרְך ו  ת ֲאֶשר ְתָבר  ְעִתי א  ָיד 

קשה מבפרטים האחרים, שכן בלעם כבר נהג באופן משונה    צרנותפטירת העניין בק".  ָתֹאר יּוָאר

"האם מתוך צניעות החליט בלעם לצנזר  :  תוהה מונזון   לשליחי בלק. ה תגובוי זה ב  התעלמו מביטב

משפט זה, או שמא הוא חש כי ]...[ עשויה להשתמע ממנו קריאת תיגר של בלעם על יכולתו של ה'  

הניגוד  ,  כמו כן.  צניעות, כפי הנראה עד כה, אינה מעלה שניתן לייחס לבלעם בנקל  492ועל ברכותיו?" 

ועוד יותר, בדבר    –תפיסה המקראית בדבר מקור כל כוח וכבוד  בין ההמובהק בין חנופת בלק ל

  של בלעם  חשש .תכליתיסגנון  ב  השמטה זו  ת תלֹומתיר ל  ואינ  –ברכת אברהם ווודאות התגשמותה  

הרי    ., אך לא משום שה' עלול לכעוס על בלעם עצמות יותרהגיוני  סיבהלהרגיז את האל נראה כ

, ואף ודאי ניתן לנסחּה  הבעת עמדה  ו דווקאולא  נאמןדיווח    בגדרהא  הסגרת דברי בלק במלואם ת

שבלעם   קשה להתחמק מהרושםבלעם המדווח?    הייפגע בעטי אפוא  מדוע    –  תוך עידון או הסתייגות

 נזהר מלהציג את מעסיקו העתידי באופן שעלול לפגוע בסיכויים לקבל אישור אלוהי לעסקה.  

.  שהובא לעיל  המדרש  יעיקרתשובת בלעם חושפת טפח מתפיסתו התאולוגית, ומזכירה שוב את  

,  כציפיית המדרש  "אין כל דבר נעלם ממך "מעין  , ולא  מפורטת  מדוע משיב בלעם תשובה עניינית

לפי כ"ב  אכן,  מהאל?    את חנופת בלק   כיצד מקווה בלעם להסתיר   493?(3שה יחזקאל )ל"ז  או כמע

בידיעת שהזר    נראה  11-10 מכיר  האלוהית-אינו  מבאר    .הכול  האלוהית  השאלה  על  אחר  מדרש 

היגיון  לאותו  על המשך הסיפור  אותה בהמשך  מי האנשים האלה אמר    :ומורה  לו  "כיון שאמר 

 
ורעיון,    491 )אומנות  " 108גלנדר  לדעתו השמטת  אך  בדומה,  טוען  גירוש  ָהָאֶרץ   ִמן(  של  " מאפשרת משמעות 

 ודחיקה בלבד, תחת "ביטולה הגמור של מטרת יציאת מצרים". לשיטתו, כל אלו שינויי עריכה מושכלים.   
'את' כשמושא הפעולה מיודע.   נלווית המילית  נכ"ה במקרא  בו, לרוב המוחלט של פעלים משורש  נכה  לעניין 

ַאף ה  השימוש בב' כמילית הנלווית למושא ההכאה הוא בעל נופך פיזי קשה. כך למשל: "  ָבָעם    'ָחָרה ָבָעם ַוַיְך ה  'וְׁ
ֹאד ָדִוד ּוַבִקיר  ַוָיֶטל ָשאּול ֶאת(; " 33" )במדבר י"א  ַמָכה ַרָבה מְׁ ַוַיכּו ָבֶהם  (; "11" )שמ"א י"ח  ַהֲחִנית ַויֹאֶמר ַאֶכה בְׁ

ָרֵאל  לּו ֲחָלִלים ִמִישְׁ ַעּמֹו ַמָכה ַרָבה ַוִיפְׁ ָכל(; "17" )דה"ב י"ג  ֲאִבָיה וְׁ הּוִדים בְׁ ֵביֶהם ַמַכת   ַוַיכּו ַהיְׁ ָדן    ֹאיְׁ ַאבְׁ ֶהֶרג וְׁ ֶחֶרב וְׁ
צֹוָנם ֵאיֶהם ִכרְׁ שֹנְׁ ; מל"ב  17; כ"ד  10; כ"ג  5; שמ"ב ח'  2; כ"ג,  10,  8. ראו עוד שמ"א י"ט  (5אסתר ט'  )  "ַוַיֲעשּו בְׁ

מסומן באמצעות המילית )השוו למשל  . בכל המופעים הללו המובן הפרטיטיבי הבסיסי ה35; ישעיהו ל"ז 35י"ט 
   ( אינו מופקע, אלא לוקח חלק ביצירת האינטנסיביות של הפעולה.17; 5דה"ב כ"ח  

 At first glance, this omission might"(:  415. בדומה לכך כותב מויר )מחקר, 240מונזון, נופל וגלוי עיניים,    492
be perceived as pious censorship on the part of Balaam".   

: "בלעם, שאמר לו המקום מי האנשים האלה עמך, היה לו לומר ה' אלוהים אתה ידעת",  14כך רש"י למל"ב כ'    493

לפי   )כנראה  אבודה בתנחומא  יפת  גרסה  בן  הרופא  ר' שת  בראשית של  פירוש  דברי מהדיר  חמאת    – השוו 
 מוד הבא(.   קדמוניות המקרא המצוטט כאן בע והשוו נוסח.  116ה"ש  54החמדה, 
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הרשע, אינו יודע בהם. כמדומה אני, יש עתים שאינו יודע, ואף אני אעשה בבניו כל מה שאני רוצה  

ֶלה  ומתוך השאלה "   ,פק באשר לטבע האלוס יה מניח שבלעם ההמדרש מ  494. לעשות" ִמי ָהֲאָנִשים ָהא 

   להוציא לפועל את העסקה עם בלק. תובשאיפ וד דבר זה עוד .כול-בדעתו שאינו יודע  גמר" ִעָּמְך

האל מדוע  לתמוה  זו.    ,מצדו  ,אפשר  שאלה  תוכחתונקט  תובן  לא  ידע  ?  המרומזת  שמא  לא  וכי 

זו עשויה להיראות מרחיקת לכת    תהייה?  תוצאה הפוכה מהרצוי  ושיגי , ו את בלעם  ובלבלישדבריו  

נוגעת במישרין להערכת    נהאיאף  לכאורה  ומבחינת עומק הנבירה הפסיכולוגית במניעי הדמויות,  

בלעם.   זאתדמות  האלוהית עם  בהתנהלות  היחידה  המוזרות  זו  אין  כי  ניווכח  בהמשך  היא    –  , 

, ורומזת כי לפנינו דינמיקה מכוונת  אל במקראהמצטרפת למידה של הפכפכות החורגת ממנהגו של  

  המעשיות  שאיפותיומול  והאליליות של בלעם    השקפותיו התאולוגיותההולמת את העמידה מול  

כבר    כוונות בלעם.שפוך אור על  י, פענוח פשר ההתנהגות האלוהית  םדבריה. אם צודקים  הנואלות

כפי שחשו חוקרים כזבאס ומויר במעשה    –  : האל מנסה את בלעםכיוון שיוצעאפשר לנקוב ב  כעת

המתרחש )י"ח  עומק של  את בלעם בהבנת  המצייד  בעל קדמוניות המקרא,    בת  כְ מש    מעין זה.  האתון

(: "ויאמר לו אלוהים בלילה: מי האנשים אשר באו אליך? ויאמר בלעם: 'ולמה ה' אתה מנסה  4

(temptas  )  את זרע האנשים? והם אינם יכולים לעמוד כי אתה יודע יותר אשר יהיה בעולם בטרם

  סיון זה.מעידה כי נחל כישלון חרוץ בני  נה"מ אם נאמנים הדברים, תשובת בלעם ב   495. יסדת אותו'"

למוגבלות   עדות  בדברים  רואה  הוא  ולהתנער מהשליחים  כגערה  האל  שאלת  את  להבין  במקום 

   הידיעה האלוהית.

משמעית.    אלה   תגובת  : 12כ"ב   וחד  וצמד  חריפה  זה,  קצר  במשפט  פעמיים  חוזרת  'לא'  המילה 

ְך" השלילות   ל  אֹׁרלא  " ",  לֹא ת  הְלָכה  ת שמצטט בלעם "מקביל לצמד הבקשו  "תָּ בָּ באורח מעניין,  .  "קָּ

אֹׁרלֹא  דבר האלהים   הָנא    ְלָכה)  שב למסר המקורי של בלק  תָּ רָּ (, ומתעלם מהשינוי הקל שנקט  ִלי  אָּ

ודומיו, המשמשים גם    ב "בר מעט יותר חד ומפורש משל ק"מטענו הסמנטי של אר  ."ה בָּ קָּ "בלעם,  

אפשר אפוא    (. 19; דה"ב ל"א  26; איוב מ'  2; ישעיהו ס"ב  28מחוץ להקשרים של קללה )בראשית ל'  

דבר  עידון   לפנינוכי   של  בדיווח   נוסף  בלעםבלק  של  "ו  את  שעידן  כפי  ֶכה,  ִמן ו"  "בֹו  נ    ֲאָגְרֶשנּו 

לבלעם    496. "ָהָאֶרץ להבהיר  באה  כמו  ה'  בדבר  המקורית  ללשון  מודע  התועה  החזרה  האל  כי 

  ההפרש בין נקיבה לארירה קל .  חלקת לשונו לא תועיל פהובכן,    –לפרטי פרטים    היטב,  למתרחש

 
 תנחומא בלק ה.  494
ועוד    482-491על רגישותו האפשרית של בעל קדמוניות המקרא לצפונות פרשת בלעם ראו פיסק, קדמוניות,    495

 . להלן.  8.1בסעיף 
 .  108ראו גם גלנדר, אומנות ורעיון,  496
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אֹׁרלֹא  בלשון " יותר  מומחש באופן בולט    ענייןהאך  כמובן,    ,מכדי להיתלות בו לבדו  ומסופק   ֶאת   תָּ

רּוְךָהָעם ִכי   ת ֲאֶשר  "להשמיט  בלעם  בחר  ", החוזרת על שני אברי הצימוד בביטוי שהּוא   בָּ ְעִתי א  ָיד 

ְך בֹׁרָּ ֵרְך מְׁ בָּ ֲאֶשר    תְׁ רו  אֹׁר יּואָּ מעמידה את  ו  שון זו מרמזת על ידיעה מלאה של המסר המקורי ל  ".תָּ

ֶכיָך"  ה האל במפורש לצד ההבטח רְׁ בָּ ה מְׁ כָּ רְׁ ֶלְלָך  ַוֲאבָּ אֹׁר  ּוְמק  מצד  .  בלק ונאמניו  פועליםנגדה  " שאָּ

עד כה רק הציג    – עוד טרם שטח בלעם את בקשתו במפורש    ה באתגובת האל    , הפסוק בשיח םמיקו

נת  , טעופהוחרי החד  אמירה  –  של התפרצות  הדבר מחזק את הרושם?  להגיב  תמה הבהילּועובדות.  

   כי אלוהים יודע את צפונות לבו, ואל לו לנסות לסבבו בכחש. לבלעם  הווה רמיזה נוספתומ – רגש

להבדלים   יחסּהמתוך  הן ספרותי אפקט  וצרתעודפות הקיימת בה י התגובת האל נראית מופרזת, ו

ִכי ָברּוְך  . השלילה הכפולה והחתימה "ברמת הקריאה הראשונית  הן ,  בין דברי בלק לדיווח בלעם

,  לאטום כל פרצה אפשרית, להדגיש מניעה מוחלטת של הליכה בכיוון זה" מורגשות כניסיון  הּוא

עסק מפוקפק,  אחר  הלה  נמשך    אםגם  .  11-10בלעם בכ"ב    דברי  והן מפתיעות בהתחשב במתינות

ְך ִעָּמֶהםוכי לא די היה לצוותו " ל  יֹאֶמר  '״  צר דיאלוג משלים כפיתרון:והמדרש יבעל    וחסל?"  לֹא ת  ו 

ְך ִעָּמֶהם  ֱאֹלִהים ל  ר    'ֶאל ִבְלָעם לֹא ת  יּה לֹא ָתֹאר ֶאת ָהָעם ֲאמ  ר ל  ם ִבְמקֹוִמי ֲאמ  ְלל  ן ֲאק  יּה ִאם כ  ר ל  ֲאמ 

הּו ָברּוְך  ִכי  ְלִבְרָכְתָך  ְצִריִכין  יָנם  א  יּה  ל  ר  ֲאמ  ם  ֲאָבְרכ  יּה  את    497. "אל  מציפה  המדרשית  ההשלמה 

ולפעול  ה  נו רצו  פאתמ   נחוצהת האיסור  חלטּו מּו.  בין השיטין  טמון ה עז של בלעם להיעתר לבלק 

כחוקר כליות ולב    המקובלתתכונתו    .בן שיחו  רוח האל מגיב בהתאם ל  בשליחותו בדרך כלשהי. 

     498. לעם עבור הקורא, ומאמתת את חשדותיו הגובריםשל ב  נפשלשיקוף אמין של הלכי ה  משמשת

ן ההמילים "  :13  כ"ב א  ֲהֹלְך ִעָּמֶכם 'ִכי מ  ה של בלעם  חריג גישה  ל הן ביטוי ראשון מני רבים  " ְלִתִתי ל 

לבקשה חדורת רצון, ולא    מציין תמיד סירובשורש מא"ן  במקרא.    םלנביאי   יחסכלפי רצון האל ב

ן ה"סתם.  חסרת פניות  לשאילה   א  ה'  להלך עמכם אך  רוצה  מה לעשות! הייתי  דהיינו:    –"  ְלִתִתי  ' מ 

בדברי  צו האל נתפש ומוצג    Si potestas absit, voluntas frustra sit! .499  .יכולאיני  סרב, ולפיכך  

. בראשית דבריו  לא הוא, היה שמח להיעתר לבלקולכמכשול:   ,חשוב מזה, גבול בלתי עבירכבלעם 

 
כאן תחיבת עורך הבא להדגיש ענייני ברכה דווקא, ועל    ( ראה 207-215יהוויסט,  כ' לוין )  תנחומא בלק ד.   497

 . 101מוזרות"כי ברוך הוא" עמדו גם אחרים; ראו למשל וגנר, יסודות, 
( מוטרדת מהעדר התגובה של בלעם לדברי האל, עניין שלדעתה מצטרף להעדר גילוי  138שארפ )אירוניה,    498

ם אלו מערערים את אמינות דברי בלעם על קשר  (. לדעתה חוָסרי10-9יראה כלפי האל המתגלה לבלעם )כ"ב  
קודם של נאמנות בינו לבין האל )"ה' אלהי"(. טענתה על חלקת לשונו של בלעם אכן עולה מעיצוב הדיאלוגים  
בפרק. אך העובדה שבלעם אינו נרעש מההתגלות דווקא תומכת ברעיון שלבו גס ורגיל במאורע מעין זה, והעדר  

 " או "לו יהי כדבריך" איננו יוצא דופן בספרות הנבואית, ואפשר לייחסו לחסכוניות בכתיבה.  ביטוי ציות כגון "לא אאר 
"אמר להם שהוא   :(105 ,2  6כך משכתב יוספוס )קדמוניות היהודים ד', ו.  120בואתיוס, נחמת הפילוסופיה,  499

 προθυμίαν μὲν καὶ σπουδὴν τὴν ἰδίαν ἐμφανίζωνעצמו היה נכון לעשות כבקשתם, אך שהאל התנגד לכך":  
αὐτοῖς εἰς ἃ δέονται τυχεῖν, τὸν δὲ θεὸν ἀντιλέγειν αὐτοῦ τῇ προαιρέσει δηλῶν…  . 
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יתֹו ֶכֶסף ְוָזָהבִלי ָבָלק ְמלֹא    ִיֶתן  ִאם"על מגבלה זו מראש, למען הסר ספק:  בלעם  מכריז   ֹׁא אּוַכל   ב    ל

ֲעֹבר ֶאת ָנה אֹו ְגדֹוָלה  'ִפי ה  ל  ֲעשֹות ְקט  ֶליָך  ִהנ ה; "(18" )כ"ב  ֱאֹלָהי ל  ָתה    ָבאִתי א  ֲהיָּכֹׁל אּוַכל ַדֵבר  ע 

ה אּומָּ ְבִפי   מְׁ ָיִשים ֱאֹלִהים  ָדָבר ֲאֶשר  ר  ה  ב  בהמשך, בעקבות כשלונותיו, שב    500.(38" )כ"ב  ֹאתֹו ֲאד 

ת ֲאֶשר ָיִשים ה: "נתלה בהכרזתו הראשוניתבלעם ו ר   ְבִפי  'ֲהלֹא א  ב  ֲהלֹא  , "(12כ"ג  " )ֹאתֹו ֶאְשֹמר ְלד 

אֹמר ֹכל ֲאֶשר ֶליָך ל  ְרִתי א  ר ה  ִדב  ב  ם ֶאל (, "26" )כ"ג  ֹאתֹו ֶאֱעֶשה  ' ְיד  ְלָאֶכיָך ֲאֶשר   ג  ְחָת א    מ  י ָשל  ְרִתי    ל  ִדב 

אֹמר ִאם יתֹו ֶכֶסף ְוָזָהב  ִיֶתן  ל  ֹׁא אּוַכל ַלֲעבֹׁר  ִלי ָבָלק ְמלֹא ב  ֲעשֹות טֹוָבה אֹו ָרָעה ִמִלִבי  'ִפי ה  ֶאת  ל "  ל 

מכוונת לפעולה לפי רצונו האישי של בלעם, בציטוט האחרון    'ִמִלִביהמילה 'לפי ההקשר,  .  (13)כ"ד  

היא מרמזת בבירור כי אילו היה הדבר תלוי בו, היה מפיק את זממו של  כיוון שמדובר בהתנצלות ו

זו מייצגת ברוב מופעיה  . י'ל  מילת יכולת נוספת התורמת לביאור הלך רוחו של בלעם היא 'אּובלק. 

ֶכה"  את תקוות ונסיונות בלק: ל נ  י אּוכ  ל ְלִהָלֶחם בֹו ", "בֹו  אּול  י אּוכ  י ָהֱאֹלִהים  ", "אּול  ינ  ר ְבע  י ִייש  אּול 

ֹבתֹו ִלי ִמָשם בטא הזדהות עם עניינו  תבפרשה  טבעי הוא, שהופעתה היחידה ביחס לבלעם  רק  .  "ְוק 

ל"  של בלק: ב ע  יֹאֶמר ִבְלָעם ְלָבָלק ִהְתי צ  ְלָכה    ו  ה האּוַלי  ֹעָלֶתָך ְוא  ה  'ִיָקר  ר מ  ְדִתי    ִלְקָראִתי ּוְדב  ִני ְוִהג  י ְרא 

נעדרים ביטויי    אלוכומשמיע דברים    שליט  בידישנביא נלחץ  מובהק    ה דומ  הבמקר  (.3" )כ"ג  ָלְך  

  501(. 14אפשרות או יכולת )מל"א כ"ב 

ר  ואיזוהי דרך שיב  ניטרליתהייתה פניית בלעם שאלה    . לּוהבטבעיות לפירוש ז  ףמצטר  'ןא  מ  'הפועל  

  בא רק נוכח נסיון פעיל לשכנע.  זהלא היה טעם להציג את תגובת האל כסירוב, שהרי    , יעשהומה  לו  

;  ההזדהות עם רצון האל, לא בטוח שניתן להגן על עצם רצונו של בלעם לקלל-מעבר לחריגּות שבאי

  עם ה',  ל  קשוראם מקבלים הנחה של המחבר בדבר היכרות מוקדמת של המנטיקן הגדול, הוודאי  

בלעם להתפרנס מן    ן אך רצו  .8.3עוד יזכה לתמיכה בסעיף  , שכאמור  עניין סביר  –יציאת מצרים  

  יעד הקללה כנראה מצטייר באור בעייתי גם אם שופטים אותו "אובייקטיבית", בהתעלם מכך ש

מציב הסיפור את    האברהם, שכנגד   בחירתהקללה הוא ישראל והסיפור הוא סיפור ישראלי. הרי  

   ואילו זה נלהב לצאת לקלל. לו ולאחרים! –ל "היה ברכה" מזימת בלק, הייתה בהקשר ש

 
( שביטויים אלו מציינים "אי יכולת מוסרית" דחוקה ולא משכנעת. פשט הדברים  188דעת מילגרום )במדבר,  500

אזהרה מראש, ולאחר   זוהי גוד לרצון האלוהי.היא שאילו יכול היה בלעם לעשות כרצונו, היה פועל בעניין זה בני
 . הצטדקויות רבות ואף נימת צערתבואנה מכן  

וורד  כבר    נומופיע בתוך סיפור אנלוגי למעשה האתון, כפי שהבחי   ביטוי יכולת בהקשר דומה  16מל"א י"ג  ב  501

בפסוק זה ייחוס נימה אפולוגטית    (. גם59-56,  הרהורים ויי )וו ( ובאופן מפותח יותר אנגל )שינוי רצון(89)הגדרה,  
ל"לא אוכל" מתקבל על הדעת. בעוד אשר וורד ווויי נמנעים מקביעת עמדה בשאלת כיוון ההשפעה בין הסיפורים  

בהחלט נראה כי הצדק עם אנגל, הרואה בטקסט במלכים סיפור בבואה    –או אפילו הכרזה על קשר דיאכרוני    –
 בהשראת פרשת בלעם.   
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הצגת סירוב  ש מציינת  מונזון  "?  ָהָעם ִכי ָברּוְך הּוא   לֹא ָתֹאר ֶאתמדוע בלעם משמיט את דבר האל "

 502.בידיו  אינההיכולת לקלל  ש  , בשלב זה,מהודאה  מאפשרת לבלעם לחמוקכגזרה סתומה    להא

בלק   מחנופת  בלעם  להתעלמות  במגמתה  זהה  נראית  מונְ 8בכ"ב  ההשמטה  שתיהן  פגיעה  .  עות 

  בהמשך   503ההזדמנות העסקית שנקרתה בפניו.  תכליתן לשמר אתבהערכה של בלק ליכולות בלעם, ו

בה'  סביר שלכך,   ,  רושם של תירוץבמכוון  משדרת  פטירת השליחים בקצרה תוך תליית האשם 

, כמסתבר מתליית כוח הקללה בבלעם  ציין בלעם  ת שמוהאל שאמכיר בכוחו של    ושהרי בלק אינ 

   ., אלא מגינוני משא ומתןסירוב עקרוני בלעם בדברי לא יראושליחיו . צפוי אפוא ש(6)כ"ב 

ן ה "  תהחלפ:  14-71כ"ב   א  ִבְלָעם( ב"13" בדבר בלעם )כ"ב  ְלִתִתי  'מ  ן  א  (  14)כ"ב    " בדיווח לבלקמ 

אכן   שבלעם  השליחים,  בעיני  הסבירות,  חוסר  על  הוא  מעידה  שעליו  האל  של  להחלטותיו  כפוף 

ֲאֶשר ָתֹאר  )"  שולחם פיסת  הזהה לתשעמה הגיעו לפגישה עם בלעם,  תפיסה אפריורית  זו  אולי    .מדבר

  ? על דעת עצמם  בדיווח  משמעותישינוי    השליחיםעורכים    מדועהסביר  ל  ה די ב  האם  אך  504. "(יּוָאר

,  התנהגות בלעם במהלך המפגשמכלול הניואנסים ב מהתרשמותם  לכל הפחות מתיישב עם    הדבר

נעזר המספר  גם כאן אפוא   .אם אינו נובע מהם ממש – לקורא אלא בדרך עקיפה זו  יםנגיש   םשאינ

 505. םבלעשל    ו והלכי נפש   וצוהר למגמת של דמויות אחרות לשם פתיחת    יהןתתיאור תגובוהמקראי ב

כי   שדבריו אינם סוף פסוק, והוא  בהתנהגותו  בלעם "שידר"  לפי השינוי בדברי השליחים, נראה 

  ,התרשמותם של שליחי בלקמתוך  צתהמחול  ,וז אפשרות   .עשוי להיות פתוח להצעות נדיבות יותר

  גה הבלגינוני משא ומתן כאלה מצטרפים ל   ר:יציב ביותהמסתמן עד כה כ  פרשני הקו  את ההולמת  

תגובת    .שימור הצעת בלק  :במטרה אחת  "ָהָעם ִכי ָברּוְך הּוא   לֹא ָתֹאר ֶאתהשמטת "ולעל חנופת בלק  

 
. מעין זה כבר כתבו הרלב"ג, רש"ר הירש, הגר"א )אדרת אליהו( ומפרשים  241וגלוי עיניים,    מונזון, נופל  502

 מסורתיים נוספים על אתר.  
. בדיעבד זוהי סיבה נוספת לדחות את תאוריית  5-7; והשוו גם מוברלי, ללמוד,  138-139ראו שארפ, אירוניה,    503

סביר את הבדלי הניסוח בין לשונות המקור לבין הדיווחים  "הנביא הנאמן", הנתלית בסגנון קצרני וענייני כדי לה
 בחלקי הדיאלוגים שבתחילת הפרשה.    

מייחס בדומה את השינוי בדברי השליחים לכך ש"אינם מכירים או מבינים את האל,    416-417מויר, מחקר,    504

(  108גלנדר )אמנות,    .108או ש]...[ לדעתם בלעם פועל על פי העדפתו האישית". והשוו קאליש, משלי בלעם,  
טוען כי בשינוי זה השליחים "מצמצמים" את חומרת הסירוב של בלעם. אמירה זו רחוקה מלהוות הסבר, ואין היא  

כנראה בשל השקפת החוקר   –מנסה להציג את השינוי בתוך התמונה הרחבה יותר של ההתרחשות המתוארת  
אח חוקרים  הטקסט.  של  המופלגים  ומורכבותו  ריבודו  אינם  בדבר  גריי,  כגון  התעודות,  בתורת  האדוקים  רים 

 מעירים על הבדלי הניסוח כלל.   
:  7מגמת פניו של עשו בבראשית ל"ב    פענוח( בסוגיה הסבוכה של  350דומה כותב גרוסמן )יעקב,  בעניין    505

א יעקב  "תמיכה נוספת בקריאה זו ]שעשיו בא למלחמה, א.ג.[ היא פענוח יעקב עצמו את דברי המלאכים: 'וייר
מאד ויצר לו' )לב, ח(. אכן, ייתכן שיעקב טועה בהבנת דברי המלאכים, וייתכן שהמלאכים טועים בהבנת תגובת  
עשיו, אולם אין לו לקורא אלא פענוח הדמויות, וברור שיש נטייה להזדהות עם הפענוח שלהן. יעקב הרי נוכח מול  

שככל הנראה פני עשיו למלחמה, אין סיבה שהקורא    שלוחיו החוזרים עם הדיווח, ואם הוא הבין מתוך דבריהם
 . יפענח את דבריהם באופן אחר" 
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משקף את מידת    17ההצעה לבלעם בכ"ב    ה הניכר שלית. שדרוגתמטאף היא    17-15בלק בכ"ב  

  506. הבטחון בבלעם ובכוחו

יתֹו ֶכֶסף    ִיֶתן  ִאם"דברי בלעם  הייתה לראות בהחוקרים  דרך המלך בקרב    :18כ"ב   ִלי ָבָלק ְמלֹא ב 

אף    אכנבך  507דגיש את מחויבותו המוחלטת של בלעם לדבר האל. ומ" ביטוי הנטוע בהקשרו  ְוָזָהב

ה'(.  )מל"ב  מליטול מתנה מנעמן  מנגד,    508דימה את דבר בלעם להימנעותו המופתית של אלישע 

יתֹו ֶכֶסף ְוָזָהב" ב  תהראהקדומה  הפרשנות     כמה פים  שות  לדעה זוביטוי לחמדנות בלעם, ו   "ְמלֹא ב 

מודרניים.  עיקרית  509חוקרים  שבלעם    ראיה  השיח  מסוים  שכר  מצייןהיא  התנהל  כה  כשעד   ,

רש"ר הירש מחדד  י לבו?  הרהורמעלה זאת, אם אינו מדבר מ  הוא: מדוע  במונחים כלליים בלבד

 את הנקודה:  

בדברי בלק לא הייתה כל התייחסות לשכר ממוני; הם הזכירו רק כבוד רב, והביעו נכונות  

למלא את כל משאלות בלעם. אך בלעם מתרגם כבוד לממון; או שהוא אומר, שאפילו אם  

כר הממוני הגדול ביותר האפשרי וכו׳. על כל פנים, ממון חשוב בעיניו יותר מן  יקבל את הש

   .הכל

כך דרך בעלי שוחד, דרך ערמה  ":  בפירושו לתורה על אתר  ריב"ש עלה  מ לחמדנות    תאחרראיה  

ולכך נתן קיצבת הכסף    .השוחד, כמו שאמר עפרון ארץ ארבע מאות שקל כסף וגו׳  נותנין קיצבת

במבט    510. "כאן: כיון לעשות קצב לשוחד כדי להרבות שוחד לעצמווכן  ,  ואברהם שמע והבין ונתן לו

מגלמת מימוש בפועל של נקיבת שכר  היא  גם    .רלוונטיתנראית    מאברהם ועפרון  ראיההראשון,  

 
כביכול עמכם ה' אינו מתיר לי    –" עמכם( מפרש כדרך המדרש, שבלעם מדגיש את "להלך  13רש"י )על כ"ב  506

;  14  ללכת משום פחיתות מעלתכם, אך אולי עם גדולים מכם יתרצה להתיר )השוו ילקוט שמעוני; רשב"ם לכ"ב
ָבִדים ֵמֵאֶלה(. הפירוש נשען על שליחת " 15ר' יהודה אבן בלעם לכ"ב   ִנכְׁ , ומתיישב עם  15" בכ"ב  ָשִרים ַרִבים וְׁ

",  לֹא ֵתֵלְך ִעָּמֶהםהלשון זהה: "  15-13ובכל זאת קשה לקבלו. בכ"ב    –הראיות שהובאו עד כה בעניין גאוות בלעם  
". איזו הצדקה יש להפקיע את המשמעות של דיווח פשוט, הן של בלעם לשליחים, הן  ֲהֹלְך ִעָּמנּו ", " ַלֲהֹלְך ִעָּמֶכם " 

של השליחים לבלק? גם במקרה כזה ההחלטה לשלוח שליחים נכבדים יותר הגיונית ומתבקשת בהנחה שסירוב  
ִתִתי ַלֲהֹלְך ִעָּמֶכםבלעם אינו סופי. הנצי"ב מציע דרך ביניים: " ן זה שהצטרפות בלעם  " כולל נימה רברבנית במוב לְׁ

 אל השליחים מכבדת אותם יותר מדי, וכביכול אין דעת האל נוחה מכך. גם שיטה זו אינה מבוססת דיה.   
 . 21; ליכט, במדבר, 449; אשלי, במדבר, 424-425; קואטס, חוטא,  469-470למשל מילגרום, במדבר,  507
 .  401אכנבך, השלמה,  508
רחבה דכתיב אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב. אלו היה מבקש לשכור חיילות    במדבר רבה כ, י: "נפש  509

אבות  להילחם כנגדן ספק נוצחין ספק נופלין. לא דיו שיתן כך ונוצח, הא למדת שכן בקש" )השוו רש"י על אתר(. 
מה שם, פרק  דרבי נתן נוסחא ב פרק מ"ה: "נפש רחבה מנין שנאמר אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב" )ובדו

אוולד,    (;26)על חובותיו של איש הדת, ספר שני פרק    De officiis Ministrorum ii, xxviראו אמברוסיוס,  וכן    כט(;

במדבר,  19שנתון,   ונהאם,  מכיר  167;  הוא  שכן  חיובי,  ביטוי  זו  במליצה  הרואים  בקרב  דופן  יוצא  קאליש   .

 As all else in this narrative is marked by the"ף: במשמעות הפסיכולוגית האפשרית של אזכור הזהב והכס
most delicate psychological truth, so especially Balaam's unusually strong reply, for it reflects both the 

temptation that may have assailed him and the heroic resolve with which he casts it aside". 
"עפרון הרמאי כאשר הכיר עוצם תשוקת אברהם לקנות ארצו, נתן  : 104משל אבן כספי, משנת כסף א, וכן ל  510

". גם שארפ )אירוניה,  עיניו בממון להעלות לו המחיר, ודמה בנפשו לרמות אברהם בדברים מעורבים בדבש וארס
 ( מביאה ראיה מדברי עפרון להבנה כזו של כוונת בלעם. 137
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ֹאת ֶשֶקל"לכאורה, משמעות דברי עפרן    .השלילהעל דרך    מרומזתה ע מ  ְרב  יְנָך    ֶאֶרץ א  יִני ּוב  ֶכֶסף ב 

ה שאכן  מעיד    המימוש  . מתבקש לשלם סכום זה  אינוהיא ויתור: אברהם  (  15)בראשית כ"ג    "ִהוא  מ 

בנקל הובנה  אף  ושכך  הצעה,  זו  בביטוי  הייתה  או  בוידוא  צורך  ללא  נעשית  המרומזת  קבלתה   .

ְבָרָהם ֶאל":  מובן מאליוכאקט  רש לגביה, אלא  מפו ע א  ִיְשמ  ְבָרָהם ְלֶעְפֹרן ֶאת  ו  ִיְשֹקל א  ֶכֶסף   ֶעְפרֹון ו  ה 

ִדֶבר כ"ג  ֲאֶשר  )בראשית  ש.  (16"  מהמוסכמות  טיבנראה  חלק  היה  כאלו  הצעות  של  הרציני  ן 

יתֹו ֶכֶסף ְוָזָהבשבמילים "  –ריב"ש    כטענת  –אפוא    אפשר  .החברתיות במשא ומתן בן הזמן "  ְמלֹא ב 

 , אלא רמז בפועל מהן ציפיות השכר שלו.  ו הכמוסיםמאוויי את ביטא   לא זאת בלבד שבלעם

אלו טענות  להעריך  דומיםנדרשת    כדי  והקשרים  לביטויים  ממצה    ת העברי  ספרותב  השוואה 

שם  ,  8את הדמיון למלכים א י"ג    ןצייצריך ל  18ייחוס חמדנות לבלעם על בסיס כ"ב  נגד    . מההקדו

בחומר  גם  ראוי לדון    מבטא תקווה כלשהי למימוש.  ומשועבד בבירור להקשר, ואינ  זהביטוי מעין  

   .7ושיר השירים ח'   2; ז' 6,  3אסתר ה'  ;31משלי ו'   ;22המופיע במל"א ב'  רלוונטי להשוואה  נוסף 

ְוָזָהב"ם  מנהא ֶכֶסף  יתֹו  ב  שוחד"  רמז ממשי  הוא "  ְמלֹא  ריב"ש"להרבות  כדברי  לשון  ?  ,  זו  שמא 

ביטוי  הגלום בממד של הגזמה פראית  הוא  כעת    מראי המקום שצוינולמשותף  הצד ה  511? גוזמא

הבקשה או  ש  במקרים  . אפילובעיניים חיצוניות כלשהןבעיני הדובר או  )"את חצי ביתך" ומקביליו(  

הרלוונטיות    512. יוצא דופןעניין    זהו בבירור,  או עשויות להתממש  תוהעסקה המדוברת אכן מתממש

בשלושה מהמקומות הביטוי הממוני נסוב על הון הבית דווקא,  ש  מומחשת גם בכך  18לבמדבר כ"ב  

סיפור  הן ב  18בכ"ב  הן  בדומה לכך,  או חציו, ובשאר המקרים הוא נסוב על המלכות או המלוכה.  

אפשר אפוא לקבוע  המתמקח הוא מלך, והביטוי נסוב על הון ביתו או חציו.    8-7מל"א י"ג  אה בהבבו

נקיטה  .  ו של אדםרכושכלל  עבור  ידוע ומקובל  מטבע לשון  היה בזמן המקרא    'הון הבית'סביר ש   כי

סכום,  היה בה כדי לבטא  שרכושם רב מאד,  , במיוחד כלפי מלכים,  בביטויים מן השדה הסמנטי הזה

ממוניים   מקח  או  גדול בקשה  גוזמא.  בהיקף  ש  כדי  פורקן  סביר  לתת  בלעם  ביקש  מילולי  אילו 

היה נוקט לשון פחות פרדיגמטית    –ביקש לרמוז לבלק על כך    קל וחומר לּו  –לחמדת ממון כמוסה  

 
 ן גם במשנה באבות ו' ט, הנותנת מליצה דומה בפי ר' יוסי בן קסמא.    אולי יש משום עניי 511
נֹוב  לֹאניתוח קצר של הביטויים: "   512 ָעב  ָיבּוזּו ַלַגָּנב ִכי ִיגְׁ שֹו ִכי ִירְׁ ַמֵלא ַנפְׁ ָעָתִים ֶאת  לְׁ ַשֵלם ִשבְׁ ָצא יְׁ ִנמְׁ הֹון ֵביתֹו    ָכל  וְׁ

את כל הון ביתו יתן" מבטאות התרוששות גמורה. זוהי גוזמא, שכן  נראה כי המילים "   –   (31-30" )משלי ו'  ִיֵתן
ָעבאם "יִ  שֹו ִכי ִירְׁ ַמֵלא ַנפְׁ נֹוב לְׁ ָעָתִים ", ממילא אין הונו רב כדי כך, ואם "יְׁ גְׁ " על גניבה, מדוע יגיע עונשו כדי  ַשֵלם ִשבְׁ

. הלשון הזהה,  "בֹוז ָיבּוזּו לֹו  הֹון ֵביתֹו ָבַאֲהָבה  ָכל  ִיֵתן ִאיש ֶאת  ִאם" :  7שה"ש ח'  ביטוי זהה מופיע ב;  "?ָכל הֹון ֵביתֹו" 
וכן הפועל בגוף סתמי "יבוזו ל]...[" המשותף לשני הפסוקים מעיד על יחס או השפעה כלשהי בין הכתובים, בין  

ָלָמה ַאתְׁ ֹשֶאֶלת ֶאת ַויֹאֶמר  ";  ישירה בין עקיפה, ומחזק את ההשערה שמדובר בביטוי כבול או כבול למחצה ִאּמֹו וְׁ   לְׁ
ַשֲאִלי לּוָכה   לֹו ֶאת  ֲאִביַשג ַהֻּׁשַנִּמית ַלֲאֹדִנָיהּו וְׁ 'המלוכה' היא כאן בבירור דבר לא סביר  לבקש.    –(  22" )מל"א ב'  ַהּמְׁ

כּות   ַעדלבסוף, במגילת אסתר המילים " ;  6בדומה  ; ו3את גובה הבקשה האפשרי )אסתר ה'    מות" תוחֲחִצי ַהַּמלְׁ
כי נחה על הדובר רוח של נדיבות. לעניין    הביעזו משהמלך אינו מציע זאת ברצינות. מטבע לשון    נראה(.  2ז'  

סיפור בבואה שנכתב   זהו ו מקרי. ני הניכר של הקטע למשא ומתן בבמדבר כ"ב אינ תמט , הדמיון ה8-7מל"א י"ג 
 הרהורים. כיוונה המסתבר לא יידון במסגרת זו(. לעניין עצם הזיקה האנלוגית ראו ויי, בהשראת פרשת בלעם )
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כוונתו.   את  לשקף  כדי  "ושגורה  של  אידיומטי  יתֹו  גוון  ב  ְוָזָהב ְמלֹא  כגוזמא  ֶכֶסף  את    גם"  הולם 

ָנה אֹו ְגדֹוָלההמריזם "  ֲעשֹות ְקט  כמו כן,  תחום האפשרויות כולו.    את   כוון להקיף", שאף הוא מל 

יתֹו ֶכֶסף ְוָזָהב" רחוק מלהיות שכר מדויק: בית המלא ברובו זהב שווה הרבה יותר מבית  "  ְמלֹא ב 

   513ב' נראה סתמי ותלוש בתור ציפיות שכר. המלא ברובו כסף, ואכן הביטוי 'כסף וזה

, דינה  בשיחה  לראשונהיש מאין,  את עניין הממון    מעלהגם טענת רש"ר הירש כי בלעם  לבסוף,  

ְמֹאד"ללהידחות.   ֶבְדָך  ֲאכ  ד  ב  ב  "כ  הייתכנו  ממוניותזמן  קונוטציות  ללמוד  מקרא  שאפשר  כפי   ,

ל"א  מ ָכל"  1בראשית  ת  א  ֲעֹקב  י  ח  ְלָאִבינּו   ָלק  ֲאֶשר  ּומ  ְלָאִבינּו  ָכל  ֲאֶשר  ת  א  ֶזה   ָעָשה  ה  ָכֹבד    514". ה 

לעורר    נועדה ש   קשה לקבועומצד בלעם,    וצפויה התגובה בעניין ממון אינה אלא פרשנות טבעית  

  לראות בדברי בלעם כאן  מחייבההקשר המיידי אינו  לסיכום,  .  לגביו  קורא השערות פסיכולוגיות ב

מופרכ  חמדנות.ל ביטוי   ה'  במל"ב  להתנהלות אלישע  אכנבך  זאת, ההשוואה שהציע  לאור  עם  ת 

גם בפסוק זה, ובמיוחד לאור להיטות בלעם המשתקפת בשינויי הדיווח,    בולטמוטיב )אי( היכולת ה

עם רצונו    טותבפש  תמתיישבכמניע    תאוות בצע  ובהמשך בשאילה החוזרת וביציאה הנחפזת לדרך.

מוצא ראיה    נו אי  אף אם,  מתבקש  ליותבכל  הוא   ו וייחוסלחבור לשליחי בלק ולמלא משימתו,  ניכר  ה

   בארמז לשמות י'. כאן, ויסודּה  טמונה    אכןשראיה כזו    יוצע   258-255בעמ'    פסוק. הברובד הגלוי של  

למעשה,    515אמת מן הגויים.נימוק נוסף לראות בבלעם נביא  לחוקרים    ו" שימש ֱאֹלָהי  'ה "  מיליםה

כללי ופשוט של כפיפות לאל. מבחינה    יחסמציין  ונראה שהוא  במקרא,  י  מצו אלהי פלוני"    x" הצירוף  

י ֲאִביֶכם" ל"ֱאֹלָהי   'ההבדל בין " לא בטוח שיש  זו   ְבָת ֶאת(, " 29" )בראשית ל"א  אֹלה  "  ֱאֹלָהי  ָלָּמה ָגנ 

יֶהם(, "30)בראשית ל"א   י ֶעְקרֹון (, " 23פטים ט"ז  " )שוָדגֹון ֱאֹלה  "  ִנְסֹרְך ֱאֹלָהיו( ו" 2" )מל"ב א'  ֱאֹלה 

בהשקפה המקראית    מביטוי זה  העולהניחוח האינטימי, המונותאיסטי,  ובכל זאת ה(.  37)מל"ב י"ט  

דעת רופא כי "אין הדרישה בה' על  קבל את  מבחינה זו, קשה ליוצר רושם חזק של בלעדיות הקשר.  

  516הרבה מדרישת אחזיה בבעל זבוב )זבול( על ידי כוהניו שבעקרון". ידי בלעם שונה 

עם    יוקשרחוזק  להוראות ה' באמצעות הבהרת    ואת מחויבותאפוא    מדגיש בפי בלעם  "  ה' ֱאֹלָהי"

"איזה סיכוי יש לשליח להבטיח את קללת בלעם נגד ישראל  קואטס:  על כך מתפלא    אלוהות זו.

 
 . 113השוו הולצינגר, במדבר,  513
, ובאופן מנומק יותר ריב"ש.  17, וכך כבר רש"י ואבן עזרא בפירושיהם לכ"ב  177ראו למשל נות', במדבר,    514

ֶנה ַבֶכֶסף ּוַבָזָהב הלה מציין נכונה את "  ֹאד ַבִּמקְׁ ָרם ָכֵבד מְׁ ַאבְׁ   11(. ראו גם אלטר, בלעם והאתון,  2" )בראשית י"ג  וְׁ
אינן יוצאות לגמרי ידי ספק, אך לא כן    9ומשלי ג'    17; י"ג  9)ראיותיו משופטים ט'    152ובמיוחד לוין, פירוש,  

- (. להלן ניווכח שמילות כב"ד משמשות בתדירות גבוהה להחשיד בבמדבר כ"ב38ודניאל י"א    30-29שמ"א ב'  
 קיד ספרותי הן בפרשה זו הן בקטעים נוספים במקרא הרלוונטיים להבנתה.  "ד ויש להן תפכ

 . 24; קואטס, חוטא, 127ראו למשל מק'ניל, במדבר,  515
 . 44רופא, ספר בלעם,  516
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כאשר בלעם קורא בשם אלהי ישראל? אם חוט עלילה של סיפור מוצלח אכן מצוי מאחורי הסיפור  

מתקיימת רק בהנחה שבלעם הוא    תובל תמיהא  517. הזה, חוט עלילה זה נקטע באחת באמירה הזו"

  בלעם   האם ר ניזון בעיקר מהמתח סביב השאלה  "עם ה'"; וכן בהנחה שהסיפולגמרי  הפועל    צדיק

ֱאֹלָהינקיטת "  בעניין הראשון,  .קללי עם    אידילילקשר  אינה מתחייבת    זו  דמות חשודהבפי    "ה' 

סביר שבהשקפת    בעניין השני,  ;מכריז זאת, ויחסיו עם ה' מורכבים  (7ב'  )יונה  גם  ;  לוהי ישראאל

תושג    שמא  חששה; המתח אינו נובע אפוא מ ברכות אברהם הן עניין בלתי הפיך  קהל היעדהמחבר ו

תסוכל עצתם    כיצדו"יטופלו" חורשי הרעה    כיצד הציפייה לראות  העניין וקללה אפקטיבית, אלא מ

בפי בלעם    "ה' אלהי"בהתאם לעלילה הידועה כבר, לפחות בקוויה הכלליים(. מבחינה זו,    אולי )

בו   בונה מתחאולי דווקא     ממהר , וזרעל פשר הניגודים באישיותו של הכעת    הה וקורא, הת עניין 

 .  עמוד על קנקנולכדי הלאה 

צייתנותכ  לרובנתפש    18"ב  כ ומופתי של  מ.  ביטוי שלם  זו  ,  13כ"ב  ניתוח  כזכור  הערכה חיובית 

ֹ ִת ִת ן לְ א  האפשרות כגון "מ  - מביטויי העדר  ההבנה המשתמעת  ת לאורפגמנ בלעם  ש  ,ל"כָ א אּוי" ו"ל

כה  ועתה  'מעין    המשךאילו היה ה   518בלק.למלא את רצון  לעבור על הציווי האלוהי ואכן מעוניין  

פניך נגד  כי רעה  פיתויימתגבר  בלעם  ש  קבועל  אפשר היה,  'אמרו לבלק לא אלך חדל  הכבוד    על 

השנייה    תו, שאלבפועל  .ומכריע כי אם האל אינו חפץ בלכתו, אל לו להשתדל עוד בעניין  והשכר

מראש  דואג לספק לעצמו    בלעם.  ועקלקלות דרכיותחכומו  ל  ותעדכ  18כ"ב  ציגה את הכרזתו במ

  519. במפורש ת בלק, וזאת מבלי לדחות את הצעהצדקה מפורשת וחד משמעית למקרה שייכשל

שבשאלה מקווה  ( בלעם  1אפשרויות להבין את התנהלות בלעם כאן:    הועלו שתי  .13.בסעיף    :19כ"ב  

אינו עושה דבר מדעתו, ולכן  חסר פניות ו( בלעם 2;  להיעתר לבלק רצונו , כי היהיה שונ  'צו ה יה שני

שהאפשרות    הוצע איך להגיב.    דעתכדי ל  יוועץ בה'בבוא המשלחת השנייה הוא מבקש לשוב ולה

השנייה אכן  ו  ,לחתור תחת הרצון האלוהי  שואףשהראשונה מציגה את בלעם באור מפוקפק, כמי  

ללא שינוי    שנות את דעתועשוי להאל    מקראבצא שיימעשויה למלט את בלעם מהצגה שלילית. אם  

ו  שב ופונה לאל שיפסוק לאלא  בלעם צודק שאינו סומך על כושר השיפוט שלו,    , בנסיבות  רלוונטי 

ה  כונָ ְת   –  גחמנות   בלעם מייחס לאלאם יימצא שהאל אינו משנה את דעתו באקראי,  ,  מנגד  . פסוקו

 
 . 24קואטס, חוטא,  517
לאור מכלול הדברים, יש לדחות כהיתממות והשערה בעלמא את הרעיון ש"כשהמשלחת המהודרת יותר של    518

לא כדי   –נסיכי בלק נסעה כל הדרך למסופוטמיה כדי להתחנן בפני בלעם לבוא, הוא נועץ באל בשנית אם ללכת  
 (.  127לקלל אלא כדי למסור מסר אלוהי, יהא אשר יהא" )מק'ניל, במדבר, 

( מציע תמונה  435-436( אוחז בעמדה דומה. אשלי )במדבר,  46; רופא )ספר בלעם, 5,  ליכט, במדבר  כדעת  519

 ניטרלית פחות חיה ומתוחכמת של בלעם, העולה מתוך ציון פשוט של נקודות הזכות והחובה שלו בפרשה.  
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סטנדרטית של טבעו של  הההבנה  מוטעית של  זוהי השלכה    520. , במיוחד בספרות החכמהמוקעת

     521.ישראלעל אלהי , ואחרים מור  דעת, כאליל במזרח הקדום

החוזר    ניסיוןה   מגמתלהכריע שבלעם אינו נוהג כאן באופן חסר פניות.    מותר  ,לאור הניתוח עד כה

תכליתן אחת:    הודגםכפי שש,  מתוך ההלימה המושלמת בין מעשה זה לפעולותיו הקודמות  תניכר

יש להסתפק אם בלעם משליך יהבו על שינוי דעת    אמנם,קדם עסקה רווחית ובטוחה עם בלק.  ל

הגמור ותו לא. המלים " ְדָעה מ  ף    ְוא  ר ִעִּמי  ה'ֹיס  ב  מצביעות על תקווה למצוא פרצה כלשהי  אולי  "  ד 

ברורה. הרשאה  בלא  גם  לדרך  לצאת  כדי  לנצל  יהיה  אחרת    שאפשר  או  כי    –כך  מאמין  בלעם 

להערכת טענות  לא רק  רלוונטית    שינוי הדעת שאלת    .סבירהתרככות בעמדה האלוהית היא תרחיש  

הערכתו השלילית;  עיצוב  באחד  היא פן  עניין  ב  ת  מגמתיּוסר פניות.  ובלעם נהג בחשהרמב"ן וקאליש  

  ההכרעה בשאלת שינוי הדעת  פן נפרד ומשלים. עשוי להוותכישות גחמנית  'ה  דימוי לא מוצדק של

  20וכפילות כ"ב    22לכ"ב    20בפרשה: הסתירה בין כ"ב  קשיים העיקריים  שני האוצרת פתרון לאף  

על שינויי הדעת אינה    .35וכ"ב   יובחן שהטענה שמעשה האתון שייך למחבר אחר בהסתמך  עוד 

הדיון במגמת בלעם בשאלה    ייחתם הבעיה בבירור.  20-19כבר בכ"ב    שינוי דעת  קיוםמתיישבת עם 

 , יחסו לשאר הטקסט והשלכותיו על הערכת דמות בלעם. 20הקרקע לניתוח כ"ב    שרִתכְ ו ,השנייה

על    ניחם  אלה סיפור המבול  ב  .או מתחרט על מעשיו  מכוונתו  אל חוזר בוהבמקרא    רביםמקומות  ב

ו'  )  יצירת האדם היקום  ( 6בראשית  "  ;ומוחה את  לדברי משה  להוא מתרצה  ִדֶבר   ע  ֲאֶשר  ָהָרָעה 

ּמֹו  ֲעשֹות ְלע  מקים לעם שופטים להצילם מיד אויביהם,    הוא;  ונמנע מלהשמידו  (14" )שמות ל"ב  ל 

;  14-13; יואל ב'  13כ"ו  ;  7י"ח  )ירמיהו    ועוד כהנה וכהנה   ;(18הביא עליהם בכעסו )שופטים ב'  ש

ז'   דבה"א כ"א  10-5  ג'  יונה ;  6-1עמוס  נעתר להפצרות אב15;  הפיכת סדום האל  רהם  . בסיפור 

פסוקים מאפיינים    לא מעטמנגד,    (.את קיום כוונתו הראשונית, אלא שהתנאי אינו מתקייםמתנה  ו

"לפצות" על חטא המרגלים ולהיכנס  ישראל    רצוןאינו נעתר לכך, ה'  את האל כמי שאינו חוזר בו.  

אגג    חמלתו עלשאול בעניין    רטתאת ח  דוחה  הוא  ;(45-39)במדבר ט"ו    קרב, והם ניגפים בלכנען

"  –  (24מהמלוכה )שמ"א ט"ו    וצאן עמלק, ומנשלֹו ל לֹא  שמואל הנוזף בו מוסיף:  ִיְשָרא  ח  צ  נ  ם  ְוג 

ם  ם  ִכי לֹא ָאָדם הּוא ְלִהָנח  ר ְולֹא ִיָנח  ק  ע ה(: " 4בעל תהלים ק"י קובע )  ;(29)  "ְיש  ָתה   ם ְולֹא ִיָנח    'ִנְשב    א 

ן   ל  ְלעֹוָלםֹכה  ְלִכי   ע  ב ּוֶבן : " 19כ"ג  בלעם עצמו מתנבא בלבסוף,    ;"ֶצֶדק  ִדְבָרִתי מ  ז  ל ִויכ    לֹא ִאיש א 

 
. אין למצוא גינויים  33כ"ג  ;  8; כ"א  28; ט"ז  31-32; י'  13; ח'  14;  12; משלי ב'  20;  4-5ראו למשל דברים ל"ב    520

  השליטה בעניינם מפורשים של הפכפכות אלילים במקרא, אך סביר להניח שהדבר נובע מתפישה קיצונית יותר  
 ועוד הרבה(.     8; ירמיהו ב' 29-20; מל"א י"ח 21שוללת מהם כל כוח עצמי )שמ"א י"ב ו,  אצל מחברים רבים

יש לציין כי בתפיסות המתועדות באפוסים הקדומים, כגון בסיפור  (.  212השוו רוברטס )הונאה כבעיה אלוהית,    521

וכן הפכפכות מסוימת )התלויה במניעים רציונליים(.  נפוץ,    ענייןאקהת או בעלילות גילגמש, שקרי אלילים הם  
       (.179-171ו פראוזר, פנומנולוגיה, )רא גחמנות גמורה מאפיינת שדים
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ר ְולֹא י ֲעֶשה ְוִדֶבר ְולֹא ְיִקיֶמָנה הּוא ָאמ  האם קיים הסבר הגיוני לסתירה או המתח  ".  ָאָדם ְוִיְתֶנָחם ה 

     מנוגדות?  הללו, שמא לפנינו ביטויים לעמדות תאולוגיות

יש הכרזות שהן בבחינת שבועה, והאל    522צ'יזהולם הציע הבחנה בין שני סוגי הכרזות אלוהיות.

( ומהדהדת הרבה בהמשך  16אינו חוזר מהן לעולם. דוגמא מפורסמת מופיעה בעקדה )בראשית כ"ב  

םהתורה: " ְעִתי ְנאֻּ ְך ֲאָבֶרְכָך    ִכיה' ]...[    ִבי ִנְשב  ְרֶבה ֶאתָבר  ְרָבה א  ְרֲעָך  ְוה  ; 37-34דברים ב'    ועוד:".  ז 

. אלו התחייבויות  4; תהלים ק"י  8; ו'  2; עמוס ד'  14; נ"א  13ואילך; ירמיהו מ"ט    40; ל"ב  26ד'  

ה שלוחיו,  או  האל  מפי  מה  ותתממש ממפורשות  יש.  ויהי  צ'יזהולם  שאינן    לדעת  התחייבויות 

לשיטתו גזרת מות בנו של דוד    גווסּו ימעמדן זהה. כך   ךאחפץ, מסומנות בביטויי שבועה או נקיטת  

  המתממשות ,  (29-20( ונבואת הזעם של אליהו על בית אחאב )מל"א כ"א  14מבת שבע )שמ"ב י"ב  

  ּהמימושהאל.    של הסוג האחר הוא הצהרת כוונות פשוטה    523. האדם המעורב  חרף שינוי בהתנהגות 

כדברי  לרוב  עוצב  זו תהמעורבים.    תשינויים רלוונטיים בהתנהגו   עקבלהתבטל    העשוי   יאוה  מותנה

ְרָבִעים  . מקרה קלאסי הוא נבואת יונה " להיטיב דרכיו  האדם  את תוכחה המיועדים לעורר   עֹוד א 

ה ֶנְהָפֶכת י ְרא ָהֱאֹלִהים (, בעוד לבסוף "4" )ג' יֹום ְוִניְנו  יִ  ִכי ]...[ו  ְרָכם ָהָרָעה ו  ל ָשבּו ִמד    ָנֶחם ָהֱאֹלִהים ע 

ֲעשֹות   ָהָרָעה ֲאֶשר  (. דוגמאות נוספות שמציג צ'יזהולם הן נבואת מיכה  10" )ג'  ְולֹא ָעָשה  ָלֶהם   ִדֶבר ל 

ִּמי ְלעֹוָלם  ְולֹא ( ונבואת יואל כי " 12על חורבן ירושלים )מיכה ג'     ה דומ  הבחנה (.  27-26" )ב'  י ֹבשּו ע 

 524ן כספי. אבערך 

חלוקת המשנה למקרים בני זיהוי ושאינם    במיוחד, ובמלואו  ניתוחו של צ'יזהולםת  קשה לאמץ א

  ידת אמינות משקפים את מ אכן  דבריו  ראה שבסופו של דבר נעם זאת,    525. בני זיהוי היא בעייתית

 
( התחייבות אלוהית  1ג המחבר את המקרים הנדונים לארבע קטגוריות:  צ'יזהולם, שינוי דעת. למעשה מסוו  522

( הצהרה מותנית או בלתי מותנית. הסקירה תתמקד  2מסומנת )למשל באמצעות שבועה( או שאינה מסומנת;  
במשתנה הראשון, שהוא ממילא העיקר בעניין הנדון. המשתנה השני מעלה כמה שאלות הרמנויטיות ופילוסופיות  

 המקום להרחיב בהן.  שאין כאן 
 .  391צ'יזהולם, שינוי דעת,   523
"חלילה לי שאאמין כי יש לשם שנוי רצון, כי אם יגזור לרעה יפול דברו וכן לטובה, אבל השנוי יבא מהמקבלים,    524

רצוני מצדנו אנחנו השומעים גזרתו במלות מבוטאות על ידי נביא, רצוני שלא נבין המאמר כמו שהוא, וכי לא יגיע  
כי השם גוזר גזרותיו ומודיעם לנביא במלות  ..[  כמו שהבננו אותו, נחשוב שנחם השם א"כ כחש השם, וחלילה ].

פעם מוחלטות ופעם מקושרות בתנאי, וזה אם לטובה אם לרעה. ודבר י"י אמת לעולם לא יכזב חלילה, ואם אנחנו  
", אבן כספי,  השומעים נשפוט במחלטות כי הם הכרחיות והם באמת אפשריות, או יש בם תנאי ואם לא נזכר

 . 288-287מצרף לכסף, 
אמירה   525 כאשר  הבסיסיות  הקטגוריות  שתי  בין  להבחין  מהימנה  דרך  מציע  לא  צ'יזהולם  ובראשונה,  בראש 

  בלתי ניתנים לסיווג   מסומניםהמקרים שאינם  אלוהית נתונה אינה מסומנת באמצעות ביטוי של שבועה. רבים מ
כיצד בני האדם המעורבים  כלל, שהרי כדי לסווג בביטחון שדיבור אלוהי לא מסומן הוא שבועה, לא די לבדוק  

מתנהגים לאחר מכן והאם הדיבור, בהתאמה לכך, מתקיים או לא מתקיים. אם האל אומר שדבר מה יקרה,  
האנשים המעורבים אינם משנים את התנהגותם והדבר אכן קורה, הדיבור האלוהי לא הועמד במבחן, והוא עשוי  

אין סימן מפורש לשבועה או    4-3בבראשית מ"ו  מא,  להיות הבטחה או איום מותנים, או שבועה של ממש. לדוג
התחייבות של האל ליעקב, ובהמשך הסיפור הדברים מתקיימים. מה היה קורה אילו חטא יעקב חטאים גדולים  
על כל פנים?   או שמא היו מתגשמים  לאחר האמירה האלוהית? האם דברי האל היו עשויים שלא להתגשם, 

אך גם אם האנשים משנים את התנהגותם  .  מבחן הולםבהעדר    ,המקרה אפשרות לסווג את    במקרה כזה אין
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דיבורים   מה;  ויהי  יתקיים  גמורה  האל כהבטחה  בעיני  נתפש  או  דבר האל במקרא: מה שמובע 

לבטא כוונה כללית, כגון איום להעניש או לגמול טובה, גם מבלי שיצוין במפורש  אחרים עשויים  

ש דבר האל  ו מי. במקרים אלו, מ כביכול הדבר מובן מאליו  ;תנאי כגון "אם התנהגותכם תימשך"

י; אם מושא התוכחה שב מחטאיו הגזרה עשויה להתבטל, כדברי הנביא "האכן מותנ ם    ח  ָאִני ְנאֻּ

ְרכֹו ְוָחָיה  ְחֹפץ ְבמֹות ָהָרָשע ִכי ִאםאֶ  ִאם 'ֲאֹדָני ה     526.(11" )יחזקאל ל"ג ְבשּוב ָרָשע ִמד 

דוגמת רוח השקר    או סיוע אלוהי למרמה,  , הטעיותשקרים אלוהיים מכווניםנושא בפני עצמו הוא  

,  13-8ישעיהו ו' ההכבדה המכוונת של לב העם ב ,במעשה מיכיהו )מל"ב כ"ב( הניתנת בפי הנביאים

ח ֶאת"  האמתלה,  מחזור סיפורי יעקבתכסיסים אחדים ב ל  ִּמְדָבר  ש  ב  ִלי  ְוָיֹחגּו  ִּמי  ) ע  (  1שמות ה'  " 

כדי  יוצא מן הכלל שאין בו    מהוויםהם  ו   םהיגיון משל עצמלאלו  כפי שהראה פרג'ון,    527. ועוד הרבה

עומדת  בין עניין זה לסוגייה ה  בקפידה מהי מידת החפיפה  כמו כן, יש להבחין  528להעיד על הכלל. 

, בניגוד לשינוי  יש לה מניע  –  הטעייה היא התנהגות המבוססת על עקביות והגיון פנימי  .על הפרק

 
, לא תמיד יש בכך כדי להבטיח סיווג נכון. אם במקרה  )חוטאים לאחר הבטחה טובה, או שבים לאחר נבואת זעם(

כזה הדיבור לא מתממש, לפנינו בוודאות הצהרה ולא שבועה; אולם אם הדיבור מתממש, במקרים מסוימים עדיין  
 שלא מדובר בשבועה, שכן אפשר שעוצמת השינוי לא הייתה מספקת כדי לגרום לאל להשיב את הגזרה.    ייתכן

. פראוזר, הטוענת ש"במקרא האל אכן משנה את דעתו", מבחינה עם זאת  28השוו אבן כספי, משנת כסף א,    526

שהביאו ל"שינוי הדעת"    כי מעשי אדם הם  –נישול שאול מן המלוכה    –במקרה היחיד שבו היא עוסקת בהקשר זה  
 (. 153-152האלוהי )פנומנולוגיה, 

דוגמאות להטעייה או שותפות אלוהית בהטעייה במקרא. על כמה    55( מוצא  333-336פרג'ון )למה תתענו,    527

 .  172-152מהן אפשר להתווכח, כפי שמודה פרג'ון, אך רובן נראות תקפות. השוו גם פראוזר, פנומנולוגיה,  
(  48-49נת מצויה בניתוחה של מוברלי, מיכיהו. בעקבות חוקרים אחרים, פרג'ון )למה תתענו,  דוגמא מעניי  528

( הונאה לצורך הענשת  2( תחבולה במלחמה;  1ממיין ומזהה כמה מניעים עיקריים לפעולות הטעייה אלוהיות:  
 ו היותר מובהקות: ( הונאה לשם בחינה וניסיון של אדם. הנה כמה ממובאותי4( הונאה אלטרואיסטית;  3חוטא; 
ֻבלֹות ַתֲעֶשה "  6על דרך משלי כ"ד    הונאה  (1 ַתחְׁ ָחָמה  בְׁ ך ִמלְׁ ;  30-28; שופטים ט"ז  18;  2-1יהושע ח'  :  "לְׁ

 2; 7-6; ז'  20-18; ו' 26-16מל"ב ג' 
ַפָתל ִעם"  27תהלים י"ח ( הונאות על דרך   (2 מל"א כ'  ; 17-16; 4-1; י"ד, 22-21; 18שמות ג'   :" ִעֵקש ִתתְׁ

   ; ישעיהו י"ט;42-37
; שמות  4-2; מ"ו  12-10דוגמאותיו העיקריות של פרג'ון ל"הונאה אלטרואיסטית" או עזרה לחלש )בראשית ל"א  

( צריכות אולי בחלקן להתבאר באופן אחר  14; י"ז  31; שמ"ב ט"ו  2; שמ"א ט"ז  17-16;  4-1; י"ד  22-21,  18ג'  
לול גם את הדוגמאות הספציפיות יותר  מהן שאינן הונאות כלל. מנגד, תחת הגדרה זו של הטבה לזולת יש לכ  –

רחבה ומדוקדקת של    בחקירה . מכל מקום,  14-13ובשופטים י"ג,    13של שמירה על שלום בית בבראשית י"ח  
( המחבר מצליח להעמיד כמה עיקרים באור משכנע. בראש ובראשונה  247-51הנושא )למה תתענו, במיוחד  

אלא אחד מן הכלים המשמשים את אלוהים כשהוא מנהיג את  ( כי "ההטעיה אינה  154הוא קובע )למה תתענו,  
עולמו, לאותן מטרות אשר הוא רואה לנכון להפעילה בהן ]...[ רובם המכריע של הסיפורים המקראיים מציגים  
את אלוהים כאמין, ורק במיעוטם מתגלה אלוהים כמי שנוטה מן האמת ]...[ בין שלל הסיפורים בהם אלוהים  

.[ לא נמצאה אפילו דוגמה אחת שבה הוא נוקט שקר מפורש". מסקנה חשובה לענייננו היא  נוטה מן האמת ]..
נביאיו שקרים של ממש.   ביד  עשוי אף למסור  זה הוא  להונות רמאים מידה כנגד מידה. לצורך  שהאל מרבה 
  מעמדו הרם ביחס לאדם מאפשר למעשי הונאה אלו להשיג את מטרתם אפילו מבלי שיטרח הרבה להציג את 

ניתוחיו להונאת פרעה בשליחות  241-239הרמאות כאמת; גם הטעיות שקופות צולחות )למה תתענו,   , וראו 
(. אולי מסקנתו החשובה ביותר לענייננו היא כי אם אלוהים מטעה את בריותיו  219-160-משה ולהונאת אחאב ב

 (. 312ה תתענו "יש להידרש לשאלה מדוע אלוהים בחר לנטות מן האמת דווקא באותו מקרה" )למ 
יש מקום להסתפק במידת המעורבות של האל בתכסיסי יעקב בבית לבן ויחסו אליהם, אך גם אם יוסכם שהאל  
רואה אותם בחיוב, צמד הטעמים שהובא לעיל מספיק להסביר זאת, וכן יתבאר הדבר כחלק מהמהלך הכללי  

 (:  2הי,  יותר של קיום התחייבותו של האל בברית, כדברי אנדרסון )מהתל אלו

"God's Purpose in engaging in trickery appears intimately tethered to god's concern for the 
perpetuation of the ancestral promise".   
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ייתכן    ל האבמקרא  , גם אם נקבע לבסוף ש. אמנםדעת אקראי עדיין  אינו משנה דעתו באקראי, 

      .שהוא דווקא משנה דעתו באקראילחשוב  מטעה את בלעם במכווןשהתנהלותו  

מעלה מסקנה כללית ברורה למדי. כמעט כל    שינוי הדעת האלוהית בעניין  הראיות  בחינה של חומר  

עזיבת  ,  בדרך כלל  –   יתערכ בעקבות פעילות אנושית    ים"הינחמות" או שינוי דעת אלוהי במקרא בא

חדילה   ,(10)יונה ג'  להימנעות מעונש יםמוביל אלו .או גילויי התנגדות לו בקבוצה החוטאת החטא

הושע י"ד  ;  42-41ויקרא כ"ו  או אף ריבוי שכר ) (  11-1; שמ"א ז'  8-7)במדבר כ"ה    בעיצומהמהענשה  

. (7-6ירמיהו ט"ו ; 7-5בראשית ו'  ) ; לחלופין, הידבקות בחטא מועדת להרע את יחסו של האל(8-3

לעתים סבל רב של העם תחת ידו של אויב, שהאל עצמו הביא עליהם בחטאיהם, יכול לעורר את  

שופטים ב'  ;  36דברים ל"ב  ;  23)שמות ב'    אויבה  רחמי האל ולהשיאו לפרוק מעל צוארם את עול 

,  (יםנלוו צידוקים  )עם או בלי  ת רחמים  ובקש  אלו , אך  הפצרות  עקב  חוזר בובכמה מקרים האל    .(14

; 36דברים ל"ב    ;6; ל"ד  26שמות כ"ב  כישות רחומה )עולה בקנה אחד עם אפיונו העקבי  דבר ה

יונה  ;  13יואל ב'    ;12; מ"ב  19; ירמיהו ל"א  13מ"ט    ;19ישעיהו ל'  ;  23מל"ב י"ג  ;  14-12שמ"ב כ"ד  

  22; איכה ג'  9; קמ"ה  156קי"ט  ;  4; קי"א  8ק"ג  לים  ה ת;  9דבה"ב ל'  ;  31  ;17  ; נחמיה ט'2ד'  

בניגוד לעקרונות הצדק המקראיים, המקדשים עשיית משפט    האל של    פעולה  קשה למצוא  529(. ועוד

התנהגות בלתי  קל וחומר מפאת שכנוע בקרבנות וכדומה.    –  על האומלל והשב מחטאיולצד רחמים  

, הנוגד לכאורה את שליחות  מעשה חתן דמים למלתה מקומות:  שלושב  מצויה   בוטה קוהרנטית  

וחתן    אישיעקב וה   אבקמ  530. 35;  20-22; ובמדבר כ"ב  "איש" בבראשית ל"במשה; מאבק יעקב וה

ם. בהמשך  רבאל  ןנשתברו בנסיורבים  וקולמוסים    מקרא דמים למלת הם מן הקשים והמסתוריים ב

כיצד   קטעים  יודגם  בין  ספציפית  לאזיקה  בלעםלו  מהקשיים    כתפוש  פרשת  כמה  על  חדש  אור 

שיפוט    להשהות  מוטבעתה,    לעת  531התנהגות האל הגחמנית כביכול.   מיוחדב  –   שבהםהבולטים  

ו אלגבי קטעים   וכוונותיו ללא  האל  במקרא  להסתפק בקביעה הכללית שלו  אינו חוזר בו מדעתו 

 וכדומה(. שינוי מהותי בנסיבות )כגון בקשת רחמים, אומללות מיוחדת של הנענש 

ת מהות האל. תקוותו לממש את  הבנ ב  ותטע נובע מ  19בכ"ב  בלעם  מנהגו של  לפי הדברים הללו,  

  נה נתו ולפיכך היא  ,  תשרירותי  ואף,  תעקרוני  אינה עמדת האל  המחשבה שמבוססת על  בלק    ןרצו

 
; ל"ד  10; ל"ב  4אין להקשות בטענה שבמקומות רבים האל נמנע מלרחם, או נפרע בזעם מאויביו )שמות כ'    529

; מיכה  6; הושע ב' 14; י"ג 19; 9; ירמיהו ה' 43-41; 27-16; ל"ב 15; דברים ו' 1דבר י"א ; במ25; ויקרא כ"ו 14
ועוד(. דבר זה אינו סותר את האפשרות והנטייה האלוהית הכללית לרחמים, שהרי הנקמה    2; נחום א'  14ה'  

מתפקידיו של  והענישה ההולמת של אויבים ורשעים נתפסת בעין מקראית כדבר מצופה, חלק מעשיית משפט ו 
 (.     11; נ"ח  4; כ"ח 12-7; תהלים י"ח 18-15; ישעיהו נ"ט 11; שמות י"ח 25האל )ראו בראשית י"ח  

 . 27אולי יימנה גם המקרה המיסתורי של חרון אף האל בעקבות הקרבת הבכור המואבית במל"ב ג'  530
העניין יידון בהרחבה בסעיפים  (. 125קשר עמום כזה או אחר כבר הועלה בעבר )ראו למשל פולק, התגלות,  531

 . 8.4-ו 8.2.3
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 532באמצעים הנכונים ניתן יהיה לשנותה ולחלץ מהאלוהים היתר לקלל את בני ישראל.   .למיקוח

הרי שינויי הדעת האלוהיים בסיפור אכן תומכים    –ר להקשות, כמובן: מה לנו כי נלין על בלעם  אפש

    נראה שצריך להפוך שאלה זו לתשובה.  ,22-20בסברתו! כפי שיתברר בניתוח פסוקים כ"ב  

  ו נשלחים ל  סיפורבלעם במעשה האתון. לאורך ה דמות  הערכת  נבדקה    .33.בסעיף    :22  –  20כ"ב  

, עד אשר נוזף בו המלאך במפורש על אטימותו נוכח  האל מתנגד להליכתושרמזים עבים יותר ויותר  

יהתנהגות האתון: " י ָנְטָתה ִמָפנ  שאכן היה  , ובלעם משיב (!)היינו, איך לא עלה בדעתך כך?  " !!?אּול 

ָתה ִנָצב ִלְקָראִתי  ָחָטאִתי: "אמור להבין זאת ְעִתי ִכי א  עד  והנה, ניתוח הערכת בלעם    533. "ִכי לֹא ָיד 

ֶלה ִעָּמְךהשאלה "  כבר  .והתאמה נאה לסיפור זה בבחינת מבואעלה  מ  כה כנראה  "  ִמי ָהֲאָנִשים ָהא 

למוגבלות  קלטת, ותחת זאת מתפרשת אצל בלעם כביטוי  צופנת בחובה גערה מרומזת, שאינה נ

ְך ִעָּמֶהם לֹא ָתֹאר ֶאתובה " גהתלא בכדי    .הידיעה של האל ל  " מכוונת לאיסור  ָהָעם ִכי ָברּוְך הּוא  לֹא ת 

את  יודע היטב  שיחו עם בלק, ומודע ל  ללבלעם כי הא  מרמזגם  ניסוחה המוקפד  אך  מוחלט ונוקב,  

מיזות שהוא מתעקש כמדומה  ר  –  "עטופים" אפוא ברמיזות לבלעם  22-20אשר בלבבו. פסוקים כ"ב  

מתוך    20-22אותנטיות של הרצף כ"ב  לו  טענקולות במחקר שה  נקודה זו מחזקת את  534. שלא להבין

שמא ראוי לפרש גם את תגובת    535. סתם מחמיצה את כוונת הכתוב-כהרשאה  20סברה שהבנת כ"ב  

   536?סמויהרצונות  הבמאבק ומהווה שלב נוסף  הנאמרת בנימה מסוימת,כאמירה  פה  האל

כי דברי ה' נאמרים בלשון   בכלליות אבן כספי הציעהעקרונית של כיוון זה כבר הודגמה.   אפשרותו

ְדשּו ְלָמָחר    ְוֶאל: " מההיעתרות לעם בקברות התאוה  קשה, וקלנברגר הוסיף דוגמא ר ִהְתק  ָהָעם תֹאמ 

ְלֶתם ָבָשר ֲאכ  ד ֲאֶשר  ]...[  לֹא יֹום ֶאָחד תֹאְכלּון ְולֹא יֹוָמִים  ]...[  ו  ד ֹחֶדש ָיִמים ע  ְפֶכם ְוָהָיה    ע  א  א מ  י צ 

יֶהם]...[    ָלֶכם ְלָזָרא ין ִשנ  ָבָשר עֹוֶדנּו ב  ף ה  ]...[  ה  י ְך ה  'ְוא  ָבה ְמֹאד  'ָחָרה ָבָעם ו  ָכה ר  פרג'ון    537."ָבָעם מ 

 
, המכיל ביטוי תמטי בולט  18( שפירוש מעין זה כושל בהיותו עומד בזיקה לכ"ב  142-143טענת לי )מחקר,    532

של נאמנות, תלויה היא עצמה ביחס פרשני מסוים מאוד לביטויים תמטיים אלו. לי, הבוחן את הפרשה מבעד  
ובאיפיון פיזורן של היחידות הסמנטיות נושאות המשמעות, אך דומה כי אין הוא    לעדשה בלשנית, עסוק בזיהויין

מייחס חשיבות מספקת לדרכי הצטרפותן זו לזו ולמשפטים המכילים אותן. בהקשר של שבע ההכרזות בפרט,  
 לתתי(.     והפרשה בכלל, לי מתעלם לחלוטין מתרומתן הקריטית של מילות וביטויי יכולת )שורשי יכ"ל, 'אולי', לו,

. למעשה דברי בלעם רב משמעיים, ולנקודה זו חשיבות בלתי מבוטלת )ראו  90-91ראו למשל וגנר, יסודות,  533

 (.   279-278, עמ' 268-267עמ' 
 .  138-142השוו קלרק, קרע,  534
 ( את אלטר, פרידמן ומרגליות.   173מויר, הנמנה על אלו בעצמו, מציין )היפוך,  535
  22( בציינו לגבי היחס בין כ"ב  103את הכיוון הזה העלה זקוביץ' )שלושה וארבעה,    נקודה אחת המחזקת  536

: "כעסו של אלוהים יוצא על בלעם ההולך נגד רצונו, ואילו כעסו של בלעם ניתך על ראש אתונו, שאינה  27וכ"ב  
ותה היחס הנאה  הולכת בניגוד לרצון בעליה". הקביעה ברישא היא הטעונה הוכחה, כמובן, אבל מעיד קצת בזכ

 .   22המתקבל בין הפסוקים אם אכן זהו פירוש כ"ב  
. גם ווייסה  309שהובאו לעיל בהערה    108-110. לעיל, והשוו דברי כהן, גורל יהונתן,  4.1.1.1ראו בסעיף    537

כמות שהוא באמצעות דוגמאות ממקומות אחרים    22-20( מנסה לתמוך בקריאה של כ"ב  106-105)על ברכה,  
( בטענה שאולי גם במקומות אחרים מעורבת עריכה, נכונה  16נגדותו של רובקר )טקסט ומסורת,  במקרא. הת

עקרונית אך צריכה להידחות בשתי ידיים במקומות שטענת עריכה אינה מקובלת מחוץ למחקר בשיטת ההשלמות  
 יטריון זה במלואו. או ההסבר הספרותי נראה אינטואיטיבי ופשוט יותר. דוגמאות המצוטטות כאן עונות על קר\ו
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, "כניעה" של הנביא ותוכחה לאחר  בקשה  י, המתעד התעקשות של מבקש 18-16הזכיר את מל"ב ב'  

ָליו  : "מעשה יֹאְמרּו א  ְקשּו ֶאת  ]...[ו  ְלכּו ָנא ִויב  ִיְפְצרּו  ]...[ֲאֹדֶניָך    י  יֹאֶמר לֹא ִתְשָלחּו ו  ד  ו  יֹאֶמר  ֹבש  בֹו ע   ו 

ְשֹלָשה ְקשּו  ְיב  ו  ִאיש  ֲחִמִשים  ִיְשְלחּו  ו  ָליו    ְשָלחּו  א  בּו  ָישֻּ ו  הּו  ְמָצאֻּ ְולֹא  ֲהלֹא   ]...[ָיִמים  ֶהם  ֲאל  יֹאֶמר    ו 

ל יֶכם א  ְרִתי ֲאל  כּו   ָאמ  ל  22-אמנם, יש הבדלים ברורים בין שתי הסיטואציות למתרחש בכ"ב  538."ת 

בהתאם  , ושל האל מתנגש במגמה עקרונית כלשהי  ו אינ בני הנביאיםם של רצונע . בסיפור אליש20

בסיפור    ;והאל כועסבעייתי,    ישראלאת  קלל  ל  הרצון  אצל בלעםואילו    ,כלל  אין חרון אף  לכך גם

, אין צורך  ברם  . ספק אם היא קיימת  צל בלעם, ואמובהקת  הרשאה ב    זועמתקברות התאוה הנימה ה

בנסיבות מסוימות תיתכן הרשאה אלוהית לדבר    כי   לקבוע, לפי הדוגמאות הללו,כדי    בחפיפה מלאה

ר שאין  ובימה שדעת האל אינה נוחה ממנו; תיתכן ענישה לאחר הרשאה; ותיתכן הרשאה בנימת ד

,  18-8במדבר כ"ב  בין ה' לבלעם ב  השיחהמיוחד של    ואופי צירוף הדברים לסתם.    להבינה כהרשאה

   .20לכ"ב   22כ"ב  בין  פיצוח היחסל זהו הכיוון נוסך ביטחון:רב המרומז על המגולה,   ושב

זה ראוי   גם בהקשר    –במקרא  לשאילות חוזרות  האחרות    הדוגמאות  שתיים משלוששב  להזכיר 

התשובות אינן    –  (12-9  כ"ג  א שמ"ובעלילות דוד בקעילה )  (שופטים כ'במלחמת ישראל בבנימין )

( לברר כיצד 28-27;  23;  18שלוש פעמים דורשים ישראל בה' )כ'  בשופטים כ',  פשוטות ומתבקשות.  

ינהגו עם בנימין; שלוש פעמים הם נענים באופן המשיאם לצאת להילחם; פעמיים הם מוכים שוק  

הנשאלות  נמנע האל מלהשיב לדוד על צמד שאלות    12-9בשמ"א כ"ג  על ירך ובאחרונה נוצחים.  

יֹאֶמר ָדִוד  בשטף אחד, ומספק תשובה שלמה רק בשאלה שנייה: "  ְבְדָך    ה'ו  ע ע  ל ָשֹמע  ָשמ  י ִיְשָרא  ֱאֹלה 

ש ָשאּול ָלבֹוא ֶאל   ִכי ק  ֲאֶשר    ְקִעיָלה  ְמב  ד ָשאּול כ  י ְקִעיָלה ְבָידֹו ֲהי ר  ֲעל  ִני ב  ֲעבּוִרי ֲהי ְסִגרֻּ ת ָלִעיר ב  ח  ְלש 

ְבֶדָך שָ  ע ע  יֹאֶמר    ]...[  מ  יֹאֶמר ָדִוד  ה'ו  ד ו  י ְקִעיָלה ֹאִתי ְוֶאת  י ר  ֲעל  י ְבי ד  ֲהי ְסִגרּו ב  יֹאֶמר    ֲאָנש    ה' ָשאּול ו 

כותב פרג'ון  ."י ְסִגירּו לזהירות הנדרשת בהבנת    לא בכדי  נאה  ב"דוגמא  כי מדובר  כ"ג  על שמ"ב 

לשאילה    דומה במיוחד   בשופטים כ'   קטע המפותח יותרהשאילה החוזרת ב  539תשובותיו של ה'". 

יש שפטרו עניין זה    האדם לטעות.נראה שהאלוהים משיא את    בשני המקרים  .החוזרת של בלעם

הושלם שלא  עריכה  מעשה  של  לוואי  כתעלולן  כתוצר  האל  של  "קרנבלי"  לעיצוב  ייחסוהו  או   ,

 
ַתחּו  " 21-23בהקשר הזה אפשר גם להזכיר את שמ"ב י"ח    538 ַויֹאֶמר יֹוָאב ַלכּוִשי ֵלְך ַהֵגד ַלֶּמֶלְך ֲאֶשר ָרִאיָתה ַוִישְׁ

יֹוָאב ַוָיֹרץ ַוֹיֶסף עֹוד ֲאִחיַמַעץ ֶבן   ָאִני ַאֲחֵרי ַהכּוִשי ַויֹאֶמר יֹוָאב ָלָּמה   ָּנא ַגם  יֹוָאב ִויִהי ָמה ָאֻרָצה  ָצדֹוק ַויֹאֶמר ֶאל  כּוִשי לְׁ
ָכה ֵאין ִני ּולְׁ שֹוָרה ֹמֵצאת ִויִהי  ֶזה ַאָתה ָרץ בְׁ ".  ַהכּוִשי   ָמה ָארּוץ ַויֹאֶמר לֹו רּוץ ַוָיָרץ ֲאִחיַמַעץ ֶדֶרְך ַהִכָכר ַוַיֲעֹבר ֶאת  בְׁ

כדי לתמוך באפשרות המקראית   זו  במובאה  יש  אך  )יואב(,  אנושי  אלא  אלוהי  אינו  כאן  שינוי הדעת המודגם 
הבסיסית של אישור או הרשאה לאחר סירוב ראשוני, ללא שינוי דעת אמיתי לגבי העניין. באופן מעניין, גם במקרה  

   ר נאמר "דרך כעס".   שההית  –כנראה ללא הצדקה  –( סבור  40זה אבן כספי )אדני כסף א,  
פרג'ון סבור שתשובת האל הראשונה לא הייתה    .2-4מנגד ראו שמ"א כ"ג  .  328ה"ש    80פרג'ון, למה תתענו,    539

ָת ֶאת"מפורשת דיה בעיני דוד. למעשה, אין הבדל כה ניכר בין   הֹוַשעְׁ ִתים וְׁ ִלשְׁ ִהִכיָת ַבפְׁ ִעיָלה   ֵלְך וְׁ קּום  ( ל" 2)כ"ג    " קְׁ
ִעיָלה ָיֶדך   ֲאִני ֹנֵתן ֶאת  ִכי  ֵרד קְׁ ִתים בְׁ ִלשְׁ ", והשאילה החוזרת לא נועדה אלא להפיג את חשש לוחמי דוד. אולי זו  פְׁ

 דוגמא לשאילה חוזרת הנעשית כראוי וממניעים לגיטימיים, ולפיכך זוָכה לתשובה פשוטה וישירה. 



136 

(trickster) .540  הכלליים    ואולם בצבעיה  החל  העלילה,  בהשתלשלות  הבעייתיות  הנסיבות  צירוף 

ובאה להעניש את בני    תומך דווקא בסברה שההטעייה האלוהית מכוונתהקטנים,    םוכלה בפרטי

זו מהווה  כדוגמא    541את למלחמת אחים.חפזונם הנואל לצאו    בטחונם בכוחםישראל על אכזריותם,  

העובדה ששאילה חוזרת מתבצעת    בתוך הקשרו.  22-20רקע הולם לשקילת הנעשה בבמדבר כ"ב  

על פשר    עת תהייהלנקוט משנה זהירות ב  מחייבת בנסיבות טעונות מבחינה מוסרית ותאולוגית  

לתלות את האשם בשגגה לא סביר למהר ודברים מעין זה  -הקשרב  החריגות בהתנהגות האלוהית.

     .     סתם  שיצאה תחת ידי הסופר )או העורך(, או בגחמה אלוהית 

ָהֲאָנִשים  ִאםהמילים "  20בבמדבר כ"ב  לכאורה,   אם הרשאה  )  אינן רק מיותרות   " ִלְקרֹא ְלָך ָבאּו 

תמוהות:    . הן(כתשובות החטופות בשאילות ישראל ולדוד  –  ותו לא  'לך אתם'היא זו, מדוע לא  

בלק, קללת ישראל, נתבאר כבר בדבר    עיקר עניינו שלהרי    . לשם מה באו האנשים  ים יודעהכול  

ה  זכירזו מ  היתממות אלוהיתוהנה,  ההליכה היא רק אמצעי להשגת המטרה.    ;השרים הראשונים

ֶלה ִעָּמְך  ִמי"שהחל ב  את קו הפעולה נטולת גינוני הכבוד  ו   תגובתו האינפורמטיבית   ."ָהֲאָנִשים ָהא 

היוותה כישלון כה מהדהד בניסיון שבדברו הבא    , תוך השמטת חנופת בלק,של בלעם לשאלה זו

לא  בכך  העניק לבלעם רמז עבה שהלכי רוחו גלויים לפניו.  אגב אורחא  ו לשון תקיפה,  אלהים  קט הנ

ה  נוקטו  עת שב אפוא האלהיםכ יחה השאילה השנייה.  היה די, כפי שהוכ  בהתאם  ,  חוסר ידיעה מעוֹשֶ

בידו להחליט  .  לפרש התנהגות זו כרצונושוב  ולבלעם ניתנת האפשרות  לדרך הניסיון הראשונית,  

אמנם, כעת מדובר    מצד האלוהים והתרככות בעמדתו הקודמת.  שהדברים אכן מבטאים תמימות

שבלעם צריך לייחס לאלוהים,    –מזה    גרועאם לא    –מת התמימות  בעליית מדרגה משמעותית בר

 
פקוד המסגרות השבטיות, ליכוד ואחדות  רואה בסיפור "אידיאליזציה של ת היא  .  76-77אמית, סיום שופטים,    540

אמנות העריכה,    )ראו בהרחבה  של הרגישות המוסרית, המתבטאת בהיחלצות לביעור הרעכן  צבאית ודתית" ו
מבקשת לבאר את  (  315אמית )פירוש שופטים,  בתוך מסגרת תאורטית זו,  .  [( 317-311במיוחד  ] ואילך    311

אל במלחמה כפועל יוצא של מעשה עריכה חלקי. שרידי התהליך  חוסר ההתאמה בין תשובות האל לכשלונות ישר
בית אל    י"יהודה תחלה" ואזכור   כגוןתחיבות מגמתיות מטעם העורך היהודאי,  שנקטע ניכרים עדיין לטענתה ב 

נגד המסגרת התאורטית המוצעת טוענת רייך בצדק כי "תיאור מופלג זה של ליכוד,    כמקום מספד והתכנסות.
במקרא, הוא לאמיתו של דבר תיאור אירוני. אילו הייתה 'מלחמת קודש' זו מוצדקת בעיני ה', לא    שאין לו אח ורע

היו בני ישראל מובסים פעם אחר פעם באופן כה קשה ומביש". תיאור משיסת יבש גלעד אף הוא אינו מחמיא  
)ראו למשל  125לישראל )האשה,   "יהודה  12  גליל, שופטים,(. קטע זה מיוחס ברגיל לעורך היהודאי  ייחוס   .)

בתחלה" לעריכה חלקית די מסופק, בין השאר משום שקשה לחשוב על דרך סיגול סבירה של "יהודה בתחלה"  
 . 311, ה"ש 76-75לבקורת נוספת ראו פרג'ון, למה תתענו,  לתוצאת הקרב, המתוארת בהרחבה.

מעוצב כמהתל כ'  )מהתל אלוהי(    כהממשי   הסברה שהאל בשופטים  בהקשר של מחזור  נסיונות של אנדרסון 
יצוין כי  בעניין ארבע מאות נביאי השקר של אחאב.  (  181-180;  161-157,  פראוזר )פנומנולוגיהסיפורי יעקב ו 

 גם פראוזר אינה סבורה שהאל מתפקד כתעלולן במובן המלא של המילה, המשקר לתיאבון שלא צורך. 
רליך ואחרים כי עיצוב הערכתם של בני ישראל בסיפור  הסיפור זה בפרוטרוט, מסכים עם אפרג'ון, הבוחן    541

  וראו; 92-80)למה תתענו,  איננה חיובית כלל וכלל וסביר לראות בהכשלתם בקרב הראשון והשני מעשה ענישה  
כה אצל פרג'ון,  ]דבריו מצוטטים בארו   95-94רליך, מקרא כפשוטו ב,  ה א;  125-122האשה,  ;  73רייך, פילגש,  גם  

. פרג'ון מוסיף כי אפשר שההטעייה האלוהית מתפקדת בסיפור כדרך  (21-20שניצר, תעמולה,    ;[83למה תתענו,  
ענישה מידה כנגד מידה: בני ישראל לא חקרו כראוי על דבר הפשע שנעשה, וסמכו ידיהם על עדות מפוקפקת  

ן זה ויסבלו מתוצאותיה הרות האסון של חקירה חלקית,  כדי לגזור דין עיר שלמה למיתה, ולפיכך יוכשלו שוב בכגו
 (. 92-85הפעם בתשובות האל )למה תתענו,   –מגמתית ונחפזת  
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של נזיפה,    הוא לקלוט נימה  גם הפעם מוזמן,  לחלופין  כדי להבין את הדברים פשוטם כמשמעם.

  : אם אכן רק לקרוא לך באו האנשים, כפי שאתה מתעקש להציג זאת...האלוהים משל אמר לו 

, וכל השלמה של  משני טעמים: ראשית, אין היגיון ברעיון של זימון לשם זימון  תבקשתזו מהבנה  

(,  "ע מספורנור"להודיעו עתידות" )רמב"ן( או "ליטול עצה" )תכלית חלופית לזימון בכתוב, כגון  

.  כדי שאפשר יהיה להשמיטה בדיבור  מובנת מאליהכאילו נקט הכתוב כאן לשון קצרה, אינה די  

את ההיבט    בחר להצניע  משהובהר לו שהאל מתנגד נחרצות לעניין הקללה, ,  צמובלעם עהרי    שנית,

ה  ית בעניין ההליכה, כאילו לא היבלעדית    עסוק ל ו  מכאן ואילך בשיחו עם נציגי בלק   הקריטי הזה

ן ה"  ובלבד להגשמת עסק הקללה. דברי   אמצעיההליכה   א  ֲהֹלְך ִעָּמֶכם  'מ  הנושא  את    הכתיבו"  ְלִתִתי ל 

ן ִבְלָעם ֲהֹלְך ִעָּמנּו"  16-13יתר ההתמקחות עם השליחים )כ"ב  ב   נדוןה א  ל]...[    מ  ֲהֹלְך    א  ע מ  ָנא ִתָּמנ 

ָלי ֶזה  ָנא ָקָבה  ּוְלָכה"  17) את עניין הקללה  גם    ועלה ו  וכשהשליחים שב   .("א  ת ָהָעם ה  "( בלעם  ִלי א 

כריז במעורפל על "גבולות הגזרה" של יכולתו, מבלי להתייחס לפעולה מסוימת מבין השתיים  ה

פניו    קרבכדי כך מגיעים הדברים שלבסוף, מש  שדובר בהן. בלעם בואכה מואב, בלק מקבל את 

ֶליָך  בטרוניה: " ְחִתי א  ֹׁאֲהלֹא ָשֹלח  ָשל  ר ְך  ִלקְׁ ָלי ה    ָלָּמה לֹא  לָּ ְכָת א  ְבֶדָךָהל  ל כ  ְמָנם לֹא אּוכ  התנאי    542."אֻּ

,  של בלעם  " משתף פעולה עם תמרוני ההתחמקותִלְקרֹא ְלָך ָבאּו ָהֲאָנִשים  ִאם"הרטורי המעושה  

לקרוא לך באו, קריאה  רק  : "כך?  לוגלג  הדקה יכול הקורא הקשוב לשמוע גםולצד נימת הנזיפה  

   לשם קריאה?" 

יובן מדוע בניגוד לבמדבר י"א   נימה זו    20בבמדבר כ"ב    –  היא נזיפה ההרשאה  שגם שם    –עתה 

נענית בזעם פשוט  הפשוטה  . העם המתאווה מוסיף בכך חטא על פשעיו הרבים, ותלונתו  חמקמקה

ָתל   ִעםבלעם נוקט דרך פתלתלה ונענה בתחכום, על פי העקרון המקראי של "   .ומובחן ש ִתְתפ     543". ִעק 

ְך ֶאת"   הסיפאגם   ָדָבר ֲאֶשר  ְוא  ֶליָך  ה  ר א  ב  ֲעֶשה   ֲאד     אזהרהמה צורך ב  .פענוח זהיר  תמעודד  " ֹאתֹו ת 

עמוס  וכי נביא נאמן דוגמת הושע,    ?פעול בניגוד לדבר ה'כי לא יוכל ל   18לאור הכרזת בלעם בכ"ב  

ערך ותפקיד  יש    גם לסיום הפסוק, בדומה לתחילתו,ש  נדמהכאלו?    נזקק להתראותהיה  ירמיהו  או  

;  18להכרזת בלעם בכ"ב  כביכול  אינו ער  הוא    על פני השטח:  האל  של  כפול ההתחזות המשחק  ב

ֶליָך  ֲאֶשר"  תומתייצבת אמיר  ברובד הנסתר ר א  ב  ֲעֶשה  ֲאד  ר    ְוֹכל ֲאֶשר"  הבטחההכנגד    "ֹאתֹו ת  תֹאמ 

י ֶאֱעֶשה ל  כפי שהבחינה מונזון  זאת ועוד,  . מז: על כרחך תישמע לי, חרף פיתויי בלקלר   ( 17" )כ"ב א 

ֶאת לֹא  "  דברי ה' לבלעם בתשובתו הראשונה:הסיפא מקבילה ל ָברּוְך הּוא   ָתֹאר  ִכי  ובכך  ָהָעם   ,"

 
 .  241על רוב הדקויות שבהצנעת עניין הקללה עמדה כבר מונזון, נופל וגלוי עיניים,  542
 . 158השוו אבן כספי, מנחת כסף ב,   543
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ה  דרכו  עם  האל  של  הפעולה"  "שיתוף  לתכלית  פתלת נשלם  ההתייחסות  בהצנעת  בלעם  של  לה 

 . )לקלל(היציאה 

ְך  "הסתייגות  האם    .אינה מספקתבין ראש הפסוק לסופו  ההלימה    לפי קריאה זו מידת  אמנם, ְוא 

ָדָבר ֲאֶשר  ֶאת ר    ה  ב  ֶליָך ֲאד  ֲעֶשה   א  גם  נאמר  ברישא  התנאי  היא מניחה ש  " היא הוראה רצינית,ֹאתֹו ת 

חיוויבהוא   ושרקדרך  כחל  ללא  לדרך.,  ייצא  אכן  היא מצפה שבלעם    יעקבסון   ערךש   השוואה  : 

גֹוִים  ְכָכלהעם רוצה להמליך מלך "  4-9שמ"א ח'  ב  544.ה נקוד ה  הבנתפותחת צוהר ל  ", דבר שאינו  ה 

אפוא דוגמא נוספת    הנה.  ובכל זאת הוא מורה לשמואל לשמוע בקולם  –כלל    'בעיני המוצא חן  

 :  חרף התנגדות לבקשהאלוהית להרשאה 

ָיֹבאּו ֶאל      ל ו  י ִיְשָרא  ְבצּו ֹכל ִזְקנ  ִיְתק  ל ָהָרָמָתה  ו  ָליו    ְשמּוא  יֹאְמרּו א  נּוָלנּו ֶמֶלְך    ִשיָמה  ]...[ו    ְלָשְפט 

גֹוִים  ְכָכל ֲאֶשר ָאְמרּו ְתָנה  ה  ל כ  י ְשמּוא  ינ  ָדָבר ְבע  ע ה  י ר  ל ֶאל  ו  ל ְשמּוא  ל  ִיְתפ  נּו ו    ה'  ָלנּו ֶמֶלְך ְלָשְפט 

יֹאֶמר   ע ְבקֹול ָהָעם ְלֹכל ֲאֶשר  ֶאל  ה'ו  ל ְשמ  ֶליָך ִכי לֹא ֹאְתָך ָמָאסּו כִ   ְשמּוא  ֹאִתי ָמֲאסּו    ייֹאְמרּו א 

יֶהם ְך ִכי]...[  ִמְּמֹלְך ֲעל  יֶהם    א  ֶּמֶלְך ֲאֶשר ִיְמֹלְך ֲעל  ט ה  ְדָת ָלֶהם ִמְשפ  ד ָתִעיד ָבֶהם ְוִהג   ָהע 

ד ָתִעיד)"   אזהרהמלווה ב   ה מפתיעהרשאה הה, גם כאן  20כמו בבמדבר כ"ב     כולל   משפט המלך.  "(ָהע 

  – מיד    כפי שיודגם  –  ןומטרת  (18-11)שמ"א ח'    ותדראקונידרכי התנהלות המוצגות כגזירות    תשור

מבקשתו.   העם  את  שלהניא  המלוכה  שמואללאחר  תנאי  את  דבר,  ,  מבהיר  להוסיף    באהמבלי 

ִאם(  19)ח'    התגובה ִכי  יֹאְמרּו לֹא  ו  ל  ִלְשֹמע  ְבקֹול ְשמּוא  ְיָמֲאנּו ָהָעם  ינּו  "ו  ָעל  ִיְהֶיה  דרך    הזו  ."ֶמֶלְך 

אל מול "גילוי נאות" אובייקטיבי, או    הראשונית  םבדרישת  יםדבק  ישראל הולמת לבטא כי בני  

את דברי שמואל   יםמציג" ם לֹא ִכי ִא "  הלשוןתיאור תגובת העם כמיאון ו  ?ניסיון שכנועמול  אפילו 

ישראל    .סרבנות עיקשת  את תגובת העם כביטוי של  –, ובהתאם  במלך  הרצוןלסגת מ  פעילה  כדרישה

גֹוִים ְכָכל מוכנים לסבול תנאים הנושקים לשעבוד ובלבד שיומלך עליהם בשר ודם " את תפקיד   ." ה 

ְך ֶאת"  אפשר להשוות לתפקיד  18-11פירוט תנאי המלוכה בשמ"א ח'   ְך ִאָתם ְוא  ָדָבר ֲאֶשר ל  ר   ה  ב  ֲאד 

ֶליָך ֲעֶשה  א  ת  נבחן. מטרת התוספת  ."ֹאתֹו  עליו להמשיך לאחוז    בשני המקרים המבקש  להקשות 

הראשוניתב כלפיו.  ו   ,שאיפתו  האלוהי  ביחס  הרעה  שמצדיק  חידוש  מהווה  תרומתה  התעקשותו 

ההמלכה משמשת קביעה אובייקטיבית    בסיפור העיקרית של ההשוואה צומחת מתוך ההבחנה ש

החלה של דרך קריאה דומה על הסיפא של כ"ב    .מבקשכניסיון להניא את ה)פירוט תנאי המלוכה(  

אמנם  אם מעלימה את החספוס בין חלקי הפסוק. לאחר שפתח האלוהים ואמר לבלעם מעין: " 20

 
 . 170י' יעקבסון, בינה במקרא,  544
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אולי    546. "אתה תעשה  ר לך מה שאומ  )והרי רק(    !הוא מפטיר: "לך לך אפוא   545" ...רק לקרוא לך באו

ה כאן  משמשת  לחינם  הן  הנדירה    התיבלא  הדבר'(  ל'את  )ביחס  'רק'  הן  לבטא  היכולה  ְך",  "וא 

    'ואולם' )ולהנגיד בכך בין הסיפא כולה לבין ההרשאה שקדמה לה(.

המבקש. חסרונות המלוכה העתידה    תנעוץ ביחסן לשאיפ  הבדל חשוב בין תפקידי שתי התוספות

בעיני העם, אך אין הם עוקרים את ההיגיון הראשוני שבעטיו    ּהכנגד לער-אמורים להוות משקל 

על אפו  שאין תועלת ביציאה, שהרי    ולהבהיר ל  אמור  20דבר ה' בכ"ב    נכספו אליה. לא כן בבלעם;

כדברי    והרי עמדת ה' בעניין רעיון הקללה כבר גלויה וידועה.  –יעשה רק מה שה' יאמר לו    ועל חמתו

אם אמנם    "רמב"ן על אתר: "ולמה ילך עמהם אחרי שלא יקללם, והם לא יחפצו בו לדבר אחר?

על איזו    יש לברר  כדי להבין את חרון האף לאשורולדרך היא כישלון,    היציא הו זהו ניסיון לבלעם  

ת  אחאפשרות  כזכור,  זה.  כיד יציאתו לדרך חרף דיבור אלוהי  כוונה או תכנית של בלעם עשויה להע

רעיון  .  20bבכ"ב  שהוצעה במחקר היא שבלעם התכוון לקלל בניגוד פשוט, חזיתי ומודע לאזהרה  

כי לא יוכל לעשות דבר בניגוד    החגיגיתהכרזתו  ועם    13צייתנות בלעם בכ"ב  אינו מתיישב עם    זה

  18בכ"ב הכרזה ה 547מדוע יציית כעת, אם אינו סבור כי הוא מוכרח לעשות כן תמיד?  .לצו האלוהי

תרגיל   זהאין   . , ויודע כי לא יוכל להמרות את פי ה'בלעם מאמין בדבריו ;הצריכה להיתפס כפשוט

ל לספק  שנועד  נאות,  גילוי  אלא  המקח  ייכשל    אומרולהעלאת  אם  בו  להיתלות  עתידי  תירוץ 

האמין שבסופו של דבר יצליח איכשהו להפיק את זממו;    האם   בלעם?  תכנן מה    , ובכן  במשימתו.

  548? את צעדיו עד תוםשמא בלהיטותו לא כלכל 

, וצירופם משלים את ביאור  של הטקסט  בחינה מדוקדקת עולים מתוך  לפתרון הבעיה  שני כיוונים  

     :22-20עניינו של כ"ב  

דברי יוספוס )קדמוניות,  , מעין  לשנות את דעתו של האלוהים באמצעים טכניים  מתעתדבלעם  (  1

ועתה יען כי כל מאוויי לעשות רצונכם גם שלך וגם של המדינים, אשר לא יאה לי לדחות  (: " 124-123

 
ונזיפה, אך אין בכך אלא כפסע מהדעה הרואה   545 לא נמצא מחבר המייחס לרישא במפורש נימה של לגלוג 

 ברישא דיבור על הליכה סתם.  
πεν ἶβάδιζε“ ε„:  34-35כבר בשכתובו של פילון ביחס לדברי המלאך בכ"ב  גוון זה בפירוש הכתוב מצוי כזכור    546

„ἐφ´ ἣν σπεύδεις ὁδόν· ὀνήσεις γὰρ οὐδέν, ἐμοῦ τὰ λεκτέα ὑπηχοῦντος ἄνευ τῆς σῆς διανοίας καὶ τὰ 
φωνῆς ὄργανα τρέποντος, ᾗ δίκαιον καὶ συμφέρον·“  –    ,לך לך בדרך שאליה יצאת, שהרי לא תועיל מאומה"

חריף רש"י: "על כרחך את   פחות בהיות איברי הקול שלך וכוונתך נשלטים )ומכוונים(, אל אשר צודק הוא וראוי". 
לך ]...[    –ואם אתה רוצה לילך על מנת כן    –שר אדבר אליך אתו תעשה", וכן לשון ריב"ש: "בעל כרחך  הדבר א

הוא עשה מתחילה שלא כהוגן, דמאחר שאמר לו הקב״ה מתחילה: לא תלך, לא היה לו לחזור ולשאול. ומאחר  
 .  מה תועיל" שחזר ושאל, ראה הקב״ה שהוא מתאוה לילך מפני השוחד, ואמר לו הקב״ה: לך ותראה 

   .19-18; יהושע כ"ב 5-4לעניין צורת 'ואך' במובן של אולם השוו בראשית ט'  
 . 146-147השוו קאליש, משלי בלעם,  547
 . 237; מילגרום, ויקרא,  241ראו למשל מונזון, נופל וגלוי עיניים,  548
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משאלותם אוכל  את  אולי  הקודמים,  כמספר  קרבנות  ונעלה  אחרים  מזבחות  ונקים  נשוב  הבה   ,

בקללות  האלה  האנשים  את  לאסור  יחנני  כי  אלהים  את  כזה  549. "ואפתה  ת  ותפיס   הולם   רעיון 

גישה פנומנולוגית  "   –  , שאינן רואות באלים ישויות עקביות במיוחד המזרח הקדוםאליליות של  

שכל מומחה המנוסה בהתמודדות    ]...[פשוט מכירה בגחמנות האלוהית בתור מה שהיא: מציאות  

  ! ... הלא כך עשה זה עתה?  בהמשך  מדוע לא יתרצה האלאכן,  ו  550.לצפות מראש"  ]...[עמה צריך  

בשאילה  העמדה האלוהית של  "נטולת הסיבה"התרככות ה שאב עידוד מאכן הדעת נותנת שבלעם 

  לבני ישראל.  'עקרוני ביחסו של ההכרחי או  לתפיסתו שאין שום דבר    אישושוראה בה  השנייה  

 551. שכנוע נוסף עשוי להביא לשינוי נוסף בכיוון הרצוי

  ה הקשיים העיקריים בפרש רע.  גְ לא י   גם ההמשך  ;פירוש זה נראה יציב וחלק  זה של הקריאהבשלב  

בשינוי דעת  ם  לושת שלכאורה    כיםכרו  35כ"ב  ו  22, כ"ב  20כ"ב    , שהריוהם עצמם מעידים בזכות 

לֹא  יד המקרה היא שבפרשה המכילה שלושה שינויי דעת אלוהיים משובצת ההכרזה "  כלום.  אלוהי

ב ּוֶבן ז  ל ִויכ  ר ְולֹא י ֲעֶשה ְוִדֶבר ְולֹא יְ  ִאיש א  הּוא ָאמ    אינו חייב  20, כ"ב  אמנם  "?ִקיֶמָנהָאָדם ְוִיְתֶנָחם ה 

שגם    ניווכח  בפסקה הבאה  .22מבטל ממילא את הקושי בכ"ב    הדברו   ,להיתפס כשינוי דעת ממש

על פני    להתפרש  עשויים, כל שלושת הפסוקים  בכל זאתבדיוק משנה את דעתו. ו  לאהאל    35בכ"ב  

במובן    ומי כבלעם טועה?!   –  כביטויי גחמנות אקראיים, בוודאי מניחים הם מקום לטעות   השטח

ִדִקים י ְלכּו ָבם ּוֹפְשִעים  לבלעם, בבחינת "עדינים  זה מתברר פשרם כחלק מרצף עקבי של נסיונות   צ 

נתקל  ו  שבת,  כאילו היה ישות גחמני   'בלעם עם הנוהג  שמ.  (35כדברי ליבוביץ על כ"ב  )"  ִיָכְשלּו ָבם

עקלקלות  הוא   זו. הבתגובות  ברוח  להתפרש  לאל    552עשויות  להתחכם  שיוכל  לו  שנדמה  כיוון 

   מידה כנגד מידה. –ומשיאו להפיק את רצונו שלו האל  תחכם לו  ִמ ולהשיאו להפיק את רצונו, 

 
 . וכן רש"י על אתר: "אמר שמא אפתנו ויתרצה"  549
בלעם,    550 מסורות  לדייק99מור,  ויש  אקראית  .  פעילותם  שכל  יצורים  אינם  האלים  מסופוטמיות,  בתפיסות   :

מטרה יוחסה לשדים בלבד. לעומת זאת, "אליל כמו אנליל עשוי היה לפעול  -ומשוללת היגיון: נטייה לזדון חסר
;  95-94מוסרית או מטופשת ונפסדת, אך הוא לא היה פועל ללא מניע" )סאגס, מפגש,  -בצורה בלתי מוסרית, א

 (. 151רוטלדג', גישה,  והשוו
דקסבר כשם שאמר לי תחילה: לא תלך, ועכשיו אמר לי: לך, כך יחזור בו על  : " 22לשון בכור שור על כ"ב    551

( אף מרהיב וטוען ששינוי  122יהושע,  -קנובל )במדבר  . 22פירוש דעת זקנים על כ"ב  , והשוו  " שאמר שלא לקללם 
 הדעת בעניין ההליכה נתפש ממילא גם כשינוי דעת ממשי בעניין האחר, דהיינו: היתר לקלל.    

 , הדגשים שלי, א.ג.(:  155סברן חש ביחס מסוים בין הלכי רוחו של בלעם להתנהלות האל )סיפור תאופני,  552

( הוא הציע לנכבדים להמתין כדי שיוכל לשוב ולהיוועץ  18)פס'    'ֱאֹלָהי  ה'ִפי    ֹבר ֶאתלֹא אּוַכל ַלעֲ ' "למרות שהשיב  
תגובה דו ערכית זו משקפת את הדילמה של בלעם בסיפור עצמו: באיזו מידה נובע כוחו  (.  19בה' )פס'  

דברי האלוהים מיכולתו לקלל או לברך, ובאיזו מידה הוא רק כלי שרת לכוונות האל? במקביל לאי ודאות זו,  
ערכיות זו ביחס לבלעם    ]...[ דו  20-ו  12כפי שמשתקף בתגובות ה' בפסוקים    גם פוסחים על שתי הסעיפים,
. נראה כי כעסו של ה' על בלעם והאיום על חייו, העולה מדברי המלאך,  35-22באה לביטוי גם בתאופניה בפס'  

ניה, כשבלעם מציע לשוב לביתו, הוא מצווה  . אולם בסוף התיאופ12מאששים את הסירוב החד משמעי מפס'  
יהיה הפירוש   (. 35להתקדם אל המטרה, תחת אזהרה חמורה כי עליו לדבר אך ורק כפי שהאל מנחה אותו )פס'  

יהיה,  אשר  ה'  בתגובות  העקביות  לחלוטין    לחוסר  תלוי  שבלעם  הנקודה  את  מחזק  במסר  השינוי  כי  נראה 
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אך מאמין כי אולי בכל זאת יוכל  ,  (18)כ"ב    אלבניגוד להוראות ה  פעוללא יוכל ליודע שבלעם  (  2

.  ( .4.1.1.1 סעיף  י ימי הביניים )ראובידי כמה ממפרש  כזכור. עיקר רעיון זה בוטא  שלו  כרצונו   לדבר

   553  :35לכ"ב י ר' חיים עטר דברהנה למשל 

ראשון אסר עליו המעשה ]...[ ומזה חשב הרשע מחשבות להרע כי כחו היה במעשה    ברשיון   

ובדבור, במעשה בכשפיו ובקסמיו ]...[ ובדבור לקללם, וכוונת עליון במאמר אותו תעשה ]...[ 

לאסור עליו גם הדיבור אשר יצא ממנו מעשה, ולא כן הבין הוא לצד תכונתו הרעה, ולזה בא  

 . דכתיב אותו תדבר ,לועו ואמר לו בפירוש הדיבורמאמר ה' פעם ב' וסתר 

שבע  עשייה ודיבור באזכורי  של    מסויםה  דפוסההיא  פירוש זה  המובאת בזכות  ית  עיקר הראיה  ה

ל  ההכרזות בה'.  הנוגעות  בלעם  של  זה הקודמות למעשה  שתי האמירות  תלות  היחידות בהקשר 

בסוף  .  עשייהובשתיהן מה שמותנה בהרשאה אלוהית הוא ה  , 20ובכ"ב    18האתון מופיעות בכ"ב  

עולה החשד שמא  מעשה האתון הדפוס משתנה ן אשר  ה  האתון והמלאך  עםבלעם    הרפתקאות. 

קדים מעט את  יש לההטענה,    תהבהרלשם    .בניגוד לרצון ה'  לדבר  פילואדעת כי לא יוכל    ו הואילפ 

 , שם.3.3ף  בסעי  דוןנ  הכללי  נושאה.  במחקר  דיולא הודגש  ש  מעשה האתוןבפן של    תגעלהמאוחר ו 

דמות האתון להגחכת בלעם וזלזול ביכולותיו כנביא. כעת יש לעמוד על נקודה  משמשת  הוצג כיצד

  מובהקת הנגדה  ישנה  ת באופן ההגחכה של בלעם בקטע: המחשת שליטתו של ה' בדיבור.  המודגש

אתונו,    תבפיו פונה שוב ושוב להכאאמור להיות  המתהווה מתוך כך שמי שכוחו    ,בין בלעם לאתון

שורה הרוח  גסה  בהמה  על    בעוד  ;עד התגלות המלאך מתמצה ב'לא' של תימהון אוויליוכל דיבורו  

"פיו ולשונו תהיה  כי  כפי שהבחינו רבים,    נרמז לבלעם,  בכך.  כנביאה  מוכיחה אותו בדבריםוהיא  

כי הלשון    ורהמפתיחת פי האתון    ."שדיברה על דרך הפלא, מה שלא היה בטבעה לדברכפה אתונו  

 
רן, הדמיון המעניין הוא בין אי העקביות האלוהית לאי הוודאות של  לדעת סב   .בהחלטת ה' באשר לפעולותיו" 

 בלעם בשאלה בידי מי הכוח. מכל מקום נמנע סברן מקישור מפורש ונחרץ בין הדברים.  
  – נראה ש"חוסר העקביות בתגובות ה'" אינו נפתר במישור הדיאכרוני. הוא אכן "מקביל" להלך רוחו של בלעם  

בטחונו, כי ניתן לשנות את דעת האל. מכל מקום, נראה שהצדק עם גויוט )נבואת בלעם,  אך דווקא לוודאות שלו, ל
ֶנָחם( ש"331 ִיתְׁ " ודאי בא כתגובת נגד לתקווה לשנות את דעת האל בעניין קללת  לֹא ִאיש ֵאל ִויַכֵזב ּוֶבן ָאָדם וְׁ

    העם.  
  ר' בחיי: פשוטים דברי  .  35לכ"ב    20ן כ"ב  יש הבדלים בין פירושיהם של המייחסים חשיבות לשינוי הלשון בי  553

. ר'  הגר"א. מעין זה כתב גם  "ולמעלה אמר לו אותו תעשה, וזה יורה כי המלאך נגלה אליו להזהירו על הדבור" 
וגו׳ אותו תעשה, כי מלת אך    הכתב והקבלה: יעקב צבי מקלנבורג, בעל   "למעלה )פ׳ כ׳( אמר ואך את הדבר 

וטעמו   ]...[ומלת אפס סותר לבסוף מה שנתקיים בתחלה   ]...[  באופן מוסיף או באופן גורעמצמצם דבר בדבר או  
בהלוכך תועלת, כי סוף כל סוף תצטרך לדבר את אשר אשים בפיך, כי    ה כאן הגם שנתתי לך רשות ללכת לא יהי

קודם שיצא אמר    מהלכו לבטלה, אבל  המוחזק בדרך וקשה לו לחזור גלה לו סוד זה שתהי  הלפי שעכשיו כבר הי
סובר שברשותו לדבר מה שירצה אלא שחוץ   הלו ואך את הדבר וגו׳ אותו תעשה, אמר בלשון אך להטעותו שיהי

צריך ג״כ לעשות איזה דבר שיצונו ה׳, לכן אמר לו אותו תעשה ולא אותו תדבר, כי אלו גלה לו מיד  ה  מדבריו יהי
דבור הקללה או הברכה לא נקרא מעשה רק דבור, רק    "כי  מלבי"ם:;  יוצא מביתו כלל"   הבתחלה הסוד לא הי

,  274,  1והשוו פילון, חיי משה  .  כשפועל שנוי בגוף המתברך או המקולל ע״י ברכתו או קללתו נקרא מעשה" 
 המפרט הרבה בעניין שליטת האל באיברי הקול של בלעם. 



142 

אל לבו שפיו ולשונו ביד השם,    ובלעם יתן"   –היא בשליטת ה' בלבד, ואין כל תקווה להליכה עם בלק  

  דומה מוסר    554. "למנעו מהקללה ולחייבו לברך כחפצו, כאשר עשה לאתון הזאת הבלתי מדברת 

י: " 1ז  "משלי טב  צוימ ְרכ  ע  ה  ְלָאָדם מ  ב ּומ  ה ָלשֹון   ' ל  ֲענ  י ִתְפָתח ּוִפי  : "7ובתהלים נ"א    "מ  ֲאֹדָני ְשָפת 

ח  מילים "ה  . מודגשת באמצעות סימון ספרותי מיוחדנקודה  ה   ."י ִגיד ְתִהָלֶתָך  ִיְפת  "  ִפי ָהָאתֹון   ֶאת  ה'ו 

השוואה  (28)כ"ב   מערך  של  שיאו  את  ל  שליחותבין    מהוות  כאן    שייפרש,  משה  שליחותבלעם 

ִמי ָשם ֶפה ָלָאָדם לדבר האלוהים "  המקביל  פתיחת פי האתון  ,במסגרת זו  .271-259עמ'  בבהרחבה  

ם  אֹו ִמי  ד  ]...[לֹא ִאיש ְדָבִרים ָאֹנִכי  ן "ימשה, המל  555(.11)שמות ד'    "ה' ֲהלֹא ָאֹנִכי  ]...[    ָישּום ִאל    ִכי ְכב 

ד ָלשֹון ָאֹנִכי נענה בעקיפין    בדומה  .'ביד ה זוכה לתשובה כי השליטה בדיבור נתונה    (10" )ד'  ֶפה ּוְכב 

   556שלו. הנודע בכוח הדיבור  מתהדר ה –של משה היפוכו הקוטבי  – בלעם

ָדָבר ֲאֶשר  ְוֶאֶפס ֶאת מודיע המלאך לבלעם "בסוף החטיבה הסיפורית הזו    כי   לא ייפלא אפוא  ר    ה  ב  ֲאד 

ֶליָך   הנאה  ההלימה    חסר חשיבות יצטרכו להסביר אתוהרואים בכך ווריאנט אקראי    ."ַדֵבראֹׁתֹו תְׁ א 

הדבריםתקבלהמ להמשך  ביחס  בלק  557.ת  עם  בלעם  של  מכן  במגעיו  לאחר  מתייחס  ,  מיד  הוא 

ה: "ולא לעשייה  דיבורל ֶליָך  ִהנ  ָדָבר ֲאֶשר ָיִשים ֱאֹלִהים ְבִפי   ָבאִתי א  ר ְמאּוָמה ה  ב  ל ד  ָתה ֲהָיֹכל אּוכ    ע 

ת ֲאֶשר ָיִשים  "   ( ]...[38)כ"ב  "  אֹׁתֹו ֲאַדֵבר ַדֵבר  ְבִפי  ה' ֲהלֹא א  מֹׁר לְׁ קשה להימנע  .  (12)כ"ג    " אֹׁתֹו ֶאשְׁ

לקח   הפיק  שבלעם  מאוד  מההתרשמות  האתון.  מסוים  לפרשממעשה  נוסף  עולה    זו נות  חיזוק 

שסיפק    הכרזתו הנמלצת בטרם היציאה לדרך, "תעודת הביטוח"מכאן    מתעלםבלעם  ש  מהעובדה

 
. קאליש )משלי בלעם,  142. ראו גם למשל גרסיאל, בתוך אבישור ומילגרום, עולם,  22אברבנאל על כ"ב      554

בשום אופן לא  הנס  ( מצטט ניסוח קולע של תובנה זו, שהוא מייחסה גם לב.פ. ניוטון, להרדר ולאחרים: " 146
ושאותו כוח אלוהי שהניע  היה מיותר. תכליתו הייתה לשכנע את בלעם שהלשון והפה תחת שליטתו של האל,  

. קצת  את האתון הסתומה לדבר, בניגוד לטבעה, מסוגל לגרום לו, באופן דומה, לבטא ברכות, בניגוד לנטייתו" 
מי שנותן שפה  בדומה כתב    ]...[ לעמוד בשירות המאמר האלוהי  "עתיד הדיבור האנושי שבפיו  רש"ר הירש: 

כיצד האציל    –מיושבת פה, כמדומה, גם הבעיה ההפוכה  רחא  אגב אולבהמה יוכל לשים את דברו גם בפי בלעם".  
ומלומדים נוצרים   האלוהים מרוחו על איש שפל כבלעם ועשאו נביא. בהקשר זה הרבו לכתוב אבות הכנסייה 

האל יכול לגרום לאתון לדבר, הוא בהחלט יכול להשרות על איש טמא רוח  "אם  אחרים. כך למשל אוגוסטינוס:  

,  יוחנן כריסוסטום בדרשות  (. השוו גם (de diversis quaestionibus ad Simpicianum, 129-130 נבואה לזמן מה" 

שאף, כריסוסטום    –   21,  7  ,24  מתי,  ; על482-481,  על האגרותשאף, כריסוסטום    –  10-8,  1,  2על טימותי    למשל
   ועוד הרבה.  168על מתי,  

, אך אינו בודק את האפשרות שזהו חלק ממערך  11( מציין את הדמיון הנושאי לשמות ד'  157לוין )פירוש,    555

ארמזים מכוון. כך כבר אצל אב הכנסייה קיפריאנוס איש קרתגו בדרשתו "עידוד למות קדושים" )ראו שאף, אבות  
 (.  876המאה השלישית, 

 . 97פינקלמן, אתון בלעם, -ראו שורר 556
; לוין, פירוש,  192,  189מתעלמים ברובם משינויי הלשון בעניין זה. ראו למשל מילגרום, במדבר,    החוקרים   557

הוא מויר  הבודדים  דופן  ה  י יוצא(, אחד מ 337-336לצד שמידט )ממנחש לנביא,  .  25; ליכט, במדבר,  159,  153
לפעלי דיבור ה מציין שה (, ה428-425)מחקר,   רבות של נשיאת משל  סצינות הולם את השינוי מפעלי עשייה 
לחדילה מפנייה לנחשים )עשייה(. זוהי   , פחות או יותר,החזרה לנקיטת פעלי עשייה מקבילה אף היאש)דיבור(, ו

את האזכורים של אמירות בלעם לפני  גם  כדי לבארה לאשורה יש להביא בחשבון    ך הבחנה בעלת משמעות, א
ובדה זו מחזקת פירוש "כרונולוגי" של הנתונים על  צאתו לדרך, המאפיינים את ההכרזה השישית והשביעית. ע

על מבני, כפי  -ולא פירוש במבט   –ומכתיב שינויים בפענוח המאורעות    פי רצף העלילה הנפרש לאטו לעיני הקורא
ההתאמה בין חזרת בלעם ללשון עשייה לבין חדילתו המדורגת מנחשים ומקרבנות לאחר המשל    שמציע מויר. 

  30-29פתיר לשיטה זו, שאינה מוכנה להסביר את הציווי על בניית המזבחות בכ"ג    השני  מציבה קושי בלתי
 במונחים שליליים של הערכת דמות בלעם.    
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  הנוכרי בשתי ההכרזות האחרונות בפרשה    כןדבר אומר דרשני, שה.  18לעצמו בפני שליחי בלק בכ"ב  

ִתי ֵאֶליָך ֵלאמֹׁר: " בהיותו על אדמתועוד  שהתנה    יבהחלט נתלה בתנא ֹׁא ִדַברְׁ ר    ֹכל ֲאֶשר  ֲהל ב    ה'ְיד 

ֹׁא ַגם ֶאל( ]...[ "26)כ"ג    "ֶאֱעֶשה ֹאתֹו   ֶכיָך ֲאֶשר  ֲהל אָּ תָּ ֵאַלי  ַמלְׁ ַלחְׁ ִתי ֵלאמֹׁר  שָּ ִלי ָבָלק ְמלֹא    ִיֶתן   ִאם  ִדַברְׁ

יתֹו ֶכֶסף ְוָזָהב עֲ   ב  ל ל  העניין מתבהר  (.  13-12)כ"ד    " טֹוָבה אֹו ָרָעה ִמִלִביַלֲעשֹות    ה' ִפי    ֹבר ֶאתלֹא אּוכ 

נאמנותן ללשונו המקורית של בלעם  מתוך ששתי ההכרזות האחרונות עוסקות במפורש בעשייה.  

ֲעשֹות " מקרית.    אינה " בדבריו לשליחי בלק מעידה כי החלפת עשייה בדיבור בהכרזות האמצעיות ל 

כל עוד יש  אחרי שבלעם לומד, במעשה האתון, שאפילו בדיבורו לא יוכל לפגוע בישראל מיוזמתו,  

  השני   משללאחר ה  אך הוא מכריז על מוגבלות דיבורו בפני בלק.    את האל  כנעבו עדיין תקווה לש

י הכי "נוכח בלעם   ינ  ְך ֶאת  ' טֹוב ְבע  ל  ְלָבר  שב    בלעםמאותו רגע    .הדבר מנוי וגמור עמוהיינו,    –  "ִיְשָרא 

   ., תוך פנייה אל פירושו המרחיב, הכולל בעשייה גם דיבורבלית ברירה להיתלות בתנאו הראשון

 :  ופתרונם בצדם – זה בפירושקשיים גלומים  לושהש

כוללת גם דיבור, שהרי בהקשר הנוכחי העניין    20בכ"ב  מבין הקורא ש"עשייה" הנזכרת    ותבפשט  (  1

ניסוח  אולם היא הנותנת:  .  לקללאסר האל במפורש    12, מה גם שבכ"ב  העומד על הפרק הוא קללה

כְ    נסיגהכ  נתפשהוא    שהרי,  דווקא אמור לעודד את החפץ לקלל  20bזה שבכ"ב  כה עמום וכללי 

כיצד ישלוט ה' בשיחו אם אפילו אינו מודע  ועוד זאת:    ,12המדויק בכ"ב  התקיף ו ביחס לאיסור  

 בעניין שליחי בלק? האל משאלות ותגובות , במחשבתו המוטעה של בלעם,כמוכח – לשיחו 

  . 26, והמעבר ללשון עשייה מופיע כבר בכ"ג  1הכרתו החדשה של בלעם משתקפת רק בפסוק כ"ד  (  2

בכ"ד  הענייודוק:   הכלולים  העמוקה    –  1נים  באהדתו  ההכרה  האל,  של  דעתו  בגמירות  ההכרה 

השני, העוסק  הכלול במשל    התוכחה-מוסרהם תוצר של    – לישראל ואי ההליכה לקראת נחשים  

בדיוק בנושאים הללו: אמינות האל והתמדתו בדעתו; הזיקה בינו לבין עמו; ההתנגדות לנחשים.  

בין ה כן,  נותנת אפוא    1לכ"ד    משלכמו  נוסף. הדעת  גורם  לא מסופר שום מאורע שעשוי להוות 

נדרש   בלעם  הכרת  של  ה"מאוחר"  הסיפורל שהביטוי  ההתרחשויות  ,  עיצוב  סדר  על  לשמור  כדי 

החדש,    הנבוא, ולהסמיכו לתיאור אופן ה(ניסיון נוסף   –  התנצלות   –  מצד בלק  תלונה  –  לשָ מָ )הקבוע  

זניחת התקווה  אין מדובר בטקטיקה של השהיית מידע בלבד.    ךא.  (2הקשור בו קשר אמיץ )כ"ד  

  26שמירה על לשון דיבור בכ"ג  לפיכך  ו   ,השני  משל ה תוצר של הית היאמנם    שהאל יימלך בדעתו

ייצוג  יצרו העז    כבוש אתל  שֹ שֹ   אינואך בלעם  .  המציאות הספרותי-הייתה חוטאת לנאמנותו של 

צֹות את מלך מואב.   הקורא הרגיש, הנותן דעתו על ההלימה בין המסר של מעשה האתון וחתימתו  לר 

בעקבות    הנסיגה לתנאי החוזה הראשונייםלמראה  אפוא  לשינוי הלשון בדברי בלעם, אינו מופתע  
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השני,   הקללה;    םסתשהמשל  אפשרות  על  הגולל  בעת  אךאת  מ"  נואי  בה  ...["  ]  ִלי  ְבנ המופתע 

המ ל   שתדלשלאחריו,  בדרך  מאמץהראות  עדיין  העלילה  עיצוב  התחבטויות    ,זו.  את  הממחישה 

ִתי ֵאֶליָך ֵלאמֹׁר "הניסוח  -בדקות  יש הנקודת התפנית:    לקראת  עצים את המתחמבלעם,   ֹׁא ִדַברְׁ   ֲהל

ר   ֹכל ֲאֶשר ב     מהמשל שהוציא מפיו?האמנם הפיק בלעם את הלקח שינוי מכוון? " ֶאֱעֶשה ֹאתֹו  ה'ְיד 

ר    ֲאֶשר"מילים  במסתיים    13כ"ד  (  3 ב  ר  ה'ְיד  ב  בשים    ולםא  .פנייה חוזרת לנושא הדיבור  –  "ֹאתֹו ֲאד 

מתפקודה של ההכרזה  מתבקשת  ה   ספרותית  תוספת  זוהיבכל הסבירות    לב לעצמאותן התחבירית,

על   .ב"תיקון" שמתקן בלעם את טעותו משכבר: העניין כולו נחתם הזו כאבר השיא במבנה משובע

זה   פירוש  המקורית  עידיצדקת  בהכרזה  במריזם  ְגדֹוָלה"  הסיום  אֹו  ָנה  ְקט  ֲעשֹות  המריזם  "ל   ;

ֲעשֹות טֹוָבה אֹו ָרָעה ִמִלִביהמקביל "  בסיום.  עומדמשלים את הדמיון המבני רק אם הוא  " ל 

מתייחס :  22-35כ"ב   כ"ב  המגמות    ותכיצד  בניתוח  כה  עד  בלעם  עיצוב  ל  א  2-20שזוהו  הערכת 

המתקבלת בגישתו הכללית של האל כלפי    במעשה האתון? בראש ובראשונה יש לציין את הרציפות

כל נגזרותיה של הפעילות האלוהית   – 33- ו 28, 27, 25, 23, 20, 12, 9בלעם לאורך כל הטקסט. כ"ב 

שנית,  דרכו ותכניתו אינן לרוחו של האל.  כי    ו רמיזות אלבלעם  נסיונות    יםמהוו   –המתגלות לבלעם  

,  'כבודו הפגוע של ה  שיקוםביזוי בלעם במעשה האתון מתברר כעין גמול לנוכרי הגא, המחוצף, ו

. בלעם, המפקפק בהיקף הידיעה של האל וסבור  שבלעם מתנהל לעומתו כאילו היה אליל מסופוטמי

כל צעדיו    על   משגיח, שהאל  מן המתרחש  יודע ולא כלום  הוא עצמו אינוכי יוכל להתחכם לו, מגלה ש 

ָדָבר  ֶאת"  חרףכנגד ישראל    לדברהתקווה שיוכל    . תכניותיו הכמוסותב  בקיאו ר  ֲאֶשר  ה  ב  ֶליָך   ֲאד    א 

" מותקפת מתוך הניגוד בין התנהלות האתון, ובייחוד פתיחת פיה בדברי כיבושין, לבין  ַתֲעֶשה אֹׁתֹו

ָדָבר  ֶאת  ֶאֶפס"צו המלאך  .  ם השולט בולֶ והאֶ   אטימות בלעם ר  ֲאֶשר  ה  ב  ֶליָך  ֲאד  ַדֵבר  אֹׁתֹו  א  סותם    "תְׁ

ניכר    (.12; כ"ג  38, כפי שמלמדות תגובותיו הבאות של בלעם לבלק )כ"ב  את הגולל על תקווה זו

בד בבד מהווים    .ושינוי דרכו של בלעם לפחות מבחינה ז למסר ו ת השמעשה האתון הביא להפנמ 

אפשר  יימלך בדעתו ויהאל  ש  –השנייה    השווא  הפעם ביחס לתקוות  ,פת נוס  הטעייה המלאך    דברי

מצד בלעם   19כ"ב  במעשה האתון: טרם לעיני הקורא   ה כברתקווה זו גם היא נחשפלקלל.  בלעםל

ודאי    35ההיתר המחודש לצאת בכ"ב  בניסיון האל הבא כתגובה לבלעם.    12לעומת כ"ב    20כ"ב  וב

", היוצא מפי מלאך  ָאֹנִכי ָיָצאִתי ְלָשָטןשהרי הביטוי ",  נוסףאקראי  נתפס בעיני בלעם כשינוי דעת  

נוחה מהיציאה למסע.    לא הייתהחרב המאיים על בלעם במיתה, פירושו ודאי שדעת האל  -לוףְש 

  ללא ספק ו  דווקא אחרי ויתור של בלעם, מעיד לכאורה על שרירותיות גמורה,  בא , ההמפתיעהיתר  ה

 . גחמני וניתן לתמרוןשהאל  ברעיוןלהמשיך לאחוז  עודד את בלעםלאמור 
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הזאת הליכת בלעם "עם האנשים"  מצביעה על כיוון כללי לפתרון השאלה מדוע בפעם  נקודה זו  

י ָבָלק  ִעם" שבהיתר ל"ָהֲאָנִשים  ִעםזאת בשוויון "ליבוביץ' תלתה  כזכור,  אינה מעוררת כעס.   " ָשר 

להניח לו לנסות להפיק את זממו של בלק    –לשיטתה    –לאחר שבלעם בעיקשותו גרם לאל  שבביצוע,  

ְך  "וללמוד את הלקח הכואב על בשרו. זאת בניגוד להפרש בין   םל  ֶלְך  הראשוני לעומת "" בהיתר  ִאתָּ י  ו 

י מֹוָאב  ִעם ספק  .  , שבעטיו הייתה בהליכה הראשונה משום הפרה של התנאיבביצוע הראשוני"  ָשר 

  נראה   558בתגובת האל.הבינארי  קשה לייחס לה לבדה את ההבדל    ומכל מקוםזו מכוונת,    תּודקאם  

נועדה ללמד את בלעם לקחליבוביץ' צודקת  ש זו    ךא,  בהמשך  בעמדתה שההרשאה  יוצב  תטענה 

הכרה   מתוך  רק  ש  נובענייכראוי  בסוגיי   להממוקד  ומתוך הכרה    תהמחבר  האלוהי  שינוי הדעת 

כניעּו והאל בעקבות  ביחסי בלעם  )כ"ב  בת  בדינמיקה החדשה שנוצרה  והודאתו בחטא   (.34לעם 

להניח לו שוב  הכללי  מסבירה את הצורך    'אמונת בלעם בשרירותיות רצון ה  ,מהבחינה הראשונה

ל עמדתלשווא    חתורושוב  ל   ,האל  נגד  פניוכדי  על  ד בעניין  הוכיחו    מתוארת בדיוק  זו  כ  ינמיקה. 

ההרשאה תובן אפוא למפרע כתנאי הכרחי להפריך את תפיסותיו האליליות של  בהמשך הטקסט.  

אינו מאפשר להניחו להמשיך סתם   20-2, עיצוב דמות בלעם בכ"ב מהבחינה השנייה  בלעם לגבי ה'.

לכך.   וחד משמעי  פשוט  הליכה  על ההגאה  זר היתר  מ', המשתדל להערים  ו ב  קל ,    מפקפק כבודו 

השפלת בלעם, הודאתו    .של המחבר  התאולוגית  ורגישותמושגיו ואינו עולה בקנה אחד עם    בידיעתו,

בין אדם לאל  הראויים  את יחסי הכוחות    םעל מכונמשיבים  בחטא ואקט ההשתחווייה למלאך  

מובהקתיוצרים    הם  559.במקרא עליונות  אווירה  נתפשת ההרשאה.  אלוהית  של  זה  רקע  לא    על 

כשלב   כניעה אלא  של  מרגיעה את  מחוכמת.  בתכנית  נוסף  כמהלך  אלו  בתנאים  דווקא  הופעתה 

 , ואין סכנה שתצא משליטה.   אלוהי שמזימת בלעם ובלק נתונה לפיקוח אשרת היא מ  –הקורא 

את הפער  ואת ההבדל בין ניסוחן ונימתן המסתברת של שתי ההרשאות    גם  מיישבות  אלו  ותנקוד

ההרשאה  ש  הוצע לעיל   .36-35לבין העדר התגובה בכ"ב   22-21אל להליכת בלעם בכ"ב  ה תבין תגוב

  . , והתגובה הנכונה לה הייתה לוותר על היציאה למסעבוזבו  –   המעושֶֹ בטל    כתנאי נוסחה    הראשונית

ְך ִעם)"  תנאי   באה ללא   ההרשאה הנוכחית  יהא ערכה אשר    –בעקבות כניעת בלעם  שכן    "(ָהֲאָנִשים  ל 

כניעה של  ה  ילאחר ביטוי  הופעת ההרשאה  560. נוסף  האל מעוניין שימשיך וילמד לקחכעת    –יהא  

רק האזהרה הברורה בסיפא משמרת נימה  .  רושם של היתר פשוט, מפויס אפילומקנה לה    בלעם

קח המגולם במשתמע במעשה האתון  אזהרה מהווה ביטוי מפורש של הלֶ ה   .והתנגדותשל דריכות  

 
ַלָשִרים ֲאֶשר ִאתֹו "   40יש לציין גם שכ"ב   558  " חורג מן הצפוי לפי שיטתה של ליבוביץ'. וְׁ
ῦαυτοἑδένειαν ὐο ὶτιμίαν καἀν ὴνα τἵ ´(: " 273,  1כפי שאפיין פילון את מטרת ההתגלות לבלעם )חיי משה    559

καταλάβῃ  "–  ."כדי שיכיר באפסותו וחוסר ערכו" 
.(; דבריו  58.-ו  .28.סעיפים  בראו  )הלך רוחו של בלעם במנהגו עם המלאך יתברר מתוך הארמזים בטקסט    560

 אינם מבטאים "חזרה בתשובה" כלל. 
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האל  – בשליטת  הדיבור  בלעםגם  בחינוך  מסוים  שלב  חותמים  המלאך  שדברי  אפוא  נראה   .  .

 561, לקראת "שיעור" בעניין אחר.מקבילה בהתקדמות פיסיתכעת   ףשוקתהנפשית  התקדמותו

ְגבּול   ]...[ִעיר מֹוָאב    ֶאל"בלק  הרחקת    :36-73כ"ב   ה ה  מתיישבת    בלעםקבל את פני  ל   " כדיֲאֶשר ִבְקצ 

מחזיר את הקורא    , בצירוף דברי בלק,תיאור זה  562.הנודע כבוד מלכים  לזר עם הבטחתו להעניק  

יכול לצפות    ואבגודל הכיבודים שה   ופקפוקלאת סרבנות בלעם    מייחס  בלק  :לסיטואציה הכללית

שוטים,  סר זה עתה בשיּו שכירו לביןמלך, השרוי בעומק טעותו, הבין   המפגש האישי. מהמלך להם

ת של בלק כלפי בלעם,  ּוהנרגנ   ביטוי  כיצד השפיעה עליו התוכחה?  .מהווה מבחן להתנהגות בלעם

 מכבש לחצים הצפוי לבלעם.   רמבשֹ בלק ו תשהמלך תולה בו את יהבו, ממחיש את מצוק למרות

  13-18ממשיכה את דרך השיח שהתפתחה בדיאלוג עם שליחי בלק בכ"ב  תגובת בלעם    :38כ"ב  

ֶליָךָבאִתי    ִהנ ה רה להליכה )"ישיהתייחסות    –  20והורשעה בדברו הציני של האל בכ"ב   ועקיפה    "(א 

ָדָבר ֲאֶשר ָיִשים ֱאֹלִהים ְבִפי" לקללה ) ר ְמאּוָמה ה  ב  ל ד  ר  ֲהָיֹכל אּוכ  ב  נקיטת    –השינוי הניכר  .  "(ֹאתֹו ֲאד 

העקיפין של השיח    דרך  בל מורה על הפנמה של הלקח ממעשה האתון, א  –לשון דיבור חלף עשייה  

מתוך הדינמיקה    20-6בכ"ב  שהסתמן  הקודם שלו,    התככני  מתווה הפעולה קושרת את המנטיקן ל 

דבק  אך  ת התקווה לדבר שלא ברשות האל,  א  זנחשבלעם    מודגש  כךבינו לבין שליחי בלק והאל.  

עולה גם מתוכן    של בלעם לפני ואחרי מעשה האתון  . הזהות בדרך השיחבהמשך  לשינוי דעתבתקווה  

ָלי   ָלָּמה לֹא על "הדברים.   ְכָת א  באמצעות התחמקות בוטה    אלה  מציון מעורבות   ימנעות " באה הָהל 

ה   מהשאלה ֶליָך   )"ִהנ  א  ָתה"(  ָבאִתי  כל.  ע  של  אזכּו  אין  ב  הניסיון המאלףר  בלעם  על  מעשה  שעבר 

  את   אלו ממשיכיםהתחמקות  תמרוני    .למשימה  ות של צו המלאךהרלוונטיחרף  ,  האתון והמלאך

כמו בכ"ב    563. מידע שעלול לחבל בסיכוייו לפעול בשליחות בלק  מבני שיחו  להעלים  דרכו הקודמת

בלעם  18 הסתייגות  כאן  גם  רק    המסגיר,  כדי  מידע  הנדרש  לכמידת  במקרה    ולהבטיח  אמתלה 

גם   שייכשל. ה  בולטת  בלקאפולוגטיגישתו  כלפי  שת  לנביאים,  כלל  אופיינית  מוכיחים  -אינה 

     וחששו לאכזב את מעסיקו. מבליטה את מגמתיותו  זו 564במקרא.

 
בלעם דווקא אינו צייתן כפי שהוא טוען, כותבת כי "לאחר    שארפ, הסבורה כי מטרת מעשה האתון להראות כי  561

  מעשה האתון הקורא יודע שבלעם לא יכול לראות את האל או לציית לו אפילו ]...[ אם היה האל מולו וחייו היו 
 (. הצדק עמה לעניין הראייה, אך לא ברור כיצד היא מסיקה שבלעם איננו מציית.    141תלויים בכך" )אירוניה,  

(, אך כאן  10; שמ"א י"ג  34,  31; שופטים י"א  17יאה לקראת המגיע היא דבר רגיל במקרא )בראשית י"ד  יצ  562

 מאריך הכתוב לתאר כמה טרח המלך לכבודו של האורח.  
ומסיבה זו אינו טורח להעמידו על  מהשקפתו הנפסדת  בלק    הזיז אתקשה לטעון שבלעם אינו סבור שיוכל ל   563

גם הרגיל של נביאי ישראל, הטורחים להוכיח את העם חזור והוכח, גם לאחר פשעים  דרך זו מנוגדת למנה  האמת.
ט'   נחמיה  כ"ה;  ז';  ירמיהו  גם:  השוו  חוטאים  31-26רבים.  מעניש  שהאלוהים  נראה  מקרים  בכמה  אמנם,   .

נעשה   לא  אך הדבר  או בחסימת דרך התשובה,  מותנית  בלתי  בענישה  על המידה בחטאיהם  יתר  שהעמיקו 
 .  13; דבה"ב ל"ו 10הנביא כי אם בציווי מפורש לנביא או במעשה האל סתם. ראו למשל ישעיהו ו'  ביוזמת

 . 14השוו למשל מל"ב ג'  564
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למנטיקן נלווית פמליא    .בתיאור הכבוד שהרעיף בלק על בלעם  להפליג  הדבריםתכלית    : 39-40כ"ב  

 565.במיוחד  בשר  ת לו מנוושולח  קוצב    –המניחו לזמן מה לסייר בעיר וכדומה    – של מכובדים, ובלק  

המילים  שגם   אפשר מילגרום לפי זאת,   עם 566ולוין.   קאלישטביחת חולין בעלמא, כדעת  שזו ראפש

ח ָבָלק ָבָקר ָוצֹאן" ִיְזב  אך אם    ,משמעיים  חד  אינם   הדברים    567. תפולחני  אסוציאציה מעוררות    "ו 

ָשִרים ֲאֶשר ִאתֹו"  להמשך  ,מילגרום  םהצדק ע ח ְלִבְלָעם ְול  ל  ְיש  על עיצוב הערכת  דקות  השלכות    "ו 

זבח לאלהי מואב לטובת הצלחת היזמה לגירוש בני ישראל,  במקרה כזה, הקורא מבין שבלק    .בלעם

התקרובת  והפריש   ולשריםמן  לזו  הבנה  .  לבלעם  בעקיפין  בלעם  את  זרקושרת  נקודה פולחן   ,  

ל"המטען האסוציאטיבי של  המתחזקת מתוך   מעמעמת עוד את הרושם  , ו" בפסוק הבאָבמֹות ָבע 

"ה'   של  )כ"ב  ֱאֹלָהיהחיובי המפתיע  "מכל מקום,    568. (18"  ִאתֹו" הביטוי  ֲאֶשר  ָשִרים  על    ל  מוסיף 

מתקבל הרושם שהפמליא והמנטיקן אוכלים במשותף    –ה בין בלעם לאנשי מואב  אחוו אווירת ה

,  עד כההעלילה שנטוו    יעיצוב הפסוק ממשיך אפוא במגמה הכללית של משיכת חוט   569דרך רעות. 

 
ַשַלח "   –בפשטות, בקרית חוצות בלק נפרד מבלעם והפמליא לזמן מה    565 " מעיד על מרחק ביניהם. אולי ארגן  ַויְׁ

שבשליטתו ושממנו יוכל בלק להעניק לו. קצת בכיוון הזה משתמעת לשון  לבלעם סיור בעירו, להראותו את כל  
תרגום נאופיטי "ועלו לקרתא דמלכותה היא מרישה". רעיון אחר מוצע במדרש רבה כ, יז, הרואה כאן ניסיון לעורר  
חמלה והזדהות מוסרית של המנטיקן עם מואב באמצעות הצגת עיבורה של עיר שוקקת חיים, העתידה להיחרב  
בעטיים של בני ישראל. קשה ליישב כיוון זה עם דמות בלעם, המצטייר עד כה כשכיר חרב רודף בצע. כך או  

 " ",  ַוָיֹבאּו אחרת, אילו ביקש המחבר להעביר מסרים מעין אלו לקורא, כנראה היה נמנע מלנקוט בצורת רבים 
 ק מציג תיאור ניטרלי למדי.    שאינה מדגישה כוונה מיוחדת מצד בלק בעניין. בסופו של דבר, סוף הפסו

ש"לא בלק ולא אחאב היו מזמינים את בלעם ויהושפט, בהתאמה,  קובע  (. מילגרום  161ראו לוין )פירוש,    566

(. ודוק: בלעם כלל לא השתתף  2לסעודת חולין שתכליתה לבקש את עזרת האלוהים נגד האויב" )טביחת חולין, 
כה סעודה גדולה לכבוד האורח, הדבר לא היה נעשה בהעדרו.  בסעודה, אלא קיבל הקצאה במשלוח! אילו נער 

מואב   מלך  על הסף.  לדחותה  מותר  דווקא,  ישראל  זבח לאלהי  גילה  אשר לאפשרות שבלק  כה  לא  אמון  עד 
 יזבח לאל הזר מיזמתו.  ולא סביר ש בהשפעת ה' על הנעשה, 

ב"ח במקרא רק בשני מקרים בחוק  ( מוצא שמתוך מאה עשרים ותשעה מופעי ז1-2מילגרום )טביחת חולין,    567

( מדובר בבירור בטביחת חולין. בראי המקרא, טביחה של בהמות מבוייתות  21;  15הדאוטרונומי )דברים י"ב  
קשורה במהודק להקרבה פולחנית; גם כשמטרת הטביחה היא אכילה, קרבן מוצע לשם הודיה כנהוג בתרבויות  

לה בקנה אחד עם הבחינה האטימולוגית שמילגרום עורך לשימושי  (. מסקנה זו עו 32-30רבות )מילגרום, ויקרא,  
ומשלי    25השורש המקביל באוגריתית ובשפות שמיות נוספות. כנגד זה אפשר לטעון כי במקרים כגון מל"א א'  

 אין אזכור כלשהו של הקשר פולחני, אך הגיוני להקיש על מקרים מסופקים אלו על פי הרוב.   1י"ז  
(. והשוו פיטקנן,  159נקודה זו כבר הועלתה אצל מיכאליס, ריהם, קלריקוס ואחרים )ראו קאליש, משלי בלעם,     568

. התפיסה היהודית הטעונה כלפי אכילה מזבחי אלילים לובשת צורה מוגמרת רק בספרות חז"ל  160במדבר,  
( ובספר היובלים  28:15יחים  גם בנצרות הקדומה )מעשי השל   ב(, ומתבטאת-אע")למשל בבלי, עבודה זרה ח,  

ראו    – (. עם זאת, מבשריה במקרא קדומים  18-9, וראו עוד אצלו,  19רסה )מובא אצל שטיינפלד, עם לבדד,  
ל"ו  15למשל שמות ל"ד   יחזקאל י"ח  2; במדבר כ"ה  16-15;  י"ז;  ויקרא  והשוו  . ניכר  28; תהלים ק"ו  15,  6. 

לת בשר לזביחה פולחנית בישראל ובמזרח הקדום. לכל זה קשר  שמקור האיסור בצירוף האוטומטי כמעט בין אכי 
עקיף אך משמעותי לנוכרי בלעם. סביר להניח שזיקה אסוציאטיבית חזקה בתודעת הקורא העברי בין אכילה  
מזבחי אלילים לבין עבודת אלילים תספיק כדי לקרב את בלעם, בעיני הקורא, לאלילּות )בהנחה שטרם גיבש  

( כי ציון במות בעל רומז להנגדה בין במות אליליות המצויות כבר במקום לבין  182נות' )במדבר,  זיהוי כזה(. דעת  
( כי בלעם היה  160מזבחות חדשים הנבנים שם, ספקולטיבית מדי. תמוהים עוד יותר דברי קאליש )משלי בלעם,  

 כה מסור לאל שלא הפריע לו אם הפולחן מבוצע באתר אלילי או במקום אחר.     
.  32; מ"ג  44-54ל מקומה של אכילה משותפת כביטוי להסכמה ורעות במקרא ראו למשל בראשית ל"א  ע  569

במערכת הקרבנות המשתקפת בחוקים המיוחסים לכוהני ולאסכולת הקדושה תפקידו העיקרי של הקרבן המכונה  
, טביחת חולין,  שלמים הוא אכילה משותפת עם האלוהות, דרך שמחה וחגיגה )ראו למשל מילגרוםזבח או זבח  

במקום כעין זה    ךקשה לדעת באיזו מידה משתדל הכתוב לדמות מנהגים אליליים, א.  (32-30; מילגרום, ויקרא,  1

 מן הכתוב סביר שהקורא מצופה להשלים את הדברים על פי היכרותו מדרכי הפולחן העבריות. העיקר  שבו חסר  
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הן מצד הן מצד תרבותו האלילית של בלעם ולבלעם,    מצד יחסו הבעייתי של בלק   – ברמז    – הן  

 . קרבתו למואבים

ח ָבָלק ֶאת: התיאור "41  כ"ב ִיק  ל  ו  הּו ָבמֹות ָבע  ֲעל  י  בידי  של בלעם    הסביל ומעמד  דגיש אתמ"  ִבְלָעם ו 

,  מנגד  .בבלעם  ביחס לכבוד שבו נהג בלק עד כה  מתחנוצר    :בגסותו  מפתיע דימוי זה    570מלך מואב. 

הצגת בלעם כאמצעי סביל בידי מלך מואב עולה בקנה אחד עם גישתו האפולוגטית והמתרפסת  

של הנחיה    סביר ומתבקשלמעשה, ההבנה הפשוטה בפסוק משקפת יחס    .38הניכרת בכ"ב    כלפי בלק

ואיזה מיקום עשוי להלום את    מיקומו האסטרטגי של האויב  יש להבהיר לו מה   .חדש  לשכיר חרב

,  יםהבא  משליםלפני ה ות  תיאורי ההכנ זכה לאישוש ברור ב תקריאה זו    571. מטרת היזמה המשותפת

עדן  המשיח קצר בין השניים,    יוקדם שם  לקיחה   ן. ללשו ךבמרוכָ   תו של בלעםסבילּואת    המציגים

ָך"  14-13)כ"ג  פעולת הלקיחה    את משמעות ק לְׁ לָּ יו בָּ ֹׁאֶמר ֵאלָּ א ִאִתי  ַוּי ר    ֶאל  נָּ ח  ֵחהּו ]...[  ָמקֹום א  ַוִּיקָּ

ה ֹצִפים ֶאל ִפְסָגה  ְשד  יֹאֶמר ָבָלק ֶאל "  28-27; כ"ג  " רֹאש ה  הִבְלָעם    ו  כָּ ֲחָך  לְׁ א ֶאקָּ ר   ֶאל  נָּ ח   []...  ָמקֹום א 

ק ֶאת   ַוִּיַקח לָּ ם    בָּ עָּ ְפעֹורִבלְׁ פסוק  ה לעת עתה  משרה  שאין להתעלם מההתרשמות    בכל זאת,ו.  ("רֹאש ה 

ח  עניין בכך שלאחר פסוק היוצר אסוציאציה של הקרבה מגיע ביטוי כ" יש  על הקורא. כמו כן,   ִיק  ו 

הּו  ]...[  ֶאת  ]...[ י ֲעל  ל  ו  ָבע  המ "ָבמֹות  חוט  חזק,  הקורא  זה  אסוציאטיבי  קצה  לקיחה    –  בתודעת 

: כביכול בלק  מפתיעה ביותר של האסוציאציה הקונקרטית משמעותה   .עולהעלאה לוהעלאה, כבה

  שת מופעיש מ  הארבע  572לבעל.   אדם כעולה  עלאתה  יש במקראאכן    את בלעם!כאן  הוא המקריב  

נוגעים להקרבת המושא    בבניין הפעיל עם צורן מושא חבור(  ה"ח + מושא + על ")לק  זה מבנה לשוני  

  בבראשית  מופעיםהש  יתברר .1.18.בסעיף    573. (27מל"ב ג' ;  9שמ"א ז'  ; 13  ;2 )בראשית כ"ב  לעולה

בחירת  בגם  שמא יש    תהייה  יםעורר ומלעקדה    יםרמזבתוך פקעת צפופה של    הפסוקממקמים את  

בפתיחת שלב  גם בהתעלם מהזיקה האמורה מותר להציע שלעת עתה,    .עניין מכווןכאן    המילים

של בלעם מסמנת מעבר של המנטיקן לתפקיד המקביל לזה של האתון  הפאסיביות    ,חדש בסיפור

  .בלעם מול המלאךשל  ו השפלתהדי מ  ניזון גם  אפקטה  .(לעיל  78-74ראו עמ' ) 35-21בכ"ב 

 
"היה בלעם נמשך אחריו כסומא". שימושי לק"ח במקרא    כב, יא( כיכבר העירו בעלי המדרש )תנחומא במדבר    570

;  43; שופטים ט'  3מגוונים, ובמקרים מעין אלו כרוכה בשורש קונוטציה של בעלות או מרות )למשל בראשית כ"ב  
; שופטים  23ק )למשל בראשית ל"א  (. אמנם, במקרים רבים היחס בין הצדדים מסופ20; דבה"ב כ"ג  13מל"א ז'  

 .  544-542גזניוס, מילון,  ;  19-16(. הלשון רגילה בהקרבה, ומשקפת פעלתנות. השוו למשל זבאס, לק"ח,  11י"ד  
  – אם צודקים גרסיאל ומויר ויש בפסוק משחק צלילי מכוון, אפשר שהדהוד עיצורי שמותיהם של בלק ובלעם    571

ִהי  א  ָבַעלֹות ָבמ הּו ֲעל  ַויַ  ִבְלָעם ֶאתק ָבלָ ח קַ ַויִ   רַבֹבק  ַויְׁ בא אף הוא לקשור את השניים יחד,    – ָעםֵצה הָ ְק  םּׁשָ ִמ ַוַירְׁ
   כדי לסמן את שיתוף האינטרס ושיתוף הפעולה שלהם, בפתח נסיונות הקללה.

 .  5ירמיהו י"ט  572
אין זהות תחבירית בין נושא    33כ'  , הקרובים פחות לנדון בפרטיהם. במל"א  5וירמיהו ל"ט    19עוד מל"א י"ז    573

מדובר    27פעולת הלקיחה לנושא פעולת ההעלאה, והלקיחה מבוצעת אחרי ההעלאה. יצויין כי גם במל"ב ג'  
 בהקרבת הבן הממשיך לעולה.   
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   השלכותיה: בקורת הנוסח ו4-1כ"ג  6.5

ָליו  "  המילים מקומן המקורי של  ש  יש לדון בטענה  ,של נסיונות הקללה  ניתוח ספרותיקודם   יֹאֶמר א  ו 

ח    ֶאת ִּמְזב  ב  ִיל  ָוא  ָפר  ל  ע  ָוא  ְכִתי  ָער  ִּמְזְבֹחת  ה  ת  ונשמט3  'לפס  2  'בין פסהיה  "  ִשְבע  משם בטעות    ו , 

  2כ"ג  את ההבדל בין  הצעה זו מסבירה    574. הומויוטלאוטון(מחמת סיומי פסוקים שווים )מעתיק  

"לאחר פקודת בלעם בפס' א צריך  בפשטות    אכן,מקריב פר ואיל.  הוא ה, שם בלק בלבד  30כ"ג  ל

הן תוספת    ָבָלק ּוִבְלָעםלפי זה, המילים  575. ב בלק לבדו יבנה את המזבחות ויקריב" ' לצפות כי בפס

מילים אלו אכן  לאחר הטעות.    4להצהרת בלעם, על פי כ"ב    2מאוחרת שנועדה להתאים את כ"ב  

מהווה    ,, המייחסת את העולה לבלק בלבדֹעָלֶתָך, והמילה  חסרות בכתבי יד אחדים של השבעים

ִיָקר  *מניב את הרצף המפוקפק  אמנם    ימקורטקסט השחזור ה  576. ראיה נוספת ִבְלָעם   ֱאֹלִהים ֶאלו 

ָיֶשם   נראה כחריגה גסה ממוסכמות הכתיבה    תוך נשימה אחתשינוי שמות האל    ;ָדָבר ְבִפי ִבְלָעם  ה'ו 

.  (20-2ואין ראיה נגדית מ"אלהים" שבפי המספר ו"ה'" בפי בלעם בכ"ב  .  16)השוו כ"ג    המקראית 

ָיֶשם ֱאֹלִהים ָדָבר  גרסא * את הנוסחי השבעים משקפים חלקם    עם זאת, ָיֶשם ָדָבר  וחלקם *ו    סתם.ו 

אין להמעיט בחשיבות התופעה, הנוגדת ברגיל את דרכו של השבעים אך מאפיינת אותו בפרשתנו,  

אכן, רופא ואחרים סברו שהנוסח המקורי היה    577פעמים.   ה עשר  תיםש הים  ושבה מוחלף ה' באל 

ָדָבר ָיֶשם  בבבליו  הפסוק  שמצוטט  כפי  ו,  מאוחרתש  אילו  ,  תוספת  הוא  ה'  אינה    578. ם  זו  עמדה 

 579ותו לא.  2מקובלת על הכול; יש המבכרים מחיקה של בלק ובלעם בכ"ג 

נהוג  .  , אך לא את תחיבתו במקומו הנוכחי4bהומויוטלאוטון יכול כשלעצמו להסביר השמטה של  

ָבָלק  . כשמצרפים לכך את הטענה שהמילים  סופר מאוחר יותרבידי    ההתבצע שתחיבה זו    ניחלה

מתקבלת  ואת ההנחה ששם ה' הוא תוספת,  במקומו הנוכחי    4bלתחיבת    הם סיגול משוער  ּוִבְלָעם

כי  .  קמעא  שלבית היפותטית-רבתאוריה   נוגעת לבניית    1  ת בלעם בכ"גפקודכמו כן, יש להבחין 

 
קפצו  עיניו  ,  טקסט המועתקאל החזרה  והסיט מבטו    2  'את פס  כתוב לפי שיטה מקובלת זו, מעתיק שסיים ל  574

ֵבחַ " הביטוי  אל   ַבִּמזְׁ ָוַאִיל  ואילך  " ָפר  זו  מנקודה  להעתיק  המשיך  והוא  זה,  בביטוי  הנחתם  השני  ראו  .  בפסוק 
הולצינגר,  ;  605,  במדבר-שמות; בנטש,  343-342, פירוש,  ; גריי38-37,  ; רופא, ספר בלעם144מילגרום, עולם,  

דיון בתופעה הטקסטואלית ראו טוב, בקורת הנוסח,  ל   .182נות', במדבר,  )בעקבות פון גאל, צירוף(;    109במדבר,  
וי"ד    1. דוגמאות נוספות להסברים על סמך תופעה זו של 'דילוג בין השוות' הן ביחס לכתוב בשמ"א י'  191-190

;  191)טוב, בקורת הנוסח,    16(; מל"א ח'  143)רופא, מבוא,    5(; מיכה ו'  172)הנדל, קרוס ובקורת הנוסח,    41
 (, ועוד הרבה.  120נחמיה, -)יפת, עזרא 23-22( ומל"א ז' 155רופא, מבוא, 

 . 37-38רופא, ספר בלעם,  575
 .  14-15השוו כ"ג  576
 והפשיטתא גורסים "עלתיך".    . השומרוני103-105אלוהיסט, בעקבות רודולף,  37ראו רופא, ספר בלעם,  577
 . 38סנהדרין קה ע"ב, מובא אצל רופא, ספר בלעם,  578
שם, כאמור בעקבות זבאס בפירושו לחומש; והשוו גם באד, במדבר,    179וה"ש    108ורת,  רובקר, טקסט ומס  579

. רובקר סבור שתחיבת "בלק ובלעם" היא חלק מעריכה שיטתית שלדעתו נועדה להשחיר את פני בלעם  254
 (. 125-124)טקסט ומסורת,  
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ולהכנת הבהמות לקרבן, אך לא נאמר בה דבר בעניין ההקרבה עצמה.     ֶאת ההנחה ש" המזבחות 

ְכִתי ָער  ִּמְזְבֹחת  ה  ת  "ִשְבע  של  ביצוע  מהווה  יִלים"  א  ְוִשְבָעה  ָפִרים  ִשְבָעה  ָבֶזה  ִלי  ן  כה  ְוָהכ  אינה   "

 580זבחות אינם קרבנות. (, אך מ5; ו'  12;  8פשוטה. נתחי קרבן אמנם נערכים במקרא )ויקרא א'  

נסובה כנראה על סידור העצים, כפי שמופיע בסיפור    –נבדלת בהחלט מבנייתו  ה  –עריכת מזבח  

  581לשון מצויה במקרא. –העקדה, והיא דומה יותר לעריכת השולחן 

  ה של שבתחילת   הגיוניובכן,    ? 2בכ"ג    ולמעורבות  1בין פקודת בלעם בכ"ג  מתח  ל  חלופי   היש הסבר 

בשיתופו של איש הדת, הבקיא במלאכה ויכול להדריך את    ההקרבהתתבצע  מעין זו  יזמה משותפת  

ב ֹכה הלשון "  .המלך העולה   ,באופן טבעי. נסיבות כאלו" בהחלט הולמת  ְוָאֹנִכי ִאָקֶרה ֹכה  ]...[ִהְתי צ 

נתון  ה  בלעם  – איש הדת  שהדבר  מתבקש  כמעט    ,בפניו; ועדיין  –  "(ֹעָלֶתָך)"  ת על שם הלקוחנקרא

צ,  בין המצרים ַאַעל  "  י האל המתגלהנפ ב  ינצל את שותפותו באקט להכריז  –  ותהנבהל ְלר  ִיל  וָּ ָפר ָוא 

" ח  ִּמְזב  וכ"ב    14בנסיונות הבאים, בכ"ב    ָבָלק ּוִבְלָעםגם העדר המילים    לו, יובןאבראי נסיבות    582. ב 

  583. , ומסתבר כי בלק הוא הפועל העיקריהדרכה ולא הדגמה ממשית נחוצים עוד-לא פקודה – 30

ל בין  קשה  זו הכריע  הנוסח,בין  ל  הצעה  לאבל    תיקון  מבלי  להעיר    מסמרות כאן  קבוע  גם  ראוי 

 584: במילותיו של רופא

לסופרים שהעתיקו את ספרי המקרא היו לא רק עיניים וידיים ששימשו אותם במלאכה, אלא     

גם, וראש לכול, מוח בקודקדם, שבו חשבו ושאת פירותיו שיקעו במודע ושלא במודע בתוך  

לתהליכים   הנוסח  עדי  שבין  גירסה  הבדל  כל  מלייחס  להיזהר  אמנם,  צריך,   ]...[ עבודתם 

מאידך אבל  אנו    אידיאולוגיים,  צריכים  טקסטואליות,  לתופעות  הסבר  כשמחפשים  גיסא, 

הסופרים של  הטכניקה  את  רק  לא  עינינו  לנגד  מחשבתם - לשוות  את  גם  אלא  המעתיקים, 

   .והלוך רוחם

 
 כה גם בשאר צרכי גבוה. ננקטת לשון ערי  17; תהלים קל"ב  8; ויקרא כ"ד 23;  4; מ' 21בשמות כ"ז  580
ן  "   581 ֵבַח וַוִיב  ָרָהם ֶאת ַהִּמזְׁ ה  ו"   32-33(. חשוב גם מל"א י"ח  9" )בראשית כ"ב  ֶאת ָהֵעִצים ַַיֲעֹרְך  ָשם ַאבְׁ ֶאת  ִַיְבנ 

ֵשם   ֵבַח בְׁ ֵבַח    ה'ָהֲאָבִנים ִמזְׁ ֵבית ָסאַתִים ֶזַרע ָסִביב ַלִּמזְׁ ָעָלה כְׁ ַנַתח ֶאת ַהָפר ַוָיֶשם ַעל  ַוַיֲעֹרְך  ַוַיַעש תְׁ ֶאת ָהֵעִצים ַויְׁ
 .  2; משלי ט'  19; ע"ח  5; תהלים כ"ג  41; יחזקאל כ"ג  11; ס"ה  5לעניין עריכת השולחן ראו ישעיהו כ"א  ". ָהֵעִצים 

; ז'ואון  419-421גזניוס, דקדוק,    במקרא. ראו  רגיל  צמדביחיד לתיאור מעשי  על  . פו166השוו לוין, פירוש,    582

( שיתוף  79ואילך. לדעת אופנהיימר )נבואה קדומה,    3העולה השוו ויקרא א'    . לעניין 521-520ומוראוקה, דקדוק,  
מסופוטמיים.  הפעולה של בלק ובלעם בהקרבה הראשונה דומה בכלליות לאופן ההתנהלות של כהני בארו ואשיפו  

חטּה.   הוא מציין כי בטקסים אלו הכהן נהג לאחוז ביד הלקוח בזמן הטקס, וזה החזיק את הבהמה בעת שהכהן שְׁ
;  3בהתאם לכך, פרשת בלעם הוא המקום היחיד במקרא שבו מודגשת חשיבות עמידת הלקוח ליד העולה )כ"ג  

המתואר בבמדבר כ"ג, נקודת הדמיון האחרונה    (. הגם שפרטי היחס בין הכהן ללקוח לא תואמים לגמרי את15;  6
 מחזקת את הרעיון שעיצוב דמות בלעם קשור לדרכי התנהלות האופייניות לטיפוסי מנטיקנים מסופוטמיים.  

 כשלעצמו העדר פקודה אינו ראיה, שכן המחבר המקראי מצופה לקצר דבריו בתיאור נסיונות החוזרים ונשנים.    583
 .  199רופא, אמו של משה,  584
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  הסופי  בנוסח  ם הקייהעיקרי  החספוס    עלה כימ  מ"נהבארבעת הפסוקים בספרותי    עיון  ,דנןבמקרה  

ח    ֶאת"המילים    585. הכתוב  תעם מגמ  תיישב מ ִּמְזב  ִיל ב  ל ָפר ָוא  ע  ְכִתי ָוא  ִּמְזְבֹחת ָער  ת ה    ועורר  "ִשְבע 

ודיע  טורח להקרבן  ה  מקריבכי בשום מקום במקרא אין  בין השאר    מבקרי הנוסח   את חשדם של

אולם בשום מקום במקרא לא מתואר טקס הקרבה נוכרי בפירוט    .לאל כי ביצע את הטקס הנדרש

ִיָקר ֱאֹלִהים"מפי בלעם מיד לאחר  התבטאות כזו  ו –כה רב   להפליא את עיצוב דמותו עד    מתהול  "ו 

, וממהר  מעשה האתון, שנכווה ברותחין ב בלעםפחדו של  בעת ובעונה אחת היא מבהירה את    כה.

צותלְ אפוא     חלץי כי יוכל לאינטואיטיבואת בטחונו ה  ;בשר  האל חומד קרבנותשתפישתו  את    586;ר 

מכוננת    כרזת בלעםה  ,בד בבד  587.ההתגלות בשלוםאת    וחאו לפחות לצל  –  אותות טובים לבאות

נוסף   הידיעה  חדשושלב  היקף  סביב  "ֶאת   .האלוהי  בדיון  ת    דברו  מניח    ,ביידועְזְבֹחת",  ִּמ הַ ִשְבע 

מעשה האתון  כי    אפוא  אפשרשהאל יודע כבר באילו מזבחות מדובר, למרות שלא דיבר עמו בכך.  

   .ותכניותיו האלוהים משגיח בענייניולהפנים כי   ֹוהביא

 קללה נות הניסיובסדרת   פעולה ראשוני -דגם כ 6-1כ"ג  6.6

היחסי  עתה, הפירוט    הובחן כפי שמתאר את תחילת שיתוף הפעולה המעשי של בלק ובלעם.    6-1כ"ג  

ופעולותיהם ההדדיים  ההדרכה, בדבריהם  אקט  של  הפדגוגי  טבעו  מפאת  הנדרש  צוהר    ,  פותח 

 ה בסיטואציה חדשה.  הצגת התנהלות לאפיון נוסף של דמותו המתפתחת של בלעם באמצעות 

פעולה    שתיאור שלב ההכנות הראשון יכונן דגם   הגיוני מהבחינה המבנית של עיצוב נסיונות הקללה,  

  –  27ובכ"ג    17-13בסיסי לקראת האברים המקבילים המתארים הכנות להשראה המנטית בכ"ג  

 
ֶאת  בדברים כאן ולהלן אין כדי להכריע. נימוק חזק הפועל לטובת התאוריה הבקורתית הוא שהניסוח המיודע "  585

ִתי  ֹחת ָעַרכְׁ בְׁ ַעת ַהִּמזְׁ ", מניח ציפייה קודמת של הנמען מהדובר כי פעולת העריכה המדוברת תבוצע. נסיבות  ִשבְׁ
לעם באופן פשוט יותר מדיבור של בלעם אל האלוהים. אין לטעון שהניסוח המיודע  אלו הולמות דיבור של בלק לב 

היינו, בלעם מדבר על המזבחות בהיותם    –טבעי לאור הימצאות המזבחות במקום היקרותו של בלעם והאל  
ָכה אּוַלי ִיָקֵרה  שהרי כנראה כבר פנה משם )"   –נוכחים   ֵאלְׁ ַבר ַמה  ה'וְׁ ָראִתי ּודְׁ ֵאנִ   ִלקְׁ ִתי ָלְך ַוֵיֶלְך ֶשִפיַירְׁ ִהַגדְׁ (.  " י וְׁ

  – אולי הר קרח או דיונה    – במשמעות תוואי נוף מדברי  ,  סביר להניח שהמילה שפי היא צורת יחיד של שפיים
, בעקבות אבן עזרא, אבן בלעם,  ועוד הרבה  HALOT  ,3061-3060,  1046; גזניוס, מילון,  BDB  ,2542כדעת  

קרא לכ"ג   יוסף  ר'  וראו  רלב"ג, אבן כספי.  )פירוש,  1פירוש הטור הארוך, המלבי"ם,  לוין  ( סבור  162. מנגד, 
 שבלעם נותר בקרבת המזבחות. לדעתו, משמעות "שפי" הוא בשקט.  

בהן נושאו של פועל האמירה  ( הבחין כי בניגוד להתגלויות קודמות של האל לבלעם, ש393-394מויר )מחקר,    586

(, עיצובו העמום של הפסוק הנוכחי יוצר הטעייה רגעית של הקורא,  20; 9העוקב מתייחס באופן טבעי לאל )כ"ב 
המצפה שגם כעת האל יהיה הדובר. הדבר מעצים את התחושה שבלעם כמו נחפז, מתפרץ בדברים. לא בטוח  

 ט הספרותי, אך קיומו ברור.    שאופי ההיקרויות הקודמות אכן תורם לעיצוב האפק
(, הכרזה שכזאת הייתה רגילה גם בטקסים מסופוטמיים מקבילים. מושקוביץ  172לטענת ונהאם )במדבר,    587

קוטע התחלה של תפילה שנושא בלעם. קטיעה גסה כזו מצד האל אמנם מתיישבת    5משער כי כ"ג    , רצ(במדבר)
 משית בכתוב.  עם עיצוב הערכת בלעם עד כה, אך אין לה ראיה מ

כבר בעל המדרש נתן דעתו על הסבר זה לעיתויה המפתיע של הכרזת בלעם מיד עם התגלות האל. הוא רואה  
לֹו ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ָרָשע    ָאַמר " שמעוני בלק, תשס"ה ל(:  בכך הצעת שוחד של עבריין שנתפש בקלקלתו )ילקוט  

ַעת   ִגיש בֹו  ָמה ַאָתה עֹוֶשה ָאַמר לֹו ֶאת ִשבְׁ ָקלֹות ָבא ַבַעל ַהּׁשּוק ִהרְׁ ַשֵקר ַבִּמשְׁ ָחִני ַהמְׁ ֻשלְׁ ִתי ָמָשל לְׁ ֹחת ָעַרכְׁ בְׁ ַהִּמזְׁ
ך  ֵביתְׁ ִתי דֹורֹון לְׁ ָבר ָשַלחְׁ ָקלֹות ָאַמר לֹו כְׁ ַשֵקר ַבִּמשְׁ ַעֵּול ּומְׁ ". הרעיון שבלעם מייחס לאלוהים  ָאַמר לֹו ָמה ַאָתה מְׁ

 קולע לפשט, ופתיחת המדרש משקפת את המשך השיח בשאלת הידיעה האלוהית.    חמדה לקרבנות 
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. השלב השני יתואר בקיצור, והקורא יוכל להניח ששאר הפרטים מתקיימים בהתאם לדגם  1כ"ד  

וארבעה המקביל במעשה האתון, שגם  -כך מתפקד דפוס ההתגוונות בתוך מבנה שלושה   588הראשוני. 

)התייצבות המלאך, ראיית  -אברי  ;בו השלב הראשון מהווה בסיס להתפתחות הדרגתית המשנה 

עם   589השני.   אברי המשנה בשלבהאתון, פעולת האתון ותגובת בלעם( ארוכים ומפותחים יחסית ל

ישזאת ב  ,  האריכות  הבדל  האתון,  במעשה  המקבילים.  הדפוסים  שני  בין  פרשנית  חשיבות  על 

בתיאור השלב הראשון נובעת מהרצון להציג דגם מפורט שתכניו ישוקפו באמצעות נוסח מקוצר  

ההיבט    –לו    ייחודיבנסיונות הקללה, האריכות בתיאור השלב הראשון נובעת מיסוד    590בהמשך.

ההכנות הבאים  -בלק כיצד לפעול. בהתאם לכך, בתיאור שלבי  הפדגוגי בפעולת בלעם, המנחה את 

לשלב  ביחס  שינויים  אם  לשקול  הקורא  בניסוח  -על  הסתפקות  א(  משקפים:  הראשון  ההכנות 

פדגוגיים; ג( פרט הנושא    יםדבר המייתר אקט   –מקוצר; ב( העדר צורך של בלק בהדרכה נוספת  

 תחות הדמויות והעלילה.  היבט ההדרגתי של התפב  הכרוךחשיבות וערך פרשני,  

כמה הערות כלליות על האופן    יוצעו נושא זה ילובן בסעיף הבא, במסגרת בירור תכלית הפולחן. כעת  

רלוונטי  פיין  כ"ד. מא -ה בנראטיבים של כ"בשבו מובלטת הערכת דמות בלעם מתוך עיצוב העליל 

נקודה זו פורצת לתודעת הקורא  הוא זרותן ושייכותן הכללית לתרבות אלילית.  בהכנות המנטיות  

בעל. הבאת בלעם לבמות בעל היא פרי יזמתו של בלק,  ה, עם אזכורו הלא תמים של  41כבר בכ"ב  

  הקורא מצופה לפענח   כעתשכבר  יש לשער  נעתר ללא הסתייגות.    –המומחה בין השניים    –אך בלעם  

המשנה המקבילים  - באברי  תבהרמ  הענייןקללה.  האלילית של הטלת    דורהפרוצחלק מהכ  הז  תיאור

למיקום  הן  את החשיבות הרבה שמייחס בלק    מגלהשינועו המתמיד של בלעם    .27וכ"ג    14-13aבכ"ג  

לאופן   הן  המטרהכשלעצמו,  המיקום.  ראיית  של  המנטית    האתרים   בשמות  מתמגול  השפעתו 

)שדה    לעבודה זרה )במות בעל, ראש הפעור( ופעם אחת לעניין הנבואה, המיוחדים פעמיים  הגבוהים

כשלון נבואה קודמת מיוחס לתפיסה  . זאת ועוד:  במפורש  נמסרתת העם  ראייחשיבות    591.צפים(

 
. העדרו מבטא את השלמת התעלותו המנטית  15לכ"ד    14למעשה, אבר מקביל נוסף היה מצופה בין כ"ד    588

 אין הוא נדרש עוד לפעולות הכנה פולחניות כדי להיפקד בנבואה. רוח ה' שורה עליו.   –של בלעם 
ַאְך  בים הבאים, כאן המחבר טורח ומציין את תכלית התייצבות המלאך )בניגוד לשל   589 ַיֵצב ַמלְׁ ְלָשָטן  ַבֶדֶרְך    ה'ַוִיתְׁ

ַאְך    ֵתֶרא ָהָאתֹון ֶאת וַ (, את מראהו המאיים בעיני האתון )22כ"ב    –  לֹו ְך ְוַחְרבֹו ְשלּוָפה ְבָידֹו  ה'ַמלְׁ ר  כ"ב    –  ִנָצב ַבד 
ָעם ֶאת( ואת מטרת בלעם בהכאה ) 23 ְךָהָאתֹון    ַוַיְך ִבלְׁ . והשוו מויר,  5.2.1(. ראו סעיף  23כ"ב    –  ְלַהֹטָתּה ַהָדר 

 , הנותן דעתו על חלק מהפרטים הללו. 418מחקר, 
 . 103השוו זקוביץ', שלושה וארבעה,   590
ג'    591 זוהי לשון מושאלת; משמעותו הרג7; ל"ג  17השוו יחזקאל  ילה של צופה במקרא הוא אדם שתפקידו  . 

י"ד   י"ח  16להזהיר מפני אויב קרב, או להביא בשורות מרחוק )שמ"א  ט'  27-24; שמ"ב  ;  20;  18-17; מל"ב 
; כ'  11(. עם זאת, ייחוד השם 'מצפה' למקום ההתנבאות בתקופת ההתנחלות )למשל שופטים י"א  6יחזקאל ל"ג  

 ו המושאל של 'צופה' ביחזקאל נתקיים כבר לפני תקופת בית ראשון.  ( מקרב את הסברה שמובנ 17; שמ"א י' 1
מצביע על השקפה זו במיוחד. גיבוש דעתו של האל בעניין הקללה מוצג בדברי    27בעניין סגוליות המקום, כ"ג  

(. על  133בלק כפועל יוצא של שינוי המקום ותו לא. תפיסה זו רווחה בקרב מנטיקנים זרים )מק'ניל, במדבר,  
 .    128-126שימוש בשמות מקומות לצרכים ספרותיים כאלו בפרוזה המקראית ראו אמית, לקרוא,  ה
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ִאִתי ֶאל  ְלָך"  חזותית לא מתאימה: ִתְרֶאנּו ִמָשם  ָנא  ר ֲאֶשר  ח  ִתְרֶאה    ָמקֹום א  הּו  ְוכֻּלֹו לֹא  ֶאֶפס ָקצ 

ְוָקְבנֹו ִמָשם  ִתְרֶאה  הנבואה קשורה לבלי הפרד  בקרב העברים הייתה    גםאמנם    592(. 13)כ"ג    " ִלי 

חשיבות    בעלתפיזית    ויזואליה  אתה  מוצא  593כידוע על שמה;   הלמטאפורה של ראייה, ואף נקרא

 594הטלת קללה.  הליך יוחס ערך בראייה פיזית  לש  גם נכוןאולי    ;, במיוחד בתחום האותותמנטית

זאת,   שעם  שונה:  ניכר  המצב  המחבר  כאן  של  האידיאית  השקפתו  כנגד  מוגחכים  בלק  מאמצי 

והקללה.   הברכה  מקור  הוא  ישראל  השאלהי  אף  מאגית  סיבתיות  על  הבלעדית  א  יההסתמכות 

נוכריים  תצובע בצבעים  בלק  יזמת  ב  אליליים.-אפוא את  דבק  זה  של  צבע  , חרף  לה'  בלעםיחסו 

מערכה הראשונה והשלישית  ב ,המשנה הבא-באבר. הואיל ו27כ"ג ו 14-13aכ"ג  , 41כ"ב בסבילּותו 

מתבקש להבין רצפים  ,  'לה  ביחספעילות טקסית  של  בלעם הוא היוזם    (29וכ"ג    1כ"ג  )בהתאמה  

כישוריו. תיאורי  לו כא שבו כל אחד ממלא תפקיד ההולם את    בלעםמן הסתם    595שיתוף פעולה 

  בקיא גם בהשפעה של אתרים מסוימים על כוח הקללה, אך בלק הוא המקומי, והגיוני שיידע אילו 

לפיכך הוא הקובע    במחנה ישראל.  ומהיכן ניתן לצפותניחנו במסוגלות מאגית  בממלכתו  אתרים  

סוגיית התנאים    –"בתחום המקצועי" של בלעם    בלק מתערב  13בכ"ג  אמנם  את זירת הפעולה.  

על העדר חלוקת תפקידים מראש,  בהכרח  התערבותו אינה מעידה  ברם,    הראויים להליך המנטי.

את  אלא   הראשוןמשקפת  המשל  בעקבות  בבלעם,  מואב  מלך  של  אמונו  את  ערעור  אף  ואולי   ,

    '.ה עלמאגיות    כניקותניסיונות להפעיל טהעל    כמדומה בקורת טומןזה  כל 596. עצבנותו הגוברת

לדעה זו חיזוק רב    597לשון היקרות נועדה לסמן התגלות אקראית, שלא כמנהג ה' עם נביאי ישראל. 

ָיבֹא ֱאֹלִהיםמהשימוש החריג ב" , כפי שהבחינו כבר רמב"ן ור' בחיי: הואיל וחריגות זו  9" בכ"ב  ו 

ובת דיר  וכן בכת  –אבימלך ולבן    –מופיעה רק עוד פעמיים במקרא, בהתגלות לנוכרים מפוקפקים  

 
 .  184-185ראו למשל נות', במדבר,  592
 . 481-483קדומה, ; ראו אופנהיימר, נבואה 9שמ"א ט'  593
ַוִיֶפן  "   24מל"ב ב'  ( מ161( וקאליש )משלי בלעם,  33עדות רופא )ספר בלעם,  כנגד  להכריע בעניין זה.    קשה  594

ֵשם   ֵלם בְׁ ַקלְׁ ֵאם ַויְׁ אפשר להזכיר את ברכות יצחק ויעקב אחרי אשר עיניהם כבדו מזוקן )בראשית    ה'"ַאֲחָריו ַוִירְׁ
ייתכן שכוונת    ( או עצם אפשרות קללת ה'.27(; קללת בעלי שכם )שופטים ט'  10; מ"ח  1כ"ז   אמנם, לעתים 

( ולא לאיחול שלילי בעל כוח מאגי. קאליש )משלי בלעם,  21קהלת ז'  ;  7ז  שמ"ב ט" המחברים לקללה סתם )השוו  
( דולה ראיות נאות לאמונה העתיקה בעין הרע מכתבי פליניוס, פלוטארכוס ודמוקריטוס, ואף מרחיק  162-161

ם  עדותו עד המיתולוגיה הבראהמינית, אולם מובאתו היחידה הרלוונטית מצד הזמן והמקום נוגעת לתוצרי עיניה
  של האלים המצריים. דא עקא, זו רלוונטית רק בקושי מצד העניין. 

קאליש מציע שהמעבר מסבילות לפעילות מעיד על נלהבות בלעם ונחישותו לקראת ביצוע תפקידו כשליח   595

באה ליצור חיץ בין תפקידי    1החזרה על המילה 'ִלי' בכ"ג    –(. לא מניה ולא מקצתיה  162האל )משלי בלעם,  
 נטיקן, והיא טבעית ומתבקשת בסיטואציה.  המלך והמ 

(, הסבור שבלק פועל מתוך השתוקקות להשגת הקללה, וכן "תחושה  422פחות נראית דעת מויר )מחקר,    596

, אולם תחת זאת, השאלה  (17b" )כ"ג  ה' ִדֶבר    ַמה " מחודשת של בהילות". מויר סומך עמדתו גם בשאלת בלק  

 רעיון תמטי, כבסיפור יציאת מצרים.    –נה כי האל ממלא תפקיד בנעשה עשויה להעיד דווקא על ניצנים של הב
רובינסון,    ;32,  ; רופא, ספר בלעם162כך בתרגום אונקלוס, נאופיטי, יונתן ובשבעים. וראו עוד לוין, פירוש,    597

נוסחת  עתירת משה מכוונת למלך עובד אלילים, ומ  –הולמת    18. הופעת לשון זו בשמות ג'  67השראה והתגלות,  
 עדות מובהקת לקו הסמנטי של אקראיות הכרוך בפועל.   6בשמ"ב א'  אליו במושגים שעשויים להתקבל על דעתו.  
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הית  ו הציווי לתאר התגלות אל,  18בשמות ג'  מסתבר שגם לשון היקרות מבטאת נקודה דומה.  עלא,  

ָליו  "במילים    מנוסחבאזני פרעה   ְרֶתם א  ֲאמ  ינּו  ה'ו  י ָהִעְבִרִיים ִנְקָרה ָעל  בהתאמה להשקפתו    "ֱאֹלה 

סימן לפחיתות    –לאופי האקראי של ההתגלות לבלעם  מכוונת  רמיזה  ה  598. התאולוגית של השומע

 מדרגתו הנבואית.  

מופיעה   אילים  ושבעה  פרים  שבעה  של  הברית רק  במקרא  עוד  הקרבה  ארון  הכנסת    בחגיגות 

במסגרת  השימוש במזבחות רבים  .  ריםנוכהמקריבים  שגם שם    –  8איוב מ"ב  בעוד  ו  26בדבה"א ט"ו  

להעלות  כדי    הליך כזה שימש  זרח הקדוםמבשאר טקסים  במקרא. ב  הוא יחידי   אקט פולחניאותו  

  –  אתרים אליליים מובהקים ב  ים חרף עריכת הטקסו   –מכל מקום  קרבנות לכמה אלילים במקביל.  

להדגיש    ונועד   פרטיםהנראה שרצונו לשמור על עמימות, ו  599ה לאלים זרים.אינו מציין עבודהמחבר  

של    ו עמדת  ,לכך   מעבר  .של בלעם לאלהי ישראל כאליל  ויחס עצם  את  או    את אופיו הזר של הטקס 

ומשכנעת  ונהאם נשרפשוטה  ועולה  והיקרים שבקרבנות  החשובים  ואיל הם  פר    ,לאל  הכול  פת : 

שבעת המזבחות,    600מכאן שפרטי הטקס משקפים את ההשקעה המרובה בהשגת תכלית המשימה. 

הפרים והאילים עשויים אף הם לבטא הקרבה מרבית המביאה בחשבון שיקולים של נומרולוגיה  

חגיגיות  תיאור    601. 26זו כנראה הסיבה להקרבת שבעה פרים ושבעה אילים בדבה"א ט"ו    מאגית.

וצו  קראת פיצל  – מאמצי המלך ושלוחו    –ספרותי רב רושם    נפח בלוןמהטקסית    תנותפעלההמעמד ו 

ה  ןבכשלו   משעשעה של  של    ניזון  הקומי   אפקטה  602.שנייםהמהדהד  המכאנית  נסיונות  מהחזרה 

חדל  ו  קבעונשב  ,בלק אינו  חשיבותלמהאלילי  וזווית    עליונה  ייחס  מיקום  כגון  פיסיות  לנסיבות 

בגערותיו  ר  סָ , נֹומפסגה לפסגה כעבד נרצעתו  נובחמד הנגרר  בלעם,    עלגם פוסח    ן הואאך אי  ,ראייה

יש להניח שקהל היעד העברי צפוי  אכן,  .  של עובד האלילים המתוסכל ומתפתל לפניו בהתנצלויות

    603של מעשה האתון.  למהתלה המשעשעתומענג היה לקרוא את פרק כ"ג כהמשך טבעי  

 
. גינוי  רש"י, בעקבות המדרש, ראה במטבע לשון זו עדות ליחס שלילי כלפי בלעם מתוך הקרבה ללשון קרי  598

שהאל נקרה לנוכרי לפי בקשתו, בניגוד  , החותר לבאר כיצד ייתכן  אחר  במדרש  ףמשתק  מצד אופי ההתגלות
"משל למלך שיושב בפלטרין שלו בא מצורע אחד וקורא בשער שרוצה לדבר עם המלך באו    למנהגו עם משה:

והגידו למלך אמר המלך אל תניחוהו ליכנס פן יטנף הפלטרין שלי אך אלך לדבר עמו חוץ וכשאוהבו רוצה לדבר  
)מובא בפירוש דעת זקנים על אתר ומצוטט אצל מילגרום,    חדריו ומדבר עמו"   עמו אינו זז ממקומו ומניחו לבוא תוך

 (. 195במדבר, 
 .  194עיינו מילגרום, במדבר,  599
 .  172ונהאם, במדבר,  600
זובח המלך חזקיהו שבעה פרים, אילים, כבשים וצפירי עזים לחטאת בעת טיהור המקדש.    21בדבה"ב כ"ט    601

, אף הוא מייחס פרטים  420ת מסמלים שפע ושלמות. ון סטרס, חיי משה,  דומה שגם במאורע זה מספרי הקרבנו 
 מאגיות הכרחיות.  - אלו לגינוני כבוד ולאלמנטים טכניים, ולא לקווליפיקציות פולחניות

 . 28ליכט, במדבר,  602
( סבור שמעשה האתון בלבד כולל ממד היתולי  173(. קרול )הומור בנביאים,  137-138השוו קלרק )קרע,    603

 We have a very serious figure of impeccable"הק, בעוד שלגבי שאר עלילת הפרשה הוא קובע משום מה:  מוב
orthodoxy whose story betrays no humorous elements"  נראה שהחוקר היחיד שהבחין בנימה ההיתולית .
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 30-29וכ"ג  17-14  , כ"ג6-1בכ"ג  ןפולחהתכלית  6.7

הרושם הכללי שהתקבל מסקירת המחקר הוא העדר היכולת לזהות את בלעם בוודאות עם טיפוס  

מסופוטמי.   מנטיקן  של  פעיל  מסוים  כישוף  עתידות,  ניחוש  של  התחומין  עירוב  מבלבל  במיוחד 

( והיחס החריג בין אלו לבין צורת  NAM.BUR.BIטרופאי של גירוש )ו )קללה וברכה(, הרעיון האפ 

היה בקיא  , ספק אם קהל היעד העברי בכללל, המערבת דיבור אלוהי אל המנטיקן. ההיקרות בפוע 

מאוד יהיה בגדר  של טקס מסוים    שיקוף ספרותי כדי ש  ברזי הפולחן המסופוטמידי הצורך  ורגיל  

בתעודות    חד משמעיותכל עוד לא נמצאו מקבילות    , בתנאים אלו  604.ה מצד המחברנבונאסטרטגיה  

הקדום   המזרח  בהנ   מותרמן  הפולחןש  חהלפקפק  כ"ג  תיאורי  לייצג    בפרק  נאמנה  משתדלים 

  בעיקר רכיבי המבע צריכים להישקל  תחת זאת,  מסוימים מאוד דווקא.  ומאפיינים זרים אותנטיים  

הכלליים,  מצד מונחיו התאולוגיים    בעיקר  רלוונטי הוא  . רקע אלילי  ההקשר הספרותי המסויםכנגד  

 .  טקסטהצפויים להיות ידועים לקהל היעד של ה

  הקרבה-בעבר רווחה במחקר גישה הרואה בטקסיש  תחילהלהעיר  יש    ,הפולחן  תכליתבלשם דיון  

במסופוטמיה נסיונות להכריח את האליל להישמע למקריב. הרעיון של אילוץ או סחיטה  מסוימים  

ניכר בתרבויות שונות ויש לו הדים מסוימים  ,  יםשל האליל, או הפעלה מכאנית שלו באמצעים מאגי 

חוקרים אחדים טענו שגם בלעם תופס כך את ה' ומנסה  .  גם באפוס הכנעני ובכתבים מסופוטמיים

 606כך למשל כתב קיל: 605. בטקסיו "להפעילו"

עליהם אלא כדי שיוכל לפתות כביכול את    לא באה בקשתו לבניין מזבחות ולהקרבת הקרבנות   

ה' שיסכים למלא את רצונו ואת רצון שולחו ולקלל את ישראל. ולא באה ה'הליכה לקראת 

לכפות כביכול את דעתו על ה'. והכול כאמונת   –במעשי קסם ונחש  –נחשים' אלא כדי שיוכל 

 
לבד וכזכור רואה במעשה  (, אך הוא מסב אותה על בלק ב 423מחוץ למעשה האתון הוא ון סטרס )חיי משה,  

 .    Jהאתון, ההיתולי במובהק, תוספת זרה לפרשה שיצאה תחת ידי  
;  15; ישעיהו מ"ד  6במקרא פזורות ידיעות כלליות על טקסים פגאניים, עבריים וזרים )ראו למשל מל"ב כ"א    604

טקסט. אין סיבה  (, אך קשה לשער איזו מידה של דיוק מנסה המחבר להעביר ב12; הושע ד'  26יחזקאל כ"א  
להניח שקהל היעד של היצירה היה בקיא עד פרטי פרטים בגרסאות המסופוטמיות או הארמיות של טקס כזה  
או אחר, וממילא חיקוי מדוקדק כנראה היה למותר )נראה שטקסים מסופוטמיים היו רבי פרטים ומוקפדים יותר  

(. די היה  182והשוו גרינוולד, טקסים,    100-88ראו סלמן, קרבן,    –בפרטיהם ביחס לדומיהם בישראל העתיקה  
 לשקף מוטיבים בסיסיים, המבליטים פערים רלוונטיים לעומת תורת הקרבנות ותפיסת הנבואה הישראלית.     

; פרייזר, ענף  246-262בתרבויות קדומות אחרות ראו למשל כהן, שליטה באלים בסין,    ות קרובעל תפיסות    605

במיוחד בדיוניהם בקרבנות ֶוִדיים.    –  107,  77-9קרבן,  סית של הובר ומאוס,  הקלא  ועבודתם  302-296הזהב,  
,  )כרך ג'( קויפמן, תולדות  ;  87-86רייט, מקרא וסביבתו,    – בין המייחסים תפיסה כזו למנטיקנים מסופוטמיים  

   . 7; גמפר, אל כשופט,  621
גריי, פירוש,    96-97דעה דומה מובעת למשל אצל הרטום, במדבר,    .46-47,  א  בראשית  606 ומשתמעת אצל 

( טוען שתפישה בדבר אילוץ האל)ים( הייתה קיימת גם בישראל בשלב  480. אופנהיימר )נבואה קדומה,  367
 .  184-183קדום. השוו גם גרינברג, מקרא ויהדות,  
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)פשוטו כמשמעו( של  פיסי  - עובדי אלילים ומנהגיהם, שלפיהם גוף הקורבן הוא צורך קיומי

ניתן לפתותם ולרצותם בהקרבת קרבנות רבים להם, ועל ידי מעשי נחש   אליליהם, ולפיכך 

 וקסם ]...[ ניתן לאדם אפילו לכפות את דעתו על אלהיו.  

בפועל,  .  עד עפר  את כבוד האל  שפילבלעם נחשב בעיניו כמכשף נתעב, המשהרי  אם זו דעת המחבר,  

בהתפתחות    משלב פרימיטיבי יחסית   ותלקוח   מנטיקנים מסופוטמייםלגישה כזו בקרב  הראיות  

 607שעמן באו הסופרים המקראיים במגע.   ת נאמנה השקפותומייצג ןשה ן סיבה להניחאי . תרבותם

זה   בעניין אילוץ האלים באמצעים מאגיים, היה  רווחים  "בניגוד למושגים  כי  גורס בדומה,  לוין 

א לקסם  שהעניק  האלוהי  הרצון  כוחו"דווקא  ש  ואכן,  608. ת  חייבת  כניסוחה  קיל    תטעננראה 

קשורים  אלו שני עניינים , בעוד שאקט ההקרבהבמעשה הניחוש ודן בנשימה אחת ב קיל .להידחות

  ,להשפיע על רצון האל  כאחד לא היה במסופוטמיה  בישראל ו   ניחוש התפקיד  שונים בתכלית.  גם  אך  

פרשת  עיצוב  ב  בבירור כי השקפה זו שלטת גםמוכיחים    1וכ"ד    23כ"ג  פסוקים  אלא לחשוף אותו.  

ע  י השפתכלית הנחש לש  כךאינה ניתנת להתפרש    23aבכ"ג  המשווה נחש וקסם  התקבולת    609.בלעם

ש היא גילוי אזנו של האדם בתכניות  ח  חושף על דרך הניגוד שתכלית הנ    על המציאות. סוף הפסוק

שבו  אחד    מופע  אין ולו  .לניבוי עתידות  ות כי גם לשון קסם נוגעתמורהמקראיות    העדויות  610האל. 

בבירור   מבטאת  זה  משורש  מאגית. מילה  בלעם    611השפעה  ביזמת  הנחש  של  חלקו    אינואמנם, 

 
"הניסיון  רוברטס מוסיף כי    .122-124וג האדון והעבד,  והשוו גם סמט, דיאל.  80-81רוברטס, אילוץ האלים,    607

האמפירי של המסופוטמים ]...[ בהכרח הבהיר שאפילו הביצוע הקפדני ביותר של דקלומים דתיים וטקסי פולחן  
לא יכל להבטיח בוודאות מכאנית את האפקט המיוחל. הטקסים הנחתמים בקביעה שהברכה המצופה תושג לא  

העובדה את  משנים  המומחה"   באמת  של  בציפיותיו  נוקבים  פשוט  הם  רוברטס  הזו.  של  הבסיסית  עמדתו   .
משכנעת, אולם ראיה זו ממה שהניסיון האמפירי "ודאי לימד" את מבצעי הטקסים היא רציונליזציה בלתי קבילה.  
האנתרופולוגית  במציאות  התלויה  ייחודית,  דינמיקה  להיות  עשויה  בהם  הכרוכה  אמונות  ולמערכת    למנהגים 

 והסוציולוגית שבתוכה הם נטועים. אין הם בהכרח מתעצבים לפי כללי היסק לוגיים.  
 . 162לוין, פירוש,  608
. ברשימות של מעשי איסור הקשורים בעבודה זרה מופיע הניחוש  33; מל"א כ'  5; מ"ד  27השוו בראשית ל'    609

אך גם קצת לצד כישוף ועבודת    –עינון, שאילה באוב ובידעוני    –לצד פעולות שמטרתן המובהקת השגת ידיעה  
מלומדים  (; ובכן מכאן אין ראיה גמורה.  6; דה"ב ל"ג  6; כ"א  17; מל"ב י"ז  10; דברים י"ח  26ויקרא י"ט  המולך )

א( האלים מגלים את דעתם באמצעות האותות; ב( האותות    –  פועלהציעו שתי דרכים שבהן אקט של ניחוש  
ואינם   בכללותה,  העובדה  מגלמים את הסיטואציה  זאת, את  לאור  נפרש,  כיצד  רצון של האל.  לגילוי  קשורים 

ִכי  " :  23"ג כך גם כ מעיד כי ַנַחש הוא פרוצדורה של גילוי רצון האל.  1ד " שבלעם פונה לנחשים? לכאורה פסוק כ 
לֹא  לֹא וְׁ ַיֲעֹקב  ָרֵאל ַמה  ַנַחש בְׁ ִישְׁ ַיֲעֹקב ּולְׁ לְׁ ֵיָאֵמר  ָרֵאל ָכֵעת  ִישְׁ וישירות    –  " ַעל ֵאלפָ   ֶקֶסם בְׁ ישראל מתוודעים מיד 

מן הראיות שמביא סמית עולה כי פרוצדורות הניחוש המסופוטמיות    (. 40תכניות האל )סמית', נחש מנחש,  ל
נוגעות ספציפית לניחוש עתידות, ואם צודקים אנו בדברינו, אמצעי הניחוש הוא בגילוי רצון האל, שאותו הוא צפוי  
לממש. דבר זה עולה בקנה אחד עם תיאורי הניחוש בפרשת בלעם, שם מטרת הַנַחש לגלות את רצון האל לאחר  

 . 306-229,  142-121ראו עוד קרייר, ניחוש,   ניסיון השכנוע, שנעשה באמצעות זבחים.
מתייחסות לתכניות העתידיות של האל, ולא למפעליו הקודמים. זהו פירוש    ָפַעל ֵאל  ַמהמקובל כי המילים    610

פיטי; מהר"י קרא;  . ראו עוד תרגום נאו20; תהלים ל"א  2; מיכה ב'  4נדיר ופואטי של פע"ל. השוו ישעיהו מ"א  
)אך השוו שם,    165מפוקפקת(; לוין, פירוש    12)דוגמתו המובאת מישעיהו ה'    200,  במדבררשב"ם; מילגרום,  

(. ת"י והירושלמי נוקטים תוספות מדרשיות כדי להעמיד לשון זו בפעולה ממש. לא פחות מסופקת שיטתם  186
 האל, ולא בביצועה.    של מפרשים אחדים המעמידים את המילה פעל בגזירה שגוזר

 .  2; זכריה י'  28; כ"ב  26; כ"א 23; 9; יחזקאל י"ג  8; כ"ט 9השוו ירמיהו כ"ז  611



157 

אילוץ מאגי של האל. בלק סומך על  -ניסיון   בטאות מ  שלו   פעולות הפולחן מפקיע את האפשרות ש

לשם כך יצא  .בלעם לקלל, וברי שהמנטיקן נודע בכוחו לפעול דבר, ולא רק לברר מה דעתו של האל

אם   –כלשהי לעניין רמיזה  ודאי הייתה, ה הייתה כפיי   אם תכלית הטקסיםאבל  מלכתחילה לדרך. 

, אך (23)כ"ג    שקסמים ונחשים יוקעו  האם סביר.  משליםדברי התוכחה שבבלא בנראטיב, לפחות  

ייאמר   זכר  ?  שר קללהלא  האל  את    הכריחקרבן שנועד לעל  דבר לא  לרעיון של אילוץ אלים אין 

ב ּוֶבן"  19מלות כ"ג  במקרא.   ז  ל ִויכ  ר ְולֹא י ֲעֶשה ְוִדֶבר ְולֹא ְיִקיֶמָנה   לֹא ִאיש א  הּוא ָאמ    " ָאָדם ְוִיְתֶנָחם ה 

ת אלוהות  מתונות מכדי להוות תגובה לתפיסהן  רחוקות מאוד;    –ועדיין  הן הקרובות ביותר לכך,  

שיופיעו   הגיוני נוגעות לשינוי דעת, ו מילים אלו   612. חילול קודש נורא ודאי יש בה ותעבריים  שבעיני 

 האם ישנן אפשרויות נוספות? גם בתגובה לניסיון שכנוע. 

ה  העולה לצורך משיכקרבן  שימש  מסופוטמיים המשלבים כמה סוגי קרבנות  שבטקסים    צייןלוין  

לפייס    אפואהפולחן כולו נועד  לשיטתו    613.פרשת בלעםגם ב  ה זה תפקיד  ,לדעתו  ;האל  ראשונית של 

,  דיאכרוניים   שלטת בקרב חוקריםועודנה    יתהדעה זו הי .  שח  נ  ההיפקדות בעצם  לצורך    את האל

אין הוא מבקש    –  עם ההשקפה שבלעם ביסוד הפרשה הוא דמות חיובית  היא מתיישבתאולי כי  

 ולהיות לו לפה בלבד.  באופן חסר פניות פועל לשכנע, כי אם לברר את רצון האל  נולקלל, ולכן אי

אחת זו  בעיה  העברית    בלעם  שבטקסי  יאה  בעמדה  סוגי קרבנות.  כמה  ולא  בלבד  עולות  בֹות  ְקר 

בניסוח  מאפשרתהמקראית   "    לראות  ח  ִּמְזב  ב  ִיל  ָוא  ָפר   ]...[ ל  י ע  חוזר, כאילו  "ו  תמצות של תיאור 

וכן מקובל לפרש. 'פר ואיל בכל אחד מן המזבחות',  ההבדל בסוגי הקרבן בין הטקסים    614נכתב 

  , חמורהיותר  נוספת, כללית ו  בעיה מערער את  תוקף ההיקש.    קסי במדבר כ"ג המסופוטמיים לט

  – התיאור המקראי אפיון מסוים    ָכלליתר של מידת הדיוק בפרטי הטקס. אילו  -נעוצה בהערכת

יכולנו להניח    – לא טיפולוגי, סדרי הקרבה מדוקדקים וכדומה  סוגי קרבנות שונים, מספר קרבנות 

היה מקום להסתמך על מקבילות זרות  שהמחבר מבקש לשחזר טקס מסוים לפרטיו. במקרה כזה,  

בות  הואיל והבהמות היקרות ביותר בפועל, . וכדי לפצח את משמעות)לו נמצאו( מדויקות  ,  הן הְקר 

האין לפרש גם את שריפתן כליל על המזבח כביטוי    –ות  של שלמטיפולוגי  מספר    –  שבעה-ובסדרי

 
האפשרות שבלעם מבקש להפעיל אמצעים מאגיים המנותקים מרצון האל גם היא אינה באה בחשבון, שהרי   612

 גם בלעם וגם האלוהים בעצמו מכריזים השכם והערב על תלותו של בלעם באלוהים. 
פירוש,    613 בלעם,  162לוין,  )ספר  רופא  היו מקובלות  53ה"ש    32.  לא  על המזבח  הנשרפות  טוען שעולות   )

 (.  43-40אך יש דוגמאות נגדיות, גם בטקסי פולחן הקשורים בנחש )סקרלוק, קרבנות,   –בטקסים מסופוטמיים 
פירוש,    614 לוין,  וכן  אתר,  על  וחזקוני  עזרא  אבן  נאופיטי,  אונקלוס,  מילגרום, במדבר,  163ראו  גרסת  .  194; 

גם אם נפרש שבלק ובלעם העלו עולה  היא בכל הסבירות תיקון מאוחר.    3השומרוני והפשיטתא "עלתיך" בכ"ג  
ה"א הידיעה עדיין   – נאמר, לצורך משיכת האל   –ראשונית אחת של פר ואיל על מזבח אחד ויחיד מבין השבעה 

בנוסחאות החוזרות  השבעה, שיש להתייחס אליו ביידוע? כמו כן,  איננה מובנת. במה נשתנה המזבח הנדון מכל  
 זיהוי הקרבן כעולה מודגש במילים 'ויעל ]...[', 'עלתך' ו'עלתו'.  17;  15-14; 6;  3-2בכ"ג 
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לא ותו  מיוחדים  והשקעה  מאמץ  ונהאםשל  כדעת  והמתבקשת    ךתומ  הדבר  ?,  הפשוטה  בהבנה 

רעיון זה    615., ולשם כך מגויס כל אמצעילהיעתר למקריבים  את האל  לשדללפייס ושתכלית הקרבן 

 . לצורך מיגור ישראל בגיוס בלעם ככל שיידרש להשקיע , בפרק כ"ב,מוכנותו של בלק תואם את

ישנה את דעתו  שהאל    מבוסס על תקווההטקס  ש   ת מילגרום, סטארדי ואחריםדע   יש לשקול גם את

נכונות    –באות ויזואלי ובפירוש מילולי    –, באופן שרירותי וללא שכנוע מאגי, ויראה לבלעם מעצמו

אוראקל ובנחשים,  -עת היוועצות בנבואותלאפשר את הקללה: "מנהג רווח היה בעולם הקדום ב 

על שינוי דעת אקראי כזה סמך בלעם  והרי    616. במעשה עד שהתקבל אות מבשר טובה"להתמיד  

ו19בכ"ב   זו  ברם,    ! 20גם נתפרשה אצלו תגובת האל בכ"ב    כך,  .  אינה קבילה כמות שהיאגישה 

קרובות יותר להעיד על תפישה של גחמנות    על מעשה הניחוש בלבד   מקבילות זרות הנוגעות לחזרה

  על ניוון כללי של הממד הרעיוני של הטקס, היעשותו "מצוות אנשים מלומדה"(.  לא )אם    אלוהית

לפני כל חיפוש    אולם בפרשת בלעם כוללים הנסיונות הנשנים טקסי הקרבה גדולים ויקרים נוספים

יו  מבחינהלפחות  .  תרּויקָ ִה  הולמת  זו  ש תר  סטרס  אימץההשוואה  רוסט,ון  בעקבות  צימודי  ל  , 

ב והנחשים  ִא ןלכסנופו   "אנאבאסיס"ההקרבות  באנאבאסיס  ּוזכ .  העולה  למדי    4  8,  7ר  אקראי 

גדולה שתוקרב לאל   יותר מכל דבר אחר, מתנה  להניח שהוא מציין,  כדי לרכך את יחסו  וסביר 

כסנופוןל ל  .גיבור  לסיטואציה  הבהירחשוב  ביותר  קלוש  דמיון  מעלה  הזה  של הטקסט  בדיקה   :

להקיש  מותר היה לכתחילה  אם  אפילו    ;להבין מה לשמיטה אצל הר סיני  עד שכמעט אין,  המקראית

על    –  על תפיסות פולחן מסופוטמיות יווניים    –  ן אצל מחברים מקראייםייצוג או  מתוך מנהגים 

שנים במאות  ב  617. מאוחרים  יחידה  רלוונטית  היווני נקודה  רב    הההנח א  הי  טקסט  "זיבס  שאם 

  –כבד תועיל לפתרון המצוקה. ההיגיון שבהקרבה שקוף  הקרבת קרבן נ  ,החסד משמש לך מכשול'"

 
דבר זה הולם עמדת בסיס אנתרופולוגית ידועה באשר לתפקיד הקרבן כמתנה )לדוגמא ראו מאוס, מתנה,    615

)ראו  83-60 הקדומה  המקראית  בתפיסה  העולה  לתכלית  באשר  מסויימות  השקפות  עם  וכן  צוויקל,  (  למשל 
(  149ת קרבנות,  היסטוריה קדומה(, אך יש להיזהר בהשוואה. כך, למשל, קשה לקבל את דעתו של מרקס )מערכ

את טענתו הכללית שהעולה המקראית אינה מיועדת להציב    6-1המבקש להדגים באמצעות פולחן בלעם בכ"ג  
את האל במצב רוח חיובי יותר כלפי המאמין, אלא באה לחדש את הקשר שנשבר בשל חטאיו. קביעתו הכללית  

פולחן הזר היא מהלך נמהר. אין לייחס  של מרקס סבירה ביותר ומקובלת, אך החלתה הפשוטה במסגרת ייצוג ה
את "איחויו מחדש של הקשר" לכפרה באמצעות עולות על חטא בלעם במעשה האתון, שהרי אותם טקסים נשנים  

   ונשלשים גם בהמשך הטקסט. 
סבור גם הוא שהערכת בלעם חיובית, מודה שבתכלית הפולחן מונחת  הלה, ה  .171-172סטארדי, במדבר,    616

העניין כולו בבלק; הוא הוא המעוניין לשנות את    ליית ת   אמצעות מציל בהוא  ת הערכת בלעם  החתירה לקלל. א 
נֹו ִצֹפר ]...[ לֹא ִאיש ֵאל ִויַכֵזב ּוֶבן ָמע ַהֲאִזיָנה ָעַדי בְׁ ָאָדם    דעתו של האל, ולפיכך אליו דווקא מכוון "קּום ָבָלק ּושְׁ

ֶנָחם" )כ"ד  ִיתְׁ  (.   19-18וְׁ
ון קרבן ראשון ל"זיבס רב החסד", וכבר אותותיו  באנאבאסיס מקריב כסנופ  . 413חיי משה,  השוו ון סטרס,    617

אלו טובים. לאחר מכן מבקש כסנופון לפשוט על ביתו המבוצר של פרסי אחד, אסידאטיס, ולשם כך "כסינופון  
הקריב קרבן ]...[ ובאסיאס, החוזה מאיליאה, שעמד על גבי הקרבן, אמר שאותות הקרבן טובים הם עד לאחת  

. אולם הפשיטה הראשונית נכשלת, ורק לאחר הקרבת קרבן נוסף, מששומע הפרסי  ושהאיש עשוי ליפול בשבי" 
ונסוג, "נתאמתו האותות של הקרבן הראשון. לאחר מכן חזרו לפירגאמוס. כאן הודה כסינופון    –כי כך עשה כסנופון  

ת המוצעת  . ההתייחסו182ההיסק ראו גרינוולד, טקסים,    (. לבעייתיות 182-180חסדיו" )אנאבאסיס,  לאל על  
 הספרותי.כאן נסובה על הפירוש הסביר ביותר מן הפן 
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של  פעיל  , כי אם לאקט  טובים יותרובר פה בתקווה לשינוי דעת סתמי, שיתגלם באותות  אין מד 

ריצוי: "וכסנופון השיב שלא הקריב לאל הזה מיום שיצא את ביתו. ואיבקלידיס יעץ לו להקריב  

לָ  שהיה  לטובתו".  מּוכשם  יהא  זה  שדבר  לו  ואמר  כ"ג,  ד  לבמדבר  את בחזרה  לאמץ  שיש  נראה 

מדובר בניסיון שכנוע. לשם כך אף  אכן  תבקשת מתוך מאפייני ההקרבה, כי  המהפשוטה  הקריאה  

הוא עניין  הפער בין גחמנות למועדּות לשכנוע  אין צורך לוותר על רעיון הגחמנות האלוהית, שכן  

  חומד קרבנותלבסוף יצוין כי התפיסה שהאל    .מלאכותי לגמרי  ו נאם אי  –שבכמות ולא באיכות  

מהווה מטרה קבועה לחצי    ערכיו,עם תורתו ו , ללא קשר למידת הזיהוי של המקריבים  כשלעצמם

מחברים של  וב  בקורת  בנבואה  מפתיע.  יםמזמורבהיסטוריוגרפיה,  זה  סימנים    כלל  אין  לזהות 

  618. ופת, ששליליותו בכתוב מוסכמת גם על חוקרים הרואים בבלעם איש מלקיומּה בטקס פגאני

כמעט    והופיע   ּהוביצועבחות  זעל בניית המההוראה    .30-29כ"ג    יםפסוקב   ןטמולפירוש זה    קושי

בעקבות "שינוי    :כאמצעי שכנוע  נקלבלהתפרש    נו(, אלא ששם נית2-1בראש הפרק )כ"ב    םכלשונ

  האם .  הדעת" בהרשאה מן המלאך, בלעם ודאי התעודד ברוחו שעמדת האל איננה קבועה ונחרצת

כ"ד  זכורכ  ? 30-29בכ"ג  גם  זה המקרה   העל    מעיד  1,  בכל  .  משל השניהתפקחות בלעם בעקבות 

סדר  בקום ההתפקחות  י ממשקף את    לאבייצוג הטקסטואלי )סוז'ט(  זו    ה של עדותקומימ הסבירות  

שיקולים: שמירה על סדר    נישחות נדחק קדימה מההתפקעל  דיווח  ה  .עלילה הכרונולוגי )פאבולה( ה

(  1bלביצוע הנגזר ממנה )כ"ד סמיכת ההתפקחות ו  המשנה בתיאור השיח לאחר המשל השני-אברי

א  משחק נאה עם "גם  אגב אורחא נוצר    .(2)כ"ד    לעלייה במדרגת הנבואהו י  ַוַּירְׁ ינ    ה' ִבְלָעם ִכי טֹוב ְבע 

ְך ֶאת  ל   ְלָבר  לראיית אות  הכללית בפולחנות כ"ג הציפייה   בא כנגד , הלאחר הפולחןש  ( 1כ"ד  " )ִיְשָרא 

ה" )  הפולחןאחרי   ר מ  ֵאִני  ּוְדב    29יוזמת בלעם בכ"ג  מטרת  אם כך, לא ברור כיצד    אך  (. 3כ"ג    –  " ַּירְׁ

ל"כי  הבין  כבר  . הרי  שכנועעשויה להיות   ְך ֶאת ִיְשָרא  י ה' ְלָבר  ינ  מיד    –   כלה ונחרצה עמו  –"  טֹוב ְבע 

שליך  מעדיין    לאחר המשל השנישבציוויו על ההכנות  אפוא  לא ייתכן    .30-29כ"ג  בהתוכחה    בעקבות

אם  ואם כך, חוזרת השאלה בעניין תכלית הפולחנות בכלל.  דעת אלוהי!  ינוי  ש את יהבו על  הוא  

בלעם  משנואש    –מדוע כעת    ,'כדי לשכנע את ה מסוימות  הכנות    ננקטובשתי המערכות הקודמות  

 
; עמוס  7-8; מיכה ו'  6(; הושע ו'  21-23; ז' )במיוחד  18-21; ישעיהו א'; ירמיהו ו'  22השוו למשל שמ"א ט"ו    618

ך  ; וראו עוד למשל קויפמן, תולדות )כר 32-31; ס"ט,  19-17; נ"א,  23-8; נ',  7; מ'  5-3; תהלים כ"ד,  25-22ה'  
-4ואילך, העוסק בעיקר ברעיון קדימּות המוסר אך מכיל קביעות רלוונטיות בהקשר זה; ויינפלד, מפנה,    32א'(, 

 . 193-191. על תפיסת הקרבן כמאכל הנחוץ ורצוי לאל ראו למשל אופנהיים, מסופוטמיה, 1
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בלעם  נתכוון    , בפולחן השלישי,כעתש  אפשרותעוד פחות נראית ה  באותו אופן?הוא שוב  הג  ונ  –מכך  

 1-2.619כ"ג הכתוב באיזו תכלית אחרת: הרי פסוקים אלו חוזרים כמעט מילה במילה על  ל

משנה  -גם סתם כאבר  ה קש  30-29בכ"ג  בעיה פרשנית נוספת. צו בלעם    מבצבצת  בשולי הדברים 

הנראטיב.   של  הספרותי  מה,  במבנה  הפתיחה    משלב משום  את  השלישי  המשל  בפתח  המספר 

 ן: הארוכה שאפיינה את השלב הראשו

ן ִלי ָבֶזה ִש ":  2-1  גכ" ה ִלי ָבֶזה ִשְבָעה ִמְזְבֹחת ְוָהכ  יֹאֶמר ִבְלָעם ֶאל ָבָלק ְבנ  יִליםו   ". ְבָעה ָפִרים ְוִשְבָעה א 

י  : " 14כ"ג  ִיֶבן ִשְבָעה ִמְזְבֹחת ו  ח  ו  ִּמְזב  ִיל ב  ל ָפר ָוא   ". ע 

ן ִלי ָבֶזה ִשְבָעה ָפִרים ְוִשְבָעה : " 29כ"ג  ה ִלי ָבֶזה ִשְבָעה ִמְזְבֹחת ְוָהכ  יֹאֶמר ִבְלָעם ֶאל ָבָלק ְבנ  יִלםו   ". א 

שבאבר הראשון מהווה פירוט נרחב ההולם דגם כללי ראשוני של דרך ההכנה לפולחן,    2-1  גאם כ"

דרך הפירוט הרחב, ולא ממשיך בנוסח    הוא נוסח מקוצר מתבקש, מדוע כעת שב המחבר אל  14וכ"ג  

הם חזרה נוסחאית במסגרת קטע   30-29מקוצר נוסף? בבקורת הקלאסית של תורת התעודות, כ"ג  

)Eקישור, מעשה ידי עורך, בין פרק כ"ג ) תחיבה  גם    חזרה זו עשויה להיות   J.)620( לבין פרק כ"ד 

לתעודות הפרשה  מחלוקת  במנותק  גרידא,  בנסיבו מאוחרת  אולם  נראית סתמית  ,  היא  כאלה  ת 

רעיון אחר הוא שילוב ספרותי מכוון של הנוסחה הארוכה בידי המחבר, כדי לחדד  וחסרת היגיון.  

מבנה פנימי של פעולה בשתי מדרגות מנטיות נבדלות של בלעם, הנפרשות על פני פרק כ"ג ופרק  

חה של שלב חדש  שוברת את ציפיות הקורא ומסמנת פתי   29כ"ד. החזרה לנוסחא הארוכה בכ"ג  

  621. 1-2 גשלב מקביל ומנוגד לזה הנפתח בכ"  –במפגשים עם האל 

, ואין להתעלם גם  אכן, פרקים כ"ג וכ"ד משרים אווירה אחרת מבחינת מעלתו המנטית של בלעם

במקביל    –כבמקרים אחרים במקרא    –מהחלוקה המבנית הפנימית לצמדי משלים, המתקיימת  

 
וחו בלי לחכות שיקרה  לקלל את ישראל לפי ר נתכוון  " בלעם    1( שבכ"ד  96אפילו לפי סברת הרטום )פירוש,    619

רעיון  האפילו אם  , אין פשר למעשה ההקרבה. לעניין עצם דברי הרטום,  אליו ה' כמו בשתי הפעמים הראשונות"
כעת כבר ודאי ברור כשמש שלא יוכל להתנבא    –ואין הדבר נראה    –עשוי היה אי פעם לנצנץ במוחו של בלעם  

, בלעם אינו סבור רק שקללה ללא  ואולם.  (8במדבר כ"ג    בדבריו על  206השוו לוין, צדקות,  )ו  אלא בדבר האל
אישור אלוהי תהיה חסרת תועלת. אילו זה המצב, יכול היה לקלל כאוות נפשו וליטול שכר על כך, ומה לו אם  

 הקללות יתקיימו אם לאו. השאלה מבטאת חוסר יכולת לקלל, ולא חוסר תוחלת סתם. 
ולאחרונה שמידט, ממנחש    187-188; נות', במדבר  296במדבר,  -יקרא; סניית', ו 358ראו למשל גריי, פירוש,    620

. אם עלינו להלום השערות אלו, תוספות העריכה צריכות היו להתרחש כבר בשלב קדום. בעדי הנוסח  337לנביא,  
  לסופר נפרד שביקש להאחיד   30-29המאוחרים אין זכר לגרסאות חלופיות. רעיון בקורתי "חופשי" יותר כגון ייחוס  

 .   14bלכ"ג   14aלא יובן מדוע תועתק הנוסחא הנה אך לא בין כ"ג  –את הטקסט, פחות מתקבל על הדעת  
. גרוסמן הדגיש את ההבדלים  28.02.20רעיון זה העלה פרופ' יונתן גרוסמן בדיון בעל פה שהתנהל בתאריך    621

וארבעה,   )שלושה  זקוביץ'  כי  נמצא  בדיעבד  המשלים.  צמדי  שני  מתוך  127בין  הבעיה  את  יישב  הוא  אף   )
שני הצמד את  )האברים הפותחים  והשלישי  "באבר הראשון  כצמדים:  ים( מאריך המספר  התייחסות למשלים 

בתאור שלב זה, ואילו באבר השני מקצר הוא, וזאת כדי להכיננו לקראת העלמותו של שלב זה כליל במקבילו של  
 האבר השני בצמד השני". אך כלום זקוק הקורא להכנה כלשהי בעניין זה?  
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ובמקום שההנגדה    –ובכל זאת, קשה לקבל שלצורך סימון ספרותי גרידא    622. לדגם שלושה וארבעה

עלילה משובש, שאינו עולה בקנה אחד עם  -שילב המחבר פריט  –הספרותית כבר ממילא מובהקת  

נאמנה את פעולותיה   דומה, שבה בעת ישקף  ניסוח  לנקוט  עיצוב הדמויות. כלום אי אפשר היה 

הסבר    יידרשלאמץ את הטיעון לסימון ספרותי    כדי   623והלוך רוחה של דמות בלעם באופן עקבי? 

מייחס את  הצעה אחרת מעלה מויר, המניח את הדעת של הדגשת יזמת בלעם מצד עיצוב הדמות.  

להשתוקקות בלק להשיג את הקללה, המשיאה אותו לפעול    14ניית המזבחות בכ"ג  העדר הצו על ב 

ההשאלה "את  ר דומה הוא רואה  מיזמתו. באֹו דא עקא, בהכנות    624. כביטוי של קוצר רוח  "ה' ִדֶבר    מ 

כמו כן,  . תחוזר הצו על בניית המזבחו –שאז אמור בלק להיות עוד פחות סבלני  –לניסיון השלישי 

י ָהֱאֹלִהיםהביטוי " ינ  ר ְבע  י ִייש  ה "  , הוא מעיד כי גם השאלהובכן" אינו יכול לבטא קוצר רוח.  אּול    מ 

 .  בהילותרִגיזּות ו, ולא לליסוד של התפתחות ההכרה התאולוגית של הדמותיותר " קשורה ה'ִדֶבר 

- בין מבני שלושה  זיקהעל הכדי לפרום את הסבך, מן הראוי כעת לתת את הדעת באופן ממוקד יותר  

  35-21כזכור, סמט זיהה בין יחסי האתון ובלעם בכ"ב  ניסיונות הקללה.ב ומעשה האתון בוארבעה 

בפרשה  הזו, כאחרות  הספרותית  שהאנלוגיה    וצע הלעיל  לבין יחסי בלעם ובלק בפרקים כ"ג וכ"ד.  

.  במהלך ניסיונות הקללה  שעוד יידונו בהמשך, מהווה מפתח להבנה והערכה של התנהלות בלעם

  30-29, כדי לברר מדוע בכ"ג  לעיל. כעת  . 5.2.1פורטו בסעיף  קווי הדמיון הכלליים של האנלוגיה  

   ם. לדמיון בפרטי  יש לפנות,  נוסף ומדוע אקט זה מתואר שוב בצורה רחבהבלעם מקדם אקט פולחני  

בְ  השני  השלב  מּו ככלל,  וארבעה  שלושה  פרשנית  מבנה  חשיבות  בעלי  שינויים  לכלול  פחות  עד 

תהליך  את האבר הרביעי, המביא  ללאבר השלישי, שבו אמורה לחול התפנית העלילתית, ו  בהשוואה

( הוא הקצר שבכולם,  25-24הדבר מודגם במעשה האתון, שבו האבר השני )כ"ב  מתואר לשיא.  ה

   ומכיל שינויים הנצרכים בעיקר לביטוי יסוד ההתפתחות ההדרגתית ביחס לאבר הראשון: 

 
המציינים את  קשה להחמיץ את פתיחי המשלים  עצם קיומם של הבדלים מובהקים בין שני הצמדים ברור.    622

,  15לכ"ד    14(, כמו גם את העדר ההכנות לקבלת הנבואה בין כ"ד  16-15;  4-3מדרגתו הנבואית של בלעם )כ"ד  
העדר ההתייחסות לבלק והתנתקות מעצמיות הדובר האנושי, המתבטאת בירידה בפעלים בגוף ראשון )פעמיים  

חלוקה  במשל הראשון, ומובנן שם פיזי, פשוט(.    בלבד, כנראה כניגוד נבואי ללשונות הדומות המופיעות  17בכ"ד  
למשל באותות לישראל ולפרעה,    –רבים  בדגמי שלושה וארבעה  במידה כזו אחרת,    ניתנת לזיהוי,פנימית לצמדים  

עוד אלא שמופיעה    (, ולא266-265,  243,  233,  129זקוביץ', שלושה וארבעה,  אבישי )פיתוי שמשון ובשכנוע  ב
כוללים דיאלוגים מפותחיםהיא גם במעשה האתון,   והרביעי  שבהם משתתף בלעם שלא    שם האבר השלישי 

 (. 105)זקוביץ', שלושה וארבעה,  ביזמתו ושלא בטובתו
הקושייה מתעצמת עבור קורא המכריע לדחות את הטענה להומויוטלאוטון בתחילת הפרק ומקיים את הגרסה    623

ובלעם' בכ"ג   בין שני צמד 2'בלק  כי ההבדלים  יוער,  יכולים לטשטש את  .  אינם  י המשלים אמנם ברורים, אך 
המשותף ביניהם. כפי שתואר לעיל, "יש מהגדת העתידות כבר בצמד הראשון ויש מן הברכה לישראל אף בשני.  

 (.  129זאת ועוד, ניתן להצביע ]...[ על נוסחות המשותפות דווקא לשני אברי התוך" )זקוביץ', שלושה וארבעה, 
 . 127. מעין זה העיר כבר זקוביץ', שלושה וארבעה,  242מויר, מחקר,  624
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ְך  (  1 ְלא  ב מ  ִיְתי צ  ֶדֶרְך    ה'ו  הּוא רֵֹׁכב ַעלב  ן לֹו וְׁ טָּ שָּ יו ִעמֹו  לְׁ רָּ עָּ ֵני נְׁ ֶרא ָהָאתֹון ֶאת  ֲאתֹׁנֹו ּושְׁ ת  ְך    ו  ְלא    ה' מ 

ב ַבֶדֶרְך ה    ִנצָּ לּופָּ בֹו שְׁ ַחרְׁ תֹון ִמןוְׁ אָּ יָּדֹו ַוֵתט הָּ ֶדה  בְׁ י ְך ִבְלָעם ֶאת  ַהֶדֶרְך ַוֵתֶלְך ַבשָּ ֶרְךָהָאתֹון    ו  ּה ַהדָּ ַהטֹׁתָּ    לְׁ

ְך  (  2 ְלא  י ֲעֹמד מ  ִמים  ה'ו  רָּ עֹול ַהכְׁ ִמשְׁ ֵדר    בְׁ ֵדר ִמֶזהגָּ גָּ ֶרא ָהָאתֹון ֶאת  ִמֶזה וְׁ ת  ְך    ו  ְלא  ֵחץ ֶאל  ה'מ  ַהִקיר    ַוִתלָּ

ַחץ ֶאת ם ֶאלֶרֶגל  ַוִתלְׁ עָּ ֹכָתּה ַהִקיר ִבלְׁ ֹיֶסף ְלה      ו 

ההבדלים נושאי המשמעות )בהדגשה( בשלב הראשון מבטאים איפיונים נרחבים של הסיטואציה,  

ניתן לראות בשלב זה ציור מפורט  כולל מטרותיהן של הנפשות הפועלות זו  מצב השל  , ומבחינה 

  ל של חסימה, ולחץ גדל ד  מציינים היקף גָ . ההבדלים נושאי המשמעות בשלב השני  בסיסי החוזרה

 . קרובה למדיעל בלעם. משאר בחינות, החזרה על תכני השלב הראשון  

 יחס ספרותי דומה מאפיין את השלב הראשון ואת השלב השני בהכנות לנסיונות הקללה: 

ם ֶאל(  1 עָּ ֹׁאֶמר ִבלְׁ ֵנה  ַוּי ק בְׁ לָּ ה ֵאיִלים  בָּ עָּ ִשבְׁ ִרים וְׁ ה פָּ עָּ ֶזה ִשבְׁ ֵכן ִלי בָּ הָּ חֹׁת וְׁ בְׁ ה ִמזְׁ עָּ ֶזה ִשבְׁ ַוַּיַעש    ִלי בָּ

ם  עָּ ק ַכֲאֶשר ִדֶבר ִבלְׁ לָּ לבָּ י ע  םבָּ   ו  עָּ ק ּוִבלְׁ יֹאֶמר    לָּ ח  ו  ִּמְזב  ִיל ב  םָפר ָוא  עָּ ל   ִבלְׁ ב ע  ה  ֹעָלֶתָך   ְלָבָלק ִהְתי צ  כָּ ֵאלְׁ וְׁ

ֵרה   ַבר ַמה  ה'אּוַלי ִיקָּ אִתי ּודְׁ רָּ ְך ַוֵּיֶלְך ֶשִפי  ִלקְׁ ִתי לָּ ִהַגדְׁ ֵאִני וְׁ ִיָקר ֱאֹלִהים ֶאל  ַּירְׁ יו ֶאת ִבְלָעם    ו  ֹׁאֶמר ֵאלָּ   ַוּי

ֵבחַ  ַאִיל ַבִמזְׁ ר וָּ ַאַעל פָּ ִתי וָּ ַרכְׁ חֹׁת עָּ בְׁ ַעת ַהִמזְׁ ָיֶשם    ִשבְׁ םָדָבר    ה' ו  עָּ ִפי ִבלְׁ יֹאֶמר שּוב ֶאל   בְׁ ר   ו  ב    ָבָלק ְוֹכה ְתד 

ָיָשב ל ו  ה ִנָצב ע  ָליו ְוִהנ  י מֹוָאב  הּוא ְוָכל ֹעָלתֹו  א   ָשר 

חֹׁת(  2 בְׁ ה ִמזְׁ עָּ ל  ַוִּיֶבן ִשבְׁ י ע  ח    ו  ִּמְזב  ִיל ב  יֹאֶמר ֶאל  ָפר ָוא  ב    ו  לכֹׁה  ָבָלק ִהְתי צ  ֶרה כֹׁה ֹעָלֶתָך    ע  נִֹׁכי ִאקָּ אָּ    וְׁ

ִיָקר   יֹאֶמר שּוב ֶאל  ֶאל   ה'ו  ָיֶשם ָדָבר ְבִפיו ו  ל  ִבְלָעם ו  ָליו ְוִהנֹו ִנָצב ע  ָיבֹא א  ר ו  ב  י    ָבָלק ְוֹכה ְתד  ֹעָלתֹו ְוָשר 

ק ַמה מֹוָאב ִאתֹו  לָּ ֹׁאֶמר לֹו בָּ  ה'ִדֶבר  ַוּי

נותחו  154-151עמ'  ב )כ"ג    לעיל  השלב הראשון  סינכרוני,  6-1פסוקי  בניתוח  כי  הודגם  בפירוט.   )

לאיפיון נרחב של הסיטואציה,    בטקסטית  היחסתמונה יציבה מתקבלת אם מייחסים את האריכות  

את    תלותלפיכך, סביר להכוללת הדרכה ושותפות פעילה של בלעם בנעשה וביטויי ריצוי כלפי האל.  

בהבלעה של  ובכמה נקודות    –  3הדרכת בלק נסתיימה בכ"ג    –בהעדר צורך    14העדר הציווי בכ"ג  

    הציווי בנוסח מקוצר.

הן במעשה האתון הן בנסיונות הקללה, האבר השלישי מתאפיין בשינוי משמעותי לעומת האבר  

חזרה  גם    יםמכיל   יםהשלישי  יםהראשון והשני, ובאבר הרביעי כבר רב השונה על המשותף. האבר

חסימת הדרך,  ב , לצד שינויים המוסיפים הקצנה  במעשה האתון. כך  מיםקוד  יםית על חומר תמט

ְך"   תגובת בלעם, מופיע הדגם הבסיסי החוזרב ו  התנהגות האתוןב ְלא  יֹוֶסף מ  ֲעֹמד ְבָמקֹום    ה'   ו  י  ֲעבֹור ו 

אֶ   ]...[  ָצר ָהָאתֹון  ֶרא  ת  ְך  ת  ו  ְלא  ֶאת  ]...[  ה'מ  י ְך  הוא  .  (27-26)כ"ב    "ָהָאתֹון   ו  המשמעותי  השינוי 
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בלעם   עם  הדיאלוג  ובעקבותיו  האתון  פי  פתיחת  בנס  המתבטאת  אלוהית,  והתגלות  מעורבות 

  ניםהמציי  יםבדומה לכך, האבר השלישי בניסיונות הקללה מכיל, לצד שינוי  (.31-28)כ"ב  המלאך  

י ָהֱאֹלִהים )"  התפתחות בהכרה התאולוגית של בלק ינ  ר ְבע  י ִייש  והעדר ההתחשבות בראיית כל    "אּול 

יֹאֶמר ָבָלק ֶאל"   (, גם חזרה רבה על חומרים קודמים:העם או חלקו ָמקֹום    ָנא ֶאָקֲחָך ֶאל  ִבְלָעם ְלָכה   ו 

ר   ח  ח ָבָלק ֶאת]...[  א  ִיק  ֹבתֹו ִלי ִמָשם ו  יֹאֶמר ִבְלָעם ֶאל   ]...[ִבְלָעם    ְוק  ה   ו  ָעה ִמְזְבֹחת  ִלי ָבֶזה ִשבְ   ָבָלק ְבנ 

יִלם ן ִלי ָבֶזה ִשְבָעה ָפִרים ְוִשְבָעה א  ח    ְוָהכ  ִּמְזב  ִיל ב  ל ָפר ָוא  י ע  ר ִבְלָעם ו  ֲאֶשר ָאמ  ש ָבָלק כ  י ע  גם כאן  ".  ו 

  ; בהיקרות ובמשלזו  עד כה התבטאה  וליתר דיוק, במדרגתה.    –  מעורבות האלוהית החידוש הוא ב 

  יש חשיבות גם בכך שבאבר השלישי בלעם  ., ומדרגת נבואתו עולהוח אלוהיםר  צולחת על בלעם   כעת

ם  "לֹא ע  ְך ְכפ  את ְנָחִשים"  ָהל  ם ִלְקר  ע  י  , מתוך הכרה צלולה "ְבפ  ינ  ְך ֶאת  ה'ִכי טֹוב ְבע  ל  ְלָבר  .  "ִיְשָרא 

נקודה זו מאפשרת להעניק לציווי על בניית המזבחות היגיון מבני: אם באבר הרביעי, אבר השיא,  

מתקבל על הדעת שבאבר השלישי, שבו מתחדשת  ,  (15-14)כ"ד    נעדרים הן הטקס הן הנחשכבר  

ההתקדמות במעלה הנבואית בדמות אי הליכה לנחשים, יודגש כי עדיין מתקיימים טקסי הפולחן  

  625סר ספק, שבלעם עודנו בעל היזמה בהם. ולמען ה –

קשה לקבל ששיקולים מבניים יפגמו    ,דברים אלו מהווים תשובה חלקית לקושיות שהוצגו. כעיקרון

כדי להשלים את התמונה, צריך להזכיר את  ת של הדמויות.  ובהיגיון הפנימי של העלילה ובקוהרנטי

לעיל, בהתייחס לדפוס החילופים של פעלי דיבור ועשייה    22-20שהוצע בניתוח הפסוקים    פירוש ה

  שלא יוכל לקלל הרעיון שבלעם הבין    ,שבפרספקטיבה של עיצוב הדמות  שם הוסברבשבע ההכרזות.  

ִמְזְבֹחת  ְבנ הלצד "  להתקיים  עשוי ִשְבָעה  ָבֶזה  )כ"ג  ִלי    ו שאיפת בליט את  שכן הציווי בא לה   ,(29" 

צֹות ל  ההעז ה    הוא מהווה ביטוי את בלק.    ר    לעומת זאת,  .במאמץ  השתתפות של  וצפוי  מתבקש  מעּוֹשֶ

ש ְבי ֲעֹקב ְולֹא  ִכי לֹא"  שהבין לכן, מפומבי.    דברבהכרח  נחש אינו  -חיפוש אותות  ח  ל  נ  "  ֶקֶסם ְבִיְשָרא 

עם    מתיישב  29לכ"ג    26נחש. כמו כן, היחס הבעייתי בין כ"ג  -אין לבלעם עוד סיבה לפנות לאותות 

ב ּוֶבןש"  פניםה  בכל זאת טרםשמא  עיצוב לבטיו של בלעם.   ז  ל ִויכ    ?(19" )כ"ג  ָאָדם ְוִיְתֶנָחם  לֹא ִאיש א 

   626. תפנית הצפויה במשל השלישיה  את המתח לקראת מיםמעצי פק זרעי הסָ 

 
( תולה את העדר חיפוש המקום, בניית המזבח וההקרבה לפני המשל הרביעי בכך  422ון סטרס )חיי משה,    625

ש"אין הוא מובנה כאוראקל, אלא כתחזית. ניסיונות בלק לקלל הסתיימו עם האוראקל השלישי". דברים אלו אינם  
כן מורגש הבדל מסוים בין המשל השלישי לאלו שאחריו, אך לא בהיבט זה, ולמעשה גם  בהירים די הצורך. א

 אל, בהקשר זה, נראה מופרך.     -המשל השלישי כולל "תחזית"; והרעיון של תחזית אישית ללא השראת
נו העז  ניתוח ריאלי מאפשר לטעון כי בלעם שמע והבין את אשר יצא מפיו בעניין נמנעּות הקללה, אך עקב רצו   626

נדרש לו זמן לעכל ולקבל זאת, והציווי על בניית המזבחות משקף את הדבר בדרך עקיפין. ואולם, הדעת נותנת  
 שאילו ביקש המחבר לכוון את הקורא להבנה כזו, היה מוצא דרך להבליט זאת יותר.  
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    פעילותו המנטית של בלעם 6.8

הניעה רבים לראות  זו    עובדה .  פעילות מאגיתניחוש או  תיאורים קונקרטיים של  אין    בבמדבר כ"ג 

נחשים",1בכ"ד   לקראת  "הלך  שבלעם  המניח  מאוחרת  ,  גישה    627. תחיבה  בעלי  חוקרים  גם 

מקראי שקטע  לקבל  התקשו  מובהקת  טקס    דיאכרונית  של  וביצוע  הכנות  במפורט  די  המתאר 

כך לדוגמא  מנע מלייחס לו כל פעילות מאגית.  ייאך  שבלעם הוא מנטיקן נוכרי מהולל,    ניחי   הקרבה

 628: הטענה לסתירהתב בעניין וכ עריכתי,  1שכ"ד מטעמים אחרים סכים המ ,רופא

ההיקרות של ה' לבלעם לא היתה רק בזכות הזבח. בזמן שבלק ניצב על עולתו עשה בלעם      

', ובפעם השנייה התרחק בלעם  וילך שפיפעולה נוספת שמהותה לא ברורה. פעם אחת נאמר ' 

מבלק באמרו 'אנכי אקרה כה'. מותר להניח שמה שעשה בלעם כדי להזדמן עם ה' לא ידע גם  

כי בלעם התבודד ועשה את שידע רק הוא לעשות. על כן הכנת העולות    ר. אבל הוא ידעהמספ  

יט )כ"ג,  לא הלך בלעם לקראת  - שלאחר הברכה השנייה  כי הפעם  סותרת לנאמר,  ל( אינה 

ולא ביקש להיקרות, אלא פשוט התבונן אל   נחשים. שהרי הפעם הזאת לא התבודד בלעם 

   .המדבר הוא הישימון )כ"ג, כח( לראות שם את ישראל

ניחוש או פעילות מאגית   ל וכל עשויה ל  לשון היקרות ש  ת רופא טענ מסוים  זוכה לאישוש    ממילא 

. הנגדת פעולת הניחוש לדרך ההתגלות הישירה לבני ישראל מבליטה את המטען הבעייתי  23בכ"ג  

ותן עם מעשי ניחוש, הכרוכים אף הם  הת את הקורא לזעודדבלשונות היקרות הנאמרות בבלעם, ומ 

י  "וכי  .  קשה להשתכנע  ,ובכל זאת  629בהתרחשויות מקריות הנצפות ומתפרשות בידי המנחש. ֱאֹלה 

ינּו י ֶלְך ֶשִפיהביטויים "  630( מרמז אף הוא למעשי נחש? 18" )שמות ג'  ָהִעְבִרִיים ִנְקָרה ָעל  ָאֹנִכי  " ו"ו 

יש זיקה בין    כמו כן,  631. משמעותיתלפעולה מאגית    לרמז   , ומוזר שישמשו די פשוטים"  ִאָקֶרה ֹכה

ה   י ִיָקר  ְלָכה אּול  ִלְקָראִתי", החסר כל אזכור של פעולה מנטית מעבר להליכה,    ה'גילוי הכוונה "ְוא 

ֶלְך ֶשִפי".  י    ולּו אילו ביקש המחבר להאשים את בלעם בניחוש, היינו מצפים למצוא    לבין הביצוע "ו 

ְלָכה" לאחר    'אנחש'ו  – אחת לרפואה בעניין  מילה   בעניין זה העלה    .3כ"ג  "וינחש" בסוף  או  ,  "ְוא 

 
הסברה ששני   .23ג כדי להעמיד את טענת התחיבה יש לכפור גם במקוריות כ" . 87ראו למשל וגנר, יסודות,  627

 הפסוקים גם יחד מהווים נטע זר היא די מרחיקת לכת, במיוחד משום מיקומם השונה בשירה ובנראטיב. 
(  214-216;  18-21. מנגד טען קאליש )משלי בלעם,  34, וכן דעת ליכט, במדבר,  32-33רופא, ספר בלעם,    628

 .  337היא שיבוש. ראו עוד רויאר, פרשה,   1שהצגת בלעם בחיוב מפקיעה שימוש שלו בנחשים, ומילה זו בכ"ד 
, טוען כי אין סיבה שבלעם יפנה לנחשים לאחר  131  במדבר,  מק'ניל,מנגד,  .  423ראו גם ון סטרס, חיי משה,    629

 (. 209;  169-168והשוו קאליש )משלי בלעם, שהאל כבר התגלה אליו בלא כל פעולה מוקדמת, בביתו.  
 מעמיד לשון זו בדרך התגלות לנוכרים ותו לא. אף הוא  26קאסוטו, שמות,  630
הבעיה הביאה את קונן לתקן ל'לקראת כשפים' ואת אורט לתקן ל'לכשף'. הואיל והריבוי 'שפיים' קיים במקרא   631

אין סיבה להניח שמובן 'שפי' היה עלום או מאתגר עבור קורא עברי קדום. אמנם יש לציין כאן דעה מדרשית אחת  
ע ניכר לפירוש זה מבחינת ההיבט  את המילה שפי למילה שפיפון, הוא נחש. חרף סיו   בת"י ומקשרתהעולה  

 (, רעיון זה קלוש.   277-276האינטרטקסטואלי בפרשה, הקושר ַנַחש לחיה ָנָחש )ראו עמ'  
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מקרה של השהיית מידע מכוונת: המחבר נמנע    1. הוא מבקש לראות בכ"ד  יפהפשוט ו מויר רעיון  

גרם  הנחש  ש  המחשב האת  מהקורא  למנוע    רצונו הואיל ומלדווח על פעולות הנחש בזמן התרחשותן  

ניחוש אינו אמור  ש  הוא נחלש לאור העובדה  נראה פירוש זה משכנע, אך  במבט ראשון   632. להיקרות

   לגרום דבר, אלא רק לגלות את העתיד או את רצון האלים באמצעות סימנים ויזואליים ידועים.    

ה פתרון הבעיה נעוץ במילים "בזהירות ש  אפשר להציע  ר מ  ִני  ְדב  המפרשים והחוקרים  וב  ". רי ְרא 

.  חיזיון אלוהי אקסטטימתכוון ל  שבלעם  ההנחה היא, כמדומה,  633. מילים אלועל  ם מתעכבים  אינ

פירוש זה נראה מתבקש, כמעט מובן מאליו, שהרי בהרבה מקומות במקרא האל "מראה" דבר מה  

ל מצביע על חיזיון, לרוב ניבוי לעתיד, הנפרש לעיני רוחו של הנביא ושאותו הוא מבטא  פוע  הלנביא.  

;  13; 9)כ"ג  משלים ה + צורן מופיעות גם ב"צורות דומות של ראיתרה מזו,  634לאחר מכן לנמעניו. 

אינו יודע עדיין    3בלעם אינו מעוצב עד כה כנביא מקראי טיפוסי, והקורא בכ"ג    ואולם,(.  17כ"ד  

  – של מעשה האתון    םהאטּובלעם העיוור,    –הקריאה  של חוויית    רשמיה האחרונים.  ההמשךאת  

ִנילמשמעות "  ת הקורא א יםמכוונ  םאינ . הנמיכות ועליבות  נשגב של חיזיון אלוהיהצר " במובן  י ְרא 

ה    אּוַליהרוח שב" ַבר ַמהִלְקָראִתי    ה'ִיָקר  ִני   ּודְׁ מלך  שיח,  ה, ואף לא בן  הן אינן תורמות לכך  גם"  י ְרא 

ִניהיא ש"הקריאה הנוחה כאן  דומה ש  635. הנטוע בחוג מושגיה של הטקסיות הפגאניתמואב   "  י ְרא 

איזה מראה פיסי בעל מסר או משמעות    בדרכו   ן: בלעם מקווה שהאל יזמ נחש-לאותות  מתייחס

כך    –  לאות זה עתיד להתלוות דיבור אלוהי מפרש  636. כפי שהיו התנהגויות האתון  ערך מנטית, ב

להעביר לבלק, תלוי בדרך כלשהי בהופעת  בלעם  . הדיבור הצפוי, שאותו יחוייב  (38)כ"ב  מבין בלעם  

ה'-אות מפי  כך  ישראל מתפרשים אחר  לנביאי  הניתנים  אותות  שבו  לאופן  בדומה  .  הנחש, קצת 

 
. הוא מציין גם כי השהיית המידע מאפשרת שימור של דפוס כיאסטי באזכורי קסם  396-397מויר, מחקר,    632

ַיֲעֹקב  ִכי לֹא( נחש )" 7ונחש בפרשה, שהם כדלקמן: קסמים )כ"ב  לֹא(, קסם )"23כ"ג   – " ַנַחש בְׁ ָרֵאל וְׁ ִישְׁ (  " ֶקֶסם בְׁ
אכן משהה מידע, אך לאו דווקא את עצם    1הטענה כי כ"ד    דחוק. בסעיף הקודם הוצגה(. והדבר  1ונחשים )כ"ד  

ֵעיֵני  " פניותיו הקודמות של בלעם לנחשים, אלא ההתרחשות   ָעם ִכי טֹוב בְׁ א ִבלְׁ ָבֵרְך    ה'ַוַירְׁ ָרֵאל  ֶאתלְׁ " ארעה,  ִישְׁ
 כפי שהדעת נותנת, מיד בעקבות המשל השני, עוד קודם הציווי על בניית המזבחות.  

 .  194השוו מילגרום, במדבר,   ; אך27ליכט, במדבר,  ;  342-343; גריי, פירוש, 166-167למשל לוין, פירוש,   633
. יוצא  1; ג'  3; זכריה ב'  1; ח'  7;  4;  1ז'    ; עמוס24-25; יחזקאל י"א  21; ל"ח  1; ירמיהו כ"ד  13;  10מל"ב ח'   634

תיאור חזיונות עמוס גדוש בנסיונות    , אך כאן לכאורה תוכן החיזיון הוא הוא מבוקשו של הנביא.18שמות ל"ג  דופן  
שכנוע מצד הנביא, שאף עולים יפה. ברם, אלו אינם באים לפני החיזיון אלא בעקבותיו, ואינם מאופיינים בגוון של  

 .    5;  2של צידוק מוסרי ובקשת רחמים. ראו עמוס ז'  שוחד אלא
( רואה במילים אלו ראיה לענוות בלעם. פירושו הולם בחינה נקודתית של הפסוק,  164קאליש )משלי בלעם,  635

אך מנוגד להערכת הדמות העולה עד כה ומתעלם מתכלית שימושו העקבי של המחבר בביטויי יכולת. מוטב  
 .  40שנק, קוהרנטיות,  לפרש עם ליכט שבלעם מנסה לגלות מאמץ ועם זאת להנמיך את רף הציפיות. והשוו גם

ָחִשים"  ( להציע  162)פירוש,  לוין    אפשר שייחוס מובן דומה למילה יראני הביא את  636 ַראת נְׁ שהליכת בלעם "ִלקְׁ

לעניין התנהגות האתון,    (.auguryהייתה שיטוט והתבודדות כדי לקלוט רמזים כלשהם, אולי במעוף ציפורים )

הנחש(  -רמז פשוט בלבד. בשונה מדרכי ניחוש, שבהם המסמן )אותנחש, אלא  -מצד האמת אין מנהגה בגדר אות 
אינו קשור באופן מהותי או הגיוני פשוט למסומן )מאורע עתידי(, סטיית האתון ורביצתה אינן אלא תגובות טבעיות  

 וצפויות לסיטואציה.     
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  טבעם הפיזי הפשוט כן  אחר נחשים ו  באופן פעיללתור  הצורך של המנטיקן    הם  יםהעיקריההבדלים  

  637. לפרטי המאורע העתידי ורטי בפ הודומ   טבעי-בצביון על תדיר ןלאות הנבואי, הניח בניגוד  –

ָיֶשם  נושא קרוב הוא שאלת אופן ההתגלות לבלעם.   לבין  (  5a)כ"ג  ָדָבר ְבִפי ִבְלָעם"    ה'יש מתח בין "ו 

ה  ר מ  ְדִתי ָלְך"   "ְדב  ְוִהג  ִני  או    –   תהמקובל  דעהלפי ה  –  . בלעם ציפה להיפקד בחיזיון(3b)כ"ג    י ְרא 

רק 'שם דבר  אלא    ,כלוםאינו מראה לו  ה'    לבסוף  .כאן  צעוה פי שכ,  בלוויית פירוש  נחש -לקבל אות

בחינוכו    הבאאת המתרחש כשלב    מביןשכן הוא  בלעם,    הפתעה שחווההקורא אינו שותף ל .  בפיו'

מבלעם את הסברה שדרכי נחש וקסם נחוצות    קור ע הפעם, ל  – רמז נוסף    זהו .  של המנטיקן האלילי

 1.638כ"ד  ביפעל את פעולתו יחלחל ו ,  23דבר ייאמר במפורש בכ"ג ה אל מול אלהי ישראל. 

שמות ד'  )בלעם מקבל הוראה מה עליו להגיד  ,המשמעות הרגילה של 'שימת דבר בפה' במקרא לפי

  עליורעיון כללי זה מצריך הגדרה מוקפדת יותר: האם    639(. 17; עזרא ח'  19;  3; שמואל ב' י"ד  15

לגבי המסרים שעליו להעביר  כלליות  הנחיות  נמסרו לו  רק  שמא    640מה שנאמר לו בדיוק נמרץ?  לומר

על  סוגייל?  לבלק השלכה  זו  הערכת    האפשרותה  של  בתצרף  נוספות  פיסות  המשלים  מן  לחלץ 

אם  לעומת זאת,    להקיש מהם על רחשי לבו.  , ניתןבמשלים  בלעם אחראי לדבריו ש  עד כמה  .הדמות

, הניחנות  , אפשר לדלות ממנו התייחסויות עקיפות לבלעםשל דברי האל  ט מדויקוטיצ הוא  הדיבור  

הבנה קיצונית יותר, הזוכה לתמיכה מסוימת בטקסט, היא שהאל שולט    .עם זאת בתוקף מוחלט

בחינה מדוקדקת של הכתוב והשוואה למקומות אחרים    עם זאת,  641מכאנית בדיבורו של בלעם. 

 
, המתפרשים לאחר מכן  נביאי ישראל אף הם רואים אותות אלוהייםובכלל.    214-215השוו פישביין, אותות,    637

או נמעניהם,   אינו תר בכוחות עצמו אחר האות; האותות מופיעים לפני הנביאים  בידי האלוהים, אולם הנביא 
מתבקשים בדיבור ישיר אל האל ובמקרים אחרים משוחזרים לפניהם או מנובאים להם טרם התרחשם, ומשמעות  

)האות הוא מעמד הסנה(; שמ"א    12ו למשל שמות ג'  ראהאותות קשורה על פי רוב בדרך כלשהי לאותות עצמם.  
. והשוו  2; ה'  2; זכריה ד'  2; עמוס ח'  8; עמוס ז'  29; מ"ד  3; כ"ד  13;  11; ירמיהו א'  8-4; ישעיהו ל"ח  34ב'  

- . לצד צורות הנחש שהותרו רשמית בישראל, כגון הניחוש באורים ובתומים או בגורלות, אות17-7בראשית ט"ו  
. עוד על האות במקרא בכלל  262-229. וראו עוד קרייר, ניחוש,  15-8מתואר למשל בשמ"א י"ד    חש עברי אמתינ

 ראו הלפמייר, אות; טור סיני, אות.  
ַדֵבר  ַויֹאֶמר שּוב ֶאל. אשר לחתימות הפסוקים " 201; מילגרום, במדבר,  166ראו לוין, פירוש,    638 ֹכה תְׁ " )כ"ג  ָבָלק וְׁ

( סבור כי מדובר בטכניקה של השהייה לצורך הגברת המתח. זהו אכן אפקט  395-394מויר )מחקר,  (  16;  5
 " ָת    ַדֵבר ֶאלנלווה, אולם קשה לראות בו עניין מכוון שהרי זו דרכו הרגילה של המקרא, מעין  ָאַמרְׁ וְׁ ָרֵאל  ִישְׁ ֵני  בְׁ

ה'  ֲאֵלֶהם )במדבר   "12" ֶאל(,  ֵלאֹמר   ַדֵבר  ָרֵאל  ִישְׁ ֵני  ד'  בְׁ )ויקרא  מהערך    (2"  להתעלם  אין  כן,  כמו  וכיוצ"ב. 
האינפורמטיבי הגלום בהנחייה המיותרת לכאורה לשוב אל בלק ולדבר את אשר הושם בפיו. זו מתכתבת עם  

 העיסוק הרב באפשרות בלעם לדבר או לפעול ללא הרשאה מהאל, ומטעימה את ההשגחה הקפדנית על הנוכרי.    
 . 9ירמיהו א'  וב   21ו נ"ט  ישעיה הוראה זו היא הסבירה יותר גם ב 639
 . 350. על המחלוקת בעניין ראו כבר אצל הנגסטנברג, היסטוריה, 195זו דעת מילגרום, במדבר,  640
כשליטה  כפי שהתברר, מעשה האתון ממחיש את שליטת האל בדיבור. לגבי האתון אפשר אולי להבין זאת    641

אּוָמה ַהָדָבר ֲאֶשר ָיִשים    38כ"ב  , ואם כן, מפתה להבין כך גם לגבי בלעם. בהתאם,  מכאנית "ֲהָיֹכל אּוַכל ַדֵבר מְׁ
ִפי ֹאתֹו ֲאַדֵבר" יתפרש אף הוא כשליטה גמורה של האל בפיו ולשונו של המנטיקן, הבנה המסתייעת   ֱאֹלִהים בְׁ

ת  דמויות מקראיות אחרו .  ( ואף מתבקשת מצד העניין17; תהלים נ"א  1בפסוקים אחדים במקרא )משלי ט"ז  
ששֹולחן ֹשם בפיהן דבר משתפות עמו פעולה ברצון, אך בלעם אינו חפץ לברך את העם כרצון האל, אלא לספק  
את רצון בלק, מה גם שהוכיח כבר את חלקלקות לשונו. בנסיבות אלה, סביר יותר להניח שה"פיקוח" האלוהי על  

. שני הפסוקים סובלים  38וכ"ב    35"ב מתיישב גם עם האמור בכ זה פירוש  . דבריו יהיה במדרגה הגבוהה ביותר
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לכל הפחות ביחס להכנות הנערכות במסגרת במדבר    –  במקרא שוללת אימוץ מלא של אפשרות זו

 642.הרבה ואין להתעכב עליה –כ"ג 

 
י"ג  6השוו דברים כ"ג  את ההבנה שהאל שם את דברו בפי בלעם תכף לעשייתו.   . וכן בפרשנות  3-2; נחמיה 

ר"א אומר מלאך, ר' יונתן אמר חכה. א"ר יוחנן: מברכתו    –: בבלי, סנהדרין ק"ה ב: "וישם דבר בפי בלעם  קדומהה
בו, ביקש לומר שלא יהו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות )במדבר כד, ה(  של אותו רשע אתה למד מה היה בל

ומשכנותיך ישראל"; בילקוט שמעוני )בלק, תשס"ה לב( נוסף    -מה טובו אהליך יעקב. לא תשרה שכינה עליהם  
]...[ שעקם את פיו ופקמו כאדם הקובע מסמר בלוח". ראו גם תנחומא בלק, יב. וכן יוספוס    –"וישם דבר בפיו  

 Βάλακε, φησί, περὶ τῶν ὅλων(: " 120-119בפירוט בהיר, בנאום ששם הלה בפי בלעם )קדמוניות היהודים ד',  
λογίζῃ καὶ δοκεῖς ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναί τι περὶ τῶν τοιούτων σιγᾶν ἢ λέγειν, ὅταν ἡμᾶς τὸ τοῦ θεοῦ λάβῃ 
πνεῦμα; φωνὰς γὰρ ἃς βούλεται τοῦτο καὶ λόγους οὐδὲν ἡμῶν εἰδότων ἀφίησιν. ἐγὼ δὲ μέμνημαι 
μὲν ὧντε καὶ σὺ καὶ Μαδιηνῖται δεηθέντες ἐνταυθοῖ με προθύμως ἠγάγετε καὶ δι᾽ ἃ τὴν ἄφιξιν 
ἐποιησάμην, ἦν τέ μοι δι᾽ εὐχῆς μηδὲν ἀδικῆσαί σου τὴν ἐπιθυμίαν. κρείττων δὲ ὁ θεὸς ὧν ἐγὼ 
χαρίζεσθαι διεγνώκειν· καὶ παντελῶς ἀσθενεῖς οἱ προγινώσκειν περὶ τῶν ἀνθρωπίνων παρ᾽ ἑαυτῶν 
ὑπολαμβάνοντες, ὡς μὴ ταῦθ᾽ ἅπερ ὑπαγορεύει τὸ θεῖον λέγειν, βιάζεσθαι δὲ τὴν ἐκείνου βούλησιν· 
οὐδὲν γὰρ ἐν ἡμῖν ἔτι φθάσαντος εἰσελθεῖν ἐκείνου ἡμέτερον. ἔγωγ᾽ οὖν τὸν στρατὸν τοῦτον οὔτ᾽ 
ἐπαινέσαι προεθέμην οὔτ᾽ ἐφ᾽ οἷς τὸ γένος αὐτῶν ὁ θεὸς ἀγαθοῖς ἐμηχανήσατο διελθεῖν, ἀλλ᾽ εὐμενὴς 
αὐτοῖς οὗτος ὢν καὶ σπεύδων αὐτοῖς εὐδαίμονα βίον καὶ κλέος αἰώνιον παρασχεῖν ἐμοὶ τοιούτων 

ἀπαγγελίαν λόγων ὑπέθετο  ". 
ַדֵבר" מעלה פער של זמן ומקום בין שימת  נוצר קושי מכריע. התיאור "ַויֹאֶמר שּוב אֶ   5נוכח כ"ג    642 ֹכה תְׁ ל ָבָלק וְׁ

הדבר בפי בלעם לבין מעשה הדיבור בפועל. אם שימת הדבר היא השליטה האלוהית הממשית בדיבור, אין לכך  
, אך קשה  ממשיך ומחיל את הרעיון של כפייה מכאנית גם על חזרתו של בלעם לבלק  16רש"י על כ"ג  )   פשר

ת ועוד: מהציווי לשוב משתמע בבירור שבלעם אינו פועל כמי שכפאו שד, אלא כבעל בחירה,  . זא לקבל דבריו(
ומהציווי לדבר כה משתמע שדברים מסוימים נאמרו לבלעם, והוא כעת מודע להם ונתבע לאמרם לבלק בעצמו,  

השליטה   נקודה זו מפקיעה יישוב של הקושי בטענה ששימת הדברים בפה היא אקט סמלי של החלת.  מבחירתו
ִפיך"(.  9האלוהית על פי בלעם מעתה )כבירמיהו א'   ָבַרי בְׁ ַלח ה' ֶאת ָידֹו ַוַיַגע ַעל ִפי ַויֹאֶמר ה' ֵאַלי ִהֵּנה ָנַתִתי דְׁ : "ַוִישְׁ

חרף קרבת הלשון בין נתינת דבר בפה ושימת דבר פה, נראה שהביטוי משמש במשמעות אחרת בספר ירמיהו.  
במינויו הראשוני של הנביא, ואין ניתנים בפיו דברים ספציפיים המבוטאים בהמשך, ולאורך    המעמד המתואר עוסק

ֵאש" מציין את שינוי תכונתם של הדברים,    14הספר שוב אין ניתנים דברים בפיו )ירמיהו ה'   ִפיך לְׁ ָבַרי בְׁ ִני ֹנֵתן דְׁ "ִהנְׁ
ר עליו. מנגד, בפי בלעם מושמים דברים פעמיים  טקס חניכה שכבר בוצע, ואין צורך לחזו  – ולא את עצם נתינתם  

כך  )  מוכיחה שבלעם מקבל מסר מילולי במודע, כשליח משולחו  5( ומבוטאים מיד. המילה 'ֹכה' בכ"ג  16;  5)כ"ג  
סבור שבלעם שמע בלבו את קול האל מורה לו מה עליו להגיד, מעין ירמיהו כ'    186דברים,  -קייל, ויקראלמשל  

זו מתחו   (.9 ֹאתֹו  12ורת ביתר שאת מתוך דברי בלעם בכ"ג  נקודה  ִפי  בְׁ ָיִשים ה'  ֲאֶשר  ֵאת  ֲהלֹא  ַויֹאַמר  "ַוַיַען   :
ְשֹמר ַדֵבר". המילה 'אשמר' מכריחה את ההבנה שבלעם פועל באופן חופשי  א  מניח    [במדבר, רצד]מושקוביץ  )  לְׁ

ודאי שוב צוך אלהיך לברך את ישראל!"  זאת בפשטות בהציעו כי שאלת בלק נהגתה בזלזול, "כאלו אמר לו:  
בעקבות מילגרום,    449והשוו מויר, מחקר,    –ובלעם השיבו כי דבריו נבואה ועליו לכבדם. פירוש זה אינו נצרך  

ַדֵבר" לבין    12ראיה נוספת עולה מההבדל בניסוח בין כ"ג    .(467במדבר,   ֹמר לְׁ ִפי ֹאתֹו ֶאשְׁ "ֵאת ֲאֶשר ָיִשים ה' בְׁ
ַדֵבר ה' ֹאתֹו ֲאַדֵבר". התעלותו המנטית של בלעם החל מכ"ד    13כ"ד   בניסוח המקרב,    13מתבטאת בכ"ד    2"ֲאֶשר יְׁ

מכאן שעד כה לא היה המצב כך. עוד ראיה ישנה מהזיקה    –ואף רומז לזיהוי, בין הדיבור האלוהי לדבר בלעם  

נֹו ִצֹפר".  "  18a"ַויֹאֶמר לֹו ָבָלק ַמה ִדֶבר ה'" לכ"ג    17bבין כ"ג   ָמע ַהֲאִזיָנה ָעַדי בְׁ ָשלֹו ַויֹאַמר קּום ָבָלק ּושְׁ ַוִיָשא מְׁ

הפנייה החריגה בפתיחת המשל היא תגובה לשאלת המלך, שאף היא חריגה בנראטיב. והלוא תגובה דיאלוגית  
מוכתב מראש מנאום  חלק  להיות  יכולה  לְׁ )  אינה  ַבי  ֹאיְׁ ָלֹקב  כנגד  מדויקת.  ִתיך באה הצהרה  לשון התגובה  ַקחְׁ

בידי האל. כנגד    –( כדי לברך  280-279-ו  223-221עמ'  שבלעם ֻלקח )סביל פנימי של בניין קל, ראו דיון להלן,  
ָת ָבֵרְך" נענה בלק שהאל הוא שברך, ובלעם לא יהפוך זאת ִהֵּנה ֵבַרכְׁ "ִהֵּנה ָבֵרְך    20ראיה פנימית יש גם מכ"ג  .  ("וְׁ

ִתי ּוֵבֵרְך   לֹא ֲאִשיֶבָּנה", המנוסח כתגובה לתלונת בלק בכ"ג  ָלָקחְׁ ָת ָבֵרְך". נראה    11bוְׁ ִהֵּנה ֵבַרכְׁ ִתיך וְׁ ַקחְׁ ַבי לְׁ "ָלֹקב ֹאיְׁ

אוטונומית. יכולת  לבלעם  מייחס  ֲאִשיֶבָּנה"  לֹא  המתייחס    ש"וְׁ ראשון  בגוף  נמסר  הראשון  המשל  תוכן  לבסוף, 
ִש  ַנפְׁ ָכֹמהּו", המצטלצלת כמשאלה אישית,  לבלעם. במיוחד טבעי שאמירה כ"ָתֹמת  ַאֲחִריִתי  ִהי  ָשִרים ּותְׁ יְׁ י מֹות 

האתון   דברי  גם  הדובר.  ואותנטי של תחושות  נשלט  ביטוי  אלא  כפוי  דיבור  לא  בלעם    –תהא  דמותו של  בת 
  נאמרים כמדומה מדם לבּה. פתיחת פיה נראית כִאיפשּור ולא כשליטה מכאנית מלאה ומתמשכת.   – באנלוגיה  

מובן מתון של 'שימת דבר בפה' הכרחי בכמה ממופעי הביטוי במקרא, ובאחרים הוא הסביר יותר. במיוחד מאירי  
ֶיה ִעם  27-10;  4-1ויחזקאל ג'    9, ירמיהו כ'  15;  12עיניים שמות ד'   . בשמות, האל מבטיח למשה כי "ָאֹנִכי ֶאהְׁ

ַדֵבר" ומוסיף בעניין א הֹוֵריִתיך ֲאֶשר תְׁ ִעם  ִפיך וְׁ ֶיה ִעם ִפיך וְׁ ָאֹנִכי ֶאהְׁ ִפיו וְׁ ָבִרים בְׁ ָת ֶאת ַהדְׁ ַשמְׁ וְׁ ָת ֵאָליו  ִדַברְׁ "וְׁ הרן 
על   פיקוד  כנטילת  להתפרש  עשויה  ִפיך"  ִעם  ֶיה  "ֶאהְׁ למשה  ַתֲעשּון". ההבטחה  ֲאֶשר  ֵאת  ֶכם  ֶאתְׁ הֹוֵריִתי  וְׁ ִפיהּו 

משה, ברצונו ובשליטתו, ישתדל  .  י או פריֹשת רשת ביטחוןהדיבור, אך לאור המשך הפסוק עדיף להניח מעין ליוו 
לומר מה שהאל יורה לו, והאל יתערב בפעולת פיו במקרה הצורך וימנעֹו מלהיכשל בלשונו. פירוש דומה מתבקש  

. במקרה זה שימת הדברים בפיו מופקדת בידי משה. לפיכך, משמעּה הוראה פשוטה  15לגבי אהרן בשמות ד'  
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ומדויק  בלעם לא קיבל טקסט קפוא  לתפיסת המחבר  בסברה ש  ךתומ  10bכ"ב  ב  י האישי הביטו 

יחסּה של סברה זו    643.לו חופש מסוים, ובלבד שלא יסטה מהמסרים המקוריים  היה, אלא דקלוםל

תורמות  נקודות נוספות    תיש  644. , אך בחשבון הסופי היא עומדתלספרות המחקר בנושא איננו פשוט

המיוחס למקורו    ,הבדל בין ציטוט מסומן  יש ראשית,    645.מידה של חופשב  נסחתלטענה שבלעם מ

 
ֵצל  "  16)כך מתפרש גם ישעיהו נ"א    19על דרך השינון, דוגמת דברים ל"א    אולי  –מה להגיד   ִפיך ּובְׁ ָבַרי בְׁ ָוָאִשם דְׁ
". הצירוף השני בפסוק נוגע כנראה להגנה ושמירה, סביר אפוא להסב משמעות זו גם על הראשון.  ָיִדי ִכִסיִתיך

נֵ ]   14; שמות י"ז  21והשוו גם ישעיהו נ"ט   ׇאזְׁ ִשים בְׁ הֹוֻשַע""וְׁ ֶיה ִעם    .(25; שמ"א ל'  18; דברים י"א  [י יְׁ ואילו "ֶאהְׁ
ִעם ִפיהּו" מתייחס לליווי מתמיד והתערבות במקרה הצורך, ולא לנטילת פיקוד לכתחילה )וראו עוד בסעיף   ִפיך וְׁ

ֶחֶרב ַחָדה" או אף תהלים נ   2מעין זה יתפרש כנראה גם ישעיהו מ"ט    (. .8.4 ָתח    ה' "   17"א  "ַוָיֶשם ִפי כְׁ ָפַתי ִתפְׁ שְׁ
ִהָלֶתך". . דרך כלל הנביא מתנבא ברצון ושולט בפיו. רק כשהוא  לדיוק הענייןפותח צוהר    9ירמיהו כ'    ּוִפי ַיִגיד תְׁ

ִנלְׁ למסור נבואתומתנגד   ֹמָתי וְׁ ַעצְׁ ֵאש ֹבֶעֶרת ָעֻצר בְׁ ִלִבי כְׁ ָהָיה בְׁ ֵאיִתי  , עשוי האל לפתוח את פיו כאת פי האתון: "וְׁ
לֹא אּוָכל". ביחזקאל   וְׁ ֵכל  ( 15בפירוט. לאחר היאלמות קודמת של הנביא )יחזקאל ג'    הדבר  מומחש  27-26ַכלְׁ

ך אֶ  ִרי אֹותְׁ ַדבְׁ ִאיש מֹוִכיַח ]...[ ּובְׁ ֶיה ָלֶהם לְׁ לֹא ִתהְׁ ָת וְׁ ֶנֱאַלמְׁ ִביק ֶאל ִחֶכך וְׁ ך ַאדְׁ שֹונְׁ ָאמַ נאמר לו: "ּולְׁ ַתח ֶאת ִפיך וְׁ ָת  פְׁ רְׁ
נשלט בידי הרעיון הארצי יותר של    27-10יחזקאל    .39-38ראו אופנהיימר, יחזקאל,  )  ֲאֵליֶהם ֹכה ָאַמר ֲאֹדָני ה'" 

 . (4-1להבדיל מרעיון הדיבור הנשלט העולה מיחזקאל ג'  –  12-10שימת דברים בפה, העולה מיחזקאל ג' 
יש להסתפק מה יחסם של דיבורים אחרים בגוף ראשון בנבואות לעניין זה. המשל הראשון  נמסר כולו בגוף    643

נגיעה אישית יותר, אך אפילו בעניינו    8נראים תיאוריים ויבשים למדי. בפסוק    9-ו  7ראשון, אך לפחות פסוקים  
 'שימת דברים' אוטומטית עשויה להתקבל על הדעת.   

הנביאים למעשה צרים את נבואותיהם בדיוק באותו אופן ששליח מעביר  ( טען: "130-131תאולוגיה,  )ג'ייקוב    644

, הנוגעים  28; מל"ב י"ח  27; כ"ב  3; מל"א כ'  22; י"ד  11; שופטים י"א  16מסר שהופקד בידו. קטעים כבמדבר כ"ב  
את שיחם במילים 'כה אמר ה'' הם מצביעים  למסרים של חולין, צורתם זהה למסרים נבואיים. כשהנביאים מציגים  

על העברת מסר שקיבלו, ללא כל תוספת משלהם; ובמובנים אחרים הם דואגים להבחין בין דבר ה' לבין מילותיהם  
-3. ג'ייקוב מביא את עמוס ה' 18לעניין ההשוואה לשלוחי בשר ודם ראו גם אופנהיימר, נבואה קדומה,   " שלהם.

מאות להבחנת הנביאים בין דבר האל לדברם. סגנונו של נביא כירמיהו אכן קפדני ומובהק  כדוג   6-1וישעיהו י"ח    1
,  11י'    –  10; ט'  13מבחינה זו, וגם בתרי עשר קשה למצוא יוצאי דופן. יש קושיות אחדות מפסוקים כישעיהו ז'  

זו רחוקה מלהכריח   לרוב בשבט הבקורת. מכל מקום, ראיה  ג'ייקוב עומדת  בינארית  אך קביעתו של  תפיסה 
מובינקל,    שצורת ביטויו הסופית של דבר ה"מושם בפי הנביא" אינה מושפעת כלל מאישיותו וסגנונו של הנביא.

שתהה אף הוא על קנקנו של 'דבר ה'' בפי הנביאים, הגיע למסקנות דומות, בהסתמכו בין השאר על מקרים  
עצ הנביא  של  הרגשית  עמדתו  את  במפגיע  סותר  הנמסר  ה'  והמילה,  )  מושדבר  הרוח  ,  218-212מובינקל, 

ודם יש להשיב    .(55-54. דומה דעת ברין, עיונים ביחזקאל,  213ובמיוחד   היא    – על השוואה לשליחות בשר 
הנותנת. בשליחות בשר ודם הבדלים מסוימים בין המסר המקורי למסר המועבר הם דבר רגיל במקרא, ונראה  

מי שמעל בתפקידו. גם כאן עוזרים הפסוקים ממינוי משה. דבר האל  שכל עוד אינם מגמתיים לא נחשב השליח כ
ֶיה לֹו ֵלאֹלִהים" )שמות ד'   ַאָתה ִתהְׁ ֶפה וְׁ ך לְׁ ֶיה לְׁ ( מעמיק את הדמיון בין שליח האל לשליחו  16על אהרן "הּוא ִיהְׁ

מאגית בפיו  -והיתשל בשר ודם, ומבהיר באיזה אופן הנביא משמש "פה" לאל. משה לא ישלוט, כמובן, שליטה אל 
( "ָלֵכן ֹכה ָאַמר ה' ִאם ָתשּוב  19כמאמר ירמיהו )ט"ו ,  של אהרן. אהרן ידבר עבורו ותו לא, וישתדל לדייק במסריו 

ָפַני ַתֲעֹמד ]...[   ך לְׁ ֶיה". ְכִפי  ַוֲאִשיבְׁ ִעם ִפיהּו" )ד'    ִתהְׁ ֶיה ִעם ִפיך וְׁ ( מפקיעה את  15בהקשר הזה, הבטחת ה' "ֶאהְׁ
ֶיה ִעָּמְך" )ג'  המחש "ִכי ֶאהְׁ ( אינם מבטאים  12בה על שליטה מוחלטת לכתחילה בדבריהם, בדיוק כפי שדבריו 

שליטה מאגית במעשיהם. גם דין ראיותיו של מובינקל להידחות. הבעת דעה מנוגדת פירושה רק שהנביא אינו  
ניצוק התוכן האלוהי אל כלי הקיבול  חופשי לחבל במסרים האלוהיים המקוריים. אין היא מורה הלכה בשאלה כיצד  

המסוים שהוא נביא פלוני, על אישיותו ועולמו הפנימי המסוימים. מעניין כי כבר במקורות התלמודיים מיוצגת  
ידוע הכלל החז"לי "אין שני נביאים מתנבאים  )  מודעות ברורה להבדלי הסגנון הקיימים בין נביאים שונים במקרא 

. הבדלי  73-72. השוו חגיגה יג ע"א וראו עוד אצל גרינברג, הגורם האנושי,  [ן פט ע"אבבלי, סנהדרי ] בסגנון אחד"  
סגנון בין הנביאים הודגמו בהקדמתו של ר"י אברבנאל לספר ירמיהו. אלו מהווים כמובן רק טיפה בים, שכן נתח  

בין מחברים מקראיים סגנוניים  זיהוי הבדלים  על  הושתת  לדורותיו  האוריינית  ה  .(נכבד ממחקר המקרא  רמה 
הגבוהה של מחברי המקרא, שעליה מעיד תחכומן של היצירות, מעלה את הסבירות שמודעות לסגנונות השונים  

 האופייניים לנביאים שונים הייתה קיימת כבר בתקופות מקראיות קדומות. 
ָשלֹו  645 . לדעת  איה לעניין זהאינו מהווה ר  , בראש שבע חטיבות של משלים מפי בלעם, המופיע  הביטוי ַוִיָשא מְׁ

זהו ביטוי טכני הנסוב על הדיבור הנבואי בתרבות העברית הקדומה, מקבילו של "ישא  (  35,  רופא )ספר בלעם
ָשלֹו" שבפרשתנו מתמצה כנראה  )  גה ויצח" כפתיחה לדברי קינה בעלילת אקהת האוגריתית הדמיון ל"ַוִיָשא מְׁ

בפועל,    .(144,  בתוך אבישור ומילגרום, עולםנוסחה בת שבע פעמים. ראו אבישור  -בתפקיד הפרוזודי של חזרת
אינם    –  1ואיוב כ"ט    1; איוב כ"ז  6; חבקוק ב'  4; מיכה ב'  4בישעיהו י"ד    –כל מופעי נשיאת משל מחוץ לפרשה  

ואות במלוא מובן המילה. בישעיהו ובמיכה, את המשלים עתיד לשאת העם עצמו על עצמו; שימוש  מבטאים נב
דומה ננקט בחבקוק; המופעים באיוב משמשים בויכוח של חולין. במקרא, משלים אינם אלא דברי מליצה ושנינה  

 השקולים משקל, וגם במשלי בלעם הראשון והשני אפשר להסתפק במשמעות זו. 
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הצורך  ,  השניבמקרה    646. במשלי בלעםכ  ללא ייחוס, להעברת מסר  ("כה אמר ה'")  הנוסח  באמצעות

ציטוט מ על  בגוף ראשוןויציל   משמעותיש    שנית,.  פחות סביר  דויקלהקפיד  ג  ויצ יעומת  ל  ג האל 

שימוש בגוף ראשון יתייחס לאל    ,במילה של מסר אלוהי מוכתב-בציטוט מילה.  בגוף ראשון  הנביא

ירמיהו    ,3ישעיהו כ'  כב  אמורה להיות בגוף שלישי או אף בנקיבת שמו  . התייחסות לנביא ולא לנביא

משלים הראשון והשני, שבהם שם  . והנה ב11ואולי גם שמ"א י"ב    24יחזקאל כ"ד  ,  27כ"ט    ,13כ"ה  

 . בגוף ראשון עצמוומתייחס ל  ה' דבר בפי בלעם, המנטיקן שב

מובילה   השנייה  כ"ד  ם במשלי  לעיון הנקודה  מובהקת  בפרק  נבואית  נימה  החדורים    אלו.  יותר, 

ָתה ֲאשּוֶרנּו  ֶאְרֶאנּו "במפתיע    הוא סח  17a, אך בכ"ג  נפתחים בהתייחסות בגוף שלישי לבלעם  ְולֹא ע 

במשל החותם    היוצר,  9נבואי מכוון של כ"ג  -עידון רוחני: זהו  רטוריתהביטוי  תכלית    ".ְולֹא ָקרֹוב

  ,אקסטטיתהנבואה  ה  גםש  מתבררמכל מקום,    647מרחבית במשל הפותח. -הנגדה לראייה הפיסית 

אין  אם כן,    648עשויה להתייחס בגוף ראשון לנביא וחוויותיו.,  המאופיינת כאן בצליחת רוח אלוהים

)כ"ד    כניהאר  ןפיויא הבהשראה חזקה.    אלאבזרימה בלתי נשלטת של דיבור אלוהי,  דווקא  מדובר  

מהדובר16-15;  4-3 שלישי  בגוף  מורחק  אך  הפיסי  (  מ  –הלה  ,  האיפיוןכמסתבר  נוכח    –  עצם 

י"החוזר    תיאורבגם  זו מסתייעת    אבחנההתנבאות.  ב ע  ִאְמר  ל  ֹשמ  י ֶיֱחֶזה]...[    א  ד  ה ש  ֲחז  " ולבסוף  מ 

ת ֶעְליֹון " ע  ע  ד  שה מורים על נוכחות מודעת לתכני התגלות, וציונם סביר יותר אם  . פעלי התפי"ֹיד 

 
;  3;  2; י"ח  2; י"ז  23-22ה שהאידיום 'משילת משל' החליף את 'נשיאת משל' הקדום )יחזקאל י"ב  ביחזקאל נרא

(, ועם זאת הוא מופיע גם כשהדובר איננו הנביא אלא העם, ובמשמעותה השכיחה של המילה משל  3; כ"ד  5כ"א  
בקוק. ממצאים אלו  בחהדבר חוזר גם  מימרא או ביטוי עממי. אולי לא מדובר בהרחבה סמנטית סתם, שכן    –

מילגרום טען כי לאור    .דווקא  לשער כי לשון נשיאת משל לא נתייחדה מעולם לדברי נבואהאף הם  מעודדים  

, נקיטת לשון נשיאת משל בפרשה מעידה על תפישת  per seהעובדה שבמקרא משלים לעולם אינם נבואות  

- ו  20;  15;  3אור הופעת הביטוי גם בכ"ד  המחבר שדברי בלעם אינם נבואות כל עיקר. טענה זו מרחיקת לכת ל
בלעם.21 של  המנטי  במעמדו  הבולטת  העלייה  לאחר  אלטר    ,  הצעת  גם  דחוקה  המקראיים,  המופעים  לאור 

 ( שהביטוי מסייע לנסוך בסיפור אווירה נוכרית. 19)מעשה האתון,  
הקשר של שליחות, אלא  . יואב אינו שם דברים בפי האשה ב19;  3דוגמא קיצונית יותר מצויה בשמ"ב י"ד    646

יצוין כי כל האמור אינו  בתור הדרכה מדוקדקת מאחורי הקלעים. העניין מוסתר, ונודע למלך רק מהשיחה עמה.  
מָצרים  נימוק וללא  ללא    , במקרים פרטניים,אוטונומיות  בלעםלייחס למדי  היחפז  גורע מהצורך בזהירות שלא ל
   פשיים בהמשך(.  וייחוסיה החו 141)השוו מנגד שארפ, אירוניה,  

במדבר,    647 הוא  207מילגרום,  החזרה  מבנה  של  הרביעי  בשלב  הראשון  מהשלב  חומר  אל  נוסף  קישור   .

ך  התייחסות הנבואות אל "  ַעּמְׁ (. השימוש במילה אחרית מהדהד  14)כ"ד    ם" ַהָיִמיְבַאֲחִרית  ֲאֶשר ַיֲעֶשה ָהָעם ַהֶזה לְׁ
ִהי כנראה את "  ָשִרים ּותְׁ ִשי מֹות יְׁ  (.10)כ"ג   " ָכֹמהּו ַאֲחִריִתיָתֹמת ַנפְׁ

- , בעקבות מובינקל( במשלים השלישי והרביעי בלעם מצטייר כ"רואה עברי25-26לדעת רופא )ספר בלעם,    648

ה אפאתית" ואילו בלעם של הנראטיב יצוק בדמותו  רבי עתיק, השוקע במצבי טראנס, הם מצבים של אקסטאזע
של נביא מתקופה מאוחרת יותר, אשר "נופלת עליו הרוח והוא פועל בה בפעולת שגעון". נראה לי שההבחנה  
הדקה בין "תופעות 'השיגעון הנבואי'" ל"תופעות 'העילפון הנבואי'" כלשונו של רופא, קשה ביותר להוכחה. כפי  

פרות המחקר העדכנית על נבואות במזרח הקדום, וכן בפרט על נבואת בלעם בהקשר  שראינו, בבחינה של ס
המנטיים שעשויים  -זה, ההבחנות הללו אינן חוזרות, ולעומת זאת ניכר ריבוי התפקידים והאפיונים ההתנהגותיים

זמנים קדומים  להופיע אצל אותם מומחים מנטיים עצמם. גם במקרא צליחת "רוח אלהים" אינה רעיון אחיד, וכבר ב 
( הן מצבי השפעה חלקיים )בראשית  23;  20; י"ט  10היא עשויה לציין הן השתלטות אקסטטית מוחלטת )שמ"א י'  

נבואיים חורגים בהכרח  17-14; שמ"א ט"ז  31; ל"ה  3; שמות ל"א  38מ"א   (. אין סיבה להניח שמצבי עילפון 
ג ]כרך  )תולדות  קויפמן  צודק  הזו,  כה רחב. מהבחינה  "ההתנבאות  123'[,  מטווח  את  בכריכה אחת  בכרכו   ,)

 הפולחנית", הקשורה להקרבה, עם ההתנבאות כתופעה דיוניסית של שיגעון מנטי. 
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מבחינה זו  אותם.    בטאמה  מסוימים, והוא: בלעם שומע, חוזה ויודע תכנים  התנבאותבלהם  חלק  

  ם, ויש בה(13-10על שאול )שמ"א י'    סטזהבמדבר כ"ד להשתלטות האקאירועי  אין להשוות את  

ם ָדִוד ֶבן( "2-1)שמ"ב כ"ג    כדי לחדד את ההבנה בדברי דוד ם ָעל  ְנאֻּ ק  ֶגֶבר הֻּ ם ה  י ּוְנאֻּ י   ִיש  ְמִשיח  ֱאֹלה 

לי ֲעֹקב   ִיְשָרא  ְזִמרֹות  ל  ִדֶבר   ה'רּוח     ּוְנִעים  ע  ּוִמָלתֹו  ,  לפסוקינו  מאודהדומה    ,הפתיח  ."ְלשֹוִני  ִבי 

דבר מתבטא הן בגוף ראשון  הכהשראה אלוהית ולא כהשתלטות ממש.    צורת הנבואה  לא  מתייחס

לִלי ִדֶבר  "   3כ"ג  המשך, בהן ב  2בכ"ג    הנסוב על דוד   לא האוטונומיות של הדובר    תרמ  649. "צּור ִיְשָרא 

 650. במידת מה  קיימתהיא  מכל מקום,    :והרומי   זו של בעל השראת המוזה באפוס היוונינופלת מ

 . האחרוניםבמשלי בלעם   אפילונשמרת  זו תחושה 

במשלים    6.9 בלעם  דמות  הערכת  הכוללת  ומקוממסקנות:  הדמות  בהערכת  ה 

 כ"ד -בפרקים כ"ג

של    משלים כעדות להלכי רוחו תוכן הבזהיר  מכשיר שימוש    אוטונומיות הדוברהשימור החלקי של  

. אצל דוד  16-15;  3-2בכ"ד    מזדקרים דברי השבח היתרים על מעלתו הנבואיתלכול    ראש  .בלעם

ואילו  המציגות את בעליה,  ת לשירה  ו ת חיצוניוככותר   קצרים יותרים  שבח ואגור בן יקה מופיעים  

מכל    651., אך הדבר אינו מוכרחהסבר דיאכרוני לתופעה  ייתכן  עיסתו.על  הנחתום    עידמאולי  כאן  

להציג את בלעם כרברבן המתגדל במעלתו    מכוון-תלחשוד בכוונ  מותרעיצוב הנוסח הסופי  במקום,  

אף עשויה להוות שימוש קומי בקונבנציה ספרותית כדי להגחיך  בפי בלעם    הדברים נתינת.  החדשה

ולמוטיב   יוהרהפירוש זה יוצר המשכיות ביחס לסימני ה 652פיו.  אלאאת המנטיקן, שלא זר מהללו 

הפירוש נתמך גם באורכן הייחודי של    רדיפת הכבוד בדינמיקה בין בלעם לבלק ושלוחיו בנראטיב.

   להבהיר עלייה במדרגה הנבואית ביחס למשלי פרק כ"ג.הנוסחאות, החורג מהדרוש כדי 

 
דוד,    649 . אולד מציין קווי דמיון נוספים למשלי  593-594; אולד, פירוש שמואל,  345-346השוו אלטר, סיפור 

;  7עם המלך שבואו נחזה בבמדבר כ"ד    ו לזהות הנבלעם בבמדבר כ"ד, ונראה שלדעתו משתקפת בנאום דוד כוו 
. הניסוח "מלתו על לשוני" מעורפל, שכן הוא משלב דיבור בגוף ראשון עם תוכן העשוי להתפרש כהשתלטות  17

בהמשך השירה, מסתבר לפרש זאת כהשראה אלוהית בלבד,    5-ו  3אלוהית על הדיבור. בהתחשב בפסוקים  
 . 145-144קויפמן, תולדות )כרך ג'(,   (. והשוו:173כדעת הרטום )שמואל, 

ֻאם ַהֶגֶבר. גם המופע השלישי של " 8,  1; אינאיס,  1,  1; אודיסיאה,  1,  1השוו איליאדה,    650 " במקרא, במשלי  נְׁ

(, גם משלי אגור נישאים  853אגור בן יקה, מופיע בפתיח לדברי מליצה מרוממים. כפי שמציין פוקס )פירוש משלי,  
 הדובר ו"'נאום' מתהדר במקור אלוהי, מבלי לתעד בהכרח את דברי האל במדויק".     בגוף ראשון המסמן את

מן    651 לשיטת המזהים את משלי בלעם כמקורות שיריים עצמאיים שקדמו לנראטיב, אפשר לטעון שכל אחד 

ס  ( מהוות תוספת ביח16המשלים הוטמע בנראטיב על כותרתו המקורית. מנגד, המילים "יודע דעת עליון" )כ"ד 
עקרון ספרותי המחליש    –לנוסחא במשל השלישי, דבר ההולם להחשיד את מוטיב ההתפתחות במעלה הנבואית  

תאוריה זו. עוד ערעור נעוץ בראיות לתלות ספרותית של דברי דוד האחרונים במשלי בלעם. לבסוף, ישנו דמיון  
 להכריע בדבר.   , המגלם עם זאת הצגה עצמית אותנטית. מכל מקום, קשה 1מסוים באיכה ג' 

 . 2השוו משלי כ"ז  652
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-14מניעי בלעם ב"התנדבותו" לבטא משלים נוספים בכ"ד  הדמות היא    הערכתה הנוגעת ליסוגי 

ר "  ביטוי הזעם המופנה כלפיוהקשר הדברים הוא    21.653 ִיח  ף ָבָלק   ו  ִיְסֹפק ֶאת  ]...[  א  ָפיו   ו    .(10)כ"ד    " כ 

ח: "על מאמציו  אותותגמל לא יומכריז ש  בבושת פנים ֹובלק מסלק  ָתה ְבר  ְרִתי   ְלָך ֶאל  ְוע  ְמקֹוֶמָך ָאמ 

ה ְמָנֲעָך   ֶבְדָך ְוִהנ  ד ֲאכ  ב  נרחבת  , אך  תגובת בלעם דומה לתגובותיו הקודמות  .(11" )כ"ד  ִמָכבֹוד  ה'כ 

לשבירת הכלים מצד  נגד  - משקלכים  עוצבמ   דברי בלעםש  יכרהמיידי, נ  ם. בהקשרמהן ורבת פאתוס

המבני  בלק.   ֶאל"בפן  ם  ֲאֶשר  ג  ְלָאֶכיָך  י  מ  ל  א  ְחָת  כמו  "ָשל  המסגרת,  לסיפור  ח"   חוזר  ֶאל   ְבר    ְלָך 

" ",  ְמקֹוֶמָך עם  מתכתבת  הראשוניים  החוזה"  ל"תנאי  ְמָנֲעָך  וההתייחסות  ה  ".  ִמָכבֹוד   ה'ִהנ 

על הפרת החוזה    בבלק  נגדיתההצטדקות החגיגית והמוטעמת יכולה להתפרש כהטחת האשמה  

העסקה!מצדו תנאי  את  מראש  היטב  הבהיר  בלעם,  הוא,  הרי  היא    :  והעלבון  הכעס  עניין  נימת 

התפוגגות תקוות בלעם  ו  – ספיקת הכפיים של בלק ובדבריו  נוכח האלימות המרומזת במתבקש  

נאה בשכר  מואב  .  לזכות  על  חורבן  נבואת  בלעם לשאת  זו, התנדבות  .  ארסי  ניחוח  מדיפה ברוח 

ִּמיהמילים " ְך ְלע  ָתה ִהְנִני הֹול  ח"  קבלה נעלבת של הדיןהן  "    ְלָכה ִאיָעְצָך  ְוע    . לא בשתיקהאך    –  "ְלָך  ְבר 

מעין   הוא  הכתוב  אבל  'שיעור  כרצונך!  לך...'. אלך,  אודיע  משתמעת  ה  654בוא,  הנקמנית  נימה 

ְך" כנגד "ְלָכה'' מנקיטת   ֶזה  ו"",  ִהְנִני הֹול  ָךֲאֶשר י ֲעֶשה ָהָעם ה  ַעמְׁ ְך  כנגד "  "לְׁ ַעִמיִהְנִני הֹול  הנוסח  .  "לְׁ

בלעם למוטיבציה האלוהית, והמעבר האסוציאטיבי  טינתו של  בין    כאן נקודת השקהמשקף  הסופי  

    655.לנבואות על אומות אחרות כנראה לא נתפש כצרימה עזה מדי מנבואת הזעם על מואב  

האתון. במעשה  הדמויות  ליחסי  באנלוגיה  סימוכין  מוצא  זה  הרביעיתה  פירוש  במעשה    מערכה 

מלאך ה', הסונט באדון )בלעם( על אטימותו ותובע את עלבונו של העבד    את דבריציגה  מ  האתון

הקללה  שלבב  .)האתון( נסיונות  בתיאור  )ה  עם  אלוהי  דיאלוג  ,המקביל  בעייתי  היה    (בלקאדון 

  שיאובלעם בהיותו ב  יהיא משל כזה    דיאלוג בפרק כ"ד המקבילה ללפיכך,    656. תאולוגית  מבחינה

 "( ֶעְליֹוןהמנטי  ת  ע  ד  ע   ב"(.  ֹיד  מתבטאת  זו  ההתגלותמדרגה  לראשונה  הנבואית  תכני  הנוגעים   ,

 
; קאליש  367-368; גריי, פירוש,  199זוהי נקודה זנוחה למדי בתולדות הפרשנות. ראו למשל לוין, פירוש,    653

( סבור שיש בדברי בלעם ממד של נקמה, אך מייחס זאת לזיהויו )נטול הבסיס( בין הפגיעה  244)משלי בלעם,  
 גיעה בכבוד האל.   בכבודו של בלעם, הנביא הנאמן, לפ 

ך " הגיוני לפרש את    654 ִאיָעצְׁ ָכה  י'    "לְׁ ֲאֶשר"   14על פי הקשרו, כמשמע דניאל  ֵאת  ך  ַלֲהִבינְׁ ך    ּוָבאִתי  ַעּמְׁ לְׁ ָרה  ִיקְׁ

ַאֲחִרית ַהָיִמים  . אולי צודק גינת, המציע על פי הערבית הוראה חלופית של  206". וראו למשל מילגרום, במדבר,  בְׁ
 גינת, לכה איעצך.    – סקירת הדעות אצלו תוכחה. וראו גם 

( בטענתה שבמשל הרביעי ה' לא מעורב ושכיר החרב "מקלל באיבה  138בכל זאת הפריזה שארפ )אירוניה,    655

מעצמו, כי לא זכה בכסף שהיה המניע שהדריכֹו כל העת". הדבר לא מתיישב עם הזיקה בין המשל השלישי  
ועם   ובתכנים  יוכח שהוא מנּוע גם לאור  לרביעי בנוסחאות הפתיחה  יסוד ההדרגתיות במעלה הנבואית; לעיל 

ל איביו"  שעיר  "ירשה  ואת  לאדום  עצמו  בלעם  את  המקשרים  שיפורט  -ֶארמזים  כפי  איביו",  שער   ]...[ "וירש 
. קשה לקבל גם את טענתה המטילה ספק בכוח משלי בלעם לאור דמותו כשכיר חרב חמדן  8.3-ו  8.1.1בסעיפים  

וחלקלק. האם בעל הפרשה היה מספק גרסה מפורטת של המשלים לולא ראה בהם חשיבות נבואית להיסטוריה  
 אמנם, בהמשך יתברר שהדברים אינם כה פשוטים.  של ישראל?

שלא כפתיחת פי    – בשלב השלישי משפיע אילוץ ספרותי: פתיחת פי העבד )בלעם( אינה רבותא כלל  גם    656

 האתון באבר השלישי המקביל. 
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. איום על האדון  (17)כ"ד  , ובמיוחד במשל הרביעי, המאיים על בלקלניצחונות ישראליים עתידיים

המלאך בהתגלות  בפס31בכ"ב    מגולם  רק  במפורש  אך  במערכות  .  33  ',  המקבילים  האברים 

מ  על  ורהרביעיות  או  ים  לשותפות  בין העבד  ב  נציג קרבה  במעשה    התנגדותהאל  כן,  כמו  לאדון. 

האדון   של  והאטימות  העוול  על  )האתון(  העבד  תוכחת  בסימן  השלישי  השלב  מסתיים  האתון 

יש  בנדון  האנלוגיה    רדת לפשרכדי ל.  13-12האבר המקביל לכאורה הוא דברי בלעם בכ"ד    )בלעם(.

למטרות אדוניה    מופת של נאמנות; אין לה נגיעההיא  צביע גם על ההבדלים בין הדמויות. האתון  לה

לפיכך,  חמדת ממון.    הוא שהובהר עד כה,    ככל,  מנגדבלעם  מקור נאמנותו של  או מניע אישי לקדמן.  

בחשבון הסופי של  יוצא קצפו על אדוניו.    –שלא בצדק, מבחינתו    –משנכזבת תקוותו לשכר רב  

על ביטויי הרברבנות שלו להשפלת קומתו בעיני הקורא.    מוסיף קצתהערכת הדמות, כעסו של בלעם  

בריותיו.   של  הנמוכים  הקטנוניים,  במניעיהם  גם  להסתייע  עשוי  שהאל  מדגישים  אלו  מכל  שני 

מזה אכן מכוון.  ,  מקום לפני    ההערכה   נושאראוי להסתפק כמה  רוחש כאן רק בעקיפין ומתחת 

 .שני הזרים, והבהרת כוחו הבלעדי של האלף"  סביב "אילו  ההיתולית   קומדיהבהשטח. עיקר העניין  

בלעם  בכל הנוגע לעיצוב הערכת הדמות. התפעלות    משלי פרק כ"ג אף הם מספקים חומר מועט 

,  אינה מסגירה הרבה(  24-21( ומיחסיו עם אלהיו )כ"ג  10-9בטחונו, מריבויו המופלג של העם )כ"ג  מ

, שכן הם נוגעים  יםפתיעמ דברי ההתפעלות אינם    .(10)כ"ג    וכך גם משאלתו לשותפות גורל עמם

יש משמעות  לכאורה  ך לו בדבר האל.  וָ ולעתידו המתּוהנשקף לעיניו  למצבו האובייקטיבי של העם  

ם ה"  8כ"ג  לרבה יותר   ל ּוָמה ֶאְזֹעם לֹא ָזע  ֹבה א  ְך  "  20לכ"ג  ו'"  ָמה ֶאֹקב לֹא ק  ר  ְך ָלָקְחִתי ּוב  ה ָבר  ִהנ 

כ"ג  . להלן( 224-221עמ'  )לעניין זה ראו   ם המדויקמובנמה  יוכרעלא בשלב זה אך  – " ְולֹא ֲאִשיֶבָנה

.  (26;  12; כ"ג  38בנראטיב הסובב )כ"ב    הפזורים  אלוכְ ,  אפולוגטיבמיוחד עשוי להתפרש כביטוי    8

כ"ג    זהפירוש   לגבי  פחות  ד20משכנע  אך  ההקשר    הומ,  כאן  החזרה  .  כריעמשגם  מבנה  לאורך 

  .  ףהנכס תגמול מצטייר שוב ושוב בלעם הלהוט לרצות את שני אדוניו גם יחד, כדי להגיע ל

כאמור  , ו1מפורשת בכ"ד    כפילות הנמען במשל השני. התפקחות בלעם משגיונותיונושא נוסף הוא  

איזה אור    .מהתוכחהאפוא  בלעם לומד  .  23;  20-19כ"ג  ללתכני המשל השני ובמיוחד    נראית קשורה

  . עצמו- מופנה גם אליו  האל הניתנת בפיו  ישנו ממד מגוחך בנביא שתוכחת  שופך הדבר על דמותו?

בהתע בהתחשב  יותר  עוד  מחשידה  זו  האתוןמר תופעה  במעשה  דמותו  שעוברת  הספרותית  ,  ות 

בעקבות מעסיקו  ובהיגררות   שלו ממקום למקום    תו תקוובעקבות  יותר,  ו  –הפגאני  התאטרלית 

אולם  מוצג באור חיובי ביותר במקרא.  דבר  ה   –  תוכחה  קבלת  אמנם אין להמעיט בערכה של  .לשלל

שינויים התנהגותיים הכרוכים  לעיל,    םדבריהאם צודקים  , ו1רק בכ"ד    בקריאהמאורע זה נחווה  

      .אל בלק או אל קללת ישראל ו, ולא תמורה פנימית מהותית ביחסייאושבעיקר   משקפיםבו 
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 שער שני: היסוד האינטרטקסטואלי ותרומתו להערכת דמות בלעם 

 בחקר המקרא   ושימוש האוריי ת  : 'אינטרטקסטואליות' פרק ששי:  07.

ואלית למחקר זה, יש לפתוח בכמה היבטים כלליים הנוגעים  סטבשל חשיבות הקריאה האינטרטק

המקראי.   הסיפור  בחקר  ובשימושו  המושג  'אינטרטקסטואליות' בהגדרת  בחקר    המונח  משמש 

ב המקרא  ובחקר  הגדרות  ו  נים,אופ  כמההספרות  הוצעו  לכך  ן  מצייות  בפשט  657. רבותבהתאם 

בין  המונח להתחייב    טקסטים,שני    יחס  קיימים  "מבלי  הם  האם  מתוארים,  אלו  יחסים  כיצד 

במוחותיהם של המחברים או מופעלים רק אצל הקוראים, האם הם ישירים או עקיפים, הרמוניים  

זיהוי   ברי  או  אנונימיים  דיסוננטיים,  הכללית    – או  ההבחנה  תחת  נשקלות  הללו  השאלות  כל 

  658. ו הטקסטואלית"שמשמעותו של טקסט נוצרת ביחס לסביבת 

שבהם משמש והדקויות  ריבוי המובנים  משקפת את  יבויות תאורטיות ספציפיות  התחי התנערות מה

בקווים  ן  כא  יתוארו מפאת קוצר היריעה  .  ואת העדר הבהירות סביבו  בהגות התאורטית  מושגה

  אמצעותב  –  ודיאכרונית   סינכרונית  –  עיקריים של אינטרטקסטואליותהטיפוסים  השני    כלליים

המושגסימטרית  -אסקירה   התפתחות  ראשון, להציף  מטרההעיקר    ;של  בשלב  הבעיות    ,  את 

   . הנוכחית של המושג בעבודה    דיאכרוני  םהמתודולוגיות שעמן יש להתמודד כדי להצדיק דרכי יישו 

בידי    intertextualitéהמושג   הפוסט נטבע  ב סטרוקטורליסטית  -ההוגה  ה  סוףקריסטבה  - שנות 

שפה כמערכת  של ה  טהורהתפיסה נומינליסטית    הרקע הפילוסופי שבתוכו הוצע המושג הניח   06.659

 
למדי של אלן,   לעיון בתולדות המונח בהקשר של חקר הספרות וחקר המקרא ראו ספרו המונומנטלי והעדכני 657

ורוטשטיין קלייטון  האירו  נוספות  פנים  השפעה,  אינטרטקסטואליות.  אצל  ;  34-17,  הכלולים    וורטוןהמאמרים 
, גישות באינטרטקסטואליות; אור, ויכוחים והקשרים. על יישומי המונח בתחום חקר המקרא ראו למשל  וסטיל

)המציע מבט בקורתי    נילסן, אינטרטקסטואליות וחקר המקרא; קאר, שימושים;  ן, סוגי אינטרטקסטואליות פישביי 
קבל את דברי  ל   קשה  . 76-75מופיעות בסקירתה של טאל, רטוריקה של היזכרות,  וספות  נ הפניות רבות  במיוחד(.  

(, המבקשים לייסד  86-61,  וארמזוקלי )אינטרטקסטואליות    (531-530, קאר )שימושים,  (290-281מיק )אתיקה,  
כי   קובע  למשל  קלי  ספרותית'.  'אלוזיה  למונח  'אינטרטקסטואליות'  המונח  בין  חדה  מושגית  "קישור  הבחנה 

בויכוחים   עניין  חוסר  או  בורות  מפגין   ]...[ המקראי  לטקסט  יותר  מסורתיות  גישות  עם  'אינטרטקסטואליות' 
לייחד משמעות  68האופפים את המושג" )שם,   ומועילות, אך הן תובעות  וקלי הגיוניות  (. הצעותיהם של מיק 

החל. אפשר ונכון לשמור על המונח הכללי  כוללני. מאבק זה כבר הוכרע בטרם    שהפך להיותספציפית מדי למונח  
, וכפי  227-226)כדברי ברתולומאו, קהלת,    לציון התופעה הכללית, ולהיעזר במונחים פרטניים יותר בעת הצורך

גם למשל   כזו מודגמת(120-118במיוחד    ,אסטס, קהלת ומשלי שנוקט  גישה  גם באופן לא מפורש,   .    לעתים 
בעבודה   גם  ותינקט  האחרונות,  השנים  מן  אחדים  למשל  במחקרים  השוו  חקירות  הנוכחית.  ומילר,  קורלי 

בסינכרונית, וההקפדה    –אינטרטקסטואליות )הכרך מכיל ברובו מאמרים הנוקטים בגישה הדיאכרונית, מיעוטו  
וורס, צפניה; סידלר, מרדכי    , הדי המזרח; סנדובל, אגור;הייזעל הבחנה "מדויקת" בהשתת התואר אינה רבה(; 

  – עצמו לנקיטתו  -ועוד )המשתמש קצת במונח חרף התנגדותו שלו  22,  17ויונה; אמאדי, השפעת סיפורי יוסף,  
 .          גיא, גדעון ומזבח הבעל-שלום(; 43ה"ש  39ראו 

 . 132יהו, ; סוויני, ישע 253. השוו מילר, אינטרטקסטואליות במחקר, 75טאל, רטוריקה של היזכרות,  658
עסק במקורו ביחסים בין הטקסט הספרותי למערכות סימנים מחוצה לו )לאו  . המונח  66סמיוטיקה,    בספרה  659

; קלי, אינטרטקסטואליות וארמז,  316-297; בעיות מבנה,  465-438בה, באכטין,  טדווקא טקסטים(. ראו גם קריס
 . 626-625. והשוו גם: ריפאטר, סילפסיס, 86-36
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במציאות דבר  על  מצביעים  שאינם  שרירותיים  סימנים  של  הייצוגים    אלא  ,סגורה  על  נסובים 

  כי ה הטענה  דמקּולפני קריסטבה  בהתאם לכך,    .ותרבותי נתוןהמנטליים הקיימים במרחב לשוני  

יצירות ספרותיות   בוחרים עלילות, מאפיינים כוללים, היבטים של דמות, דימויים,    ]...["מחברי 

 660. דרכי סיפר, אפילו ביטויים ומשפטים מטקסטים ספרותיים קודמים ומהמסורת הספרותית"

מארג של תשומות בלתי מודעות השאובות "מכל חדריה  כולו  לפי השקפה זו, טקסט ספרותי מהווה  

עודנו נטוע בהתבוננות דיאכרונית,    אינטואיטיבי, אך  תאמנם רחוק מלהיוזה תיאור  של התרבות".  

הטקסט.   של  התהוותו  תהליך  על  זאת,  היסטורית  קריסטבה  לעומת  החדש  עבור  המונח 

משמעיותה של כל מילה בטקסט ספרותי, בהיותה מקיימת יחס  -את רב ן'אינטרטקסטואליות' ציי

תרבותי  -ן כתיבת היצירה. יחס לשוניאל קורפוס ספרותי שלם, שזמנו אינו דווקא זהה או קודם לזמ

הוא פועל    ;זה עומד בפני עצמו, ללא קשר הכרחי לכוונת המחבר או ליחס ההיסטורי בין היצירות

הטקסט   של  כשהוא  יוצא  רקע    מתפרשגרידא,  משתנהשל  על  אסוציאציות  המושג    661.מרחב 

ההקשר   .בין טקסט להקשר, אם כן, גישה סינכרונית אל היחס  'אינטרטקסטואליות' במקורו שיקף

   מאפיין מקרי של טקסט מסוים. איננוקריאה, ו תמיד ל  נלווהכנתון תרבותי 

מושג האינטרטקסטואליות   הסיבות לשלילת הרלוונטיות של היסוד הגנאלוגי, ההיסטורי? היו   מה

ת  התנערו שעיקרה  ,  הספרות  ותפרשנ יותר בחקר    ותיקה מגמה  רקע  על    פרץ אל השיח התאורטי

זו  כ  ִמ  מגמה  הטקסט.  להבנת  כאמצעי  המחבר  שעברה  החלהוונת  המאה  חלוצי  עם    ,בראשית 

  662האירופי. סטרוקטורליזם  -הפוסט בחוגי  גלגולים נוספים העבר , ו"הבקורת החדשה"

כי    הטעימואת פרשנות הטקסט על יסודות אובייקטיביים. אנשיה    כונן חתרה ל   "הבקורת החדשה "

בהמשך,  .  ת, עצמאינהנתו   תופעהכטקסט  ה רק    מצוינוכח הקורא  המחבר ונבכי תודעתו עלומים;  

שאפשר להבינם  בקיומם של טקסטים    , למשל,דגםוהבמחבר  של משמעות הטקסט  העדר התלות  

  ומחברהוא הדין בטקסט שוהלא    663.שנוצרו אקראית בידי מחשב, ללא מחברולפרשם חרף העובדה  

כן,    .ידועאינו   של  כמו  מוצהרת  למגמה  נוספים  או  הפוכים  רעיונות  לבטא  עשוי    מחברהטקסט 

להשתנות  משמעות הטקסט עשויה    664.הידוע  , או לאפיין את בעליו אחרת מאפיוני המחברהידוע

 
 . 11קסטואליות, אלן, אינטרט 660
וארמז,    661 אינטרטקסטואליות  )מילה,  39-153קלי,  עצמה  קריסטבה  קלי,  65.  אצל  מופיעה  ההפנייה   ;

( אינה מבטלת כליל את חשיבות המחבר בניתוח מובנו של הטקסט. ברם, חידושיה  51אינטרטקסטואליות וארמז,  
    את השיח המחקרי. דלז ואחרים, שכבשולגישות קיצוניות יותר כשל בארת, דרידה, פתחו את הצוהר הראשוני 

לדקונסטרוקציה;  החדשה  בקורת הלמשל ברמן, מלסקירה כללית של ההתפתחויות התאורטיות בתחום ראו  662

    .141-55; תיסלטון, אופקים, 130-38ברטנס, יסודות התאוריה הספרותית; איגלטון, מבוא, 
 .  234-235; דיקי וווילסון, כשל הכוונה,  38-46איגלטון, מבוא,  663
הכוונה,    664 כשל  מחבר,  3-21וימסט,  מהו  פוקו,  המחבר;  מות  בארת,  אי19-25;  ריפאטר,  והשוו  ניתנות  -. 

 . 227להכרעה,  
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היא עשויה    , ובכךובמטעניהן התרבותיים הנלווים  מתקופה לתקופה, עם שינוי במשמעות המילים

עצמו המחבר  עבור  גם  ומשתנה  גמישה  לבסוף, להיות  ש  .  הכרח  בכוונה    מחבר אין  כותב  תמיד 

או   מאוד,  כשכן,    665.בדיוק  מהי  דעו יאפילו  מסוימת  בין  -פעריגם  ותרבותיים  אישיים  השקפה 

הייתה    םאגם    כי   –   כך נטען   –  מכל זה עולה   666המחבר לקוראו מונעים פענוח ודאי של כוונת המחבר. 

עם הפיחות במעמד    667חשיבות כלשהי בשחזור כוונת המחבר, משימה זו ממילא בלתי אפשרית. 

,  עצמאי  כמכלול   קרנה של שיטת 'הקריאה הצמודה' המתמקדת בלעדית בטקסט   ה עלתהמחבר,  

  668. תוך ניסיון לחלץ משמעות מתוך יחסיהם ההדדיים של הפרטים

של    אובייקטיביסטיתהמדעית,  יומרה הה  יצאה חוצץ כנגד  תסטרוקטורליסטי-הפוסטה  אסכול ה

החדשה בפועל  הבקורת  ההתנגדות    גישתה  ,והסטרוקטורליזם.  מגמת  את  ושיפעה  הרחיבה 

ספרותית.   בפרשנות  דיאכרוניים  נתונים  יסוד  הוגיה  להחשבת  של  אפשרותו  את  הכחישו 

הספרותי,   בטקסט  יציבה  משמעות  או  באובייקטיבי  לאידיאולוגיות-כר  וראו  ואג'נדות    פעולה 

את    יקשו לקעקעהם ב  .תחום פרשנות הטקסטכוח ב-יחסיל  התנגדותסדר יום של  והנהיגו    דכאניות

מגּו  קריאות  להתיר  שאיפה  מתוך  הטקסט  על  המחבר  אג'נדה  -ובעלות  מנוגדות,  ונותסמכות 

השמרנית,  במוצהר בתפיסה  ה"מושפע"  המאוחר,  הטקסט  של  הפרשני  מעמדו  את  ולהשוות   ,

ו גישות  תרמ  בד בבד  669. פתוחקריאה סינכרוני    מרחב  בשם  למוקדם, ה"משפיע" בתפיסה השמרנית,

ובמיוחד ריבוי המשמעות של הסימן    ,של דרידה  ציהדקונסטרוקה  הרמנויטיות שונות,  להבלטת 

 670.לרווחהעד כדי שלילה גמורה של אחדות המשמעות של טקסט ופתיחת דלתות הפרשנות  ,  הלשוני

כפיפותם  כן   המרד בארתרולאן    671. מכלולכ  יצירהל  םפרטיהשל  הפרשנית  נשללה  נס  ממניפי   ,

 
מושאה העיקרי של הבקורת החדשה בראשיתה.    – במיוחד אמורים הדברים בשירה, ובפרט שירה מודרנית    665

כתיבת פרוזה, מן הסתם בחירת המילים המסוימות וגילום ההתרחשות בעלילה אינם תמיד פרי מלאכת  גם ב
מחשבת מדוקדקת, השוקלת כל מילה ומילה, כל גוון תחבירי ודקדוקי אפשרי, לעומת החלופות האפשריות בטרם  

ם תמיד עד תום לנגד  מתוך מכוונות בלתי נלאית אל אותם רעיונות אקספרסיביים קבועים, המתפרטי  –הכרעה  
 עיני המחבר.     

 . 234-235; דיקי וווילסון, כשל הכוונה, 194-195בירדסלי, כוונות ופירושים,   666
 . 386-387לוי, דקונסטרוקציה ומשמעות,  667
 . 38; איגלטון, מבוא, 1-28ברטנס, יסודות התיאוריה הספרותית,  668
יותר באסכולה זו הוא פוקו. ביסוד גישתו מונח ניסיון  . ההוגה המשפיע ב 3-4ראו למשל גרומן וקים, גל שני,    669

בסיס  -מתמיד לחשוף אינטרסים של כוח פוליטי, כלכלי, מגדרי ועוד, המתווים דרכי קריאה ופרשנות, ואף מושגי
הנוגעים לטקסט ולתהליכי העיצוב והקריאה. ביאורים נרחבים וקולעים של השקפותיו מצויים למשל אצל רבינוב,  

. גישה זו הובילה לנקיטת מתודולוגיה פרשנית  140-120; מקגוואן, פוסטמודרניזם ומבקריו,  30-3  פוקו,-קורא
 של מגמתיות מודעת, המכוונת להתעמת עם מגמות אידיאולוגיות יריבות במסגרת מאבק כוחות תרבותי. 

וקץ ההיסטוריה,    ואילך;  18דקונסטרוקציה,  ,  ; נוריס25-26זמן,  דרידה,    670 . קודם לכן,  66;  7-8סים, דרידה 

( בעדיפות פירוש אחד על פני פירוש  282-279ומנקודת מוצא פחות מהפכנית, כפר גאדאמאר )אמת ומתודה,  
לכוונה    –חלופי   פחות  או  יותר  קולעים  אינם  אך  הבנה,  של  אפשריים  פנים  שניהם  מגלים  אלו  לשיטתו 

 "אובייקטיבית" המגולמת בכתוב. 
אמנם, אחדים מנציגיו הבולטים של זרם זה לא פטרו לגמרי את חשיבות זהות המחבר. למשל, פוקו )מהו    671

( רואה בשם המחבר פתח להשוואת טקסטים שכתב. סקירה רחבה של התמורות בנושא על רקע  37-33מחבר,  
 .  147-130ההתפתחויות התאורטיות בחקר הספרות בכלל מצויה אצל איגלטון, מבוא, 
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לתהליך    מהפכה זו בתולדות הפרשנותאת שלביה הראשונים של  המשיל  סטרוקטורליסטי,  - הפוסט

:  בחינהמ-אנליטיתה  חקריתהמ  תפיסהאל ה  ,למקראהמאחד  דתי  -שאירע במעבר מהיחס המסורתי

"אנו יודעים עתה שטקסט אינו שורה של מילים המשחררת משמעות 'תאולוגית' אחת )המסר של  

ממדי שבו מגוון של כתיבות, אף אחת מהן אינה מקורית, מתערבבות  -האל( אלא מרחב רב -מחברה

ביאה להעתקת כובד  ומשמעותו הסופית ההספרותי  של הטקסט    שלילת אחדותו   672. ומתנגשות"

הקורא תודעת  אל  הטקסט  מן  הפרשני  מלאה  המשקל  לגיטימציה  ומתן  היעתרות  תוך   ,

     673.המתעוררות בולאסוציאציות 

התגלמה בניסיונם של    תמורות התאורטיות הללו השל  אחת    תניכרהשפעה  ,  עצמו  בחקר המקרא

בפני    שהטקסט פותחמרחב הפרשני  אינטרטקסטואליות על השל    בן סינכרונימו  לי החחוקרים ל 

סטרוקטורליסטית של תובנות  - הפוסטבעוד השלילה    674. , ללא התייחסות לכוונת המחברהקורא

ציה של גישה דומה  הספרות, מאְמ   שדהמבני כוח בעל   הצביע ל שאיפהפרשניות דיאכרוניות נבעה מ 

טקסטים    :לתחוםהעלו טענה ייחודית  במקביל  ו  , אחזו בטיעונים כנגד כוונת המחברבחקר המקרא  

ושאיבו התייחסויותיהם  מבחינת  ומסועפים  מרובדים  כה  הם  מודעות  מקראיים  הבלתי  תיהם 

וכן עברו גלגולים כה רבים בידי עורכים ומעתיקים,  מטקסטים מקראיים ואחרים בני התקופה,  

לכך   קרובה.  ים בלתי סביר ו יםקלושרוב  ל ם טקסט אחר העל  לטעון להסתמכות מכוונת    נותשניסיו

שהקורפוס המקראי ושאר הכתבים ששרדו מסביבת ארצות המקרא הם מוגבלים    רתו של קאר,הע

בהחלט ייתכן שבכתבים שאבדו ייתכנו מקבילות מדויקות יותר לקטע נדון, דבר המקשה  ו  בהיקפם

כ  בקורפוס הקיים  מקבילות  בביטחון  לזהות  היכולת  כי   675מכוון.   מושאעל  הטענה  הועלתה    עוד 

ים אלו, תומכי  טעממ  676. בעל ערך מחקרי זניח  "ציד מקורות בנאלי"   תהוו חיפוש מקבילות עשויה ל 

חוויות הקריאה באמצעות   ולהעשיר את  להפרות  מבכרים אפשרויות  בקורא  הגישה המתמקדת 

 
וקץ ההיסטוריה,  146ת, מות המחבר,  באר  672 דרידה  סים,  והשוו  למעשה, מאמרו המפורסם של בארת    .8; 

מתמקד בתמורה במעמד המחבר בעת המודרנית, ותובנותיו נראות רלוונטית פחות לקריאה ביצירות קדומות.  
המחבר ה"מתפוגג"  כמו כן, כמה מטענותיו ספקולטיביות ומעומעמות באופיין. כך למשל, קשה לראות בדבריו על  

( טענה ברורה נגד רלוונטיות המחבר. ככלל, חוסר בהירות הוא  145;  142או "הולך ונעלם" בעת כתיבתו )שם,  
בעיה מצויה בניסוחיהם של הנציגים היותר אידיאולוגיים של אסכולת האינטרטקסטואליות הסינכרונית בתחום  

 .    24,  22,  21רטקסטואליות,  חקר המקרא, כפי שממחיש למשל ביל, אידיאולוגיה ואינט
 גרסה קיצונית ורבת השפעה של עמדה זו הוצגה בידי הולנד, דינמיקה.   673
 ראו למשל שולץ, אינטרטקסטואליות וקאנון.   674
קאנון ורמה  -"פרשנות פנים מקראית" מניחה קאנון או סמי ( ש517קאר טוען עוד ).  524-530קאר, שימושים,    675

ונתונים אלו לא התקיימו בזמנים מקראיים קדומים, ושהתרבות הדתית    ,בתרבות הסובבת   סבירה של אוריינות 
שממנה מגיעים חוקרים )בין נוצרית בין יהודית( משיאה אותם לחפש לעתים את המקבילה המתאימה ביותר  

בהידוק  (. אולם הבעיה השנייה אינה מהותית, ונפתרת מאליה  519לטקסט בקורפוס, גם אם זו כשלעצמה חלשה )
והחמרת הקריטריונים להכרה בֶארמז מכוון, והבעיה הראשונה נסמכת על הנחות היפותטיות מדי הן בדבר חוזקּה  

קאנונית לפחות לגבי יצירות מסוימות, הן בדבר ההכרח שבקיום תודעה כזו לצורך  -)או חולשתה( של תודעה סמי
 משכיל נתון.     פנייה מחברית אל יצירה בעלת חשיבות בולטת לפחות במילייה  

. בהקשר  79; התייחסות אליו מופיעה גם אצל ברטלר, זיהוי בתהלים,  286מילר, אינטרטקסטואליות במחקר,    676

 , המקל ראש ב"איסוף לצורך איסוף" מקבילות. 23של חקר הספרות בכלל ראו קונטה, רטוריקה של חיקוי,  
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אחרים,   לטקסטים  קשרילרוב  השוואה  של  קיומם  משאלת  עקרונית  התעלמות  התהוות  -תוך 

 היסטוריים בין הטקסטים הנדונים.  

המתודולוגית  חרף  בפועל, ההיבטים  הבקורת  האינטרטקסטואלי  רבת  המחקר  שמרבית  נראה   ,

דיאכרונית ניתן  תחת המטרייה של 'אינטרטקסטואליות'    677היה ועודנו דיאכרוני באופיו. בתחום  

ת  ומניחות קדימּו   מתייחסות גם או בעיקר לתודעה של יוצרי הטקסטש  תופעות ספרותיות ות  למנ

  לרוב. אלו מיושמות בהרחבה במחקר בעשורים האחרונים,  קדום  טקסטדיאכרונית והשפעה של  

שהחוקר   ונממ מבלי  המחבר  לכוונת  הפנייה  עצם  את  ה ק  ברקע  התהוות  של    היסטוריהעיסוק 

מונחים  678. היצירה בעת,  )כגון    בה  ספרותי'  פנים literary allusion'ארמז  'פרשנות  מקראית'  -(, 

(inner-biblical interpretation)  ,( )  (echo, resonance'הד'   יםמשמש(  influenceו'השפעה' 

הספרותית,    יםמחקרב  ערבובייהב וו בגישה  מחלוקת    ם הגדרותיהבדבר    ערמתודולוגי  דיון  יש 

יישומותהמדויק  ביניה  ם, דרכי  כי    679. םוההבדלים  נורמטיביתנראה אפוא  יישומה של  ,  מבחינה 

בירור כללי באשר ללגיטימיות המתודולוגית שלה,    הןדיאכרונית יצריך    גישה אינטרטקסטואלית

כלי    והןלנוכח ההתפתחויות התאורטיות בחקר הספרות,   בחירה מושכלת, הבהרה והצדקה של 

 העבודה המושגיים שבהם ייעשה שימוש.   

 'אינטרטקסטואליות' במחקר הנוכחי  7.1

עניינו של    לשרת את  העשוידיאכרונית היא האינטרטקסטואלית  ם אכן גישה  אראשית יש לקבוע  

היקף החומר הקיים  מקדמי של ( בירור 1עיקריות:  ה יו מטרות תשובה ברורה עולה מתוך  .המחקר

ניתן לייחסו ב-בבמדבר כ"ב למחבר או עורך    צורתו הנוכחית, במידה רבה של ביטחון,כ"ד אשר 

 
ידות כי בפועל, מחקרים אינטרטקסטואליים  סקירות הספרות המקיפות והעדכניות ביותר שנעשו בתחום מע  677

עוסקים לרוב במשתנים הקשורים לתודעת   –סינכרוניים ודיאכרוניים כאחד  –בנושאים ספציפיים בחקר המקרא 
להידרש להצדקות מתודולוגיות   פשוטה, מבלי  עבודה  כהנחת  זו  גישה  מניחים  רבים  ומאמרים  ספרים  היוצר. 

;  , מבוא'; פישביין, פרשנות; זקוביץשאלת הקטגוריה; אלסינגר,  נביא קוראמר,  וזנוספות. קומץ דוגמאות בולטות:  
יחזקאל ושמות;   אוונס,  אינטרטקסטואליות באצל  המאמרים הכלולים  צ'אן, מלכיצדק;  )עורך(,  אוגרית  דה מור 

בכותרת   ( מכתיר תופעה זו87-61. קלי )אינטרטקסטואליות וארמז,  89-88מק'קיי, עדכון מצב,   ראו גם.  ישראלו
'אינטרטקסטואליות בבחינת עסקים כרגיל' ומספק מעט מזעיר משלל הדוגמאות הזמינות במחקר. ראו גם הייז,  

( ניסו להציע שיטה  133-118ואילך( וגרומן )תהלים קי"ג ושיר חנה,    133. חוקרים כסוויני )ישעיהו,  26-22הדים,  
יית הניתוח לכיוון המבט הדיאכרוני )אך השוו  המשלבת יסודות משתי הגישות, אך קשה להחמיץ אצלם את נט 

ארמזים   זיהוי  הכולל  דגם תלת שלבי  מציעה  וחקר המקרא(,  )אינטרטקסטואליות  נילסן  שני(.  גל  וקים,  גרומן 
חופשיים.   סינכרוניים  יצירת הקשרים  ולבסוף  קאנונית  עריכה  זיהוי  נוספות  מכוונים,  הגישות  דוגמאות  לשילוב 

מהמאמרים   רבים  באיובמציעים  אינטרטקסטואליות  )עורכים(,  וקיינס  דל  אצל  )עורכים(,    הכלולים  וקיינס  ודל 
   אינטרטקסטואליות בקהלת.

 . 6-7; זומר, נביא קורא, 254מילר, אינטרטקסטואליות במחקר,  678
 .  24-25; זיהוי, 88-154קלי, אינטרטקסטואליות וארמז,   679
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, שמותר  מטענים סמנטיים המאירים על הערכת דמות בלעם( חישוף 2בעל מגמה קוהרנטית;  אחד 

 מרחב טקסטואלי מובחן.  אותו בתחומי  ,של מחבר או עורך זה  מכוון-יהיה לייחסם לכוונת

כי   יובן  בוסיע מאליו  הקורא    םרקנה  אינטרטקסטואלייחס  ק  לתרום    בלבדבתודעת  עשוי  אינו 

ה  אלו,  תכליות  ה ל  ותנוגעלהשגת  המחברים"יחסים  שחזור  של  במוחותיהם  קידום    ."הקיימים 

סימנים ברורים למודעות עקבית של המחבר    יובחנואם  רק    ושגי   , הדיאכרונית,התכלית הראשונה

בין אם מודעות זו מנחה באופן    –  בשעת המלאכה  ובתודעת   שזכרו מרחףלטקסט אחר  או העורך  

על    השפעה אסוציאטיבית   דרך בין אם היא מתבטאת בעקיפין  ו,  הנוכחי  ט מכוון את עיצוב הטקס

זיהוי לאורך יחידות וסוגות ספרותיות  -ברימרקם המילים הנבחר. סימני המודעות צריכים להיות 

היא עניין  התכלית השנייה  השגת    כ"ד, המיוחסות ברגיל למחברים שונים.-שונות בתוך במדבר כ"ב

בהיותה   יותר,  עוד  לכוונתובעני  במפורש  שלנוגעת  מודעת  רק  י  קידומה  , לפיכך.  יוצרה  ה  סתייע 

 אחר. מקראי לטקסט  הקוראאת במודע להפנות  בקשהמ,  של היוצר  ןמכוו ה רמיז-נסיון בראיות ל

ה עיקרית  אינטרטקסטואלית  אלו תופעה  מחקר  צרכי  המכונה  הספרותי  רמזאֶ ה היא    הולמת   ,

קווי דמיון  של    מצבורל  מתייחס  אנלוגיה  שגמוהבמקור,    680. לעתים מקבילה ספרותית או אנלוגיה

בידי  לעתים  משמעות הנוצר  של    מטעןגם    המושג מניח  בפועל,  .בין שני אברי השוואה ספרותית

המכוונת ההתייחסות    681. (allusion)  רמזאז מכונה התופעה גם אֶ ש  –  לוכא ך קווי דמיון  מתוהמחבר  

במוקד של הגדרות    לטקסט אחר מניחות,    אלו  682. מחקרבלֶארמז  שהוצעו  אחדות  היא העומדת 

של עיצוב היצירה,    בהיבט  .( מחבר בעל כוונה ועמדה פרשנית1  683הנחות:- לדברי קלי, שלוש קדם

בין בגלוי    –ניתן אולי לתאר אנלוגיה ספרותית בין שני טקסטים כמצב שבו "המחבר מנחה אותנו  

להשוואה בין החומר הסיפורי שבתוך היצירה הנדונה ובין חומרים סיפוריים שביצירה    –ובין ברמז  

וידועה" ויסות2  684; אחרת, קדומה  של אמצעי  בפועל  קיומם  יעילים  -(  היינו, סממנים    – קריאה 

 
ובעקבותיה קוושימה,    105פורת, פואטיקה,  - ית ראו בןלעניין ההבחנה בין אנלוגיה סתם לאנלוגיה ספרות   680

. כאן ובהמשך, כוונתי במילה 'אנלוגיה' לאנלוגיה ספרותית במובן המטונימי הרחב  333-332ספרות השוואתית, 
 היינו, לֶארמז ספרותי.     –המבואר להלן 

 . 14, וראו במיוחד הפניותיו בה"ש 17גרסיאל, עיון בשמואל,   681
הפניה מרומזת ליצירה ספרותית אחרת, לפיסת אמנות, להיסטוריה, לדמויות בנות הזמן  : " כך למשל מיינר  682

. מובא אצל קלי, זיהוי,  26,  וארמזים  לאנגה וווייגולד )ציטוטים(;  10ומר, נביא קורא,  זוכיוצא בזה" )מובא אצל  
לזיהוי בתוך הטקסט המאוחר,  ( בטקסט קודם, שבו הטקסט הקודם עודנו ניתן  employment"שימוש פעיל )(:  25

 . אך אינו זהה לו מבחינה צורנית" 
 . היסודות מופיעים אצלו. הרחבתם לקוחה מתאורטיקנים אחרים, כמצוין בהערות השוליים.  25קלי, זיהוי,   683
. הסתייגות מעניינת מהרעיון של הכוונת הקורא הועלתה בידי באדן  16הציטוט משל גרסיאל, עיון בשמואל,    684

(. הלה טען כי במקרים רבים טקסט יהיה מובן לגמרי גם בלי עמידה על הזיקה בינו  130-114ות והנחות,  )אנלוגי 
בלי   קודמות  לעבודות  התייחסויות  בדבריהם  לשלב  יכלו  כבימינו  העתיקה  בעת  ומחברים  אחר,  טקסט  לבין 

ישנו יחס מובהק בין שני  להתאמץ, או אפילו לרצות, שהקורא יזהה את מושאי ההתייחסות. זאת ועוד: גם כאשר 
טקסטים כאלו )נניח, של ניגוד(, דרוש נימוק מיוחד כדי לטעון שהמחבר ביקש להציג את דבריו כהתנגדות דווקא,  
תוך הנחה שהקורא בכלל מכיר ואמון על הטקסט שאליו בוחר הוא, המחבר, להתייחס. באדן אולי צודק במקרים  
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- עתר לאמצעי ויסותמצופה להי( קורא סביל, ה3  צורניים שיאפשרו לקורא לזהות את האנלוגיה;

   .מחבר בעיצוב הטקסטהקריאה שמפעיל ה

ב-בן הפרשני    הבנת מטענּה  –   אנלוגיהה  "מימושתהליך "פורת מרחיבה ומתארת ארבעה שלבים 

  685: בתודעת הקורא – המכוון

  686הוא ה"סמן", כלשונה; –זיהוי תוואי טקסטואלי הלקוח מטקסט אחר ( א

 זיהוי הטקסט שממנו לקוח הסמן;  ( ב

יסודות סמנטיים  שינוי הפירוש המיוחס לסמן בטקסט המפנה, באמצעות  (  ג הבאה בחשבון של 

  הקשורים בסמן בטקסט המרומז;

בחיפוש אחר    –ולא הסמן בלבד    –בחינה של מכלול הטקסט או היחידה הספרותית המרומזת  (  ד

המפנה.   הטקסט  את  שיעשירו  נוספים  אינם  קשרים  אך  זה,  גבי  על  זה  נבנים  השלבים  ארבעת 

בעוד    ולמצות את משמעות האנלוגיה,  תםמוכרחים להתרחש. קורא אחד עשוי לצלוח את ארבע

    .בתהליך  או ייעצר באחד השלבים הבאיםאת טבעו הרפרנציאלי של הסמן, אפילו חמיץ י אחר

בין    – היצירה עצמה  בתוך גבולות    תו ספרותי  ותאנלוגי  מתקיימות  פרשת בלעםב,  לעילהודגם כפי ש

  עשויכזו  זיהוי אנלוגיה    , סמיכות על הרצף הסיפוריהודות ל  687.בלעם ובלק  יחסימעשה האתון ל 

מאתגרלהיות   ויחסי  .  פחות  והתוכניים  הצורניים  מאפייניהם  להשוואה,  המיועדים  האברים 

זקוק רק למעט עידוד והכוונה מצד המחבר  "  הואו,  בתודעת הקורא  ים חיים ונוכח  םעוד  הופעתם

בין חומרילעומת זאת,    688.כדי להפנות את תשומת לבו להשוואה המתבקשת"   עלילה -אנלוגיות 

 
ארמזים שניכרים במידה מספקת לזיהוי, ושעם זאת אינם ציטוטים    מסוימים, אך ברבים אחרים יקשה להניח כך.

שלמים מפורשים, מעידים על השקעה מצד המחבר. למה יטרח לשלב בדבריו אוצר מילים משמעותי מתוך טקסט  
קודם דווקא, אם אינו מעוניין להזכירו לקורא? טענת באדן חלשה במיוחד כשזיהוי חומר משותף שופך אור חדש  

-ת או המאורעות בטקסט נתון. באדן מרבה להמחיש את טענתו באמצעות הצגה של דרך השימוש שלועל הדמויו
עצמו, בחיבורו האמור, בהפניות ובביטויים. אולם קשה להניח שמאמרו שלו משלב מרקם לשוני משמעותי השאול  

על   הידוע  מן  כן,  כמו  הוא מבקש להתנגד.  בהן  אוריינות בתקופת  מהעבודות הקודמות, שלרעיונות המובעים 
המקרא, ומתוך מידת הקישוריות המופלגת שמפגינים טקסטים מקראיים בינם לבין עצמם, נראה שמחבר יכול  

 היה להניח שקהלו יכיר היטב את היצירות הנודעות והמקובלות, שלבסוף אף נתקדשו ונעשו קאנוניות.         
זר בהרחבה בשיטתה; דוגמא עדכנית יותר ליישומה  , הנע11-12תמצית דבריה מובאת אצל זומר, נביא קורא,    685

-128; פואטיקה,  78-70טקסטואליות,  -פורת, בין-. לעיון ראו עוד בן301-275הפורה מציג האטון, ישעיהו נא,  
פורת מבחינה בצדק בין הבחנת הקורא כי תוואי מסוים בטקסט מזכיר  -. בן301-290; פרי, על הרמיזה,  105

יהוי הטקסט המסוים שממנו נשאל תוואי זה. דבר תדיר הוא, שחובב מקרא יחוש כי  טקסט אחר כלשהו, לבין ז 
 ביטוי או עניין כזה או אחר ביצירה מקראית אחת מופיע גם בספר אחר במקרא, מבלי שיזכור היכן במדויק.  

 . 18-138על סוגי סמנים ואופני פעולתם ראו בהרחבה הלביג, אינטרטקסט וסימון,  686
( כי מקבילות בתוך אותה יצירה או רצף יצירות מקראיות הן תופעה  9קשה לקבל את דברי בזק )מקבילות,    687

נחקרת וידועה, בעוד שמקבילות בין ספרי מקרא שונים טרם נחקרו במידה רבה. בארבעים השנים האחרונות  
 גם בעבודה הנוכחית.   הופיעו עשרות רבות של מחקרים הדנים במקבילות רחוקות, מהם המצוטטים ונדונים  

הזיהוי של  -מובן שהשפעת הסמיכות איננה גוברת בהכרח על משתנים אחרים המעורבים בכינון אפשרות   688

הן מערבות   אם  לזיהוי  קלות  להיות  עשויות  אחרים  לטקסטים  ספרותיות  אנלוגיות  האנלוגיה. מטבע הדברים, 
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ביצירה אחרת, מצריכות את המחבר "לרבות, לעבות ולתגבר את  מרוחקים בתוך אותה יצירה, או 

עיצוב מוצלח  כמו כן,    689טכסיסי הקישור ואת אמצעי ההנחיה" לבל יחמיץ הקורא את האנלוגיה. 

  ות יקריט ה  הן הנקודותבאופן שיבהיר מ   עלילהמצריך העמדה של חומרי ה   הֶארמז הספרותי של  

עמוד  ל  נסותו ב   מושאי ההשוואהדיות וטפלות של  תכונות צדהתמקד בלהשוואה, וימנע מהקורא ל 

     690. משמעות האנלוגיה על

  – הטקסט הנוכחי )להלן  פרשנית של מחבר    ה עמדכרוך במקראי    ֶארמזכי    מניחים  חוקרים אחדים

  גישה זו משתקפת  691. היעד'(  קטע'  –)להלן    כלפי הטקסט שבו הוא עושה שימוש'הטקסט המפֶנה'(  

בעיני המחבר. למעשה,    היעד  קטע , המדגיש את דרך ההבנה של  מקראית"-פניםמונח "פרשנות  ב

ת  יפרשנעמדה  יחלוק עמו    וקהל ש  בעל האנלוגיה  ביטחון מספיק מצדגם  השימוש באנלוגיה משקף  

  מתבקשתפרשנית  ה  תושעמדעליו לסבור  ; היינו,  היעד  קטעהאובייקטים הרלוונטיים ב  לגבי  זהה

ה פרשנית  עמד  .תרבותי המשותף לו ולקורא-, או מקובלת בחוג החברתיהיעד  קטע מ  מובהק ועולה ב

  . ה"רצויה" מבחינת המחבר  ה לשבש את יכולתו להגיע למסקנה הפרשניתעלולאחרת של הקורא  

יה מודעת לטקסט  היעד. הפנָ - קטעאמנם, לא כל ֶארמז נשען בהכרח על עמדה פרשנית מפותחת כלפי  

 692. , או כדרך להזכיר מוטיב כלליעשויה להינקט מטעמים אסתטיים של שנינות ספרותית גרידא

 693מסר כלשהו.   כדי להעביר  ננקטם, כשהיסוד האינטרטקסטואלי ניכר היטב, ראוי לבחון שמא  בר

 . היא רלוונטית בעיני המחבראו איזה מפרטיו  היעד-ה פרשנית של טקסטהבנכזה, במקרה 

,  רמיזה מכוונת, בין מפותחת בין נקודתית וחטופהכל  ן  ובמחקר הנוכחי יינקט המונח ֶארמז לצי 

למכלול המונח אנלוגיה יתייחס רק  .  לקורא  רמסלהעברת  לטקסט אחר, המספיקה מבחינת המחבר  

ציין  י מקבילה . המונחלקורא רמס לצורך העברתשל קווי דמיון המייצרים מערך השוואה מפותח, 

אם  , גם אם לא די בו כדי לכונן ֶארמז )היינו, הוא מצטרף לקווי דמיון אחרים לצורך זה(, קו דמיון

 
יטות רבה במיוחד בחוג התרבותי המשותף למחבר  סמנים ומוטיבים רבים ומובהקים מיצירות בעלות חשיבות ובל

 ולקורא. מכל מקום, סמיכות בטקסט מקנה לאנלוגיה הפנימית יתרון אפריורי בקלות הזיהוי.    
 . דוגמא נאה מספקים ארמזים ליצירות זרות, כפי שמדגים האטון, ישעיהו נא.  16גרסיאל, עיון בשמואל,   689
 ם )וכיצד( ניתן לזהות עיצוב "לא מוצלח" לא נדונה בספרות המחקר.  . השאלה הא16גרסיאל, עיון בשמואל,   690
מקראית"  -הנחה זו בולטת ביותר בעבודותיו של פישביין, המתייחס לארמז שבמקרא בפשטות כ"פרשנות פנים   691

 . 13-7 זקוביץ', מבוא, במיוחד(; 5-1ומסורת; פרשנות מקראית, )ראו למשל התגלות 
 (.   33בסון, זוהי "הפונקציה הפואטית" )פונקציות הלשון, במונחים הבלשניים של יאקו 692
, הממשיך ודן בתופעות ביניים אינטרטקסטואליות  3-4על תכליות הארמז ראו בקצרה למשל זוויט, הדים,    693

(. ראוי לציין שגם הציטוט הוא סוג של אמצעי ספרותי אינטרטקסטואלי. העובדה שאינו כרוך בהתמרה  10-5)שם,  
נה פוגמת באפשרותו לשמש לצרכים שונים, החל משעשוע ספרותי קליל, ללא כוונה להתכתב עם  של תכנים אי 

אלו   תכנים  עם  ערה  בשיחה  וכלה  היצירה המצוטטת,  כתת  –תכני  להחשיבו  ניתן  הֶארמז  -שאז  קטגוריה של 
חנה בין ציטוט  כהגדרתו השימושית במחקר הנוכחי. בעניין זה ראו במיוחד שולץ, ציטוט. ראשיתו של העיסוק בהב 

, הגם שאינה עוסקת בציטוטים ממש. למאמר זה  299-290לֶארמז ניתנת לאיתור כנראה אצל פרי, על הרמיזה,  
 . 301-300ראו במיוחד שם,  –חשיבות מכוננת גם בהקשר המתודולוגי של זיהוי ֶארמזים  
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או  'אינטרטקסטואליות'    .אם זוהה כדמיון מקריאף  הרלוונטי לעניין זה טרם התברר או  תפקידו  

 . המבוססת על ֶארמזים  דיאכרונית בין שני טקסטים  זיקהכל  התואר 'אינטרטקסטואלי' יתייחסו ל

ההבדל העיקרי  לפי ההגדרה שתשמש במחקר הנוכחי,  ית נוספת היא ה'הד' הספרותי.  רלוונטתופעה  

המחבר כותב לפי תומו,  הד איננו מכוון.  .  כוונת המחברנעוץ ב(  Echo; Resonanceרמז להד )בין אֶ 

של   החזקה  נוכחותה  משפיע אך  בתודעתו  אחרת  שלו.   היצירה  המבע  וסגנון  המילים  בחירת    על 

אֶ  פחות מזיהוי  להועיל לא  דיאכרוניות בפרשה.    רמזזיהויו של הד ספרותי עשוי  לצורך אבחנות 

זקים את  המופיעים בשני קטעי טקסט סמוכים מח  מודעת של יצירה מסוימת-סימנים להשפעה לא

מחבר אחד. למעשה, יש רגליים לטענה שהד ספרותי    ו של ידיתחת  האפשרות שקטעים אלו יצאו  

- בלתיתוצר של השפעה  משהובחן בבירור כ  .מארמז לעניין זהיותר    טובה ראיה    אף עשוי להוות

להפנייה    של תוספת או קטע ממקור אחר  ומכוון  מודעלסיגול   ולייחס את תכני  לא ניתן עוד,  מודעת

   האחר שהיה מונח לפניו.  בקטע , בידי העורך או בעל התוספת הנדונה,הת הואינטרטקסטואלית שז

  ים מתודולוגייםקודיצ: ות דיאכרוניתאינטרטקסטואלי 7.1.1

בכמה  רתיות  ו טענות בק מענה מספק ל  חייבי מחקר לגיטימי מכלתיקוף הפנייה לֶארמזים ככזכור,  

  את ו  הפנייה לכוונת המחבר המקראי רמות. ברמה היישומית של חקר הספרות, יש להצדיק את  

כפי שהראה קלי    .החיפוש אחר משמעות יציבה הספונה במכלול הפרטים של טקסט מקראי נתון

באריכות, ההתייחסות לטענות אלו ולפיגומיהן התאורטיים בחקר הספרות היא עניין נדיר בקרב  

על  בפשטות  להסתמך    יש נטייה העוסקים בֶארמזים ובאנלוגיות מכוונות.  אלו  גם  ,  מקראחוקרי  

לגיטימיות של פנייה  להניח  ו   –  טקסט וקהל יעדמחבר,    םהנחות העבודה המסורתיות בדבר קיו

בציון סתמי של מקורות המושג "אינטרטקסטואליות"  ים  חוקר   תדיר מסתפקיםלכוונת המחבר.  

מחקר הנוכחי, המבקש להסתמך באופן  ה .  קשה להצדיק זאתנורמטיבית,    694בשיח. מבלי לבוא עמם  

וקים משכנעים  נימנדרש ראשית להציג  בטקסט מקראי,    רחב על קיומו של היבט אינטרטקסטואלי

יסוד המנוגדות לגישה הרווחת בחקר הספרות   יומרה  .  הכלליתלאימוץ הנחות  כאמור, אין בכך 

עקבותיהם של זקוביץ', פישביין,  התחקות אחר  לניסיון    בעיקרלחדש גדולות ונצורות בתחום, אלא  

  , ברלוונטיות המחקרית של אנלוגיות מכוונותהכירו  ומר ועוד רבים ודגולים בחקר המקרא, אשר  ז

אשר  להכרה זו.    גם אם אינם טורחים תמיד לבטא במפורש את הצידוקים התאורטיים הקיימים

 695.הוצגו למשל אצל שטרנברגטענות מפורשות יותר בחקר המקרא, פנייה לכוונת המחבר ל

 
 .   61-76קלי, אינטרטקסטואליות וארמז,   694
   .ואילך 20; ונהוזר, משמעות בטקסט, ראו עוד שטיין, כוונת מחבר.  7-23שטרנברג, פואטיקה,   695
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  , . אכן היא משכנעת  של כל טקסט  מארגיספרותית על אופיו ה-טענה המטאהברמה התאורטית,  

שבהם נתקל כבר  ומימושים סמנטיים  שפה  -טקסט מהווה תמיד ווריאציה כזו או אחרת על מבני

אינם ניחנים בחידוש עקרוני  לרוב גם  המחבר, או צירופים חדשים של מבני שפה המוכרים לו, אשר  

מימוש חוזר ונשנה כזה הוא בלתי מודע, תמידי וטריוויאלי.    ברמת היחידות הסמנטיות הבסיסיות.

בפני ניתוח  יסודית זו של המבע הלשוני אמורה להוות אבן נגף    ה, קשה לראות מדוע תכונזאתעם  

טקסט מסוים,  בנוסף, ברזולוציה גבוהה יותר, של האמצעים הספרותיים המסוימים המשמשים  

הטענה שהמקרא ספציפית הוא טקסט  לטקסטים אחרים.    גם ארמזים מכוונים  –  לעתים  –וביניהם  

השפעות אינטרטקסטואליות דיאכרוניות,  רב שכבתי, רב קולי ומעובד מכדי שניתן יהיה לזהות בו  

. אין מדובר במניעה קטגורית, אלא בשאלה של רף ההוכחה וטיב הראיות; רחוקה מלהיות מוחצת

התקבלותן   טענות  הגורפת  ותוכיח  מעטותשל  זה  לא  מיומנים   חוקרי  בקרבגם  ,  ממין    מקרא 

טיבו של הריבוד אינו   על כן, יתר  696. ובקורתיים וחרף הדריכות המוצדקת והחשש מ"פרללומניה"

כ  . הואאקראי ,  מסורתשל    ההצטברותה,  התעבות תהליך  משקף את אופיו הקאנוני של המקרא 

   697ולפיכך קשרים פנימיים ממלאים בו תפקיד קריטי. כדברי פישביין: 

    לעצמה -אינטרטקסטואליות היא לבו הפועם של הדמיון היצירתי שחי בתוך תרבות מודעת    

המעוצבת דרך אוסף סמכותי של טקסטים מכוננים. טעם הדבר הוא שקאנון ]...[ מניח מראש 

גומלין בין חלקיו, באופן כזה שטקסטים חדשים עשויים להטמיע  -את האפשרות של קשרי

ם מחדש או לרמז אליהם, גם כאסטרטגיה ליצירת משמעות  טקסטים קודמים, להשתמש בה

   .כדי לבסס את סמכותו של חידוש נתוןגם ו

התנגדות  ה  כן . לתפש כסמכותימוכר ובר זיהוי וייפנייה לסמכות מניחה כמובן שהטקסט הקדום  

  תלות של  וכחת קיומה  . ה בעלת תוקף עקרוני וכוללבקורת  נראית כ  נהל"ציד מקורות בנאלי" אינ 

כדי להאיר על תכליתו   ןשיש בה שעהבנאלי, להיחשב כעניין  ותיכול ןאינספרותית והצגת תפקידה 

  698. ימקראהטקסט ה, ולסייע במיקומו על המפה הגדולה של תולדות ודרכי עיצובו של הטקסט

המחבר.   לכוונת  הפנייה  עצם  הוא  יותר  רחב  התרבותי  נושא  קורא  עולמו  והאינטואיציות  של 

יכולתו לפענח  מעט  צפוי למ  דבר שאכן  ,  ים לאלו של המחברהזעשויים להיות    אינם  והאישיות של

 
דוגמאות לאנלוגיות מקובלות כאלו הן השפעת סיפורי יוסף על חיבור מגילת אסתר, או השפעת סיפור סדום    696

ר, המבקר כזכור פנייה לתלות ספרותית ונראה כמעדיף היבטים  על סיפור פלגש בגבעה בשופטים י"ט. גם קא
מסוימים של הגישה האינטרטקסטואלית הסינכרונית, מקבל באופן עקרוני את אפשרותה ואת קיומה הממשי של  

לחוזה    35-27בעניין הזיקה בין דברים י"ג וכ"ח    528תלות ספרותית במקרים מובהקים )למשל קאר, שימושים,  
 אסרחדון(.  

 . 39פישביין, סוגי אינטרטקסטואליות,  697
 . 47השוו אלסינגר, שאלת הקטגוריה,  698



183 

מסיבות שונות  שגם  ןנכו. קדום טקסטכשמדובר בקורא מודרני של קל וחומר  – את כוונת המחבר

ה   העולה מהטקסטפֶר ייתכן  כוונתו המקורית של מחבר למשמעות  בין  פי הפרשנות הסבירה  ל   ש 

  טענות אלו מותר להצטרף לעמדה השמרנית, שלפחות לגבי יצירות מקראיות,  ,  עם זאתוביותר.  

כמסר  של תקשורת,  מסוגננת  כפיסה    טקסטשל  אינטואיטיבית    תפיסה ם בוכדי לפגאינן מספיקות  

הוא    –  קונקרטי  מחברמ  גולםמ של הקוראברגיל  העומד  הוא  שפענוחו  מעייניו  ברמה   699.בראש 

שכל  בהכרח  העובדה שטקסט נרטיבי כפוף להבנות שונות אין משמעה  רבים טוענים שהעקרונית,  

מידה.   באותה  מתבקשים  או  סבירים  בין  הפירושים  של  ההבדל  הפרשנית  - דו  מסרים ההבנה 

  ספר עובדיה הוא בעיקרכמורכב    טקסטהבנת  לבין    (שנונה  בחירות  סיסמתפשוטים )כגון  משמעיים  

מדוקדק של פרטי  ו  ניתוח זהיר  המרחב הפרשני.  גודלבהשפעה של רמת הסיבוכיות של הטקסט על  

רסן  היסטורי רלוונטי, אמור להגביר את יכולתו של הקורא ל  רקעהטקסט, תוך התחשבות מרבית ב

  700. במלואה או בחלקהולהתקרב לפענוח כוונת המחבר,   תאת השפעות נטיותיו הפרשניות האישיו

בין    לושהש עקרוניים  המקרא  הבדלים  הכללית  לחקר  זומחזקים  ספרות  טקסטים  (  1:  עמדה 

  קורא הנחיל לל  ו , שניכר כי באאידיאולוגיה ותחדור דידקטיות,  רובם ככולם יצירות  םה יים מקרא

מסוימות האידיאולוגי  תמובהקּו   .השקפות  ה  היסוד  עם  בנקל  מתיישבת  להתבונן  אינה  ניסיון 

נשלט    האופן שבו עיצוב מכלול פרטי הטקסטתוך התעלמות מ במנותק מהפנייה למגמה,  בטקסט  

בשונה מספרות בדיונית, הללו  נטועים בהיסטוריה:  טקסטים מקראיים  (  2  701. כוונה-אחדות  על ידי

 
נתבונן בדוגמא של דיקי וווילסון: שניים המנהלים שיחה והאחד מבין את דברי רעהו באופן מסוים, ההולם    699

לקבוע כי  יותר את מה שהלה אמר, בעוד שהדובר התכוון למשהו אחר. צודקים דיקי וווילסון כי במקרה זה סביר 
(. אף על פי כן, ברור שבאקט מעין זה של  237-236משמעות המבע אכן אינה זהה לכוונת הדובר )כשל הכוונה, 

תקשורת, השומע מעוניין להבין את כוונת הדובר. הביצוע הקלוקל של המבע עומד לו לרועץ. במצב כזה, לא  
תו הייתה לקדם הבנה של כוונת הדובר.  סביר שהשומע יתרצה בקבלת המשמעות העולה מהמבע, שהרי כל תכלי

)אינטרטקסטואליות במחקר,   מילר  הגישה שמבטא  את  דומה, קשה לקבל  הגישה  287בהקשר  את  בהציגו   )

" לקרוא:  עליו  כיצד  הקורא  את  לחנך  באה  כאילו   Readers must break down the artificial הסינכרונית 
boundaries erected between texts and eliminate any sense of priority, especially chronological, of one 

text over another  .דרך הקריאה תלויה במטרת הקריאה, ושינויה של זו חורג מתחום המחקר הדיסקריפטיבי ."

-29זוהי אמנם מטרתם המוצהרת של תאורטיקנים מסוימים )ראו למשל ביל, אידיאולוגיה ואינטרטקסטואליות,  
ך קשה לראות איך ניתן לראות במחקר מסוים מפעל מדעי שעה שהוא מנסח לעצמו מסקנה מבוקשת טרם  ( א27

תחילתו ובמוצהר, ומכריז בריש גלי שמסקנותיו אינן מלמדות על מושאו אלא רק על האג'נדה וההשקפות האישיות  
( ש"אנו  7וו,  -ברטון )דז'הלעתים בתחומים שאינם קשורים לטקסט. מבחינה מעשית, יש להזכיר עם    –של החוקר  

קוראים טקסטים, בסופו של דבר, כדי להשיג משהו מהם". אותו "משהו" לא יוכל להיות מושג אם מניחים שלא  
ניתן להקשיב לטקסט ולחלץ ממנו משמעות כלשהי שמגיעה מחוץ לעולמו של הקורא. הטייה מסוימת בקריאה,  

אך אין פירוש הדבר שאינה ניתנת לצמצום ושאין ראוי לנסות  פרי מגמות ודעות החוקר, היא אולי בלתי נמנעת,  
זו,    –לצמצמה   והבנה של מושא המחקר. מנקודת מבט  גילוי  בהתאם לתכלית המקובלת במדעים בכלל, של 

 " ישעיהו:  ספר  חקר  של  בהקשר  ששאל  צ'רלסוורת  דברי   What Methodology can help us avoidקולעים 
reshaping Isaiah's Message from our own presuppositions? ,(.     2" )צ'רלסוורת, המשכיות 

פואטיקה,    700 בסיס הפער    9-10שטרנברג,  על  לכוונת המחבר  ביטא בבהירות את הכשל שבהתנגדות  כבר 

והקורא     –צמצום  -כאמור, אין מדובר כלל במניעה קטגורית, אלא בבעיה כמותית בת  – התרבותי בין המחבר 
 ילה היא מהווה מחסום בפני פענוח, לפחות ברמה כלשהי, של כוונת המחבר.   וספק עד כמה מלכתח

( כותב: "מאחר שיש לספר גם מגמה חינוכית, הרי ש]...[ עלינו לתור אחר ]...[ מוסר  35גרוסמן )גלוי ומוצפן,   701

רות(, רבים  . כמו ברלינרבלאו )מקרא כספ13-10שטרנברג, פואטיקה,  ;  36-35ההשכל הנובע ממנו". ועוד אצלו,  
 טוענים שאין לחפש כוונה בטקסט מרובד. דא עקא: ראוי להעריך מידת ריבוד לפי בחינה מקדמית של הטקסט.  
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מנקודת מבט  תאולוגית    לתאר רצף התרחשויות ממשי כדי להעניק לעבר משמעותלרוב    מבקשים

עתיקים, משתמש    , המחבר נעזר בפרטי ריאליה מסרים אוניברסליים  גלם ל. גם כשמטרתם  בהווה

הבנת ההווה שמתוכו ולאורו נכתב    ;בדרכי ביטוי עתיקות ומגלם ומתכתב עם השקפות עתיקות

נטוע בהיסטוריה גם  המקרא    .לטקסטקוהרנטית  נראים אפוא כתנאי להענקת משמעות  הטקסט  

באלגוריה  והדים אלו, שהתגלמו בפרשנות המקרא לתולדותיה  .  בתולדות התרבותשפעתו  מבחינת ה

תו המקורית של  לעמוד על כוונ –מראית עין של ניסיון או ב –התאפיינו בניסיון , הקדומההנוצרית 

  נטייה גם    נתוספהבכך  ;  באצטלה מדעית  מגמה זו  נתעטפה,  עם היווסד תחום חקר המקרא.  הטקסט

  Sitz im Leben-העניין הרב ב .כדי להיטיב להבינם הקשריהם ההיסטורייםל הטקסטים לחבר את 

ה  מהדגשת  העוקץ  את  והקורא    פערנוטל  המחבר  של  עולמם  פענוח  בין  בפני  משמעות  כמחסום 

שיטות  (  3  ;מציג הצלחות משכנעות  ולא אחת, שכן התחום פועל כדי להתמודד עם הקושי, הטקסט

המקראהעבודה   חקר  של  של  משקפות    האנליטיות  על    יפתחשאידיאל  אובייקטיביות  אמיתות 

מעוגנים בו  ה  היבטים של משמעות הטקסטאחר    החתירהאת    המצדיקיומרה זו    .מושאי המחקר

מספק הרקע ההיסטורי של התהוות התחום מתוך   אחרתהצדקה  702.באופן ההדוק וההולם ביותר 

יצירות  האובייקטיביות של    ןמשמעויותיהבדבר    מקובלותרתיות  ובק-לאמגמה לשפר ולתקן עמדות  

ול  מקראיות. להשלכות  גם  נוגעת  זו  תרבותיותחברתיהשפעות  נקודה  חקר    ותופוליטי   ות,  של 

  כליל.   ןובמשמעות הטקסט מוחק אותמניעת העיסוק בכוונת המחבר  אשר  ,  מעשההמקרא בעולם ה

ראוי להדגיש שוב שבהצגת טיעונים אלו אין ניסיון להכריע בחטף בסוגייה מורכבת זו,  ,  מכל מקום

 אלא רק הצדקה של תפישת צד מתודולוגי מסוים במסגרת המחקר הנוכחי. 

 דיאכרונית בטקסטים מקראיים  זיהוי תופעות של אינטרטקסטואליות 7.1.2

  סביר משמעות יציבה של טקסט מקראי,  ו   אם מקבלים כלגיטימי את החיפוש אחר כוונת המחבר 

ניתן    השאלה העולה כעת היא כיצדברי זיהוי.    את אפשרות קיומם של ֶארמזיםגם  עקרונית  לקבל  

.  בטקסט מקראי  אינטרטקסטואליותושאר תופעות    ֶארמזים  מחקרית- וקביל  לזהות באופן שיטתי

או השפעה  , הד בלתי מכוון דמיון מקריבין על אילו יסודות תושתת ההבחנה בין אנלוגיה מכוונת ל

וִאשּה רק  יסוגי  703? עקיפה כלשהי עשורים,  לפני כמה  זו פרצה למוקד תשומת הלב המחקרית  ה 

 
דוגמא טובה מצויה אצל שורס )אינטרטקסטואליות בקהלת(, המראה כיצד הבנה של היחס בין שני טקסטים,    702

ובמיוחד סוג הזיקה הפרשנית המאפיין את השימוש בטקסט הקדום, מסייעת בהבנת הטקסט החדש בדרך שלא  
ת של קדימות דיאכרונית  הייתה זמינה ללא ניתוח כיוון ההשפעה. לאור זאת, שורס טוען בצדק שהתעלמות משאלו 

 וכוונת המחבר חוטאת למגמה המדעית של חקר המקרא.  
ציטוט,    703 שולץ,  אצל  )מובא  ממצה של  23קספארי  מבין החדשים שהציע רשימה  הנראה ראשון  ככל  היה   )

שמנה:   האפשרויות  במקרא.  שונים  קטעים  בין  ולשוני  תמטי  לדמיון  האפשריים  שני  1ההסברים  של  עיסוק   )
תרבותי, יוצר דמיון ללא  - בנושאים דומים, בצירוף עולם מושגים ודימויים המגיע מאותו מילייה חברתיהמחברים  
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של    ורתובק  דלק ב  תחילהלק ב תודספרותיים    רמזיםהעיסוק בקריטריונים לתיקוף אֶ .  מאזה  לובתָ 

, מבלי  דמיון שטחיעל סמך  של אנלוגיות מכוונות  בל על הנטייה הגוברת לטעון לקיומן  סנדמל, שקָ 

הקשרי ומבלי  -לבחון  בלה משמעות  סדורים. יעזר  תיקוף  ל    704אמצעי  המחלוקת  בְ הוסיפה  ערה 

עם   הסינכרוניתהמתמשכת  האינטרטקסטואלית  הגישה  מארג  כי    ,כזכור  ו טענהללו    . מצדדי 

להצביע   יםמאפשר ם אינריבוי הגרסאות המשוער  ו  טקסטים מקראיים ביןההשפעות הבלתי נדלה 

  705, למעט במקרים נדירים. לטקסטים מסוימים דווקא  ות מכוונות של מחבריםאנלוגי בביטחון על  

לאור    אך  –  תיקוף ארמז הוא "אמנות בה במידה שהוא מדע" ש  ומרזקשה שלא להזדהות עם דעת  

  706. כללי אצבע מתודולוגייםגיבוש שם נושא ללהזדקק לספרות העשירה ב   הכרח מורכבות העניין 

 ייתכנות דיאכרונית וסבירות ריאלית להשפעה  7.1.2.1

דהיינו, עד כמה סביר    –   הדיאכרונית  ייתכנותו   מידתלהערכת טענה לארמז היא    ראשוניקריטריון  

  אכן נחשף ישירות או בעקיפין   –בהתחשב בנסיבות זמנו, שפתו ותרבותו    –שמחבר הטקסט הנחקר  

  בעליל   לא סבירכך,    בדרגות שונות של חומרה.אלה זו עשויה לצוץ  ש  707. היעד והושפע ממנו  לקטע

בין  ידוע  , בהעדר כל קשר  ואו הושפע ממנ   ספר היובליםג'ינג השפיע על  -יי עתיק  הסיני הטקסט  הש

התרבויות בימי קדם; מנועה כליל גם השפעה של ספר דברי הימים על שירת דבורה, העתיקה ממנו  

השפעה של שירת דבורה על דברי הימים היא, מבחינה מקדמית זו,  ר השני,  מן העבֶ .  במאות שנים

לחלוטין;   קביל  מזהרעיון  ישעיהו  אֶ למשל,  ,  הוא  פחות  של  ספרותי  מישעיהו    השנירמז  לחומר 

  708. השלישימישעיהו  לחומר  הראשוןישעיהו ארמז של   מתקבל על הדעת  פחותעוד  ו  השלישי;

  בהינתן ייתכנות   ףלהשפעה אהריאלית  של שאלת הייתכנות היא מידת הסבירות    גרסה מרוככת

חיבור:  מושבו בחיים  יש להביא בחשבון את  709. עקרונית שימושיו, מעמדו    תו,תקופמקומו,    של 

אלו.  התרבותי שמחבר    יםמשפיע  משתנים  הסבירות  על  הטקסט  הן  את  כמקור    אמורה יחשיב 

לדוגמא, טקסט איזוטרי  של קהל קוראיו עמו.    שיוכל להניח היכרות   – ן  ה רלוונטי להתייחסות, ו

 
( שני המקורות התבססו על אותו  4( הד )בלתי מכוון(;  3( ארמז )מכוון(;  2היינו, הדמיון מקרי;    –תלות ישירה  
טקסט בנביאים  -ס לדמיון בין קטעי( שני הקטעים יצאו תחת ידו של אותו מחבר. קספארי התייח5מקור שלישי;  

 . 220בלבד, אך עיקרי דבריו ניתנים להחלה על קטעים דומים במקרא כולו. וראו עוד נובל, עשו, תמר ויוסף, 
 ; דוארינג, הרהורים מתודולוגיים. 13. והשוו למשל זקוביץ', מקראות, סנדמל, פרללומניה 704
אין היא מביא62-63רטוריקה של היזכרות,    705 ה כראיה אלא את רולאן בארת, שלא הפנה את חצי  . אמנם 

 . 286בקורתו לחוקרי מקרא דווקא. ראו גם מילר, אינטרטקסטואליות במחקר, 
 .  821; קלי, כיוון ההשפעה, 13, ובמיוחד ה"ש  485-486; זומר, פרשנות וארמז,  95גייל, יחזקאל ושיר משה,    706
ושיר משה,    707 יחזקאל  הכו 95גייל,  כי  לציין  למותר  על הפרק, שזמנם  .  יצירות העומדות  של  למחבריהן  ונה 

 ומקומם נלמד מתוך עיון ביצירות עצמן.   
מ'  708 ישעיהו  חיבורם של פרקי  סביב דרך  של  -בעוד שהמחלוקת  נפרדותו  לחלוטין, בשאלת  טרם שככה  ס"ו 

עוררין בחוגים מחקריים. ברם, אף בנסיבות אלו הרעיון של אחדו אין  וקדמותו  אינו  ישעיהו הראשון  ת ישעיהו 
 נתפס כמופרך ובלתי אפשרי באותה מידה כמו, למשל, השפעה של ספר דברי הימים על חיבור שירת דבורה.      

 . 99; גייל, יחזקאל ושיר משה,  485ראו זומר, פרשנות וארמז,  709
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 710היטב.  , אפילו הכירֹוחשמונאי  מצד מחבר  כמגילת סרך היחד לא צפוי היה לזכות להתייחסות

הם עשויים להיכנע בפני ראיות טקסטואליות  .  יצוקים בברזל  לא תמיד שיקולים ריאליים    אמנם,

בזכות ארמז לסרך היחד בספר מקבים  ות  מעט   נמצאו ראיות  לּו  לקיום זיקה היסטורית.  ןחזקות דיָ 

  התרבותי  מקומןו  שתי היצירותמעגלי ההתהוות של    , לנוכח הידוע עליו נדחות, כנראה, כמקרההא'  

מובילות    והי  , ראיות מובהקות )כגון ציטוטים שלמים(  נמצאו  , לּומנגד  ;פרט סגירותה של הכתבִ   –

  711, קשריה עם זרים וכיוצ"ב.מרחב התרבותי של ימיההכת ב  םקולחשיבה מחודשת על ְמ 

למעשה תנאים    ,הלכה  כלל  בדרך  מהווים  ריאלית  וסבירות  דיאכרונית  ייתכנות  של  שיקולים 

להערכת   לקיומו  האפשרות  חיצוניים  הראיות  הערכת  ארמז.  משתנים    בפועללקיום  על  נסובה 

קונקרטיים. בקביעתו  טקסטואליים  ראשונית,  דרך  פישביין  סלל  זה  פנים"כי    בהקשר  - פרשנות 

במחלוקת שניטשה על חשיבותם היחסית    712. יות עקביותטתמתלויה בזיקות לשוניות ו"  מקראית

ארמזים,   בתיקוף  הללו  מהגורמים  אחד  כל  יותר  נטתה  של  מעט  מבכרי  ל המטוטלת  של  כיוונם 

נחשבים עד ימינו כאמות    –י  תמטדמיון לשוני ודמיון    –שני הגורמים    אולםו  713; ההיבט הלשוני

- של טקסט  ומשני הסוגים הללו, המצביעים לכיוונ. זיהוי יסודות  מוסכמות למדי  בסיסיותמידה  

בשנים האחרונות הוצעו קריטריונים    714. רמזיעד מסוים, הוא דרך המלך להוכחה מחקרית של אֶ 

 משנה חשובות בתוך אלו הקיימים, ואף עליהם יש לתת את הדעת.   -נוספים, לצד סיוגים והבחנות

  לשוני  דמיון 7.1.2.2

מורפולוגיות ודקדוקיות עשויות לספק עוגן  פונטיות,  נקודת החוזק של דמיון לשוני היא שתצורות  

סמנטי שהוא  - דמיון בתוֶכן מתקיים במישור מושגיבעוד אשר    ,לקישור בין טקסטיםאובייקטיבי  

 
 .  99; 95גייל, יחזקאל ושיר משה,  710
להשפע  711 הריאלית  ובסבירות  הדיאכרונית  בייתכנות  רואה  שלדעתו  גייל  ונראה  נפרדים,  קריטריונים  שני  ה 

הראשון בלבד מהווה קריטריון מקדמי, שבכוחו לשלול מראש את האפשרות לקיום ארמז. ואולם, שאלת הייתכנות  
רצף הגיוני:  -כמותית הממוקמים על אותו ציר-הדיאכרונית ושאלת הסבירות הריאלית אינן אלא ביטויים נבדלים

כך הדבר, לפחות מבחינה תאורטית קריטריון זה אינו צריך להיתפש כמקדמי ובעל  זהו קריטריון אחד. אם אכן  
מן הצד התאורטי הטהור, אפילו שיקולים של ייתכנות  תוקף מוחלט, אלא לבוא בשיח עם הראיות הטקסטואליות.  

ראיות  לשלול    ם אין בכוח  , אלא רק בעלי תוקף רב ביותר.מוחלט צריכים להיחשב בעלי תוקף    םאינ  דיאכרונית
לו יצויר, למשל, כי בטקסט ֶודי עתיק )ואותנטי מעל לכל ספק( היה    טקסטואליות ניצחות, אם תימצאנה כאלו.

מילה תרגום  כהשפעה  -מופיע,  התופעה  את  לבאר  נאלצים  היינו  כרחנו  על  אסתר,  מספר  פרק  במילה, 
מצעות חשיבה מחודשת על  עקיפין תמוהה שכזו, בא-אינטרטקסטואלית, ולנסות להבין כיצד נתגלגלה השפעת

אבסורדום של עניין  -הנחות יסוד דיאכרוניות וריאליות. זוהי דוגמא מופרכת, כמובן, אך היא מהווה הקצנה אד
עקרוני ורלוונטי: קווי דמיון טקסטואליים חזקים עשויים לשמש כלי בשינוי של תפישות מקובלות בחקר ספרויות  

     מידע אחר המשמש לשחזור מרקם המציאות של העולם הקדום. עתיקות, שכן הן בגדר נתוני ריאליה, ככל
מקראית לבין אנלוגיה.  -להלן הוצג בקצרה שימוש המושג בספרות. פישביין עצמו אינו מבחין בין פרשנות פנים  712

 (.    333, 227-226; שולץ, ציטוט, 242קוגל ואחרים תקפוהו בעניין זה )ראו אצל לאונרד, זיהוי, 
קריטריונים,  למשל    713 ויוסף,  נובל  ;246לאונרד,  תמר  עשו  וארמז,    ;220,  רות  אדנבורג,  254-256ברגר,   ;

 . 295; וראו מובאות רבות נוספות אצל מילר, אינטרטקטואליות במחקר, 139אינטרטקסטואליות וכשירות, 
 ת. ; והשוו טיגאיי, שקילת טענו 160-161; רייט, מתודה, 285ראו למשל פישביין, פרשנות,   714
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עם זאת, גם דמיון לשוני במילה כזו או אחרת,    715מטבע ברייתו מופשט, כללי ואסוציאטיבי יותר. 

  מספיק המצטבר בהשוואה נתונה האם דמיון לשוני  מקרי. ההחלטה רוביהיה ל –בשתיים, בשלוש 

מספר היחידות הדומות, מידת    – כדי להפקיע מחזקת המקריות, היא פועל יוצא של משתנים רבים  

נדירּות  הצימודים,  מן  אחד  בכל  הדמיון  הלשוני  וסוג  בקורפוס  הדמיון  הופעתן  תוואי  סבירות   ,

רק חלק מהגורמים הללו ניתנים    716. שכופה הֶהקשר ועוד  של היחידות המסוימות כאילוץדווקא  

עניין נדיר    –בלבד  ה"אובייקטיבי"  אפילו בהסתמכות על ההיבט הלשוני    ,בדי עמל. לכןו  ,לכימות

        717. יקשה מאוד להציע קריטריון כמותי חד משמעי ל"הוכחת" ארמז  –כשלעצמו 

ה הלשוני בבחינת  של  הבמחקר  ניכרת    פן  טקסט    עוצמתעדפה  קטעי  בין  הקיימים  קָשרים  ה 

קָשרים ביניהם.  מספר  , על פני  וייחודיותם שימוש במונחים דומים רבים אך נפוצים עשוי להיות  ה 

 718. רמזגם זיקה מובהקת וייחודית דיה בצירוף יחיד עשויה לבסס אלעתים    , ולעומת זאת,מקרי

  הסתמכות על  719. חשיבות בלתי מבוטלתנודעת בכל זאת  וצפיפותם    לכמות הקשרים מכל מקום,  

י ושקיפות רעיונית של  תמט : בהעדר דמיון  זהירות-מחייבת משנה   ,נדיר ככל שיהיה,  צירוף בודד

  ,לאור היקפו המצומצם של הקורפוס המקראי  720משמעות הקישור, אין לשלול הד בלתי מכוון. 

מקריתנדירּואף    תיתכן ואחרים  ;  ת  כאלה  לשויעביטויים  בסוגות    תהווים  מקובלות  נוסחאות 

ניסיון התמודדות    721.לארמזממשית  לא עדות  אסכולות מקראיות מסוימות, ובז'רגון של  כתיבה או  

 
 .33-34גיבסון, מלאכי,  בעקבותיו למשל  ;246-247דיון בהיר ותמציתי מופיע אצל לאונרד, זיהוי,  715
 .  245-257לאונרד, זיהוי,  716
( על המכאניות והעדר הרגישות לדקויות שאפיינו  23-24בהקשר דומה מצביע קלי )אינטרטקסטואליות וארמז,    717

של ארמזים בהסתמך על דמיון לשוני בלבד. ראו גם נובל, עשו תמר    את ניסיונם של לנגה וווייגולד ליצור קטלוג
 , הנוגע בבעיה ממעוף הציפור. 221ויוסף, 

; גייל, יחזקאל ושיר  254; ברגר, רות וארמז,  484; זומר, פירוש וארמז,  253,  251,  246לאונרד, קריטריונים,    718

אינטראקציות  97-95משה,   )מורוו,  יש לביטויים המשקפים בבירור תרגום ממקור בשפה אחרת  . ערך מיוחד 
(,  26-25גרסיאל )עיון בשמואל,  (. בבעיית ההערכה של שימוש במונחים משותפים נפוצים דנו  312משפטיות,  

כראיות   וברמן, לביסוס האנלוגיה. החשבת מונחים כאלו  )אנלוגיות ומקבילות(  , לצד מוטיבים  מתווספותורגון 
במיוחד כשמונחים אלו ממילא משמשים ברגיל    –תמטיים משותפים חזקים, אפילו היא איננה תמיד מוצדקת  

 בסוגה הספרותית המדוברת.  
 . 249; לאונרד, זיהוי, 30ז, הדים,  ראו למשל היי 719
במקרה כזה, קשה לחשוב על דרך ודאית להבחין בין חזרה אקראית ובלתי מודעת על צורת ביטוי שנשתרשה    720

בדעת המחבר, ומקורה הראשוני בטקסט האחר, לבין נקיטה מודעת בביטוי ללא מניע נוסף מלבד יפי המליצה  
שווי לבקש מרעהו לשלוח לו מאמר כלשהו במייל, באמירה "שלח נא  והתיבול הספרותי. ממש כך עשוי מלומד עכ

מבלי לבקש לעורר בכך אסוציאציות נוספות כלשהן הקשורות לשמות ד'. ספק אם המקרה השני    –ביד תשלח"  
 בא בהגדרה של ארמז הנקוטה במחקר הנוכחי, ומכל מקום ערכו ההרמנויטי דל.   

; ויסמן, עמוס וירמיהו,  245; ליונס, אנלוגיות ביחזקאל,  288פרשנות,  ; פישביין,  25גרסיאל, עיון בשמואל,    721

ותהלים י"ח    6)המדגים מישעיהו השני(. לשם דוגמא, הדמיון בין תהלים קמ"ד    35-32; זומר, נביא קורא,  130
פשר  , נראה כפרי נוסחאות ידועות שהיו שגורות על פי המשוררים; לחלופין, א 5ויונה ב'    23, או תהלים ל"א  15

כי מדובר בהדים לא מכוונים. בהקדמת פירושו לאיוב מביא חכם הקבלות רבות מעין אלו בשירה, ומסיים בקביעה  
המקובלת והמשכנעת כי "היה למשוררים הקדמונים אוצר של מליצות ומטבעות לשון קבועות, והיו נוטלים מהן  

נם, גם הבדלים בתוך נוסחאות עשויים  (. אמ27-26לצרכם ומשבצים אותם בתקבולות מתאימות" )חכם, איוב,  
, המופיעות בווריאציות  2ויונה ד'    13לנבוע מתלות ישירה בין טקסטים, כבמקרה של מידות הרחמים ביואל ב'  

; וראו קלי, כיוון ההשפעה. בהקשר זה, יש לפקפק  7-6שונות בעוד מקומות במקרא, מעבר למקור בשמות ל"ד  
נושאים עדות משמעותית    3-2ובנחום א'    2( שהווריאנטים ביונה ד'  510-508בטענת קים )יונה אינטרטקסטואלי,  

לארמז מכוון; הפערים הקיצוניים בין שני הניסוחים, לצד הימצאם של ווריאנטים גם במיכה, ביואל ומחוץ לתרי  
 עשר, מחליש ראיה זו באופן ניכר.
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חזרה על מילים זהות    –דמיון אסוציאטיבי ופונקציונלי גם יחד    מחייבה   ,ברמן  הציעעם בעיות אלו  

ְך וְ   10כך, למשל, ישעיהו י"ז    722. ותפקוד דומה שלהן בהקשר דומה י ִיְשע  ְת ֱאֹלה  ח  ְך    צּור"ִכי ָשכ  ָמעֻּז 

ָזָכְרְת"   י  ה'ִבְטחּו ב  "  4  משכנע יותר כארמז לדברים ל"ב, בהשוואה לכ"ולֹא  ד ִכי ְבָיּה    ֲעד  צּור    ה'ע 

'צור'  10דברים ל"ב. בי"ז    לאורךת מוטיב הצור  בליטּו  שנסמך רק על ",  עֹוָלִמים בהקשר    שימוש 

לא אך    ,רמזטענה לאֶ ה  רם לחיזוקות  הזכ  דמיון  723. 18בדברים ל"ב    לננקטכמעט זהה    ובתחביר

    .כקריטריון הכרחי וצלאמשיש   בטוח

מקובל להניח שמידת הדיוק בחזרה על ביטויים מטקסט אחר מהווה אמת מידה לסבירות קיומו  

לארמז;   הטענה  את  להחליש  שינוי  עשוי  לעתים  ֶארמז.  על    –  לעתיםשל  סגנוני,  להעיד  גיוון 

)חוק    724. מזיכרוןבהעלאה    דיוק-אי   אואגבית  פראפראזה   שאול  חומר  של  כיאסטי  עיצוב  מנגד, 

  ומתבקשת   שקופה  ספרותית של סיבה    קיומה  725זיידל( הובחן זה מכבר כתופעה רווחת במקרא. 

אך גם אז קשה לקבל את    ,רמזלאֶ אפשרות  לתמוך ב  ה אף היא דווקאמכוון עשוישינוי    לעריכת

לקורא   לסייע  כדי  להתבצע  עשויה  קיים  ביטוי  ששבירת  אחדים  חוקרים  של    להבחין טענתם 

  726בארמז.

אף הוא    עשוי  –ית או במצלול  מורפולוג , בחריגות  נדיר  כגון במבנה תחבירי  –לא סמנטי    דמיון לשוני

, המבוסס בחלקו  10-7הציג ארמז נאה לשירת הים בירמיהו מ"ו    גרסיאלכך, . רמזלתרום לכינון אֶ 

"  727לי ותחבירי:יעל דמיון צל  יֹאֶמר  המילים  ֶסה אֲ ֲעֶלה  אַ ו  י ָבּהאֹׁ ֶרץ  אֶ   כ  ְוֹיְשב  ִעיר  )מ"ו  ִביָדה   "8b )  

ראָּ "  א':הפותח  בעיצור    והאליטרציה  בעלי הגוון הקוהורטטיביפעלים  ה מזכירות את מקבץ   ֹוי ב  א  מ 

מֹואֲ ִשיג  אַ   ְרֹדףאֶ  ִתְמָלא  ָשָלל  ק  ל  ְפִשי    ח  ָיִדי אָּ נ  מֹו  ְרִבי תֹוִריש  ח  על    ."ִריק  לצד הייחוד שבהסתמכות 

יים.  תמטמוטיבים  ו יסודות לשוניים    של צירוףגם את כוח ההסבר    הממחיש  דוגמאהדמיון צלילי,  

  728נגד ישראל, הייתה הטענה לארמז נחלשת.  ,פרעה דווקאו  ,הקטעים במזימת אויב אלמלא עסקו

 
 . 37ברמן, לביסוס האנלוגיה,   722
 . 97משה,   השוו לטענת גייל, יחזקאל ושיר 723
 . 249לאונרד, זיהוי,  724
ותהלים,    725 )ישעיהו  קורא,  150זיידל  נביא  זומר,  כיאסמוס;  והופמן,  ברין  אצל  למשל  עוד  וראו  בין  68-70(   .

ויחזקאל    6-5; ויקרא כ"ו,  27aויחזקאל ל"ד,    4b; ויקרא כ"ו  10וישעיהו מ'    16הדוגמאות שהוצעו הן ירמיהו ל"א  

 .   106-104. ראו דיון והפניות נוספות אצל ליונס, אנלוגיות ביחזקאל; קלי, אינטרטקסטואליות וארמז,  25ל"ד 
הרעיון הוא שווריאציות ושינויי סדר מושכים את תשומת לבו של הקורא בשל שבירת הציפיות ביחס לחומר    726

, בעניין חוק זיידל(, אך לא ברור כיצד ייתכן  249אנלוגיות ביחזקאל,  המסורת המוכר לו כבר )ראו למשל ליונס,  
הגיוני   יותר  זיידל,  חוק  לגבי  ספרותית.  תכלית  לאותה  לשמש  עשויים  בשינויים  חזרה  וגם  בחזרה  דיוק  שגם 

  – שהביטוי השאול צפוי להיות מוכר ומזוהה מידית, והעיצוב הכיאסטי מרמז על "השלמה" ספרותית של המקור  
שצלע שנייה בתקבולת כיאסטית נתפשת כמשלימה את קודמתה. בכך מצביע הביטוי על התכתבות ישירה    כפי

 עם המקור ולא שימוש אגבי בצירוף דומה או התכתבות עם גרסאות דומות בטקסטים אחרים.  
 . 24-25גרסיאל, עיון בשמואל,   727
בעיצור א', ובראשם פועל אמ"ר המבטא    רצף של פעלים, שניים קוהורטטיביים, הפותחים  26גם בדברים ל"ב    728

ואף על פי כן האסוציאציה לשירת הים קלושה. ההבדל אינו נעוץ כמדומה רק בפער הכמותי בגודל הרצף,    – תכנון  
(. בהקשר זה יצוין, כי אליטרציה כשלעצמה אינה נדירה  20אלא גם ובעיקר בהקשר השונה )והשוו גם דברים ל"ב  

 (. 298-285לשרת מטרות פואטיות רבות )ראו למשל קוניג, סגנון ורטוריקה,  כל כך במקרא, והיא עשויה 
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כיצד יש להתייחס לחומר    . בעיון הנוכחירבה    תהיה חשיבות שטרם נדונה בספרות  אחת  שאלה  ל

  ה איתנ   שהוא מבסס זיקה  הובחן כבר    ךיעד נחקר, א-חלק מאנלוגיה לקטעשלעצמו כלשוני שנראה כ

יחידה סמנטית בעלת תפקיד מובהק בתוך ֶארמז  אפריורית,  .  מאתגרתזוהי סוגייה  ?  יעד אחר-לקטע

  ראיות חזקות כדי לתמוך בהעמסה כזו.   צריך ו  תהיה מּועדת פחות לשמש בתפקיד נוסף,מאומת  

גם בכשרונו  נוע דבר אינו מה  מכל מקום והוא תלוי  ככל    ,ובסגנונו של המחבר  , במגמותיולגמרי 

לשאול מרקם  לקשור את יצירתו בכמה טקסטים קודמים עשוי    שואף. הטקסטב  תםלזהו  ןניתש

ביחידות המשותפות לטקסטים להיעזר לשוני נבדל מכל אחד מהם, אך אסטרטגיה מושכת תהיה 

בניגוד למצב הרווח בֶארמזים סתם, כאן ייאלץ המחבר לפנות למרקם לשוני פחות    , אם ישנן.אלו

התכנים    תבדיקחשד לשימוש "כפול" יצריך גם  ות.  נדיר, ולהדגישו באמצעים ספרותיים כגון חזר

  מרקם לשוני המשותף לשלושה טקסטים עשוי להעיד על שותפות במוטיבים הנובעתהמובעים:  

דפוסמ סצינת  לאותה  מכוונ,  שייכות  השפעה  היא    .תללא  אחרת  הטקסטים  שאפשרות  שלושת 

זיקה  ים  קייממאורעות בחיי הבנים מ  729היסטורי אחד.- מוגשים לקורא כשלבים בתהליך תאוסופי

כגון, עונש מידה כנגד מידה, מימוש הבטחה אלוהית    –  עם אלו שאירעו בחיי האבות הגיונית שקופה  

נושא זה  לשוני דומה.  המשותפים ניכרים בשימוש במרקם  יים  תמטהוהמוטיבים    –קדומה וכדומה  

        יים בכינון ֶארמזים בכלל.תמטמקומם של מוטיבים   ייבחןכעת   .9.1.2שוב בסעיף  עלהי

   יתמטדמיון  7.1.2.3

ככ להימקרא  סיפורל  מעט  עשוי  מבחינ  ראותי  ל  ה דומה  אחר  מקראור  סיפמסוימת  במיוחד    –י 

בעשורים האחרונים הניב גם לא מעט    לארמזים בטענות המטאורי  הגידול    730לחוקר המעוניין בכך. 

יים  תמט  קוויםנגד ההסתמכות השרירותית על  כבמיוחד    ו כוונהבקורת  חצי  נסיונות מפוקפקים, ו

מרקם הלשוני,  ב  מיםבשל ההיבטים האובייקטיביים יותר הגלו  .כלליים ומעורפלים מדי  משותפים

הכרה  שקבע כי  פישביין,  731הלשוני. י על פני זה תמטאת הדמיון ה בכרהמ  בולטקשה למצוא חוקר 

העדר  יחיד בדעה שב  נואי  "מקבצים של מונחים והקשרים מקביליםבארמז צריכה להתבסס על "

"מוטיבים    גרוסמן:  טועןכך  בדומה ל  732רמז. די בתמות משותפות כדי להכשיר אֶ   לא  דמיון לשוני

 
'אטוויסטי'( משמש כאן ובהמשך לציון היחס שיוצר הטקסט בין מאורעות    – המונח 'אטוויזם' )או בצורת התואר    729

מקורו,  חייהם ומעשיהם של גיבוריו לבין מאורעות חייהם ומעשיהם של אבותיהם הקדמונים. מונח זה ביולוגי ב
. בהקשר  191-190,  31ראו למשל ניטשה, מעבר לטוב ולרוע,    –אך שימש בפילוסופיה גם במובן חופשי יותר  

 גמּול. -היסטורית של תורת-המקראי, לעתים קרובות היסוד האטוויסטי ננקט מפרספקטיבה על
 .  23, רטוריקה של חיקוי, קונטה; 132גלנדר, אומנות ורעיון,  ;פרללומניהסנדמל,  730
( התבטאו קצת בכיוון זה בעבר, אך דבריהם רחוקים  30( וזקוביץ' )שלושה וארבעה,  29גרסיאל )עיון בשמואל,    731

 (. 13מלהיות פסקניים, ונראה שאף אינם משקפים עוד את דעותיהם העכשוויות )השוו זקוביץ', מקראות, 
יין ל"פרשנות מקראית" דווקא ולא  . לענייננו עובדת התייחסותו של פישב287-289,  285פישביין, פרשנות,    732

 . 346-343; גרוסמן, גלוי ומוצפן, 254לארמז במובנו המדויק אינה רבת חשיבות. והשוו גם ברגר, רות וארמז,  
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בשל   הן  ביותר,  נפוץ  דבר  הם  לסיפורים  בחיים  משותפים  שמזמינה  האנושית  הפסיכולוגיה 

התמודדויות דומות, הן בשל ]...[ הסיפורים שיש להם לא פעם קונוונציות משותפות. ממילא, קשה  

  733. ביותר להיאחז רק בשיתוף העלילה כדי לטעון לזיקה מכוונת"

יש   הכול  734. עורריןאמנם,  דמיון    ,ככלות  של  מופלגת  להניח שמידה  היורד    י תמטסביר  וייחודי, 

פרטים, המקריות.  קיספ ת  לפרטי  מחזקת  להפקיע  המלך    כדי  בדרך  לילך  המבקש  מקום,  מכל 

של קווי דמיון  אפקט ההצטברות    מזה הלשוני.גם  י, אך לא יניח ידו  תמטהמחקרית יאחז בדמיון ה

  עם זאת,   735.וחצתעשוי לתקף ארמז גם אם כל אחת מהמקבילות אינה מלשוניים ותמות משותפות  

של    ציםמקב  736. את חשיבות מידת החוזק והייחודיות של הפרטיםלגמרי  אינו מבטל    ריבויהעצם  

  ( וכיוצ"ב  והיםאלישראל ו  ם שלירגיל  ים, שמותרגילוהכרה  דיבור    פעלי הליכה,ים )רווחפריטים  

תיאורי  ענייני יוחסין;  תמות פשוטות וכלליות )תוכחה על עבודה זרה, עושק ופריצות;    המתווים

  נפוצות מילים  שהדעת נותנת    737., ואין בהם רבותאשל המקרא  חלקו הארימלחמה(, מהווים את  

  , ביותר  חריגה  ןצפיפות הופעת  הטקסטים  בשניבתנאי שרק  תיקוף ארמז  צורך  ל  ותקבילתהיינה  

כך למשל, בארמז לשירת הים בירמיהו      738בדרך השימוש בהן.גם  יש דמיון  ש או    שהן מגוונות ביותר 

ים על פועל אמירה במשמעות של  טקסטבשני ה  נתדומה נשעההאליטרציה  )שנזכר לעיל(    10-7מ"ו  

הפסוק בראש  העומד  עצמי,  עידוד  או  זו    .תכנון  הטריוויאליייחודיות  מן  את  חורגת  ומעוררת   ,

 739. הקורא לקישור

במידת    התלוי   את עוצמת האסוציאציה בין הפריטים   העריךיכולת לי?  תמט כיצד ניתן לאמוד דמיון  

הת   של  והשכיחות  של  הספציפיות  ומוכרותו  בחשיבותו  תרבותיים    היעד-קטעמה,  ובמשתנים 

לחוקר במלואם  זמינים  תמיד  שאינם  נוספים  פק  תסלה  מוטב אולי  לפיכך,    740. והיסטוריים 

הת  ב של  היחסית  וייחודיותה  חזקות  ציוסוציאאבמה    במקרא   בקיאיםלבעניינה  משותפות  הת 

ינּו גם  בעת ובעונה אחת  את הקורא    כאשר האסוציאציה מפנה  מסתבכת  קריטריון. החלת הבימ 

 
 . 344-345, גלוי ומוצפן, גרוסמן 733
 . 96-110; לאונרד, זיהוי, 11, קורא  נביא  זומר,ראו  734
ואילך( מחיל עקרון זה על ראיות אחדות בפרשת בלעם;    107; פריש )חשיבות,  89גייל, יחזקאל ושיר משה,    735

 ואילך על ארמזים לירמיהו אצל ישעיהו השני.     35זומר, נביא קורא,  
 . 253-255ברגר, רות וארמז,  736
 . 343השוו למשל גרוסמן, גלוי ומוצפן,  737
 ( בהשוואת קרב מכמש לסיפורי גדעון. 94-95ואילך, ובמיוחד   93שמואל,  ראו למשל דיונו של גרסיאל )עיון ב 738
. לטענת בזק, לא ברור מדוע יש לציין את  6דוגמא פחות מובהקת עולה בנקיטת המילה "בשדה" בשמ"ב י"ד   739

מקום המאורע של הרצח, אך הדבר מתבהר לאור ניסיון אפשרי של המחבר לרמז למעשה קין והבל )ראו בזק,  
 (.       167 –, ולעיקר העניין  170-166ת, מקבילו

( מטעים את הצורך בהתחשבות עקבית בסוגי דמיון מדויקים )כמו מידת  222-225נובל )עשו תמר ויוסף,    740

דומה,   טענה  טוען  הוא  בעניין אחר  רלוונטי.  הדמיון המדובר  דמויות( בעת טענה שסוג  בין  קרבה משפחתית 
הדמויות רחב ורכב ראיה לשם תמיכה באנלוגיה, בהעדר ידע ברור כי הקורא  בעקבות אמרטון: אין לראות בשמות  

 העברי היה צפוי לתפסם כדומים די הצורך בהגייה. 
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דפוס ספרותית,  -מעיצוב לפי אותה סצינת  עו נבעשוי ל י  תמט דמיון    כאמור,  .יםמקרא אחר  לקטעי

  ן אבני בניין עלילתיותים על אות נשענקטעים נוספים ה  םקיו  741בלא תלות ישירה בין הטקסטים. גם  

של  רמזית מובהקת  ות אֶ תבסססיפור עשוי להיווצר גם כתוצאה מה-דפוס אבל    ,לעורר חשד  ךצרי

 כמה טקסטים מאוחרים על אבטיפוס קדום, ידוע ורב משקל, לעתים תוך זיקה פנימית נוספת.  

סיפורי    – אסתר לבין מקור השראתם הגדול  מגלת  דוגמא ידועה היא מערך היחסים בין ספר דניאל ו

דפוס כסיפור אחר, אף עומד תחת השפעתו  -כן אין מניעה שסיפור שנטבע לפי אותה סצינת   742יוסף. 

להישען על קווי    חוייב ת רמז מכוון  הכרעה כי מדובר בכל זאת באֶ ה,  עת ספקיוצע כי ב הישירה.  

חשיבות  -הדבר יהיה הרה. בדפוס-, לצד אלו החשודים כיצוקיםייחודיים ומשכנעיםנוספים, דמיון  

 . פרשת בלעםב  רמזיםסבך האֶ  רימתפב

ר  תּוי משותף יתמט מוטיב    זהה י. מטבע הדברים, חוקר המתמט גבולות הדמיון הל  נוגע אחר   שיקול

פשוטים  . בהקשר זה ראוי לבחון אילו מפרטי ההשוואה  אחר נקודות דמיון משותפות גם בפרטים

מפרטי  אילו    ומנגד,  ;הארמזמסתמנת כלשהי של  תכלית    שרתיםמ  אףשוואה ולהמהותיים  ומידיים,  

שוליים.    כללייםההשוואה   ברגר, האו  כך למשל  אינה תמיד קלה.  זו  ברוא משימה  א'  ה    19רות 

יֶהם" ְכָנה ְשת  ל  ת  יֶהם י ְחָדול" ארמז  "  ו  י ְלכּו ְשנ  ( מציין כי בשני המקרים "אדם  8;  6)בראשית כ"ב    "ו 

בניגוד    743. צעיר, המציג נאמנות יוצאת דופן, הולך בעקבות דמות הורה מזדקן אל גורל לא ידוע"

  כווןהוא ניסוח כללי, החומק במ, האיפיון "גורל לא ידוע"  שהוא משרטט  לשאר פרטי ההשוואה

ה ומטרת  מובהקמההבדלים  היעד  בין  ומטרת ההליכה של  ים  היעד  לבין  ורות  נעמי  ההליכה של 

חוסר הוודאות האופף את גורלן  אפשר להתלבט באיזו מידה  במקרה מסוים זה,    אברהם ויצחק. 

אולי כבר  זהות הקרבן  לגבי   דֹוהשוואה למצבו המנטלי של יצחק, שחשָ אכן מצדיק של שתי הנשים  

גם   744בין מגילת אסתר לירידת אברהם למצרים.זקוביץ'  של  אנלוגיה  ב  תימצא  תאחר  דוגמאניעור.  

להסתיר זהותן )בראשית י"ב    תוֹואסתר ושרה מצֻּ   –יים נאים, ולצדם חספוס  תמט כאן מוטיבים  

ָּמּה  "את    –אברהם, ואילו אסתר  עם    טיב יחסיה  , כשבפועל שרה מסתירה את(20;  10; אסתר ב'  13 ע 

ְדָתּה  ְוֶאת   קוראאת ה  ים מניע, והם  םחזקים דיָ הדמיון בין הסיפורים  קווי  גם במקרה זה,  .  "מֹול 

 
 .     ואילך  233, 220, ויוסף תמר עשו, נובל; גן, דפוס;  50-52; גן, דוד,  47-62אלטר, אמנות,   741
; סיגל, חלומות וחידות,  12-14חכם, אסתר,    ראו למשל רוזנטל, יוסף אסתר ודניאל; גן, אסתר באספקלריא;  742

ועיינו שם(. לאור ההתפתחויות    – )אמנם, גישתה סינכרונית טהורה    16-15; פיואל, קריאה,  63;  51-48;  9-7
בחקר התורה בשנים האחרונות, אפשר שקדימות סיפור יוסף למגילת אסתר אינה מקובלת כהכרחית על הכול.  

 מכל מקום, לא אּותר מחקר הטוען שסיפור יוסף אינו מקור ההשראה למגילה.  . 221-219ראו למשל קים, יוסף,  
 . 255ברגר, רות וארמז,  743
 . 65-67זקוביץ', מקראות,   744
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, ואולם לעתים  745פרי מקרה.   –או באנלוגיה כולה    –במוטיב  שיראה    תחתההבדל,    פשר לתהות על  

  746לטענות רעועות. עלולים לספק מחסה יים  תמטים של תוואי דמיון עמומ גבולותיהם ה

חוסר הסבירות של מערך    תקף את. נובל  נוגע לצורך בעקביות  בהשוואה בין דמויות   נוסף  מוקש

לכמה דמויות אחרות בטקסט אחר,    ,במקומות שונים בטקסט  , אנלוגי שבו כמה דמויות מקבילות

עשוי  שיקול ספרותי  לעתים  כי    המחיש גרוסמן   במחקרו על אסתר מנגד,    747. מספקת  ללא סדירות 

הדמויות  -בצימודי  , היוצרת ערבובייה מכוונתאנלוגיה "דינמית"את המחבר בכל זאת לנקוט    יענלה

סיפור דוד, אביגיל   בין  מסועפים אינטרטקסטואליים הבידל וברגר הראו כי הקשרים ה 748.בארמז

יסוד לטענה שהארמז הספרותי במקרא  ונבל  לבין קורות יעקב מחד, ומגילת רות מאידך, מקימים  

, שגם  הדמויות-צימודי ב  יותרשינויים מתונים    ובהםסטנדרטיים  לכלול מערכים אנלוגיים  אף  עשוי  

המתחלפת    בין שאול לגדעוןה  אנלוגי  –דוגמא נוספת הציג בזק    749.ים ספרותיים מובהקיםטעמ להם  

בין  על ההשוואה  זקוביץ'  כן כתב    אביו;מפעלי  בבחינת בן הממשיך את    –בהשוואת יונתן לגדעון  

הבאים להחריב את סדום,  מלאכים  נאום הל  נאומה  רחב ללוט בסיפור סדום, המתחלפת בהשוואת

   750. להדגיש את אצילותה כנראה כדי

 סדר ההופעה 7.1.2.4

  – לשוניות או תמטיות    – מקבילות  הש תלות טקסטואלית הוא הופעת  וש ילאאפשרי    תומך  גורם

טען כי במקרים אחדים, כגון בהשוואה בין תהלים  לאונרד  751בסדר הופעה דומה בשני הטקסטים. 

א', מידת הדמיון הלשוני ה בין תהלים ק"ד לבראשית  ובהשוואה  י"א  לבמדבר  אינה  י  תמטע"ח 

של המוטיבים הקיימים  סדר הופעה דומה ביותר  בצירוף    ךמספקת כשלעצמה כדי לבסס אנלוגיה, א

 
( שבסיפור אמנון ותמר  114-117. דוגמא נוספת מעין זו היא טענת אלטר )עולם,  1לעניין זה, השוו אסתר ח'   745

ובסיפור יוסף ואשת פוטיפר התוקף )אמנון, אשת פוטיפר( לאקוני והמותקף מרבה לדבר. כשלעצמו, זהו מוטיב  
פעול, לא לדבר. לא ברור אפוא אם  כללי מדי, הניתן להסבר ספרותי חליפי ופשוט: מטבעו של האחוז תשוקה ל

יש להתחשב ב"מוטיב" משותף זה, אפילו נוכח קווי דמיון נוספים בין הסיפורים. באופן עקרוני, ראוי לציין כי שום  
העיצוב  -סיפור צרכי  שכן  המקבילים,  התמטיים  מאפייניו  בפרטי  למקורו  זהה  להיות  תמיד  יכול  אינו  בבואה 

 ת המחבר לשנות מתוואי ההקבלה.   הספרותי האחרים עשויים לאלץ א
, הקובעים שניהם ש"טוב להיות מת  15-16וז'    6-10; ו'  3-19לאיוב ג'    2-3, ההשוואה בין קהלת ד'  למשל  746

קביעה ברוח זו עשויה להוות מוטיב   –( מסופקת 97-96מחי, ומוטב מכל לא להיוולד כלל" )קרוגר, קהלת ואיוב,  
 חד לאור העדר דמיון לשוני ופיזורם של רכיבי המוטיב לאורך פרקי איוב.    תלוי בפי דמות פסימית, במיו-בלתי

 .  226-227נובל, עשו תמר ויוסף,  747
 ואילך.    395גרוסמן, אנלוגיות דינמיות,  748
( כי  122-130(. קצת בדומה טען בזק )מקבילות,  253-264ראו בידל )מוטיבים(, ברגר )רות וארמז, במיוחד    749

דמותו של עשו דווקא. דעותיהם  -בסיפור נבל הכרמלי דוד מושווה ליעקב, ואילו במפגש עם אביגיל הוא הופך בן
מ"ל. התייחסות מתודית חשובה  של השלושה חלוקות בהבנת משמעותו המדויקת של הארמז לקורות יעקב, ואכ

( לבקרתו של נובל מתקפת את דברי המבקר כסייג שיש לתת עליו את  13ה"ש    260של ברגר )רות וארמז,  
הדעת, אך שוללת מהם מעמד קטגורי: לדעת ברגר, חילופי צימודים בארמז הם תופעה אפשרית, אך יש לבסס  

    את קיומם במקרה נתון באמצעות ראיות משכנעות ביותר. 
. גרוסמן עצמו טוען  366-368וראו עוד דבריו שם,   – 364-365דוגמאות אלו הוצגו אצל גרוסמן, גלוי ומוצפן,  750

 (.  135-131כי באנלוגיה בין סיפור קין והבל לסיפור גן עדן מקביל קין לנחש, לאדם ולחווה גם יחד )בראשית,  
 . 145למשל גרינשטיין, איוב,  751
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אינו נדרש לעניינו  אף  , והדבר  מוקדם מלהעריך עמדה זו באופן נחרץ  752. מתקבל בסיס ראיות מוצק

לקיום ארמז,    ראיה  להוות  עשוימות בעלילה  סדר הופעה דומה של ת  כי    ,יוצע  .של המחקר הנוכחי

מיקום ביצירה עשוי אף הוא להיות בעל משמעות.    –קרוב  בעניין    איננו הכרחי או מספיק.בוודאי  אך  

( "אוי לגויים הקמים על עמי, ה' צבאות יפקד עליהם ביום המשפט  17כך, חתימת ספר יהודית )ט"ז  

ובכו ברעתם עד עולם" מזכירה את חתימת ספר ישעיהו, ואין ספק   ותולעה בעצמותם  לתת אש 

      753את הסבירות לארמז מכוון.  שעצם המיקום המשותף במשפט הסיום של היצירות מחזק

 אינטראקציה פרשנית  7.1.2.5

היחס הרעיוני כלפי הטקסט הנרמז )ניגוד  של  שקיפות  ב  ארמז יימצא  םפישביין הציע כי אישוש לקיו 

עם    שיחיש הרואים בסימנים לפירוש מחדש, תגובה או    754פולמוסי, הזמנה להשוואת דמויות וכו'(. 

זו הולמת את דברי קלי, המניח כי סופר    755הטקסט המרומז ראיה חשובה ואף הכרחית.  עמדה 

מקראי היוצר ֶארמז ישתדל לסמן ולהבליט זאת לקוראו, לבל יחמיץ את כוונתו. תאורטית, הנחה  

ה משמעות, אלאציטוטים או ווריאציות מכוונות  שילוב  .  מדיזו אופטימית   פרי    לא חייב להיות ֲהר 

קצרות, רגעיות; קשה להניח שמחבר    ן ה מטבעאלו תהיינכזוטות    ברם,  756שעשוע ספרותי גרידא. 

, או שיותירּה סתומה ונתונה לגחמות  וחסרת פשר  תיטרח בעיצוב אנלוגיה ארוכה, מפותחמקראי  

גם אם התכוון    –  לא כל ארמז הוא מפותח, ולא כל מחבר מצליח במשימתוש  מותר להניח.  הקורא

סימנים לאינטראקציה  "  אמץ את הרעיון של סביר ללשקף ברור את פשר הארמז לקורא. לפיכך,  

    פישביין. כדעת – חזקהלא כקריטריון הכרחי להכרה בֶארמז, אלא כראיה    "היעד קטעעם 

 גורמים תומכים נוספים 7.1.2.6

,  רמזיםבו כבר א  וטקסט שנתגל   .הצטברותשל  עקיף  אפקט  גם  ברגר  ע  י הצ  רמזלקיום א   הכראי

נטייתו של המחבר להיעזר באמצעי  כבר  הודגמה  שהרי    –  חדשאפשרי    רמז א  עוד סביר לייחס לו  

. במיוחד הדברים אמורים, כאשר הארמז החדש משרת תכלית המשותפת גם לארמזים  ספרותי זה

 
 . 97-110עדינות,   לאונרד, זיהוי אנלוגיות 752
( הרואה חשיבות  508בנספח. מקרה שונה מציג קים )יונה אינטרטקסטואלי,    23חכם, ישעיהו )כרך שני(,    753

מופיע   כזה  וריאנט  נחום  ובספר  הספר,  סוף  לקראת  הרחמים  מידות  של  וריאנט  ממוקם  יונה  שבספר  בכך 
 היצירות.  ש נחום בא מיד לאחר יונה, ובכך מתחזק הקישור בין" בהתחלה. בתה

 .  228-229; שולץ, ציטוט, 244פישביין, פרשנות, וראו גם לאונרד, קריטריונים,  754
   . 11 ,קורא נביא ; זומר,371כך למשל טימייר, גאוגרפיה,  755
מניע אפשרי לשאילות מודעות שצויין בהקשר של משוררים והיסטוריונים רומים הוא הרצון לעורר הערצה על    756

. הדברים  62יכולות גבוהות לשלב דברים קודמים בנוכחיים באורח חלק ומרשים )קונטה, רטוריקה של חיקוי,  
כתיבה והעריכה המקראיות, שהיו  (. טענה זו נראית פחות רלוונטית למלאכת ה27מובאים אצל אש, הדגל הלבן,  

שמא ייאמר,    – אנונימיות. אש )הדגל הלבן( שוטח כמה וכמה עדויות מעניינות לשאילות    – לפחות בחלקן הארי    –
פרי 'קנאת סופרים' בכתביהם של היסטוריונים ומשוררים רומיים. מקרה נפוץ ומעורר מחשבה אחר   –חיקויים  

ציטוטים אקדמיים קצרצרים. דומה   בידי מלומד אחד  הוא  רעיון  קולעים של  בניסוחים  יכיר כארמז  לא  כי איש 
 במאמר של מלומד אחר.           –עם או בלי הפנייה מסודרת   –המופיעים מאוחר יותר 
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בטקסט שזוהו  איכותית    אמנם,  757. אחרים  קצרה,  אחת  ובעונה  בעת  שהיא  ספרותית  יצירה 

, שהרי כל  המתבססים על מקבילות רבותמספר מוגבל של ארמזים  להציג  כנראה    תוכלומלוטשת  

עם זאת,    .אילוצים ספרותיים, ואלו צפויים להכביד על עיצוב היצירהארמז שכזה מטיל על המחבר  

וחופפים,  -כוונת  עקרוניתלשלול  הצדקה    אין שונים  הקשרים  בכמה  של  רק  מכוון  הנחה  מתוך 

המחבר של  היוצר  כוחו  הגבולות  של  חוזקן  יהיה  הקובע  שהקריטריון  נותנת  הדעת  ראיות  . 

 . בפני עצמובכל אחד מההקשרים הנדונים  מכוון -תכוונקיום מצביעות על הטקסטואליות ה

ירמיהו  ל ,  2-1מרמז לישעיהו כ"ח    11-1ישעיהו מ'  כי    זומרהוא טענת    לעקרונות אלומקרה מבחן  

ולדברו החוזר    15-14"ואולי גם לישעיהו ו', לשמות ל"ב    12-2, ליחזקאל כ"א  15ל"א  ו  18-16ט"ז  

במפורש על נטייתו הכללית של ישעיהו השני  זומר  בטענותיו אלו נסמך    758. של איכה 'אין לה מנחם'"

זאת,   עם  בספרו.  משכנע  באורח  מוכיח  הוא  שאותה  לֶארמזים,  מלהידרש  ארמזים  האחדים 

מוטיב    רק ים  נבנ  כאן   המוצעים  כלליתמטעל  זניח  או  י  לשוני  אפקט  בצירוף    ,דמיון  של  כוחו 

  ההצטברות; לא בטוח שדי בכך.

של  סביר ש חשיבותו  והחותָ   קטעמידת  סבירותּה היעד  את  מגדילים  במסורת  אחריו  שהותיר    ם 

ליציאת מצרים    ות הרבהמקראיות    תייחסויות של הטענה לארמז אליו. כך, לדוגמא, הההאפריורית  

בטקסט  שיימצאו שבשמות פור לסי דמיון   העמוקה בתודעה העברית. נקודות תֹויעּועל נִט  ות מצביע

  – אמורות אפוא להתקבל ביתר קלות ביחס לראיות בעלות כוח הסברי דומה, המבססות  מסוים  

נקודה זו מתבהרת ביתר    759. , או לדמותו של געל בן עבדארמז למעשה יצחק ואבימלך בגרר  –למשל  

, בהנחה שמידות הרחמים  כך  י כללי בין מושאי ארמז אפשריים מתחרים.תמט כשקיים דמיון  שאת  

ד'   ל"ד    2ביונה  לשמות  מתייחסות  שהן  אפריורי  יותר  סביר  מכוון,  ארמז  מאשר    7-6מכוננות 

 . עיבודים מובהקים של התמה המקורית  – 20-18או למיכה ז'   8, לתהלים קמ"ה 15לתהלים פ"ו 

 קביעת כיוון ההשפעה  7.1.3

איזה מקטעי הטקסט השפיע על רעהו ואיזה    הבין, נותר לבמידה מספקת  שש קיומו של ארמזמשאּו

זו  760הושפע.  ארמז,  דונה  נ  סוגיה  לזיהוי  הקריטריונים  משאלת  הבחינו   ולםאבנפרד    חוקרים 

"ייתכנות" לאמצעי וידוא אוטומטי  הכך למשל, בנדון זה הופך קריטריון  .  קריטיות  נקודות השקהב

 
 . 255ברגר, רות וארמז,  757
קורא,    758 נביא  מקראיים    .165-166זומר,  שטקסטים  מעניינת,  קביעה  להדגים  נועדה  סומר  הצעת  כי  יּוער 

 נים בכבדות על ארמזים נוטים לתווך זאת לקורא כבר בפתיחה כדי להגביר את עירנותו לתופעה. הנשע
לעניין ייצוגי יציאת מצרים במקרא ראו למשל ראסל, ייצוגי מצרים; זקוביץ', והגדת; דאובה, דפוס יציאת מצרים.    759

. וראו גם פישביין,  13-1איוב ג'  או    26-23, ירמיהו ד'  5דוגמא נוספת תהיה ארמז לבראשית א' כבישעיהו מ"ב  
 . 324, 321פרשנות, 

 , זכה לעדנה מחודשת במאה הנוכחית.    2-3הנושא, שהועלה בקווים כלליים כבר אצל סנדמל, פרללומניה,   760
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של    כאשר ה קדמותו  וידועה  טיםטקסאחד  ניכרת  למשנהו  על  בהכרח  הקדום    :ביחס  השפיע 

הטקסטים  - קביעת זמנם של קטעי   על סמךה קרובה מבקשת לאבחן כיוון השפעה  שיט  761המאוחר. 

, באמצעים נהוגים של בחינת  )כגון, עבור מקבילות בין אסתר ודניאל(  גם במקרים פחות מובהקים

הסוציו  לרקע  עקיפות  עדויות  ושאר  הכתיבה  היסטורי-הלשון  הגישה  ב  יסרוןח  .של  הוא  זו  דרך 

כלי    762. מסופקותעל השערות היסטוריות    תבסס ה להלולעו   היא תדיר מוגבלתש  , היסקהעקיפה ל 

של טקסט אחד כלפי האחר. יחס של    מובהקתאינטראקציה פרשנית    כשניכרת  קייםחלופי  עזר  

  , הטקסט האחד על רקע השני דווקאות בעת קריאת  בהירבהמצטייר    (הנגדה  או  פולמוסתגובה )כגון  

העשוי    ףאפשרי נוס  ןסימ  763כיוון השפעה זה.   הכרעה בזכותולא להפך, עשוי להוות בסיס מספק ל

פֶנה  לאפיין שיוצר החומר המקביל בתוך רצף הטקסט לעומת הבנייה    חספוס או ייתורהוא    טקסט מ 

"מחבר מוכשר עשוי    כן ש  ,יש להיזהר מלהכריע על פי סימן יחידי מעין זה  764. קטע היעדקולחת של  

שימוש מקראי   חריגה מדפוס  להעדיף  להפריע למהלכו,  בחוט הסיפור מבלי  חיצוני  חומר  לשלב 

 765. להסוות שימוש במקור קדום יותר"  פילואו א  אלעיל -תהגיוני  ה שאינ  תפניתעלילה  שלב בשגור, ל

  פֶנהטקסט המלעתים ייתור בוטה ונטול פשר עשוי לשכנע כי ב    766לבחון כל מקרה לגופו.   מוטב אם כן

  767בטקסט האחר טבעי ומתבקש.  במיוחד כשהניסוח המקביל ,עסקינן

 
( כותב שההחלטה אם דברי הימים הושפע מספר שמואל או להפך מחייבת בדיקה של  2סנדמל )פרללומניה,   761

לוודא   יוצאת  אלא  המחקריות,  היסוד  הנחות  את  מאליו  כמובן  מקבלת  שאינה  בריאה,  גישה  זוהי  הטקסטים. 
. במקרים מסוימים  מחקר מסוים וָתחּום יחסית אכן עולים בקנה אחד עם הפרדיגמה השלטת-שהממצאים בנושא

יחסים היסטוריים בין טקסטים עשויים להיות כה מובהקים, שצעדי ביטחון מעין אלו יהיו כנראה מופרזים. למותר  
דמויות   זמנן ההיסטורי של  בין  קישור  על  ולא  העניינית,  בדיקתם  על  צריכה לסמוך  לציין שהשוואת החומרים 

דעת החוקר בעניינים כגון היחס בין נביא ליצירה הקרויה  ותהא אשר תהא   – המתוארות בהם לבין זמן הכתיבה 
 .  12-11; לוריא, עיונים בתרי עשר, 131-130על שמו. בנושא זה ראו למשל ויסמן, עמוס וירמיהו, 

. עניינה של המחברת בחקר הברית החדשה אולם דבריה, כהודאתה היא,  261מאיירס, סבירות שאילה,    762

 מיושמות בחקר המקרא.  תקפים עוד ביתר שאת לשיטות ה
עצמם בבירור קודם  -טען שקיומה וטיבה של אינטראקציה כזו תלויים הם(  53-56)שאלת הקטגוריה,  אלסינגר    763

השוו גם קילחור,   ות. חדין טענתו להיד  –ואלו רבים   –  של כיוון ההשפעה, אך דומה כי לפחות במקרים מובהקים
הגלום בטיב הזיקה הספרותית. אמנם, משאב זה מחייב שימוש  , המציין בצדק את הפוטנציאל  4כיוון ההשפעה, 

   זהיר במיוחד: יש להשתדל לברר האם אין פענוח חלופי מתבקש ופשוט בה במידה הקיים בכיוון ההשפעה ההפוך.
ֹדת כך למשל מוזר מיקומו של "   764 ַילְׁ ִהי  אחרי ", שהרי לכאורה היה צפוי להופיע  21" בשמות א'  ַוֵייֶטב ֱאֹלִהים ַלמְׁ ַויְׁ

ֹדת ֶאת  ִכי ַילְׁ אּו ַהמְׁ (, שבצדק זיהה בשמות א' ארמז לבראשית י"ב  21-20(. זקוביץ' )מקראות,  21" )ָהֱאֹלִהים  ָירְׁ
ַמַען ִייַטב, סבר כי דיבור זה בא להדק את הקשר באמצעות יצירת זיקה ל"20-10 ָרם ֵהיִטיב  ]...[    ִלי ַבֲעבּוֵרְך  לְׁ ַאבְׁ ּולְׁ

(. לדעת זקוביץ' זו תוספת מאוחרת שנתחבה במקום השגוי, אך אפשר שמיקומה  16;  13בראשית י"ב  " )ַבֲעבּוָרּה 
, הפותח בהטבה ונמשך בריבוי.  16לפני עניין הריבוי מכוון. הוא יוצר הלימה מבנית של הפסוק לבראשית י"ב  

וסימון,   )אינטרטקסט  הלביג  דברי  לשמש  65-64חשובים  בהחלט  עשויה  חספוס  שיצירת  ביד  (  מכוון  מכשיר 
 פורת(.  - מחברים כדי לסייע לקורא להבחין בֶארמז )'סמן' במונחיה של בן

 . 262-263מאיירס, סבירות שאילה,  765
( מציין שבספר בראשית שרי המלך קרויים סריסים בסיפורי יוסף  149כך לדוגמא, גן )אסתר באספקלריא,    766

האם הדבר מקנה עדיפות לרעיון שמגלת אסתר היא  בלבד. במגלת אסתר, שרי המלך קרויים ברגיל סריסים.  
 קטע היעד? כהבחנה ראשונית ומותנה, התשובה חיובית, אך בחינה מלאה של הראיות פוסלת אפשרות זו.  

ֹעק עֹוד ֶאל  ֶיש  ּוַמה אומר מפיבשת: "   29כך למשל בשמ"ב י"ט    767 ִלזְׁ ָדָקה וְׁ ". אם מקבלים את טענת  ַהֶּמֶלְך  ִלי עֹוד צְׁ

ָדִוד ַעל"  15(, המשווה כתוב זה לשמ"ב ח'  75עיון בשמואל,  גרסיאל ) ֹלְך  ָפט    ָכל  ַוִימְׁ ָדִוד ֹעֶשה ִמשְׁ ִהי  ַויְׁ ָרֵאל  ִישְׁ
ָדָקה ָכל   ּוצְׁ ", בולטת תרומתם של התחביר המוזר ואי הבהירות העניינית שב"צדקה ולזעוק" לחיזוק תפישתו  ַעּמֹו   לְׁ

 של כתוב זה כמשני לתיאור מלכות דוד.  
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כי   טען  פניםפישביין  ב-פרשנות  ניכרת  להיות  צפויה  מחדש  מקראית  המילים  ארגון  מרקם  של 

"ארגון מחדש"    דא עקא:  768היעד.   קטעביחס ל  פֶנה בטקסט המוהתמרה של חומרי העלילה  ובגיוון  

שאם לא כן, איך ייוודע איזה טקסט "מארגן מחדש" ובאיזה   –מצריך קנה מידה חיצוני להשוואה 

 אפשר שישקלי מציג זאת כקושייה חמורה, אך    769? "מקוריותפקוד הנושאים הוא "מרקם המילים  

  טקסט אחד - קטעמופיע בש  למשל, כאשר מטבע לשון או צירוף מילים נפוץבהיבט הלשוני  עצה.  

הקטע המכיל את  בזהירות את ההנחה ש   העדיףיש לטקסט מקביל,  - בקטעמסוים    בשינוימופיע  

בהיבט התמטי, הדעת נותנת להקדים מוטיבים טיפולוגיים    .הטקסט המפֶנה  הווריאנט המיוחד הוא

  770ניכר יחס מובהק של פולמוס או היתלות.   שלאכגם  –ר ווריאציות וגיוונים על הנושא ולאח  

של כל אחד מהקטעים המקבילים, ביחס לתוואיה    מידת הטיפוסיות  עשוי להיות נייר לקמוס נוסף  

  של אחד   תּוהסגנוניים, הלקסיקליים והתמטיים של חטיבת הטקסט הרחבה שבה הוא כלול. חריג

 771חומר חיצוני.  סגל לע או  יהטמ ל  שמקורם ברצוןספרותיים  אילוצים  עשויה להצביע על    הקטעים 

המשתתפות בכינון    המילים המקבילותשל    ןתדירותכך, לדוגמא, ניתן לבדוק באופן שיטתי את  

שלוש  -שתייםל, למשל,  לאורך שתי היצירות. אם יימצא כי אחת היצירות נוטה להזדקק  הארמז

, ולא  הפנֶ הטקסט המ  היא היא  להניח שיותר  רעותה, יהיה סביר  מהרבה יותר    ותהמקביל  יםמיל מה

  יותר  גדולהנטייה  ניכרת  אחד    טקסט-בקטעאם    שימוש בארמזים.בנטייה ל  הוא הדין  .היעד-קטע

; אם טקסט אחד מהווה  מפֶנה, סביר להניח שהוא הטקסט הכאמצעי ספרותי  רמזיםשימוש באל

מקרים    .מהווה מושא לארמז  ידועים במקרא, סביר שגם במקרה נדון זה הוא  זיםמושא לכמה ארמֶ 

לאף  כאלו   מידה    ספקעשויים  מסוים  תנייניאמת  פֶנה  מ  מטקסט  הנשלחים  ארמזים  שהרי  ת, 

של   –או לפחות ניתנות ליישוב זו עם זו    – דומות  דרכי אינטראקציה פרשנית  אמורים להתאפיין ב

מגמה המנחה  ה לזהָ הרמז כבעל מגמה פרשנית אֶ  להביןאפשרות סבירה לפיכך,  קטעי היעד שלהם.

פֶנה גם לעניין ארמז   ארמזים אחרים באותו טקסט תגביר מאוד את הביטחון בהיותו הטקסט המ 

, קושי ליישב בין ההבנה הפרשנית העולה מארמז נתון לבין מגמותיהם המפוענחות של  מנגד.  זה

 
 . הוא מחיל קביעתו זו בתחום המכונה בפיו "פרשנות אגדית" בלבד. 285פישביין, פרשנות,  768
( דן בסוגיה זו בהקשר של קביעת מסלול השאילה של מוטיב מידות הרחמים  814-815קלי )כיוון ההשפעה,    769

ה מעין זה אינו נפוץ  בין יונה ויואל, ובעניינו מספק המופע המקורי בשמות אמת מידה מוצקה. למרבה הצער, מקר 
 טקסט מקבילים בלבד. -לעתים קרובות עוסק החוקר בשני קטעי  –במיוחד 

הציע קופר שיטה דומה, אם כללית יותר, ביחס למקבילות בנביאים. הצעתו הייתה    19- בראשית המאה ה  770

יותר, בסיטואציה    מקור, ולזהות יישומים פרטניים-לזהות ניסוח עקרוני וכללי של מוטיבים אסכטולוגיים עם טקסט
( צודק כי לא בכל מקרה גישה זו עשויה להועיל. מסקנותיה עשויות  22קונקרטית, עם טקסט משני. שולץ )ציטוט,  

לסתור ראיות אחרות בדבר כיוון ההשפעה; לעתים שני הניסוחים יהיו פרטניים או כלליים. כן אין בה כדי לחרוץ  
 זו עשויה לתרום לגיבוש בסיס ראיות.      דין. מכל מקום, בתור כלל אצבע נראה שגישה 

: "אחת השיטות לקבוע, מי לקח ממי, היא לבחון את התאמת הדברים למקומם  22מעין זה כתב חכם, איוב,  771

לפי עניינם וסגנונם. שאם בספר אחד הדברים מתאימים יפה ]...[, ובספר השני יש בהם דוחק קצת, הדעת נותנת,  
 צה להשתמש בלשון שמצא בספר האחר".  שהמחבר נכנס לדוחק משום שר 
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כי לעניין ארמז זה הטקסט מהווה דווקא קטע יעד.  ים אחרים באותו טקסט עשויה להעיד  ארמז

עשוי להיות מצודד עבור מחברי טקסטים שונים, מאותה סיבה  יעד "פופולרי"  - , קטעמן העבר השני

           כאן הדבר רחוק מלהיות מוכרח. מנם,אעצמה; סמנטית -פרשנית

הללו   צירוף    נתון במקרה    מתגלהגם אם אחת מדרכי האומדן  רלוונטית,  לא  או  כבלתי מספקת 

        להערכת כיוון ההשפעה.   איתןחנים כולם אמור להקנות לחוקר בסיס הבְ 

 קביעת משמעות הארמז 7.1.4

להבנת חיבור    אמצעיכודאי חשובות לחוקר  וו   ,ותרתקמ  הן של ארמז נתון    הבלטה דרכי העיצוב וה 

עיקר  .הטקסט זאת,  ארמז  המיועדת  הבנת תרומתו  ל  לרוב   נתון  העניין המחקרי   עם  לעיצוב  של 

. דברכמעט  לא נכתב  פענוח המשמעות  ל  הדרכים  משמעות הטקסט. מפתיע אפוא כי דווקא בעניין

  מסתפקים אלא, בעניין פורמליים קריטריונים של בהצגה צורך חשים  אינם מקרא חוקרי  כי נראה

  כקריטריון  ציעה  בזקהאנלוגיה.    רכיבי   במרב   הנעזרת,  האפשר  ככל  סבירה   פרשנות  של   בהצגה

  של  מדוקדק מניתוח  העולה  המגמה  לבין  המוצעת   המשמעות  בין  הלימהאת מידת ה   בדיעבדתיקוף  

הדעת,    772הסיפור.  על  מתקבלת  מאודאך  הצעתו  כללית  שהיא  להודות  בלתי    יש  תהא  ולעתים 

רעיון או    םבאמצעות  להביעעשוי  רובד נסתר של הכתוב, ובעל היצירה    יםמהוו  ים . ארמזמספקת

כך, עומדת בתוקפּה ההבחנה שמסר שקשה לחלץ מתוך היצירה עצמה.   משמעות הארמז  אפילו 

 יכולה לעמוד בסתירה ברורה למשמעות יציבה העולה מניתוח הטקסט.    אינה

משמעות מוצע. אלו נסיבתיים למדי, ובוודאי שאין  -ביאורתמוך בשני כללי אצבע נוספים עשויים ל

אך   להכריע,  כדי  ראיותבהם  של  כולל  מערך  בתוך  תפקיד  למלא  עשויים  הוא  הם  ראשון  כלל   .

נכוש שפירוש  יותר  סביר  יאפריורי,  הרווחות  ן  השימוש  ממטרות  אחת  את  ארמזים  של  דגים 

חוקרים רבים עמדו על השימוש  בהקשר הזה, כפי שהוזכר לעיל,    במקרא.  ספרותית  הסוגאותה  ב

 : , במיוחד באמצעות הנגדההמקראי סיפורהנרחב שעשו מחברים בארמז לצורך הארת הדמויות ב 

בעיקר בשיפוט הדמויות. העימות בין  המודעות לסיפורי הבבואה עשויה לשרת את הקורא  

גיבורו של סיפור המקור לגיבורו של סיפור הבבואה מציב אותם זה מול זה על שתי כפות  

מן   מעלה.  עולה  כף  ואיזו  מטה  נוטה  כף  איזו  ולראות  להתבונן  חייב  והקורא  מאזניים, 

פי  -עלהמפורסמות הוא, כי המספר המקראי מניח לקוראיו לשפוט את הדמויות ביצירתו  

ומעשיהן. רק לעתים רחוקות ייתן ביד הקורא כלי נוסף להערכת הדמויות: הערות    ןדבריה

 
 . 197בזק, מקבילות,  772
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ישירות על הרהוריהן, או אף קביעות מפורשות על תכונות אופיין. והנה, בתופעה הרווחת  

  773. של סיפורי הבבואה, יוצר המספר מימד נוסף, כדי לסייע לקוראיו בשיפוט הדמויות

דגימה    ,ברם  774הדמויות. להיבט של הערכת  בהכרח    ן מכווארמז בסיפורת המקראית  לא כל    כמובן,

  צדקת שונים, בהחלט מצביעה על    חקריםמות כאלה, מוצק אקראית של כמה עשרות אנלוגיות מ

זקוביץ':   הדמויותדברי  הערכת  של  מ  הפונקציה  הארמזהעיקריים  תפקידיו  היא  בסיפורת    של 

ניסיון להעניק  קבלה של  על  אפריורי  יש כדי להקל  בעובדה זו    775.י שבהםעיקר, אם לא התהמקראי

   הדמויות. הערכת אם הפשר המוצע נסוב עלבסיפור מקראי, כלשהי פשר לאנלוגיה 

  .היעד  קטעלתולדות ההתקבלות של    קשורבמשמעות מוצעת של ארמז    נוסף שעשוי לתמוך  ממצא

טקסט מסוים באופן דומה למחברים    ביןשמחבר קדום י  –גם אם רחוק מהכרחי    – נראה סביר  

-28זקוביץ' כי בן סירא נ'    טוען  כך לדוגמא  אחרים החולקים אותו רקע תרבותי, היסטורי וחברתי.

  זהה אתמ  (הדר בשכם"  וגוי נבל, יושבי שעיר ופלשת  איננו עם"בשני גוים קצה נפשי והשלישית  )  72

 ֹ החזקה כשלעצמה    –היינו, השומרונים. טענה זו    –בני זמנו  שוכני שכם  עם    (21דברים ל"ב  )ם"  א עָ "ל

ֹ קיומבמסתייעת עוד  –   776. במדרש תנאיםם" לשומרונים גם א עָ ו של הזיהוי בין "ל

כמובן שמקורות אחרים המציעים פירוש זהה משקפים חוגים חברתיים ותרבותיים    יתכן תמיד י 

או   דיָ נידחים  מבעלמרוחקים  הנם  הארמז  וחקרי  מאוחרת,  התפתחות  או  הזיקה    כך ,  אל  תהא 

ו שבורה  במקרים  הארמז  משכנעת  להיות  עשויה  זו  אפשרות  באחרים  אחדמלאכותית.    – ים, 

    וכל עניין ראוי לידון לגופו.   ;קלושה

     

 
. אכן, סקירת הספר עצמו מעלה כי המשמעות הניתנת לאנלוגיות המזוהות נסובה, ללא  13זקוביץ', מקראות,    773

 יוצא מן הכלל, על הערכת הדמויות הפועלות.  
במסורת    774 החדשה  היצירה  את  לעגן  כדי  סמכותי  קדום  לחומר  פנייה  היא  אחרת  אפשרית  חשובה  תכלית 

(. מטרות  483)ראו זומר, פרשנות וארמז,    4-1בדברים כ"ד    1מיהו ג'  ובמקורות הקיימים, כגון השימוש של יר
ובמיוחד    –כאן ניתן לכלול את הווריאנט המקראי לסיפור הבריאה בבראשית א'    – נוספות הן פולמוס תאולוגי  

  52-36בספרות הנבואה ניתן למצוא גם תיקוף או היפוך של מסר קודם )ראו דוגמאותיו של זומר, נביא קורא,  
 שעיהו השני(.    מי
כמה עבודות הרצופות כל כולן דוגמאות לקביעה זו הן זקוביץ', מקראות; בזק, מקבילות; גרסיאל, שמואל. גם    775

אם בכמה מקרים אפשר להסתפק בשאלת תקפות האנלוגיות המתוארות בעבודות אלו או לבכר פירוש אחר  
, כמדומה, מקרים אותנטיים של ארמז לצרכי  למשמעותן המוצעת, המכלול יוכיח. לדוגמאות נוספות המשקפות 

למשלהערכת   ראו  סתרים,    הדמות  מגילת  אינטרטקסטואלי,  37-36,  21-18גרוסמן,  יונה  קים,   ;507-499 ;  
; בידל, מוטיבים. דיונו של פישביין בפרשנות "אגדית", כלשונו,  נוביק, משה וירבעם;  52-51זקוביץ', פרשנות,  

אינו   כמעט  לסיפורים  בנרטיבים מקראיים  סיפורים המתייחסים  בז'אנר הרלוונטי של  אפוא    –עוסק  ייפלא  לא 
,  335. מנגד ראו  329-281שכמעט כל דוגמותיו אינן כוללות תכלית של הערכת הדמות )ראו פישביין, פרשנות,  

 בצדק אינו מקושר כלל להערכת דמויות(.        17שם אזכור מידות הרחמים בבמדבר י"ד  
 .   34-35ראו אצל זקוביץ', פרשנות,  776
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 ארמזים כאמצעי בחינה של תאוריות בהתהוות הטקסט המקראי  7.2

בקורת "פרשנות מקראית"  במאמר  פישביין  של  ספרו  ענף    על  פריחת  בעקבות  כי  אלסינגר  כתב 

מקראית תספקנה  -"התקווה היא שדוגמאות לפרשנות פניםהמחקר האינטרטקסטואלי במקרא  

הקישורים  -מוצקה יותר אל תהליך העריכה והאיסוף שנקודת הגמר שלו הייתה הקובץ רבגישה  

יצירות  -דיאכרוני של מחברים, יצירות וקטעי  מיקוםשלב הביניים בתהליך הוא    777.שהוא המקרא"

לעתים מסקנות העולות מבדיקה    .ביניהם  ההשפעה והתלות-באמצעות פענוח קשריזה ביחס לזה  

  מחברים הקביעת זהות    , ותחימת  טקסט,ה בסוגיות של תיארוך    וריות קיימות כזו תתנגשנה עם תא 

בחקר    ותינטרטקסטואליהעיסוק באעוד קודם עליית    ינהג החוקר בנסיבות אלו?איך    .זיהוי עריכהו

  כך למשל טען גרינץ   778ויכוחים דיאכרוניים. ו בכראיה  המקרא נעזרו חוקרים פה ושם בארמזים  

כי   לפי תורת התעודות,  גילגמש  חלק מהכנגד חלוקת סיפור המבול  מוטיבים השאולים מעלילת 

  P .779המשוייך למקור בסיפור   והמוטיבים המשלימים, Jהמשוייך ל  מופיעים בסיפור  

, מחמת  1לבראשית א'    5ישעיהו מ"ב    רמיזה הניכרת שלהתחבטו נוכח השהתעודות  תורת    בעלימ  יש

כתב: "אין  ויסמן, שבחן את המקבילות בין עמוס וירמיהו,    780קדם לישעיהו השני.   P-ההשקפה ש

השונים   סוגיו  ועל  השונים  חלקיו  על  עמוס,  ספר  כל  לאורך  המקבילות  שתפוצת  מכך  להתעלם 

על עיבודים שונים של ספר עמוס, או אלו    ]...[מבחינת הצורות הספרותיות, מערערת   תיאוריות 

כי תוספות עריכה שולבו  טען  זקוביץ'    781על פי סוגים ספרותיים שונים".  ]...[ המבחינות בין מחברים  

בהתאם התוספות  ועיצוב  בהם  הקיימים  ארמזים  של  מודעת  החשבה  תוך  י יֶטב  ":  בטקסטים  ו 

ְמי ְלֹדת ָלָּמה  , ו" 20-10תוספת שנועדה לחזק את הארמז לבראשית י"ב  היא    20" בשמות א'  ֱאֹלִהים ל 

דמיון בין סיפורי לידת יעקב  תומכת ב  –  23-22תוספת מתוקנת לבראשית כ"ה    –"  ָאֹנִכיחיה  *  ֶזה

  782. לידת בני רחלל ועשו 

 
 . אמנם, אלסינגר עצמו במאמרו לא היה שותף לעמדה רווחת זו.  47אלסינגר, שאלת הקטגוריה,  777
אין הכוונה להסתייעות או הזדקקות לתופעות אלו סתם כך, כי אם לשימוש בהן כדי לנגח טענות דיאכרוניות    778

ראו למשל    –רעיונות דיאכרוניים הוא עניין נפוץ ביותר    וסביסמתחרות. עצם השימוש בתלות ספרותית לשם  
 . 508-507הדוגמאות הרבות שמונה קאר, שימושים, 

 . 131-132גרינץ, ייחוד וקדמות,  779
 . 324-325פישביין, פרשנות,  780
ביחס לספר  הגם שהעיקרון הכללי משכנע, טענה זו אינה רלוונטית לספר עמוס  .  146ויסמן, עמוס וירמיהו,    781

, המכילים אף הם מקבילות לירמיהו )כדעת  עמוסאלא אם דוגלים בחוזקה באיחורם של קטעים אחדים במיהו יר
סטרית: "מן הצד האחד, מובאת בחשבון השפעת סגנונו  -מייחס את המקבילות להשפעה דועצמו  הוא    ויסמן(.

ואולם זיווג מקרי כזה    (.147השפעת סגנון ירמיהו על מחבר ספר עמוס" )  – של עמוס על ירמיהו; ומן הצד האחר  
    של השפעה הן על ירמיהו עצמו, הן על מעבד ספר עמוס, נראה כרעיון דחוק. 

. הצעות אחרות שמעלה זקוביץ' הנוגעות להתאמה אינטרטקסטואלית  37-39;  20-21ראו זקוביץ', מקראות,  782

; זקוביץ'  27באופנים ונסיבות מגוונים של תוספות או מסורות לחומר קיים יש גם, למשל, אצל זקוביץ', פרשנות,  
ל טענה סטרוקטורליסטית לזיהויו  . סוג שונה במקצת של ראיות מאחדות נסוב ע 201-195,  61ושנאן, לא כך,  

של מבנה סיפור המאפיין סצנת דפוס מסויימת, ונשבר במקרה נתון כאשר מנסים לפרק את הסיפור לרבדי חיבור  
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לפוטנציאל הגלום  המחשה  סיפק  בדור האחרון  , שחקר ישעיהודוגמא כללית ונרחבת יותר תימצא ב

לבקורת   על דרכי התהוותם של טקסטים של  בארמזים כאמצעי  יחסם ההדדי.ו  תאוריות    אפיון 

הצתה מחודשת של הפולמוס סביב  הביא ל   ל"ט לשאר הספר - פרקים א'בירור היקף ההקבלות בין  

הטוען להיווצרות  מחקרי  של זרם    ה, ולעליייצירהתפקידם של מחברים ועורכים משוערים שונים ב 

הארמזים הרבים ליצירות    783. של היצירה בידי סופרי אסכולה לאורך מאות שניםורציפה  ממושכת  

דוגמא היא  עוד    784אחרות בישעיהו השני אף הן שימשו כדי לבקר הפרדות דיאכרוניות בטקסט. 

בעקבות  השל    קאנוניתהה  עריכ ה   חשיבותב  רבהתגבשות השקפה המה עשר  קשרים  בה  הכרתרי 

  785בין היצירות הכלולות בקובץ.הענפים יים והלשוניים תמטה

ל ארמזים  של  הפוטנציאלית  דיאכרוניות  שם  החשיבות  בסוגיות  המצב    התחזקההכרעה  לאור 

המקרא.    של   נוכחיה במבוא,  חקר  שהוזכר  לעורכים  תפקיד  המייחסתהדעה  כפי  מיומנים    פעיל 

בד בבד גבהה קרנה של  .  נעשתה כבר מזמן להנחת יסוד של התחום  ובעלי מגמה בעיצוב הטקסט 

הספרותית ואחרים  מבית  הגישה  שטרנברג  אלטר,  של  וכוונת מדרשם  משמעות  שחשפה  מכוון  -, 

לטעון    פרצו נתיב בפרטים וצורות ספרותיות שלפנים נחשבו כחספוסים או ייתורים. נסיבות אלו  

עוד אבן  שהטקסט קוהרנטי יחסית; מאידך, חספוסים בטקסט אינם מהווים  כות עורך גם  למעורב 

 786ם היטב באמצעות ניתוח ספרותי. הלמבוחן אוטומטית להבחנה בין מקורות, שהרי לעתים ניתן ל 

שראוי לנהוג  מסוימת  יש הסכמה    .קסם מתודולוגי-פתרון  איןלקושי העולה ממגמות סותרות אלו  

ומשנה   חספוסיו  סמך  על  טקסט  של  המקורות  הרכב  בבחינת  טקסט    שאפשרזהירות  להחשיב 

      787. ממשיות נגד-, כל עוד לא הוצגו ראיות, לפחות ברמה העקרוניתכאחדותי

 

 
חלוקה למקורות של סיפור יעקב והמלאך. על סמך דמיונו    מעין זה טוען פורי )יעקב ביבק( נגדועריכה שונים.  

ה הוא מתווה קווי יסוד סטרוקטורליים, שלשיטתו צריכים לשרוד ניתוח  התמטי של הסיפור לאגדה אירית עתיק
 דיאכרוני של התהוות הסיפור. נראה שפורי תולה הרבה מדי בדוגמא רחוקה מדי ובודדת, שעשויה להיות מקרית.  

החוקרים הנמנים עליו מבקשים ללמוד מתוך האחדות הניכרת בדמיון הסגנון והתימות, כמו מתוך ההבדלים.    783

ויוסף,  ראו   אלוזיות    זומר,; צ'רלסוורת, המשכיות;  220-219למשל ברוגמן, אחדות ודינמיקה; נובל, עשו תמר 
; גרומן וקים,  117-5; לאו, אינטרטקסט בישעיהו,  141-132סוויני, ישעיהו,  ;  88-80,  קורא  נביא  זומר, ואילוזיות;  
שני,   בה"ש    9גל  מובאותיהם  הכלולי(.  29ובמיוחד  המאמרים  חזיונות,  רוב  )עורכים(,  וסוויני  מלוגין  אצל  ם 

איננה    )מרגליות, ישעיהו(רלוונטיים. הדעה שדמיון לשוני ותמטי בין חלקי הספר מצביע בהכרח על מחבר אחד  
 מקובלת בהקשר של ספר ישעיהו.   

  19ז  ( על דעת וסטרמן כי המילים "אמר ה'" בישעיהו נ" 31הערה    223ראו למשל דברי זומר )נביא קורא,    784

חותמות את דבריו של מחבר אחד, ומכאן והלאה שייכת הכתיבה לאחר. סומר טוען בצדק שלאור ההקבלה של  
 שחזורו של וסטרמן צריך להידחות.  ( 41-40)נביא קורא,  16-13לירמיהו ו'   21-17ישעיהו נ"ז 

קים מבט כולל בנדון זה.  מעני  Perspectves on the Formation of the Book of the Twelveכל מאמרי הספר    785

 ומובאותיו. לעניינים המתודולוגיים הרלוונטיים ראו וורלה, הפניות.    22-21ראו במיוחד סוויני, עניינים בתרי עשר,  
 (. 52-60; 46)הנסמך על ברטון, קריאה,  23-24סוויני, עניינים בתרי עשר,  786
 נגד כלשהי לכותרתו.  -יג בגוף מאמרו טענת. מעט במפתיע, קאר אינו מצ679-680ראו למשל קאר, אחדותי,   787
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 בפרשת בלעם  טיבייםאאסוציהדים ו  רמזיםֶא פרק שביעי:  08.

 בלעם וקורות אברהם 18.

לבלעם   בין אברהם  איתר את שורשי    ספרן   788במשנה, בתלמוד ובמדרשים. עולה כבר  ההשוואה 

, בעוד  ןבין תיאור עקידת יצחק למעשה האתו  והקיימים לטענתדמיון אחדים  י  קווב  ה הזוזיקה

יצחק",רויאר של  ל"נראטיבים  יותר  כללית  השוואה  במסגרת  בין    מקבילותבין השאר    ההציע  , 

 עםבידי נוביק וקיל אל כלל פרשת בלעוד    היקף ההשוואה הורחב  789.כ"ג-לבמדבר כ"בעקדת יצחק  

אברהם בקורות  נוספות  לנקודות  הבקוכן  המחקר  במסגרת  אולם  פּוו,  לא  האנלוגיה  תחה  רתי 

אולי גרמה העובדה,    790. אגב אורחא ובקיצור נמרץרק    ושטח טענותי  עליה  ערערי שמגם  ;  הרבה

נוביק  )  חקריות למחצהמוקדמות )ספרן ורויאר( ומה  – אלו  שרבים מקווי הדמיון שהוצעו בעבודות  

גם  ולהציף    –  תבןאת המוץ מן ה  בוראינם עומדים בקריטריונים בקורתיים הולמים. יש ל  –  (וקיל

   .  הובחנושטרם דקות כמה נקודות 

ֲאֶשר ָתֹאר יּוָאר  ֲאֶשרבלק, "ים דברי  קורעאל ההשוואה    רחבצוהר   ְך ְמֹבָרְך ו  (. הדמיון  5)כ"ב  "  ְתָבר 

ֶלְלָך ָאֹאר המובהק להבטחת האל לאברהם " ֲאָבְרָכה ְמָבְרֶכיָך ּוְמק  ( מזכיר לקורא  3" )בראשית י"ב  ו 

לארץ,   הכניסה  סף  על  כעת,  אשר  לאבות  ההבטחה  ואת  לאברהם  האל  ציווי  את    עומדת באחת 

הקורא   791ממש. התל בפני  להתגולל  הצפוי  המאבק  נושא  את  אוצרת  בלק  של  הטעונה    קביעתו 

בד  בשאלה בידי מי נתון הכוח לקלל ולברך, והאם יש בכוח אנוש לאיים על ההבטחה האלוהית.  

מבליטה  בבד,   דרכו  בראשית  אברהם  של  זכרו  והנגדההעלאת  לבי  יםקונקרטי  דמיון  בלעם:  נו 

ְוִנְבְרכּו ְבָך ֹכל  האחד כדי להיות לברכה, "   –ארם  שיעור קומה הנקראים מעלי  אנשי דת בשניהם  

ֶזה ִלי ֶאת ָנא ָאָרה ְלָכה(, האחר כדי לקלל: " 3" )בראשית י"ב ִמְשְפֹחת ָהֲאָדָמה   792(.6" )כ"ב ָהָעם ה 

 
 בלק ח.תנחומא משנה אבות ה, יט; בבלי, סנהדרין קה ע"ב; בראשית רבה נה ח; במדבר רבה כ, יב;   788
490-ודיונו החשוב של פיסק, קדמוניות,    76-160, וראו אצלה  165-168ספרן, בלעם ואברהם; רויאר, פרשה,    789

 את מאמרו של ספרן.  –רן לא הכיר את עבודתה של רויאר, ופיסק  , השואב רבות מרויאר. נראה שספ485
א,    790 קיל, בראשית  ובלעם;  )פירוש,  44-51נוביק, אברהם  לוין  לאנלוגיה  153-154.  ספרן  ( מפקפק בטענת 

 מכוונת בין העקדה למעשה האתון.  
 .     90-91על חשיבותו המיתית של רגע מכונן זה בתפיסה העברית ראו למשל קירובה, גלוי עינים,  791
השניים, חרף העמימות בטקסט זיהוי זה נראה ַכפשוט ביותר  לעניין הזיהוי הגאוגרפי בין ארצות המולדת של    792

דוגמא   – 5מנקודת מבטו של קורא עברי קדום לאור אזכור ארם נהרים, מולדת אברהם, לצד פתור בדברים כ"ג 
היא העוגן הגאוגרפי הודאי היחיד שנזכר במפורש    " ֲאָרם . והלא " 5מקראי קדום של במדבר כ"ב  -לפירוש פנים

ֵרי ֶקֶדם )"  בפרשת בלעם - אם אינה רק רמיזה  –" הם כנראה מקום פחות ידוע או מסוים, והוא הדין בפתור  ַהרְׁ
והשוו אולברייט,    . 44,  בראשית א ; קיל,  1בלעם,  אברהם ונוביק,    וכן   .46-45ראו עמ'    –גרידא לענייני פתירה ונחש  

, שאמנם  87השוו קירובה, גלוי עינים,  ו   .8.2.2גם באנלוגיה ללבן שתפותח בסעיף  יסוד    זיהוילַ (.  387מולדת,  
במאמר מוסגר, מותר גם להרהר בעובדה שאברם החל את  תולה יותר מדי במוטיב המשותף של מסע מארם.  

ך...". כך גם "ארץ בני עמו" של בלעם   דרכו באור כשדים, משם הגיע לארם ולאחר מכן נענה לקריאת האל "ֵלְך לְׁ
נענה ל יש אולי חשיבות למסורות  בפתור שבמסופוטמיה, אך הוא  קריאתו של בלק בעודו בארם. בהקשר זה 

בדבר ראשית אברם כאסטרולוג אלילי בארץ שנודעה במנחשים ושאר בעלי קסם. לאלו הדים במדרשים הקדומים  
ומדרשים,   יובלים  כדורי, מקרא  ראו  ליוספוס.  היהודים  ובקדמוניות  ביובלים  ביהודית,  מכל  33-27שנשתמרו   .

-111ספרן )בלעם ואברהם,  ות זו נראית מעט מפותלת מדי. לעניין מעמדם המנטי של שני האישים,  מקום פרשנ
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 עקדת יצחק  1.18.

  ת יצחק אכן מזכיר מבחינות אחדות את עקדשהדמיון עובר לפסים מוחשיים יותר במעשה האתון,  

כ"ב(.   הסיפורים  )בראשית  אלוהי שני  בציווי  להוראות  עמומה  הכנה    וובעקבותי   '...ְך'ל    נפתחים 

ֶלְך"  נוספות: הּו ָשם ְלֹעָלה  ְלָך ֶאל  וְׁ ֲעל  ֹּמִרָיה ְוה  ִרים ֲאֶשר אַֹׁמר ֵאֶליָך   ֶאֶרץ ה    ב )בראשית י"   "ַעל ַאַחד ֶההָּ

ְך ֶאת ֵלְך קּום " (;1 ָדָבר  ִאָתם ְוא    פסוק הבא מיד ב.  (20במדבר כ"ב " )אֹׁתֹו ַתֲעֶשה ֲאַדֵבר ֵאֶליָך ֲאֶשר ה 

ויוצא לדרךחמור  , חובש אתבבוקר  ם משכיהגיבור   "  ו  ֵכםבלוויית שני נעריו:  ַבבֶֹׁקר    ַוַּישְׁ ם  הָּ רָּ ַאבְׁ

ח ֶאת  ֲחמֹׁרֹו  ַוַּיֲחבֹׁש ֶאת ִיק  יו ִאתֹו  ו  רָּ עָּ ֵני נְׁ י ֹעָלה    שְׁ ע ֲעצ  ק  ְיב  ת ִיְצָחק ְבנֹו ו  ם ַוֵּיֶלְךְוא  " )בראשית כ"ב  ַוּיָּקָּ

ם ַבבֶֹׁקר ַוַּיֲחבֹׁש ֶאת "  ;(3 עָּ ם ִבלְׁ י מֹוָאב  ִעםֲאתֹׁנֹו ַוֵּיֶלְך    ַוּיָּקָּ ל]...[    ָשר  ב ע  יו ִעמֹוֲאֹתנֹו    ְוהּוא ֹרכ  רָּ עָּ ֵני נְׁ "  ּושְׁ

בשני הסיפורים    794היובלים גם לאברהם אתון ולא חמור. גרסת  במעניין ש  793(. 21-22)במדבר כ"ב  

,  באמצעות זביחה לה'  –אצל בלעם בלק    ,אצל אברהם ה'  –למלא את רצון שולחו  משתדל  הגיבור  

להעלות לעולה    –לפגוע בזרע אברהם: "שניהם הולכים ]...[ אברהם    –דומה    םתכלית  ידועכשבמובן  

לקלל ולהשמיד את    –את בנו, ועל ידי זה היה עשוי להיאבד העם שהיה מובטח לצאת מזרעו; בלעם  

מעבר למתווה בסיסי זה, לשני הסיפורים סדר התרחשות פרטני דומה, ובכמה    795. זרע אברהם"

 : לפי סדר הופעתם ות בין שלבי התרחשות מקביליםמקרים זיקות לשוניות ואחרות מקשר

כזכור, להליכה של גיבור הסיפור ודמות קרובה לו.    המֲעבר מהליכה משותפת של קבוצ (א

  796. ן השנייםלמקד את התיאור במרקם היחסים בי  תמאפשר דרך ספרותית זו

שיסוף (ב חרב(    כלי  עלילתיתמשמש  )מאכלת;  תפאורה  האפשרות    –  באותה  עולה 

הניגוד בין ההקשרים ניכר. רצון בלעם   ונאמנה.גיבור יהרוג בכלי זה ברייה קרובה הש

  797אמונה. -של התעלות וגדלות מעשהמוצג ככפיות טובה אכזרית, רצון אברהם כ

 
את בלעם,  ( דן באריכות בהשוואה בין הביטויים הספציפיים המשמשים בהקשר זה בטקסטים. אשר לנבו108

שוניים להתגלויות של  הלה אמנם אינו מכונה נביא, אך ברור שניחן בכוחות מנטיים, ובתיאור משליו קווי דמיון ל
 אברהם )ראו להלן בהמשך הסעיף(. 

ָנשּוָבה ֲאֵליֶכם" )בראשית כ"ב  הוא . 486השוו למשל פיסק, קדמוניות,  793 בּו ָלֶכם ֹפה ]...[ וְׁ מציין גם את דמיון "שְׁ

ֶכם ָדָבר" )במדבר כ"ב  5 בּו ָנא ָבֶזה"  8( ל"ִלינּו ֹפה ]...[ ַוֲהִשֹבִתי ֶאתְׁ (, לצד שיתוף בפעלי  19)בראשית כ"ב  ( ו"שְׁ
קשה לשלול לגמרי כהשלמה לאפקט הצטברות, אך השיתוף    8לבמדבר כ"ב    5את דמיון בראשית כ"ב    .הליכה

. ליווי אדם נכבד בשני מלווים הוא  23-22לעניין "שני נערים" השוו מל"ב ה'    .בהליכה הוא בכל הסבירות אקראי
(, אך להופעת הביטוי אין מקבילה נוספת למעט  22-16- ו  2-1בראשית י"ח  אולי קונבנציה ספרותית במקרא )ראו  

 . 242המופע האמור במלכים. וראו גם מונזון, נופל וגלוי עיניים,  
 יובלים, רנח. ה 794
 .  485]נספח[, ובניסוח פחות ממוקד גם פיסק, קדמוניות,  49קיל, בראשית א,   795
 .  315-316אברהם, גרוסמן,  796
בפ   797 כי  לתמוה  מאכלת.  אין  ולא  חרב  מופיעה  בלעם  אמצעים  רשת  כשאר  ואנלוגיות,  ֶארמזים  כללי  באופן 

ספרותיים, ניתנים לעיצוב ולהבלטה רק בתוך מסגרת האילוצים שמטיל הצורך לקיים היבטים נוספים של עיצוב  
הופעת מאכלת בפרשת בלעם אמנם הייתה מחזקת עד  במקרה הנדון,  הטקסט החשובים די הצורך למחבר.  

אוד את האנלוגיה, אולם לחרב תפקיד בהקבלה הפנימית בין בלעם המתאווה להכות את האתון בחרב לבין  מ
והלוא ברי שאין המלאך יכול להיות מצוייד במאכלת, אמצעי אנושי פרוזאי    –המלאך המאיים להכות אותו בחרב 

בין בלעם המאויים בחרב  מדי. כן משמשת החרב בהקבלה הטרנזיטיבית בין אדום המאיים על ישראל בחרב ל
 להלן(.   242-236)ראו עמ' 
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 798. מלאך מתגלה ועוצר את פעולת הנביא (ג

בניסיון )אברהם( או    הבין הנביא למלאך מתקיים שיח שעניינו היווכחות וביטוי לעמיד (ד

ִתי ִכי"הלשונות דומות:    .)בלעם(  ןכשלו ה יַָּדעְׁ א ֱאֹלִהים    ִכי ַעתָּ ה ְיר  " )בראשית כ"ב  ַאתָּ

ה";  (12 ם  ִכי ַעתָּ יֹאֶמר ִבְלָעם ֶאל  ג  ְגִתי ְואֹוָתּה ֶהֱחי יִתי ו  ְך    ֹאְתָכה ָהר  ְלא  ִכי    ָחָטאִתי  ה'מ 

ה   לֹא ִתי ִכי ַאתָּ ָדֶרְך    יַָּדעְׁ ה  ִנָצב ִלְקָראִתי ב  ַעתָּ יֶניָך ָאשּוָבה ִלי   ִאם וְׁ ע ְבע  )במדבר כ"ב   "ר 

א ֱאֹלִהים"אברהם    שניים.ניגוד העניינים ממחיש את ההבדל בין ה(.  33-34 בניסיון,    "ְיר 

   .פוחד מפניו( כשהמלאך מתגלה וחרב שלופה בידו  ת,בלעם נעשה ירא אלהים )מילולי

את המשך פעולתו הראשונית של הגיבור, בשינוי    שראלוהי מאפהדעת  הגילוי  ,  לבסוף (ה

  799. חדשה בלעם ממשיך עם שרי בלק תחת התראה ;אברהם מקריב איל  –מסוים 

ַעלַוַּיֲעֵלהּו  ִבְלָעם    ֶאת ָבָלק  ַוִּיַקח  "  41גם את במדבר כ"ב    צייןראוי לבהקשר זה,   בָּ מֹות  תצורה  ".  בָּ

ְבָת  ְיִחיְדָך ֲאֶשר ִבְנָך ֶאת ֶאת ָנא ַקח" 2לשונית נדירה זו מופיעה פעמיים בעקידה, בבראשית כ"ב  ָאה 

ֹּמִרָיה    ְלָך ֶאל  ִיְצָחק ְוֶלְך  ֶאת ַהֲעֵלהּו  ֶאֶרץ ה  עֹׁלָּ ָשם  וְׁ ִיל    ַוִּיַקח ֶאת"  13" וכ"ב  הלְׁ הָהא  עֹׁלָּ ת    ַוַּיֲעֵלהּו לְׁ ח  ת 

קשה להצביע על  בניגוד לרוב הראיות שנמנו לעיל,  עם זאת,    קשה לתלות זאת ביד המקרה.ו  ,"ְבנֹו

. ייתכן  לפסוקים בעקדה  פרשת בלעםי המקשר באופן מיידי ומתבקש בין הפסוק בתמאטקצה חוט  

   הגבוהה של סיפור העקדה בתודעת המחבר., תוצאה של חיּותו  שלפנינו הד בלתי מכוון אפוא

ַיֵצב כֹׁה  בין הוראת בלעם לבלק "בדמיון    הוא הדין ל ֹעָלֶתָך ְוָאֹנִכי ִאָקֶרה  ִהתְׁ (  15" )במדבר כ"ג  כֹׁה ע 

אברהם  ל פֹׁה"הוראת  ֶכם  לָּ בּו  ר    שְׁ ע  נ  ְוה  ֲאִני  ו  ֲחמֹור  ה  כֹׁהִעם  ַעד  ה  כָּ ֲחֶוה    ֵנלְׁ יֶכם"  ְוִנְשת  ֲאל  ְוָנשּוָבה 

ימת המנטיקן ההולך    (.5)בראשית כ"ב   נקודה זו, שהוצעה בידי קיל, מסתייעת בזהות הכללית בת 

בדרך דומה יוסבר    800. כֹׁה  , בצירוף העוגן המילולילמפגש עם האל ומותיר את מלוויו להמתין לשובו

ב  ":  פרשת בלעםבין חתימות עקידת יצחק ו  דמיון המיוחדהגם  אולי   ְבָרָהם ֶאלַוּיָּשָּ מּו   ְנָעָריו  א  ַוּיָּקֻּ

 
כותב: "בלעם, כאמור, משתדל להערים על המלאך ]...[ ואף על פי שהוא אמור להיות    49קיל, בראשית א,    798

על ידי הקרבת קרבנות רבים ועל ידי    – בטוח, שלא יצליח לשנות את רצון ה', עדיין הוא משתדל לעשות זאת  
והוא סובר שהוא יכול לפתות את ה'    שינוי מקום ]...[ הוא מתייחס אליו כמו שעובדי אלילים מתייחסים לאליליהם,

לשנות את רצונו על ידי קרבנות מרובים, או לכוף עליו שינוי רצון על ידי שינוי מקום הקרבתם". וכן ספרן )בלעם  
ה שלא וֶ : אברהם מצּושחשבכי כוונת האל אחרת מ  לגיבורמגלה  : "בשני הסיפורים המלאך  (106-107ואברהם,  

 ". ות להמשיך בדרכו לשחוט את בנו, בלעם מקבל רש 
ההבדל באופי ההתגלות מדגיש ניגוד בעל משמעות בין השניים. אצל אברהם, גילוי הרצון הנוסף הוא על דרך    799

הרמז, בהתרחשות במציאות: אברהם רואה איל המסתבך בקרניו בשיח, מבין שרצון ה' בהקרבת האיל תחת  
רש. הבהרה זו באה לאחר כמה וכמה גילויי רצון  בנו, ועושה זאת. אצל בלעם מבהיר מלאך ה' את רצונו במפו

מרומזים, הולכים וגוברים בעוצמתם, שהגיבור כמו מסרב להבין: האתון נוטה פעמיים מהדרך, רובצת תחתיו,  
שולחת רמז עבה לבלעם    –בשאלה הרטורית 'ההסכן הסכנתי' וכו'    –באורח נס ומדברת, ולבסוף  פותחת את פיה  

. אצל אברהם, נראה כי עיצוב הפרשה מעיד על ציפייה של אברהם לרמיזת ה' על  תהבעניין המוזרות שבהתנהגו
 .  רצונו: 'ה' יראה לו השה לעלה בני'

]נספח[. המילה ֹכה נפוצה במקרא, ואינה עיקר הראיה אלא סיוע נוסף. הרעיון שדמיון    49ראו קיל, בראשית א,    800

חריג ביחס לסדר ההופעה העקבי של שאר המקבילות,  זה מגלם הד, ולא הקבלה מכוונת, נתמך גם במיקומו ה
בסיפור העקדה. הפריט הנוכחי מקביל למאורע בתחילת   פי סדר התרחשות המאורעות  על  המתקדם כאמור 

 סיפור העקדה, ועם זאת הוא מופיע בבמדבר כ"ג.     
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כּו  ע י ְחָדו ֶאלַוֵּילְׁ ר ָשב  ם " ;(19" )בראשית כ"ב ְבא  בִבְלָעם ַוּיָּקָּ ם ַוֵּיֶלְך ַוּיָּשָּ ְרכֹו  ִלְמֹקמֹו ְוג  ְך ְלד  "  ָבָלק ָהל 

  , ובכל זאת  מכוון.אינו    כנראהמקרא, והקשר ביניהן  אלו הן נוסחאות רגילות ב  .(25)במדבר כ"ד  

שלושת הפעלים  כל  ם  ופיעימ   הללושני הפסוקים  רק ב  ,בין כלל נוסחאות הפרידה שבמקראש  ענייןמ

  802צירוף מקרים גם הוא הסבר אפשרי.  לגבי שני הפריטים האחרוניםאמנם,    801.יחדגם  המסומנים  

כ"ד  שונה   של  המקרה  ָשה  "  18הוא  ְיר  ֱאדֹום  ֵשִעירְוָהָיה  ה  ֵרשָּ יְׁ יָּה  הָּ יו  וְׁ בָּ 'איביו'  אֹׁיְׁ המילה   ."

הופעתה  אולם    803רבים ראו בה שיבוש. ו  ,מלאכותית למראה ומפריעה לשוויון הצלעות בתקבולת

על ברכת האל לאברהם לקראת סוף סיפור    בריקהכאן מובנת לאור תפקידּה ביצירת פרפראזה מ 

ִיַרשהעקידה: " ת    וְׁ ְרֲעָך א  יוז  בָּ (. ראוי להדגים את בליטותו של הדמיון  17b" )בראשית כ"ב  ַשַער אֹׁיְׁ

  804בין הצירופים בנוסח העיצורי:

 ירשה שעיר איביו                  וירש ]...[ שער איביו                                

הנצרך   הספרותי  ושעיר,  התחכום  שער  של  המורפולוגי  דמיונן  על  בהסתמך  הפרפראזה,  ליצירת 

ות רבים המייחסים חלקים כאלה  נקודה זו גם מקשה על טענ   מעיד יפה כי מדובר בהקבלה מכוונת.

 805ת. ות עריכה מאוחר ותוספ, או את הקטע כולו, ל14b-24כ"ד מואחרים 

  בדבר של אנלוגיה מכוונת, הן    ּהסבירות בשאלת    שהוצגו עד כה להערכה ראשונית הןתימוכין  י בד

להעלות  עוד ך יצר שאלת סבירּות האנלוגיהבהנוטלות בה חלק.  תהיחידו יהן המקוריים שלגבולות 

מה עשוי להיות תוכנו של מערך השוואה אנלוגי  לבטא במפורש  ו   דרּובשר ועור על שלד הראיות הגָ 

מצד  אברהם ובלעם,    המידות האישיות של  אתלהנגיד  כפולה:  מגמה    לזהות  אפשר בין השיטין    .כזה

הדברים    806זהו בערך מה שטענו גם ספרן, נוביק וקיל. .  מצד שניקף את ברכות אברהם,  ת  ולאחד,  

שקיפותן של מגמות העיצוב  רבה בלשון ובנושא,  הִק כבר עתה ניתן לקבוע לאור    יורחבו בהמשך, אך

 
 .   11כ"ח ; ירמיהו 40; שמ"ב י"ט  25; שמ"א כ"ו 16; ל"ג  1-2; ל"ב 33השוו למשל בראשית י"ח  801
יעד של פרשת בלעם. השוו בראשית י"ח  -לעניין נוסחת הפרידה, יש להביא בחשבון גם שאינה היחידה בקטע  802

.(. טענה בעייתית אחרת  8.2.3)סעיף    16.( ובראשית ל"ג  8.2.2)סעיף    2-1.(, בראשית ל"ב  8.1.2)סעיף    33
, וכן פיסק, קדמוניות,  166רויאר )פרשה,    נוגעת לתיאורי בניית המזבחות וההכנות להקרבה בעקדה, שהם לפי

( הדומים מכל במקרא לתיאורים אצל בלעם. אך רלוונטיות ליצירת ֶארמז עולה מתוך דמיון מוחלט,  487- ו  485
לא יחסי, ובמקרה זה קשה להצביע על דמיון משמעותי מספיק בין התיאורים. בניית מזבחות היא מוטיב נפוץ,  

 המסתייג מקישור מכּוון לעקדה במוטיב זה.  57ה"ש  420טרס, חיי משה, גם לשונית. צודק אפוא ון ס
דְׁ ִמַיֲעֹקב( גורס שבמקור באה לאחר " 202-203כך למשל, לוין )פירוש,    803 ֵירְׁ , כמושא ישיר. רובקר,  19" שבפסוק  וְׁ

, והוא  22נדחק לשער, לפי תרגום השבעים, שהטקסט נערך כדי להתאימו לתהלים ס"ח   94-93טקסט ומסורת, 
 (. 117משמיט את המילה איביו )

  – ראוי לציין שבכתיב העברי הקדום האות י' )המבחינה בין שעיר לשער( אינה כה זניחה מבחינה ויזואלית    804

ּוָמַחץ  " ש ( הציעו  528( וכן דייויס וצ'ילטון )עקדה,  32ובכל זאת, הדמיון בין הצירופים גדול. נוביק )אברהם ובלעם,  

ַקר ָכל ַקרְׁ וְׁ ֵני  ַפֲאֵתי מֹוָאב  .  17bמימוש של בראשית כ"ב    ( הוא 8-7; כ"ד,  20-17והמשכו )במדבר כ"ג,    "ֵשת  בְׁ

 ]נספח[.   47,  בראשית אקיל,    והשואדום.    –ים באומה מסוימת דווקא  העיגון הלשוני שהועלה כאן מעמיד את הדבר
 . 428; ון סטרס, חיי משה, 39-40למשל רובקר, טקסט ומסורת,  805
; נוביק, אברהם ובלעם. מנגד ראו פיסק, קדמוניות,  44-50; קיל, בראשית א,  106-112ספרן, בלעם ואברהם,    806

עירפול  שם, המקבל "קשר אינטרטקסט   24וה"ש    489,  484 "מסורת פרשנית". זהו  ואלי" אך מדגיש שזו רק 
המעוגנת בטקסט, שבה בבירור עוסקים רויאר ופיסק, היא או פרי    דיאכרוניתמושגי בעייתי. אינטרטקסטואליות  

 מכוון או פרי הד אסוציאטיבי )ואין לייחס רצף הקבלות מפותח להדהוד, וממילא לא נראה שזו מגמת פיסק(.    -כוונת
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אנלוגיה מכוונת ורחבה  בדבר    טיעוןעצם הש  ,ייםתמט וסדר הופעתם המקביל של אותם אובייקטים  

אינו חלק ממעשה    21כ"ב  "טענה שב  לעקדת יצחק  גרסת ספרן לאנלוגיהפקפק בלוין    .הוא משכנע

, אשר לא צוינו  מעשה האתוןל  נוספות, מבית ומחוץ רבות ההראיות  בהתחשב ב  , אך)כדעתו(  "האתון 

לבחון    יםעודד מ  לוין  דברי  מכל מקום,  807. בביטחון  הזאת  הסתייגותהלדחות את    מותר,  בידי ספרן

 היבט האחר, המורכב יותר, של הערכת גבולות ההשוואה.   את הזכוכית מגדלת ב

בכ"ב    –  מופיעים מחוץ לגבולות מעשה האתון  הארבעמבין קווי הדמיון לעקידת יצחק שנזכרו לעיל,  

,  )התצורה לק"ח את + ויעלהו(  41)הציווי האלוהי 'לך' והודעה בדבר הנחיות עתידיות(, בכ"ב    20

זוהי    808. (וירש ]...[ שער איביו  –  )ירשה שעיר איביו  18ובכ"ד    זביחה לה'(  –)תכלית המסע    1בכ"ג  

  18הראיה מכ"ד    חוזקלזיקה הדיאכרונית בין מעשה האתון לסביבתו, במיוחד לאור  עדות נאמנה  

מדובר בהד בלתי מכוון נשללת  אכן  אם  ,  41לעניין כ"ב  ;  41הראיה מכ"ב  של    אסוציאטיביאופיה הו

לו לטכניקות של סיגול והתאמה מאת עורכים או "בעלי  אווי דמיון חיצוניים  ק האפשרות של ייחוס  

קווי הדמיון לעקדה מחוץ למעשה האתון מרוכזים  רוב  בד בבד, יש עניין בכך שרים.  תוספות" מאוח

תופעה זו מעידה כי המחבר אכן ביקש להציב את מעשה האתון במיוחד כנגד  , פנים ואחור.  בקרבתו

המקבילים  –ה  עקדה המוטיבים  של  ההופעה  מסדר  גם  העולה  תפרוסת  דבר  חושפת  בבד  בד   .

 .  , אלא כבשר מבשרושאר הטקסטבדלת מנכיחידה   35-21לא תפס את כ"ב המחבר ש הקבלותה

ההתייחסות לכוח הקללה  :  לקורות אברהם בכללמחוץ למעשה האתון נוגעים  שנמנו  קווי דמיון    שני

 שםל  מארם  ים דת הנקרא  ישנאכ  גיבוריםה ( ואיפיון  3לעומת בראשית י"ב    6bכ"ב  )במדבר    והברכה

לאלו אופי כללי, והם מתייחסים    (.5-1י"ב  ית  לעומת בראש  7; כ"ג  10-2)במדבר כ"ב  או ברכה    קללה

בין    לאנלוגיה פתיח  יכלו להוות  לנראטיבים העוסקים בתחילת דרכם של אברהם ובלעם. לכאורה  

  :אברהםסיפורי קווי דמיון לנקודות במחזור  עוד פרשת בלעםב. בפועל, המעשה האתון לעקד

ָתה  "   דברי המלאך(  1 ה  ַגםִכי ע  כָּ ּה ֶהֱחֵייִתי   אֹׁתְׁ אֹותָּ ִתי וְׁ ַרגְׁ ְוָאְמרּו ִאְשתֹו  "   ( מתכתבים עם33b" )כ"ב  הָּ

ַחּיּוזֹאת   ְך יְׁ אֹׁתָּ גּו אִֹׁתי וְׁ רְׁ הָּ מביכה  לעורר השוואה    ֶארמזמטרת ה  ,המדרש  לפי  (.12" )בראשית י"ב  וְׁ

   809.אחר; בהמשך יוצע פירוש כדי לבזות את הנוכרי יחסי אברהם ושרה ליחסי בלעם והאתון בין

 
כדי להסביר את קווי הדמיון שזיהתה    J-( סבור שדי בייחוס שני הקטעים ל421-422טרס )חיי משה,  ון ס  807

 רויאר, והוא סבור שזיקות נוספות למוטיבים פטריארכליים )מצומצמים למדי, שזוהו( צריכים לידון בנפרד.   
 ה ופרשת בלעם. מטעמים מתודולוגיים איני מחשיב את הדמיון המסופק בלשונות החתימה של העקיד 808
ולא עוד אלא שאני עושה לך מעשה אישות בלילה". והשוו    – בבלי סנהדרין קה ע"א: "'מעודך עד היום הזה'    809

  כת נסמ  העל מנהגו של בלעם לשכב עם אתונו אינ  המסורתכי  אפוא  מסתבר  מדרש אגדה )בובר( במדבר כב.  
ך ֲאֶשר" רק על הביטוי   ך   ֲהלֹוא ָאֹנִכי ֲאֹתנְׁ ָת ָעַלי ֵמעֹודְׁ )רכיבת הסוסה הייתה דימוי נפוץ ליחס מיני ביוון ובמזרח    " ָרַכבְׁ

ִהיבצירוף הדמיון הדחוק בין "   (9  'שה"ש א  ווהקדום. והש  ִתי( ו" 1" )מל"א, א'    לֹו ֹסֶכֶנת  ּותְׁ ַכנְׁ ֵכן ִהסְׁ   – " שכאן  ַהַהסְׁ
ירידת אברהם  עות קושרות  . הקבלות ידוהנימוק המפורש בתלמוד, שהוא אולי אסמכתא מאוחרת  את מעשה 

  (, ובנקודה זו 258-255)ראו עמ'    שכרוך אף הוא במובהק עם פרשת בלעם  ,מצרים סיפור יציאת    אל  למצרים
-59,  , אברהם(. ר' גרוסמן 16  ' א  ותל'אם בן הוא והמתן אתו ואם בת היא וחיה' )שמ   נושאדמיון ה  במיוחד רלוונטי
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ארבע(  2 המילה    אזכוריה  תמתוך  פעמיים  'מחזה'במקרא,  בלעם   מופיעה  ועוד  במשלי  פעם  , 

ֶלה  בעקבות מעורבותו במלחמת ארבעת המלכים בחמישה: "   בהתגלות לאברהם ְדָבִרים ָהא  ר ה  ח  א 

ר ל   ֶאל   ה'  ָהָיה ְדב  אֹמר א  ֲחֶזה ל  ּמ  ְבָרם ב  ן    א  ְבָרם ָאֹנִכי ָמג  ה ְמֹאד  ָלְך ִתיָרא א  ְרב  )בראשית ט"ו    "ְשָכְרָך ה 

רמז אליה איננו בגדר  , ואֶ והארץ  בברכות הזרע בהרחבה  זוהי פתיחת חטיבה ספרותית העוסקת   (.1

 –  החלק השני של ברית ה' עם אברהם  קיוםדהיינו: ל  –, שהרי ישראל בדרך לארץ האבות  הפתעה

ר י ֲעֹקב ּוִמְסָפר ֶאת  לאחר שהראשון כבר קויים: " ל  ִמי ָמָנה ֲעפ  ע ִיְשָרא  ההקשר  (.  10" )במדבר כ"ג  ֹרב 

ֶלה"קישור  נוסחת ה מודגם ב  יהצבא ְדָבִרים ָהא  ר ה  ח  ת ארבעת  לאחר מעורבות אברהם במלחמ  " א 

ל, בהרגעה "המלכים בחמישה )בראשית י"ד( ָאֹנִכי  "  ובמיוחד בזיקה בין ההבטחה המשונה  "ִתיָרא  א 

ֵגן   גם משלי בלעם הנפתחים    810(. 20" )בראשית י"ד  ָצֶריָך ְבָיֶדָך ִמֵגן    ֲאֶשר" לשימוש הפועל הנדיר "ָלְךמָּ

ֶיֱחֶזהב" י  ד  ש  ה  ֲחז  ישראל  שגשוגם  ב  יםעוסק"  מ  כ"ד)של  ְשָכְרָך "ית לתמטמקביל    –  5-7a  במדבר 

ְמֹאד ה  ְרב  ובה  הצבאית"(  עליהם    הצלחתם  האלוהית  מקביל    7b-8  ,17-19  כ"ד  במדבר)וההגנה 

ל"תמטית ל  ן ָלְך   א  ְבָרם ָאֹנִכי ָמג  מבקשת להציג    1נראה אפוא שהרמיזה לבראשית ט"ו  "(.  ִתיָרא א 

ההבטחה לאברהם. נקודה זו שואבת חיזוק הן בהיבט של  של  כמימוש    את ִמשלי בלעם הנוכחיים

ִעירפירושּה, מהצימוד "מהימנות ההקבלה, הן בהיבט של   ָשה ש  ש"   –"  ֹאְיָביו  ְיר  ר ֹאְיָביו ]...[    ְוִיר  ע  ",  ש 

  811. כיבושים שהובטחו לאברהםה  לא כווןמהמצוי אף הוא במשלים שבפרק כ"ד ו

א  "  הביטוי המדויק (  3 א ֶאת  ֶאת   ]פלוני[ַוִּישָּ ַוַּירְׁ יו  פעמים במקרא, מהן פעמיים    ארבע   מופיע   " ֵעינָּ

 רגעים נבואיים רבי רושם.  יםמתאר  אלו .(2)כ"ד   פרשת בלעםאחת ב ו( 13;  4בעקדה )בראשית כ"ב  

כוחופשי  ותפרפראזל יותר  חבור  +  עיני  [את]]...[  נש"א  '-ת  לאור ,  מופעים  יםשלושכ  'צורן  אך 

  812. אם לא בהקבלה מכוונת ,בהדפחות כל הל  שמדובר בשני הקטעים ניכר הווריאנט המדויק

ה ֲעַפר   ִמי"  10כ"ג  (  4 נָּ ע    י ֲעֹקב ּוִמְסָפר ֶאת   מָּ ל ֹרב  הבטחת הזרע בבראשית  של  " מבטא מימוש  ִיְשָרא 

ל ִאיש  "  16י"ג   ר ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִאם יּוכ  ֲעפ  ְרֲעָך כ  ְמִתי ֶאת ז  נֹות ֶאת ֲעַפר ְוש  ְרֲעָךָהָאֶרץ    ִלמְׁ ם ז   813. "ִיָּמֶנה  ג 

  ת המילה היחידאי בעניין    המקובלת  העמדהאם תאומץ כאן  לצימוד מנ"ה ועפר אין דומה במקרא, ו

 
( מציינת כי מילות האתון הן  92. גם קירובה )גלוי עינים,  10לבראשית י"ב    והשוו רמב"ן.  6; קאסוטו, שמות,  58

 מילותיה של "רעיה יהודייה נעלבת" ומציבה אותה במשבצת התמטית של הרעיה המקראית. 
אברהם,    810 גרוסמן,  )בראשית,  96-97השוו  וסטרמן  הערות.  רנדסבורג,  בפורמולה  118;  שהשימוש  סבור   )

ַברָהָיה  הנבואית "  ", שאינה חוזרת בתורה מחוץ לפרק זה, מעיד כי מקור הטקסט בשלהי תקופת המלוכה.  ֶאל   ה'  דְׁ
 , ובוודאי נתפש כך בעיני המחבר.     7בהקשר זה יש לשים לב שאברהם מוגדר במפורש כנביא בבראשית כ' 

 ]נספח[.  45השוו קיל, בראשית א,  811
 ]נספח[.  49השוו קיל, בראשית א,  812
וברוח זו תרגום נאופיטי על אתר: "מן יכיל למימני עולימיהון דבית יעקב דאיתאמר עליהון דהוון מברכין כעפרא    813

(  60-57דארעא ]...[ דבני ישראל דאתאמר עליהון יהוון מסגין ככוכבי שמיא". קצת בדומה, זומר )נביא קורא,  
של    יםנבואי   מדגים ארמזים  כמימוש  נוכחיות  נסיבות  קדומהלמטרת הצגת  צריפת העם    . הבטחה  תיאור  כך, 
נתלה בנבואת ירמיהו    7וס"א    2; העונש הכפול בישעיהו מ' 6מוצג כמימוש דברי ירמיהו ט'    11-10בישעיהו מ"ח  

 . אלו הקשרים פרטניים יותר, אך העיקרון הרעיוני זהה.   18ט"ז 
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ע גם    בשים לבזרע ) ביותר שלפנינו מטאפורה להרי מן הצד הסמנטי סביר    אבק', -ענןאבק' או ''  ,ֹרב 

במקרא רב"ע  י"ח    –  למשמעות  ויקרא  י"ט  23השוו  כ'  19;  ניתנה    בבראשיתהבטחה  ה  814(. 16; 

-15)בראשית י"ג    לאברהם עם פרידתו מלוט, אביו הקדום של מואב, ועמּה ניתנה גם הבטחת הארץ

ר ֶאל  ה'ו  : "(14 י ִהָפֶרד  ָאמ  ֲחר  ְבָרם א  ה ִמןלֹוט  א  יֶניָך ּוְרא  ִעּמֹו ָשא ָנא ע  ָּמקֹום ֲאֶשר  מ  ָתה ָשם ָצֹפָנה    ה  א 

ְדָמה ָוָיָּמה ִכי ֶאת ד  ָהָאֶרץ ֲאֶשר  ָכל  ָוֶנְגָבה ָוק  ְרֲעָך ע  ָתה ֹרֶאה ְלָך ֶאְתֶנָנה ּוְלז  ניכר כי מטרת   .עֹוָלם"  א 

כנען    –  לבשר  רמזהאֶ  כפי  רב  הקָ   ּהמימושעל    –בערבות מואב, בואכה  בדיוק  של הבטחת הארץ, 

, כפי שאברהם נפרד  אחריהם  את מואבישראל  יותירו  כשדבר יתרחש לה   .תקיימהה שהבטחת הזרע  

דמאביו הקדמון לוט לאחר שרב עמו ונתרחק לדרך רעה ל ע  ֶיֱאה   815. (8-13)בראשית י"ג ְסֹדם"  , "ו 

  בלעם והפיכת סדוםפרשת  8.1.2

כ"ג(  -)במדבר כ"במאמצי השכנוע של בלעם    עיקרוש  ,הנקודה האחרונה מובילה למערך אנלוגי נוסף

הדים לחיּות מעשה ההפיכה עצמו )בראשית י"ט  בהפיכת סדום.  מאמצי השכנוע של אברהם    עומתל

אך  מכוון, -בהם כוונת ראה שיש ים אחדים נובמקר פה ושם,  אף הם ( בתודעת המחבר ניכרים 1-26

ה הוא  י קבמתפרוסת  האנלוגיה  מוקד  כי  מעידה  שתוצג  המסגרת  דווקא  לות  את  סיפור  המערב 

היעד משתרעים בין בראשית  - הכלליים של קטעגבולותיו    .(27-28; י"ט  16-32בראשית י"ח  אברהם )

ו עיקר  קובע, באת החומרים הרצויים לו למלאכתוהמחבר  ם נטל  , ומתוכ28לבראשית י"ט    16י"ח  

.  כלל  אינו זוכה לייצוג לשוני   8-17י"ט  "מככבים" בעוד    16-32כך, חומרים מבראשית י"ח    . טפלו

של האנלוגיה  ועוד,   הגזרה"  ש"גבולות  מעורבּות אברהם    . מסומניםנראה  על סדום  ומתן  במשא 

ִקפּו ַעלנפתחת ב" דֹׁם  ַוַּישְׁ ֵני סְׁ ְבָרָהם  פְׁ ְך ִעָּמם  ְוא  כעין חזרה מקשרת  ( ונחתמת ב16" )בראשית י"ח  ֹהל 

ְבָרָהם" ם א  י ְשכ  ָּמקֹום  ֶאל  ]...[  ו  ד ָשם ֶאת   ֲאֶשר  ה  י    ָעמ  ֵקף ַעל  ה'ְפנ  ֵני    ַוַּישְׁ דֹׁםפְׁ ֲעֹמָרה   סְׁ " )בראשית י"ט  ו 

ְפעֹור  "  היא  פרשת בלעםב   האחרונה  התפאורה(.  28 ֵני  רֹאש ה  ף ַעל פְׁ קָּ ִשימֹׁןַהִנשְׁ ביטוי דומה  אין    ."ַהיְׁ

ישראל  ו הראשונית שלהמתאר את התייצבות  ,שירת הבאר, אך בסוף הציטוט מפרק כ"בבתחילת 

 
)ענן אבק( מתוך סברה   u‘tarb-ו a‘turbu( העדיף לתקן לֻתרבע)ת( על יסוד האכדית 213אולברייט )משלים,  814

(.  321שמילת היחס את, החריגה בשירה הקדומה, היא תולדה של תיקון סופרים )וראו גם מילגרום, במדבר,  

האכדי,    rebītu- סבירותו של פירוש זה, מבכר מעט את ההיקש מהמודה ב  (207; צדקות, 177-175לוין )פירוש,  

כאן הן  'עפר'  ואולם ההתייחסות    שמשמעו רובע, בטענה שהן  'רבע' מתייחסים לפריסתם של ישראל בשטח. 
לריבוי נראית טבעית ומיידית יותר בהקשר זה, מה גם שהפער הסמנטי בין רובע לשטח אדמה סתם איננו מבוטל.  

( המוסיף על המקבילות מאכדית גם ווריאנטים  10-9אשר להצעת התיקון, נראה להעדיף את עמדת מורג )עיונים,  
וארמית נוצרית, אך טוען כנגד השחזור 'תרבעת' שאין כל הכרח לקיום אותם משקלי השם במקבילות  מערבית  

אטימולוגיות בין השפות. אין להכריע בכך, אולם חיזוק לגרסת המסורה נובע מיתרונּה הפואטי בחידוד הדמיון  
  שכבר הודגם כשכיח בפרשה.   אמצעי ספרותי  – המורפולוגי, ובמיוחד הצלילי, בין שני אברי התקבולת עפר ורבע 

   .111-105סקירה עדכנית ורחבה למדי של הדיון במילה זו מופיעה אצל מויר, מחקר, 
, שם ִאזכּור הריבוי ככוכבי השמים מתכתב בכל הסבירות עם  10תחבולה ספרותית דומה ננקטת בדברים א'  815

אתם רבים מספור ככוכבי השמים, כן  , לאמור: כפי שברכת הזרע התגשמה וכעת 5הדימוי הזהה בבראשית ט"ו 
. על  142(. אך השוו שארפ, אירוניה,  7תתגשם כעת ברכת הארץ, שהובטחה באותו מעמד עצמו )בראשית ט"ו  

 .     86-79חשיבותה זו של הפרידה מלוט ראו עוד הלייר, פרידה, 
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ְיא ֲאֶשר  "בא    על גבול מואב, ג  ִפְסָגהה  ה מֹוָאב רֹאש ה  ֵני    ִבְשד  ה ַעל פְׁ פָּ קָּ ִנשְׁ ִשימֹׁןוְׁ ארבעת    .(28" )כ"א  ַהיְׁ

י" האמורים הם היחידים במקרא כולו.   ל ְפנ  ְיא"מופעי "שק"ף + ע  ג  ִפְסָגה" אינו "ה  ,  כמובן  "רֹאש ה 

בין נקודות הציון בכ"א  , ובצדק זיהה גליל בפשטות טריטוריה מואבית זונשקף מאזור רחב ה אלא 

בנוסח  ר לקבוע ש, מות1כ"ב  -10כ"א  התהוות  המורכבת של    הבלי להיכנס לשאלמ  816. 1וכ"ב    20

 2.817רואה בלק בכ"ב  אותם  ש  ,ות ישראלניצחונ  הגיוני שלספרותי  מהווה המשך    פרשת בלעם  הסופי

המאבק בסיחן מתואר במפגיע ככיבוש  ו  ,( 5; כ"ב  21; כ"א  14בא מוטיב שליחת מלאכים )כ'    כאןגם  

ייחסו    לא בכדילשעבר, ומוסיף ביאור לפחדי מואב בדבר כיבוש עברי ממשמש ובא.  - אדמה מואבית

  818. לאותו מקור כתחילת פרק כ"ב  21-35את כ"א ואחרים  פרידמן,  ון סטרס

- הפצרה בלתי-שני הסיפורים מגוללים מסעות עניין ההשקפה איננו סתם נקודת אחיזה לשונית.  

משקיף  אברהם  .  מהווה תשליל סימטרי של דמות אברהם  בלעםדמות  ומבחינה תמטית  באל,    םנלאי

כדי   –להרע להם   'רצון האת  שנותשה' מבקש להשמיד, ומשתדל לגדולה ם אנשיקבוצת על מגבוה 

רצון    את  שנותשה' מבקש לברך ומשתדל לגדולה  ם  אנשיקבוצת  על  מגבוה    משקיףלהצילם. בלעם  

באמצעות    סיטואציה הגאוגרפיתלהבליט את הדמיון ב  ץ מאמהכדי לפגוע בהם.    – להיטיב עמם    'ה

על החומר הפואטי מכ"א   י"ח    28חזרה  לזה שבין בראשית    28וי"ט    16ויצירת "תחום" מקביל 

ית  תמטההנגדה ה  .דווקא  למקד את מבטו של הקורא במתרחש בתפאורה זו  השאיפהמסגירים את  

נקודה זו מצריכה פירוט אצל בלעם, ומוטב לפתוח בו.  דרך פעולתם. ל בין אברהם לבלעם נוגעת גם

ל  ִהִביט ָאֶון ְבי ֲעֹקב ְולֹא  לֹא "יחס ה' לעמו:    נזכרהשני    משלב ה' אינו מזהה חטא    –  " ָרָאה ָעָמל ְבִיְשָרא 

ישראל מופיעה  819. בקרב  רצףאמירה  בתוך  תוכחותפיזי    ה  ולבלעםל  ות מכוונה   של    ,ועצמ  בלק 

 
 . 177רובקר, טקסט ומסורת,  . והשוו 306כנגד גריי, במדבר,  125ראו דבריו בתוך אבישור ומילגרום, עולם,  816
( אינה  125)גליל בתוך אבישור ומילגרום, עולם,    18-20בעניין מלחמת האמורי, הטענה לסתירה עם כ"א    817

חזקה, כפי שמבחין אף גליל עצמו: כוונת המחבר לתאר את תוואי הדרך ואז להיפנות בנפרד למלחמה שאירעה  
הבשן נסמכה לצורך חיזוק האפקט הספרותי של רצף נצחונות,  (. הורשת יעזר ו159בדרך )כך גם ונהאם, במדבר,  

 להלן.    8.3מתעלם ממנה. והשוו סעיף  2וכ"ב 
כ"א, למעט הניצחון על מלך ערד, מיוחסים  -עימותי עבר הירדן בבמדבר כ'.  83-84והשוו קאליש, משלי בלעם,    818

ואילו השירות נחשבות ציטוטים קדומים משובצים  כמלקטים ועורכים,    –  Jאו    JE  –לרוב לאותם מקורות  בימינו  

נות',  (;  125-124גליל )בתוך אבישור ומילגרום, עולם,  ;  279-276  מקורות,  ; פרידמן,80-79)ראו לוין, פירוש,  
יש ממש בדברי רויאר וביקרט, ששמו לב  מנגד, נראה שואילך(.    145  במדבר,  ; והשוו פיטקנן,166-148במדבר, 
כיבוש, גירוש  של  , אם כי פרשנותם נמהרת. לשונות  פרשת בלעםב  –כך הבינו זאת    –  " דאוטרונומיים "ללשונות  

ושיג ושיח עם אויבים מהוות המשך ישיר של הנעשה בבמדבר כ"א, ואין צורך להרחיק עדות לדאוטרונומיסט.  
לזהות    טענו  שכןעקיפה לכפילות,    כראיה  28לכ"ג    20כזכור, לוולהאוזן וסיעתו נחשב הדמיון בין במדבר כ"א  

( ייחס זאת לגיוון שירי, ואף הציע לחלופין  30, רופא )ספר בלעם עם "ראש הפעור", אך   14"ראש הפסגה" בכ"ג 
שהדעת נותנת כי ראש הפסגה וראש הפעור הם    – כי "אין לדייק בדבר מקומה הגאוגרפי של העלילה, ומה עוד  

כי לאותו  המשקיפים  קרובים  הרים  של    –וון"  שני  הספרותית  מורכבותה  מפאת  אשר  הגיוניות,  סברות  שלוש 
בתיאור    פרשת בלעםבהמשך, משיוצג מערך הזיקות המעגן את  הפרשה נראה להעדיף את השנייה מביניהן.  

  זה תיאור    מדוע לא היה צורך להזכיר   יובן(,  .8.3כ"א ומציג את בלעם כנביא הגויים )סעיף  -עימותי עבר הירדן בכ'
כעת, די לומר שמקומו היה תלוי בהיותו חלק משירת    טבעי יותר לאור ההקבלה המוצעת.  , כפי שנראה1בכ"ב  

       . 16הבאר, והציטוט של זו חייב להיות סמוך לתיאור הבאר בכ"א 
 .  208פירוש זה עיקר. ר' למשל לוין, צדקות,  819
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  לקרבם   לחלחל  ות אף מצליחו(  23-22;  20-18)כ"ג    ביסוד תכניתם ש  השווא- מתריסות נגד מחשבות

נגד  אפוא,  אינה תלושה    21בכ"ב  המשונה  . גם ההבהרה  (1)כ"ד   :  קונקרטיתשאיפה  אלא יוצאת 

ש ְבי ֲעֹקב ְולֹא   י לֹאכִ "המשך  ההצבעה על פגמי ישראל.    באמצעות   עירור זעם ה' ח  ל  נ    , "ֶקֶסם ְבִיְשָרא 

  , קסמים ונחשיםבהנעזר    מך,: להבדיל מבלעםב  בה בעת נזיפהלו נימוק ומהווה    ,תודומה בצורה

אולי אין זה מקרה  ועוד:  זאת    820שאכעס?!   אתה רוצה    עליהםובכן,    –אינם רגילים בקסמים    ישראל

  פעילה ביצירה ה  ךמשנהרעיון לפגוע בישראל באמצעות הצבעה על חטא    החומש  של בנוסח הסופי  ש

ר ִבְלָעם ִלְמָסר  16  ל"א, שהרי ב 9-1  ה" בכוזעם אלוהי  של חטא   ל ִבְדב  י ִיְשָרא  ָנה ָהיּו ִלְבנ  ן ה  ל    "ה  ע  מ 

בלעם מנסה להצביע  ש  לסיכום, נראה  821.טיםת ישראל בִש זנּוהראשי של  דריכל  מוצג בלעם כא  "ה'ב  

  ,אברהםשל    והפך כוונת בדיוק    –   , כדי לעורר נגדם את החרון האלוהיעל הרע בקרב קבוצת צדיקים

 . , כדי להעביר את הרעה מעליהםלהצביע על הטוב בקרב קבוצת רשעיםמנסה ש

על נסמכת  הטקסטים  שני  בין  כלליים  הזיקה  ולשוניים  תמטיים  במוטיבים  מאסיבי  ,  שיתוף 

לצד כמה עוגנים לשוניים נדירים יותר, שחלקם  המודגשים אהדדי מכוח אפקט ההצטברות, וזאת  

 : מכוננים ארמזים נקודתיים

ְבְדֶכם וְ   סּורּו ָנא ֶאל"  (1 ית ע  יֶהם  " –(  2" )בראשית י"ט  ִלינּוב  יֹאֶמר ֲאל  ְיָלהִלינּו  ו  ל  " )במדבר כ"ב  ֹפה ה 

באים אל בית הגיבור "מלאכים" הזוכים    פרשת בלעםים במקרא, וגם במופע  התיבה זו ארבעל(:  8

הס  ולינה.  אורחים  של  להכנסת  הטקסטים:  -כוונתבירות  בהמשכי  בדמיון  בהתחשב  עולה  מכוון 

ֶאל" ִיְקְראּו  לֹו    ו  יֹאְמרּו  ו  ֲאֶשרלֹוט  ִשים  ֲאנָּ הָּ ֵאֶליָך  ַאֵּיה  אּו  ה  בָּ לָּ יְׁ ינּו    ַהלָּ ל  א  ם  םהֹוִציא  אֹׁתָּ ה  עָּ ֵנדְׁ   " וְׁ

יֶהם ִלינּו ֹפה  "   –  (5)בראשית י"ט   יֹאֶמר ֲאל  הו  לָּ ֹׁא]...[    ַהַליְׁ יֹאֶמר    ֱאֹלִהים ֶאל  ַוּיָּב ִשים  ִבְלָעם ו  ֲאנָּ ִמי הָּ

ְך ֵאֶלה ִעמָּ (. הגורם המדֶמה כאן הוא שילוב בין מבנה דקדוקי )שאלה( ויסודות  8-9)במדבר כ"ב    "הָּ

  ה כוונ יש כאן    אם  822אורחיו של הנשאל(. מוצקים של ֶהקשר )דמות חיצונית באה בלילה ותוהה לגבי  

להציף טון עוין החבוי בשאלתו התמימה לכאורה של האל    מעבר לעצם הידוק האנלוגיה, אולי היא

 
   במדבר רבה כ, כ.  ווהש 820
נחשב חלק מהכפשה כוהנית מאוחרת של דמות בלעם, המנוגדת לדיוקנו הקדום החיובי.    16במדבר ל"א    821

העבודה הנוכחית חולקת מכל וכל על ההבחנה בין קווי הערכת הדמות בפרשת בלעם ומחוצה לו, אך שאלת  

 Eאו    JEגרסת    הוא   5-1ואילך חורגת מתחום הדיון. ככלל, מקובל שכ"ה    6הרכב המקורות החל מבמדבר כ"ה  
בה"ש; יש יסוד    281של חטא בעל פעור ולאחריו באה הגרסה הכוהנית של החטא )ראו למשל פרידמן, מקורות, 

(. פרק ל"א, על הייחוס לבלעם, נחשב כוהני כולו )פרידמן,  478-476ראו מילגרום, במדבר    –לפקפק בכך, ואכמ"ל  
פירוש,  300-297;  289-287מקורות,   לוין,  כ"ה    445;  291-282;  בעניין  לפחות  ראיות    5-1ואילך(.  ישנן 

במלים   השימוש  בעבר  צויין  למשל  כך  בלעם.  לפרשת  בשטים  החטא  של  זו  גרסה  המקשרות  משמעותיות 
בעקבות    296-295אוד את פעלי קב"ב החוזרים בפרשה )מויר, מחקר,  היחידאיות 'קבה' ו'קבתה', המזכירות מ

עומד על ההומופוניה של    288-287; לוין, פירוש,  215גרום, במדבר,  ( והשוו מיל218גרסיאל, מדרשי שמות,  
      .שתי המילים בינן, אך לא מציין את זיקתן הניכרת לפעלי קב"ב

  . פרשת בלעם ( ושלוש ב28י"ט    –  16המילה ָהֲאָנִשים מופיעה שבע פעמים בהפיכת סדום )בראשית י"ח    822

התמיכה בכיוון זה    מועמדת טבעית לסייע בעיצוב אנלוגיה;  למילה כמאה ועשרים מופעים במקרא, ולכן אינה
 במניין המקבילות כאן.   9והשוו גם סעיף  –נוצרת מכוח הופעתה בהקשר דומה 
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צירוף המשמעות המילולית של "ונדעה אותם" לשאלת אנשי סדום מקנה לדבריהם  .  9בבמדבר כ"ב  

כמובן, באנשי סדום    .ותו לא  יםהאורח   , כביכול, מיהםשואלים  כול: ההאל  תזהות סמנטית לשאל

   823מצופה הקורא להקיש גם לשאלת האל. וליומכאן א –ברי שלא כך הדבר 

)י"ח    (3 בבראשית  " 19בתחילת הקטע  מופיע  ִתיו(  ַדעְׁ יְׁ )כ"ב  ִכי  בלעם  שליחות  ובתחילת   "6" ִכי  ( 

ִתי שני  יַָּדעְׁ סוף  לקראת  כמושא.  הגיבור  על  נסובים  הצירופים  שני  בא".    ות התיב   ותהקטעים 

ה" עָּ ה",  "ֵאדָּ עָּ ֵאדְׁ זול  –  19כ"ב  ; במדבר  21)בראשית י"ח    " וְׁ ים  מופע  העשר  צורה קוהורטטיבית 

הקטעים.  (במקרא יד"ע    בשני  ההְשִנִיים  שימושי  סביב  דעתו,  אפשרות  סובבים  את  ישנה  שהאל 

בשני המקרים לכאורה אין לצפות    824.לאשורהוברקע עומד הרעיון שאין הוא מכיר את המציאות  

  לשינוי המצב בעקבות היוזמה המובעת בלשון 'אדעה', והיא מגלמת רצון טהור של הדובר.

מתאר את עיוורונן וטעותן של הדמויות והערפל שבו    מסויםמרקם לשוני    פרשת בלעםבכזכור,    (4

ל" ועתידו.  לזרע אברהם, מגמתו  שרויות באשר  ה הן  ָהָאֶרץ  ֶאת  ִכסָּ ין  )כ"ב  ע   "5" ַכס(,  ין    ֶאת  ַויְׁ ע 

קשה  , אך מדוע ננקט דווקא ביטוי זה?  (15; 5( קשר מּוכר ליציאת מצרים )שמות י'  11" )כ"ב  ָהָאֶרץ

: הוא מבטא את  למוטיב הראייה –עיני הבשר    –   " הארץ "כיסוי עיןלהחמיץ את היחס האירוני בין 

ִיםעוורון בלק, הרואה ב"  ם ָיָצא ִמִּמְצר  א  " תופעה טבעית סתם וטועה בהבנת פעילותו: "ע  ָבָלק  ַוַּירְׁ

ת    ֶבן א  לִצפֹור  ה   ֲאֶשר  כָּ שָּ ָלֱאֹמִרייִ   עָּ ל  מֹוָאב  ְשָרא  ָיָגר  יֹאֶמר]...[    ו  ֶאת  ]...[  ו  ָקָהל  ה  ֲחכּו  ְיל  ָתה    ָכל  ע 

ינּו )כ"ב  ְסִביֹבת  למוטיב  2-4"  אירוני  בניגוד  לאור ההמשך,  בדיעבד,  כאן מתפרשת  ראייה  לשון   .)

 
הנקודה מתחזקת לאור הנגדה ספרותית חריפה בסיפור סדום, כפי שהובחן זה מכבר, בין הידיעה האלוהית   823

ִתיו" המציין רעּו ַדעְׁ ָעה  21( ו"ֵאָדָעה" המציין בקשת צדק )י"ח  19ת אישית )י"ח  לידיעת הרשע: "ִכי יְׁ ֵנדְׁ ( לעומת "וְׁ
. בפירושים  19-18; המילטון, בראשית ב,  188. השוו גרוסמן, אברהם,  (5אונס נתעב של אורחים )י"ט  – ֹאָתם" 

;  136ת,  כ'בחר' או כעין זה. ראו למשל וסטרמן, בראשי  19רבים אובדת הדקות הספרותית בתרגום יד"ע בי"ח  
. ההנגדה נעזרת גם בהסבת הכינוי 'האנשים' הן על אנשי סדום הן על המלאכים משך  85, 80אלטר, בראשית, 

 רוב הסיפור.  
פרשת  של מוטיב הידיעה בלשלול דמיון מקרי, אך יש ראיה מבליטותו הכללית    אינה די נדירה'אדעה'  התיבה    824

(. בליטות רבת משמעות  .58.-ו  .4.8מעשה עץ הדעת ויציאת מצרים )ראו סעיפים    –  הובקטעים דומים ל   בלעם

משמש כזכור גם בעיצוב ההנגדה  . מוטיב הידיעה  זו מצדיקה רגישות מיוחדת למופעים דומים במקבילות אחרות

שגם    סביר אם נקיטת 'אדעה' היא אכן חלק ממערך ענף ומוקפד,  בין אברהם לאנשי סדום, וניכר שהוא מכוון.  

.  188-187;  184השוו גרוסמן, אברהם,  לעניין משמעות הטקסט בצורתו הסופית    הזהות המורפולוגית מכוונת.

וקובע: "משמע שאברהם אמור לדעת את גזרותיו של ה', וכן   19-17מזכיר את בראשית י"ח   50קיל, בראשית, 

. "כי  13ס'    51יון )במ' כד, טז(". ור' גם שם, נאמר לו: ידע תדע וכו' )טו, יג(; ובלעם אומר על עצמו: וידע דעת על

ידעתיו" נוגע כנראה לקרבה, ליחס אישי. גילוי אזנו של אברהם בעניין גזרות ה' הוא תוצאת יחס אישי זה, אך  

להציע פתרונות הממוססים את המתח    והר ימ  השמרני לא מותר לפקפק ברלוונטיות של 'ידע תדע' לעניין. במחקר  

הוא תוספת מאוחרת, לפי הלשון ורעיון הנחשב לעתים    19-17-. בעבר רווחה הטענה ש21לי"ח    20בין י"ח  

סקינר, בראשית,    –מאוחר   )למשל  ומשפט  צדקה  ראד, בראשית,    (.304-303עשיית  )פון    210-209אחרים 

כולו דיון תאולוגי מאוחר, המשלב חומר    33-17בי"ח    ורא שש  מהווה תוספת, אולם י  19  שרק  ובעקבות נות'( סבר

י"ח139-138וסטרמן, בראשית,  )  21-20-קדום ב כיום יש המייחסים את כל בראשית  ל-(.  )ראו למשל    J- י"ט 

  non P-ומסווגת את שאר החומר כ  P-ל  19את פס'    (, רווחת גם התפיסה המייחסת59-57פרידמן, מקורות,  

מפורט   נעשו ו מסורס,  נסיונות  מקרא  דרשוביץ,  למשל  )ראו  יותר  הבטחה,    (.81ים  קובע  68באדן,  הוא  אף   ,

שההבטחה מקורית במקומה, ומתנגד בטיעונים משכנעים לבעלי שיטת ההשלמות האירופאית, הרואה בהיבטים  

 (.    65-64התאולוגיים בטקסט תוספות מאוחרות )ראו עוד במיוחד באדן, תעודות,  
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  ' אשר+דבר'ו  'אשר+עש"ה 'הצירופים    .הראייה המציין התגלות נבואית. העיוורון אינו רק של המלך

י "  –שוב ושוב את הזיקה בין ה' לבלעם    פרשת בלעםמציינים ב ַדֵבר ה' ֵאלָּ ְך  , "(8" )כ"ב  ַכֲאֶשר יְׁ ְוא 

ֲאֶשר  ֶאת ר  בָּ ֵאֶליָך   ַהדָּ ַתֲעֶשה  ֲאַדֵבר  בו    –  (20)כ"ב    "אֹׁתֹו  ייעשה  הידיעה מה  חוסר  לציון  ודווקא 

ובאמצעותו, כמו גם את תקוות השווא לאישור לקלל את זרע אברהם. מן הבחינה התמטית, ראוי  

ְלי ֲעֹקב ּו "  22להזכיר כאן גם את דמיון העניין לכ"ג   ר  י ָאמ  ת  הָכע  ל מ  ל  ְלִיְשָרא  ל א  וכן את    825";ָפע 

כ"ב   בין  ְוֹכל    ִכיל"  20ההנגדה  ְמֹאד  ֶבְדָך  ֲאכ  ד  ב  ֶאֱעֶשה  ֲאֶשרכ  ֵאַלי  ֹׁאַמר  )כ"ב  ת בניגוד לכך,    (.17" 

" האל  דבר  ַכֶסהבבראשית  ְבָרָהם    ַהמְׁ א  מ  עֶֹׁשהֲאִני  ֲאִני  )י"ח  ֲאֶשר  הזוכה  17"  לגיבור,  מתייחס   )

ן ָהִביאלהצצה אל תוכניות האל, והתיאור   ע  ל  ה'  "ְלמ  ת    ע  ְבָרָהם א  יו  ֲאֶשרא  לָּ " )בראשית י"ח  ִדֶבר עָּ

 נסוב על עתיד אברהם וזרעו.   (19

אֹׁד"נאמר על חטאת סדום   20בבראשית י"ח    (5 ה מְׁ דָּ בְׁ ִכי ַכֵבד  מכריז בלק "  17ובבמדבר כ"ב    ",ִכי כָּ

אֹׁד  ָך מְׁ   ו ז  מקבילה בהקשר הנתון,    826ים במקרא. מופע   הצירוף 'ִכי כב"ד ]...[ ְמֹאד' שלושל".  ֲאַכֶבדְׁ

 : מחיר הדמים שהמלך מציע כמוהו כ"חטאת סדום".   ובלעם בלק  עסקיסלידה מ המסגיר אולי 

הטקסטים עוסקים ב)העדר( יכולת. עוגניו הלשוניים של המוטיב מרוכזים ב"משא ומתן" בין ה'    (6

  ' במקרא, במו"מ על הפיכת סדום ששה 'אּוַלילאברהם ובבמדבר כ"ב. מתוך ארבעים וחמישה מופעי  

חמישה 'אולי', בצפיפות השנייה    פרשת בלעםב   א.הצפיפות הגבוהה במקר  ,פסוקיםתוך אחד עשר  

)בגובהּה אחד  למעט  המופעים  כל  כ"ב  .  את    (33במדבר  למצות  הדמויות  של  עז  רצון  משקפים 

למגר את ישראל )כ"ב    –(; בלק  28-32;  24להציל את צדיקי סדום )בראשית    –האפשרויות: אברהם  

'אולי' מצטרפת לשבעה    פרשת בלעם(. ב3להיפקד במראה עבור בלק )כ"ג    –(; בלעם  27; כ"ג  11;  6

נחישות כנגד ה"מכשול" האלוהי.   מציין את האפשרות    יכ"לפעלי יכולת בכינון מוטיב שלם של 

(, ואת האילוצים  73)כ"ב    לתגמל את בלעם בעין יפה( ו11;  6למגר את ישראל באמצעות קללה )כ"ב  

יכ"ל מצוי בסיפור ההפיכה גופו, בצירופים  (.  13; כ"ד  38;  18שמטיל דבר האל על פעילות בלעם )כ"ב  

ֹׁא אּוַכלְוָאֹנִכי  : "פרשת בלעםלגם  פחות שכיחים המשותפים   ט  ל ר  (; "19" )בראשית י"ט  ְלִהָּמל  ה  מ 

ט ָשָּמה ִכי   ֹׁא אּוַכלִהָּמל  ר  ל בָּ ד  ַלֲעשֹות דָּ ֹׁא אּוַכל "  –(  22" )בראשית י"ט  ֹבֲאָך ָשָּמה  ע  ֲעֹבר ֶאת  ל ִפי ה'    ל 

הֱאֹלָהי   דֹולָּ ה אֹו גְׁ ַטנָּ יֹאֶמר ָבָלק ֶאל(; "13; ובדומה כ"ד  18" )כ"ב  ַלֲעשֹות קְׁ ְמָנם  ]...[    ִבְלָעם  ו  אֻּ ֹׁא  ה  ל

ְבֶדָך  אּוַכל )כ"ב  כ  לצירוף "37"  ל(.  ֲעשֹות  ]...[  לֹא אּוכ  ישה מופעים במקרא, ומתוך שלושים  " חמל 

' ל וארבעה  ב אּוכ  שישה  בלעם',  זוצירוף  .  פרשת  בטקסטים  ו  נקודה  'אּוָלי'  עלריבוי  - העדר  מעיד 

 
 .  53ראו גונקל, אגדות,  21. על גילוי הדעת בבראשית י"ח 359; פון ראד, תאולוגיה ב, 50קיל, בראשית א,   825
ֹאד  "   לאחר החזרה ממצרים:ששה מופעים, בהם גם באברם    –  גם הביטוי 'כב"ד מאד' נדיר  826 ָרם ָכֵבד מְׁ ַאבְׁ וְׁ

ֶנה ַבֶכֶסף ּוַבָזָהב ין שמקבילה זו אינה עומדת  וצ י  .287-286-ו  258-254עמ'    ,וראו דיון להלן  .(2" )בראשית י"ג  ַבִּמקְׁ
"וירש שער איביו" המובהק; כבר לעיל    – הזהות הסמנטית של ברמן, אך כך גם "ירשה שעיר איביו"  בקריטריון  

 ( נטען שדרישה זו לא צריכה להיחשב קריטריון שאין בלתו, אלא מקור תמיכה לטענת ֶארמז. 188-187)עמ' 



212 

ָתה    לּו ֶיש " –  פי בלעם ב ריאלית  -אפשרות אי  ביטוי עוד  המקריות של שיתוף המוטיב.   ֶחֶרב ְבָיִדי ִכי ע 

ְגִתיְך המובע    'ע בשל אילוץ חיצוני. רצון זה עומד כנגד רצון ההמנּו הרע  רצון ל  שקףמ  –(  29ב,  ")כ  "ֲהר 

ֶחֶרב    לּו ֶיש"  – בלעם    ביד  כי הכוח ביד האל ולא  , כזכור,מדגיש אף הוא  מצבאופי ה  .בדברי מלאך

י ְרא ֶאת ְך ה ְבָיִדי ִכי ]...[ ו  ְלא  ְרבֹו ְשלָֻּפה ְבָידֹו ִנָצב 'מ  ֶדֶרְך ְוח    827. "ב 

ְדָעה"מבוקשן מגולמת בלשונות הוספה.  את  ג  יהש לנחישות הדמויות    (7 ה  ְוא  "  ּיֵֹׁסף ה' ַדֵבר ִעִמי  מ 

מהאל,  19)כ"ב   יציאה  היתר  להשיג  המתאמץ  את  (,  המזכיר  אברהם,  ועוד  מאמצי  עוד  מוסיף 

יו  ַוּיֶֹׁסף עֹוד"להשתדל עבור אנשי סדום:   ַדֵבר ֵאלָּ ף  "(. מבין ארבעת מופעי יס 29ח  " יבראשית  )  "לְׁ

ֶלה ַוּיֶֹׁסף עֹוד ", הפסוק (26;  25;  19; 15) ב "כ דברבבמ א  ִבים ְוִנְכָבִדים מ  (  15ב  ")כ " ָבָלק ְשֹלח  ָשִרים ר 

ֹכָתּה  ַוּיֶֹׁסף; "משא ומתןאף הוא עוסק בניסיון שכנוע במסגרת   קשור אף הוא לדירבון,    (25" )כ"ב  ְלה 

 .דומה יש לטקסי ההקרבה החוזרים ונשנים הפעלת לחץ; משמעות

ל בשני הטקסטים שבים ונזכרים פעלי חר"ה. במו"מ נוקט אברהם פעמיים "  (8 אֹדָני  ִיַחר  ָנא  א  ",  ל 

ף   ַוִּיַחראכן מגדישות את הסאה, שלוש פעמים: "הדמויות  שמא הגדיש את הסאה. בפרשת בלעם    א 

ְך הּוא  ֱאֹלִהים ִכי ף  ַוִּיַחר(, "22)כ"ב    "הֹול  י ְך ֶאת  א  ל  ִבְלָעם ו  ק  ּמ  ף  ַוִּיַחרו"  (27" )כ"ב  ָהָאתֹון ב    ָבָלק ֶאל   א 

ִיְסֹפק ֶאת ָפיו ִבְלָעם ו     828(, במה שנראה כחלק ממתכונת ספרותית שלמה של הפרשה.10" )כ"ד  כ 

מּו ִמָשם  נזכרת הליכה משותפת בהקשר של שליחות: "  16בבראשית י"ח    (9 ָיקֻּ ִשיםו  ֲאנָּ י ְשִקפּו    הָּ ו 

ל ְבָרָהם  ע  י ְסֹדם ְוא  ם  ְפנ  ם  הֵֹׁלְך ִעמָּ חָּ ַשלְׁ ִיְפנּו ִמָשם  בחתימה "". "האנשים" נזכרים שוב  לְׁ ִשים ו  ֲאנָּ   הָּ

י ְלכּו ְסֹדָמה ( וחמש פעמים בהפיכת סדום עצמה, בצפיפות גבוהה. בבמדבר כ"ב  22" )בראשית י"ח  ו 

ַלח  מרקם המילים חוזר שוב ושוב: " ְלָאִכים ֶאלַוִּישְׁ יֹאֶמר ִמי  ]...[    ִבְלָעם  מ  ָיבֹא ֱאֹלִהים ]...[ ו  ִשים  ו  ֲאנָּ הָּ

לֶ  ְךה ָהא  יֹאֶמר ִבְלָעם ]...[ ָבָלק ֶבן ִעמָּ ַלח ִצֹפר ]...[  ו  ָלי שָּ יֹאֶמר ֱאֹלִהים ]...[ א  ֶהם]...[ ו  ֹׁא ֵתֵלְך ִעמָּ . ]...[ ל

יֹאֶמר  ן ה' ְלִתִתי    ]...[  ו  א  ֶכםמ  ֹיֶסף עֹוד ָבָלק    ]...[  ַלֲהֹלְך ִעמָּ ֹלַח  ו  ָיֹבאּו ֶאל ]...[  ָשִרים  שְׁ ן    ו  א  יֹאְמרּו מ  ָבָלק ו 

נּוִבְלָעם   ֹבֶקר  ]...[  ֲהֹלְך ִעמָּ ָיָקם ִבְלָעם ב  י מֹוָאב  ַוֵּיֶלְך ִעם  ]...[  ו  ְך ה  ]...[  ָשר  ְלא  יֹאֶמר מ  ֵלְך ִעם  ֶאל ִבְלָעם    'ו 

ִשים ֲאנָּ י ָבָלקִעם  ִבְלָעם    ַוֵּיֶלְך   ]...[  הָּ יֹאֶמר ָבָלק  ]...[     ָשר  ֹ   ]...[ו  ִתי א  ֲהל ַלחְׁ ֹלַח שָּ ֶליָך ִלְקרֹא ָלְך ָלָּמה    שָּ א 

תָּ לֹא  ַלכְׁ ָלי הָּ ח ָבָלק ָבָקר ָוצֹאן]...[  ָבָלק ִעם ִבְלָעםַוֵּיֶלְך ]...[ א  ִיְזב  ַשַלח ו  ָשִרים ֲאֶשר ִאתֹו ַויְׁ "  ְלִבְלָעם ְול 

וז מופעי הל"ך מתוך כלל  לשם השוואה, בשמונים וחמשה פסוקי מגילת רות, שבה אח(.  5-40)כ"ב  

ה בספרי  הגדול  הוא  הלשוני  פסוקי  מקראהחומר  וחמשה  בתשעים  הל"ך;  מופעי  עשר  שמונה   ,

כ"ד עשרים ותשעה מופעים. מתוך חמשים מופעי הל"ך + עם )פלוני( במקרא, שבעה  -במדבר כ"ב

 
    .112בלעם ואברהם, ובדה שבלעם אינו בעל הכוחות אפילו ביחס לאתון. וראו ספרן, הדבר מודגש לאור הע 827
לנקודה זו חשיבות מסוימת. סביר יותר שמילה או ביטוי היוצרים דפוס ספרותי מכוון נבחרו מראש בקפידה,    828

 ואם כך גדל הסיכוי שישמשו כפריט אנלוגי. 



213 

,  נפוצים ביותר במקרא  שגם הם   היותאך  בפרשת בלעם. פעלי של"ח מופיעים שבע פעמים בפרשה,  

 ראוי לחשוד יותר באשר למעמדם כאמצעי מכוון להידוק הארמז.  ובהעדר צפיפּות יוצאת דופן,

ֶצה   ָכל"(  10 ם ִמקָּ עָּ י ְרא ִמָשם  "  –(  4" )בראשית י"ט  הָּ םו  עָּ ֵצה הָּ   אין עוד מקום .  (41" )במדבר כ"ב  קְׁ

)או הטיותיו(. אקראיותו הסמנטית של    ובמקרא שב ל'ָעם'  )או הטיותיו( מופיע בסמיכות  'ָקֶצה' 

 היעד בבראשית. -הצירוף, לצד נדירותו הרבה, מציגים אותו כהד בלתי מכוון לקטע

 : אטוויזם? 38-27ובראשית י"ט  פרשת בלעם 8.1.2.1

בין  לכאורה    קשר המתבקשב  זהירות-משנהב  תבונןראוי להלאור הזיקות לסיפור הפיכת סדום,  

י"ט  תיאור    –  ו אחרית )בראשית  ועמון  גישת  –(  38-27הוָרָתם המביכה של מואב  - האנטי  ּהלבין 

ה ֲעַפרִמי התכתבות "( 1 בהתחשב ב: במיוחד ושךמזה  קשר 829.פרשת בלעםואבית של מ נָּ "  י ֲעֹקב מָּ

  . 8.1.1)סעיף    16-14בבראשית י"ג    אבי מואב  ( עם הברכה הניתנת לאחר ההיפרדות מלוט10)כ"ג  

ְבָרָהם ָהיֹו ִיְהֶיה ְלגֹוי ָגדֹול וְ קנה " הדגש שמ  (  2;  לעיל( צּוםְוא  י    עָּ ֶרץְוִנְבְרכּו בֹו ֹכל גֹוי  אָּ " )בראשית י"ח  הָּ

צּוםִכי  "  ( לטעות הנואלת18 ֲאָגְרֶשנּו ִמן    עָּ ֶכה בֹו ו  ל נ  י אּוכ  ֶרץהּוא ִמֶּמִני אּול  אָּ (, שהרי  6" )במדבר כ"ב  הָּ

לה אלו  אמורים  אברהם  בזרע  עמוני.  (3  ברך;תדווקא  מוצא  לבלעם  המייחסים  הנוסח   830עדי 

בלק  הטקסט לבטא ש  שמגמת ושמש  ם של פריש  תרעשהב ת  ותומכ   י"ט- המקבילות לבראשית י"ח

ל ובלעם   חבים  שהם  בעוד  אברהם  בזרע  לפגוע  למואב    ומנסים  בנים  בהיותם  קיומם,  עצם  את 

 
מעותיים, ומכאן הָספק באשר לרלוונטיות שלו. הצירוף "שתי  ראוי לציין כי הקטע נעדר קישורים לשוניים מש  829

שתי ]...[ ִעם+צורן חבור' ששה מופעים במקרא(, אך  \בנותיו עמו" אמנם נדיר ומזכיר את "שני נעריו עמו" )ל'שני
זהו תוואי לשוני יחיד ואין לייחס לו חשיבות. מנגד, ברור שעירור מעשה הפיכת סדום בכלל מעלה בתודעה את  

ודות הבסיסיים ביותר הכרוכים בו, כולל אטיולוגיה זו. לעצם החיּות של יסוד זה בתודעה המקראית עדות גם  היס
ֵרה  ִכי: "9בצפניה ב'  ַשק ָחרּול ּוִמכְׁ ֵני ַעּמֹון ַכֲעֹמָרה ִממְׁ ֶיה ּובְׁ ֹדם ִתהְׁ ָמָמה ַעד מֹוָאב ִכסְׁ  ".  עֹוָלם  ֶמַלח ּושְׁ

בין  830 הקישור  של  בליטּותו  בעל    לעניין  בדברי  להיווכח  מעניין  במסורת  הברכות  קבלת  לבין  מלוט  הפרידה 

עובר בחטף על כל מחזור סיפורי אברהם תוך שלושה פסוקים,  -הנמרץ, השוטף  (, שבקיצורו28המקרא )קדמוניות  
טורח בכל זאת לציין "ויפרד לוט מאברם וישב בסדום ואברם ישב בארץ חם. ואנשי סדום רעים וחטאים מאד" )ח'  

אולי החוקרת היחידה שנתנה דעתה    –( ומיד מסמיך לכך את ברכות אברהם. ראוי לציין גם את דברי שארפ  3-2
(.  142" )אירוניה,  ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעֹקב עד כה על סמיכות ההיפרדות מלוט וברכות אברם כמושא מכּוָון אפשרי של " 

שון ָמָשל זו רב משמעית ומשקפת  -למרבה הצער, פירושּה לֶארמז זה ספקולטיבי באופן פרוע. שארפ מציעה שלְׁ
ניסיון של בלעם להגניב קללה בתוך דבריו: ברובד הגלוי מהווים הדברים התייחסות חיובית לריבוי ישראל, כרצון  

כמו לומר כי "בשורות חיוביות" למואב    – לידת מואב    –ניין  האל, אולם ברובד הנסתר הם מרמזים לאחרית הע
עשויות להגיע מתוך מצב ביש, בדומה, אף עתה. השערה זו נדחית מכמה טעמים: ראשית, ֶארמז כזה מחייב  

בלעם עצמו. הייתכן שבלעם עצמו נוקט ֶארמזים    –לדעת שארפ    – כוונה ומודעות מצד הדובר האוטונומי, שהוא  
פורי בראשית?! שנית, עוד פחות אפשרי שארמז מעין זה יהיה מובן למעסיקו של בלעם, בלק  המבוססים על סי

שאת רצונו מבקש, כביכול, שכיר החרב להֹשביע באמרו כך. שלישית, המרחק בין הברכות הניתנות לאברם    –
איננו כזה  לאחר הפרידה מלוט לבין הולדת מואב, הן בגילום הספרותי הן בהשתלשלות המאורעות המיוצגת,  

שאפשר לפסוח עליו כעניין שולי; הוא מקעקע את הטיעון. לבסוף, טענתה הכללית של שארפ כי משלי בלעם  
(,  147-141משמעית כדי לספק את בלק ואת האל כאחד )אירוניה,  -מערבים שימוש פעיל של המנחש בשפה רב

 .      היא השערה מעניינת אך נועזת, המצריכה ראיות רבות מאלו ששארפ מספקת
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ההפיכה.  מן  אברהם  בזכות  ניצל  שאביהם  המואבי.    כנראה  דברה  831ולעמון,  בלק  לעניין  נכון 

 832: דרשמהבעלי  כוכבר הלזו דרך -מחצית

שוינו שנינו להיות כפויי טובה, שאילולא אברהם אביהם לא היה    'מן ארם ינחני', אמר לו: הֻּ

בלק, שנאמר: 'ויהי בשחת אלוהים את ערי הככר ויזכור אלהים את אברהם וישלח את לוט  

ואילולא    ! ואתה מבני בניו של לוט  - מתוך ההפכה', ואילולא אברהם לא פלט לוט מסדום  

א בזכות יעקב, שבתחלה כתיב  שלא ראה לבן בנים אל  ,יעקב אביהם לא עמדתי אני בעולם

'ורחל באה עם הצאן אשר לאביה' וִאלו היו לו בנים היאך בתו רועה? ומשהלך יעקב לשם 

בגללך',   ה'  ויברכני  'נחשתי  ואומר  וגו',  לבן'  בני  דברי  את  'וישמע  שנאמר  בנים,  לו  נתנו 

        .ואילולא אבותם אני ואתה לא עמדנו בעולם
 

  פשט ל  הקרוב יותררעיון    –   הארמיעל צאצאי לבן  לא על בני עמון, כי אם    ןאת בלעם מייחס הדרש 

מוצא  מהראיות ל  החזקהעָמדה זו    .בחומר אנלוגי  –  . 8.2.2בסעיף    יודגםכפי ש  – , ואף מעוגן  מ"נה

בראשית    ליים אתמטחצים ה)ה  עמוני, הנשענות על תיקון הנוסח הקשה בצירוף ראיות נסיבתיות

מצא איזכור  הי , היה צפוי לבלעם  ותבדבר עמוניהייתה כוונה לעודד השקפה    זאת ועוד: לּוי"ט(.  - י"ח

כ"ד.   בבמדבר  הזעם  בנבואות  עמון  עתה    אמנם,של  לשלוללעת  על    שאףמחבר  הש   אין  לשמור 

כדי לחמוק ממסורות סותרות או להציג את בלעם כנביא הגויים בכלל,  עמימות ביחס למוצא בלעם  

  . 8.2פים  בסעי  .סימוכין  עודנו טעוןרעיון זה    מכל מקום,  עמוני.  שהואולכן טשטש מסורת קדומה  

 חדש. מיוארו הדברים אפשר שאדום, לבן הארמי ולבלעם לבין המורכבת  זיקהה תוצגמש ,.38.-ו

 חיצונית לשקיפות האנלוגיה  הראי 8.1.2.2

 :  9-8א "נמצא בהושע י  לסיפור הפיכת סדוםמליץ יושר אפשרי לאנלוגיה  

ִים יְך ֶאֶתְנָך ֶאְפר  ָך    א  לֲאַמֶגנְׁ ה   ִיְשָרא  מָּ ַאדְׁ ָך כְׁ ֹׁאִים    ֵאיְך ֶאֶתנְׁ ב ָך ִכצְׁ ַפְך  ֲאִשימְׁ י ִלִביֶנהְׁ ד ִנְכְמרּו ִנחּוָמי    ָעל  י ח 

ַשֵחת  שּוב לְׁ ֹׁא אָּ ֹׁא ֶאֱעֶשה ֲחרֹון ַאִפי ל ל ָאֹנִכי ְולֹאל ִעיר  ִאיש ֶאְפָרִים ִכי א  בֹוא בְׁ ֹׁא אָּ ל דֹוש וְׁ ָך קָּ בְׁ ִקרְׁ    .בְׁ

מכוון את  , דבר הבהקשר של השחתה וחרון אףנזכר  מצבן של ערי הככר שנשמדו בהפיכת סדום  

ְך"  צירוףבתמימה -לסיפור ההפיכה. האפקט מועצם בנקיטה הלא הקורא  משחק מלים    – "ִלִבי  ֶנְהפ 

ְולֹא ָאבֹוא ְבִעיר"במילים    נשלםהוא    833הפיזי והנפשי.   על הפיכה במובנּהמבריק     : "ְבִקְרְבָך ָקדֹוש 

לא ייפרע  כך  ,  בה  ההוש סדום הרשעה כל עוד לוט הצדיק )למחצה(  אלוהים לא החריב את  כפי ש

ֹׁא ָאֹנִכי וְ ֵאל  ִכי  "  בתוך הארמז להפיכת סדום משובצות המיליםהרשיעה כולה.    טרםאשר  מאפרים     ל

 
. וכן לשון המדרש )בראשית רבה מ"א ג( הזוקף לזכות אברהם גם את  26הערה    111ראו פריש, חשיבות,    831

הליכת לוט לארץ כנען, את עושרו של לוט ואת הצלתו מהשבי, וחותם: "וכנגדם היו בניו צריכים לפרוע לנו טובות,  
לאכים אל בלעם וגו' לכה נא ארה לי את העם  ולא דים שלא פרעו לנו טובות, אלא רעות. זהו שכתוב: וישלח מ

 הזה".    
 השוו גם איכה רבה, א לח.   ; ילקוט שמעוני בלק כג, תשס"ה לה 832
; ירמיהו  19; ישעיהו י"ג  29; דברים כ"ב  29;  21בראשית י"ט  השוו עוד  . ו4ביונה ג'    ננקטדומה  ספרותי  תכסיס    833

 . 11; עמוס ד' 40; נ'  18מ"ט 



215 

ֹׁא ִאיש ֵאל"  19במדבר כ"ג  על  , פרפראזה  "ִאיש ב ּוֶבן  ל ז  ד  "בגם    תניכר השאילה    ".םָאָדם ְוִיְתֶנחָ   ִויכ  י ח 

רּו   מְׁ יִנכְׁ "רחמיי";  –המוזר    "ִנחּומָּ היא  הצפויה  כמ"ר  ָאָדם    ּוֶבן"  מהדהד אתצירוף  ה  834השלמת 

ם ֶנחָּ ִיתְׁ סוגיית שינוי הדעת  פרשת בלעם להפיכת סדום:  ההשוואה בין    י שלתמטמוקד הונוגע ב  "וְׁ

י    10לבסוף, הושע י"א    .האלוהי ֲחר  ְרי ה ִיְשָאג ִכי  ה'"א  ְלכּו ְכא  ג ְוֶיֶחְרדּו ָבִנים ִמָים"  י  מהדהד    הּוא ִיְשא 

 835. טורף  אריהממשילות את ה' ואת ישראל ל (,  8-9; כ"ד  24במשלי בלעם )כ"ג    ותהבא   ותאת התמונ 

מחבר    זיההש  מקשרנובעים    פרשת בלעםרמזים להפיכת סדום ולהאֶ שאפשר  לאור הראיות שהוצגו,  

  בהושע.   19במדבר כ"ג  רמז להאֶ חספוס שיוצר  זו נתמכת בסברה  בין הטקסטים.    9-8י"א    הושע 

כי  לומר    כוונהאם ה  , שכןסוגיית שינוי הדעת האלוהיאת ההיגיון בהעלאת  סותר לכאורה    זהארמֶ 

ד ִנְכְמרּו ִנחּוָמי האל ניחם )" י ִלִבי י ח  ְך ָעל  האל  ש  הפרפראזה על בלעם,  דרך  ,זכר לקוראו, מדוע מ"(ֶנְהפ 

להזכיר את ההבטחה האלוהית לאברהם, שעליה נסוב הקשר    נראה שמטרת המחבר  ?אינו ניחם

לאפרים  וז הבטחה    836.הדברים הרחב בפרשת בלעם זרע אברהם, חרף התנהגותם    ,תעמוד להם 

ְבִקְרְבָך ָקדֹוש  לבין "  רעיון זה ן  תמוה היחס ביועוד    , אולם החספוס הראשוני נותר בעינו.  הסדומית

רמז קטן יחסית ובלתי  ביצירה אֶ   סמדוע לדחו  .הינחמותטעם שונה בעליל להמציג    "ְולֹא ָאבֹוא ְבִעיר

מפותח? שאלה זו מוצאת מענה במודעות של מחבר  עיקרי ורמז  הכרחי, שאינו משתלב יפה עם אֶ 

  פרשת בלעם , מן הפרספקטיבה של  בלעםפרשת למערכת הזיקות הענפה בין קורות אברהם להושע 

 .  מקרה מבחן של שינוי דעת אלוהיכ מלכתחילה את הפיכת סדום למחבר  ההמציע וא ז יה –

ֶגְנָך " החריגה  מילה  העל    התעכביש ל  להשלמת התמונה עוד  ים  מופיע   פעלי מג"ן  .8י"א    בהושע  "ֲאמ 

הענקת הברכות    –  חשוב  הקשרזה בשם מובלט שימוש לשון    ,20י"ד  בראשית  ב, מהן  פעמיים במקרא

ל ֶעְליֹון ֲאֶשר: " (1)בראשית ט"ו    ה לצד מלך סדוםלאברהם על רקע מעורבותו במלחמ ִמֵגן    ּוָברּוְך א 

ִיֶתן ו  ְבָיֶדָך  ר ִמֹכל  ָצֶריָך  ֲעש  ר]...[    לֹו מ  ָהָיה ְדב  ֶלה  ְדָבִרים ָהא  ר ה  ח  ְבָרם    ֶאל  ה'  א  ל ַבַמֲחֶזה  א  אֹמר א    ל 

ְבָרם ָאֹנִכי   ֵגן  ִתיָרא א  ה ְמֹאד  ָלְך מָּ ְרב  גם כאן הושע מבקש כמדומה לעורר את ֶזֶכר ברכות    ."ְשָכְרָך ה 

יד המקרה היא שהפסוקים   נבואת    איפיוןגם ב  מהדהדים  ניםוָ מכּוהאברהם הנצחיות, אך כלום 

י ֶיֱחֶזה  ַמֲחֵזהבלעם " ד         מופיעה פעם אחת במקרא. לה ימהמלבד באברהם ופעמיים בבלעם  ?"ש 

 סינתזה פשר האנלוגיות לקורות אברהם:  8.1.3

הפרטים ה  ריבוי  את  אברה המכוננים  לקורות  נקודתיים,  אנלוגיות  ֶארמזים  של  קיומם  לצד  ם, 

ונוביק    ל ההבחנהעשויים להקשות ע סברו כי מגמתן של  בקווי המתאר של תמונה כוללת. ספרן 

 
 . 26; מל"א ג'  03השוו בראשית מ"ג   834
הלשון החוזרת במשא ומתן  ש  בטענה ,  פרשת בלעם"ֲחרֹון ַאִפי" הושפע מלשונות "ויחר אף" ב כי    אין להציע  835

שיקול זה היה רלוונטי אלמלא הייתה 'חרון אף' )על הטיותיה( נפוצה במקרא    על גורל סדום היא "יחר לה''" בלבד.
 וי שמונה פעמים, ביחס לשלושים ושלושה מופעי חרון אף.  הרבה יותר מהווריאנט חרון על הטיותיו. זה מצ

 השוו רד"ק על אתר.   836
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רצון   .לאלו של אברהם  האישיות  והנגדת מידותי ההקבלות הקיימות להרשיע את בלעם באמצעות 

  כוונתו לגמור  מוצג כניגוד  משקף אכזריות ואטימות, והוא  בלעם להרוג את אתונו הנאמנה בחרב  

כופף עצמו לצו האלוהי וממשיך עם זאת לבטא    אברהם  –  להרוג את יצחק במאכלת  של אברהם

)"   רגישות בנו  כלפי  י ְלכּו  ואהבה  י ְחָדוו  יֶהם  המלאך  ְשנ  מן  בלעם  של  פחדו  מובהק  "(;  אילוץ  הוא 

ְעִתי  הסיטואציה, בעוד אברהם מבטא מראש ועד סוף את הכרזת המלאך "  הנגרם לו מחמת  ָתה ָיד  ע 

ָתה  ִכי א  ֱאֹלִהים  א  המרוָמם  "ְיר  "במובנּה  יִתי  ג ם;  ֶהֱחי  ְואֹוָתּה  ְגִתי  ָהר  יחסי  ֹאְתָכה  את  המדמה   ,"

ואולם,    837. מבזה את בלעם היחידי, המנותק מאשה ומשפחהאתון ובלעם ליחסי שרה ואברהם,  ה

בתוך   לאיבוד  ללכת  שלא  מצופה  הפרטניות.    ֶשפע הקורא  תכלית  ההקבלות  של  הרחב  בהיבט 

האנלוגיות, מקום של בכורה תופש כנראה הממד האטוויסטי של הבהרת דבקותו של האל בברכות  

הנפרשות על פני  לבלעם  אברהם  בין  שתי האנלוגיות הרחבות  בפן של הערכת הדמויות,    838אברהם.

, והן מתמקדות  במשא ומתן על סדום ובעקדת יצחק  התנהלותהמאפייני  נוגעות ל  כ"ד-במדבר כ"ב

 המוטיב הבולט והמשותף לשתי הפרשות הללו הוא יחסו של הגיבור לרצון האל.    .ו ענייןבאות

. דבר זה הביא את  אברהם ובלעםבין  העיקרי  האל היא הצד השווה    ויויצל המחוייבות המוחלטת  

אבל הראיות    839להציע שמטרת האנלוגיה לעקדת יצחק להציג את בלעם כ"אברהם שני";  רויאר

על  תחת זאת,  מחייבות לפסול זאת.    , מתוך המקבילות עצמן,לעיצוב שלילי של אופיוהמוחצות  

בהקשר  . מגמתו בעולםו  האל רצוןל ו מתבלט פער תהומי בעניין יחסלצו האל  בלעם  מחוייבות  רקע

: "גם המטרה  , המדבר על הליכתם של השניים לפגוע בזרע אברהםשל עקדת יצחק יאים דברי קיל

שאברהם הולך אליה וגם המטרה שבלעם הולך אליה אינן רצונו של ה' באמת. ואף על פי כן הליכתו  

י  של אברהם מסמלת היכנעות מוחלטת לרצונו של ה', והליכתו של בלעם מסמלת מרי בה', אף על פ 

קשה לו עד מאוד  ודאי  שתוכנו  האל,    וצבעקדת יצחק עומד אברהם מול    840שהוא הולך ברשיון ה'". 

 
הייתה    837 הֶארמז  של  מתבקשת  משמעות  כאלו,  בנסיבות  הפוך.  כיוון השפעה  להניח  היה  אפשר  תאורטית, 

בקורת על אברם דווקא, שבסיפור הירידה למצרים מתייחס לאשתו כאל אמצעי בלבד. פרשנות כזו עולה בקנה  
כיוון ההשפעה  אח י"ב כשערורייתית. הצדקת  ד עם קריאה שכיחה, התופסת את התנהלות אברם בבראשית 

 . להלן.   9.1.1שאומץ כאן נערכת בסעיף  
בעל קדמוניות המקרא מתייחס בבירור בשיכתובו הן לזיקה לעקדת יצחק הן לזיקה לסיפור הפיכת סדום.    838

"הלא דברתי על אודות העם הזה אל    (:5)י"ח  לבלעם, השואל אם עליו ללכת עם השליחים, משיב ה' בגרסתו כך  
ראה לו את כל מערכות  אברהם במחזה לאמר: יהיה זרעך ככוכבי השמים, כאשר העליתי אותו על הרקיע וא

הכוכבים ובקשתי את בנו לעולה ויביאהו לֹשּומו על המזבח ואני השיבותיו אל אביו, ויען כי לא סרב נעשתה מנחה  
רצויה לפני ותחת דמו בחרתי בם. ]...[ הלא אמרתי על זאת: אגלה לאברהם את כל אשר אני עושה". ההתייחסות  

ר העניין העומד על הפרק. מתוך סיפור המסגרת של הפיכת סדום  עיק  –לעקדה כללית, ומתמקדת בברכת הזרע  
(, נקודה אשר  17משלב המחבר אמירה המתייחסת לגילוי אזנו של אברהם בהכרעות השמיימיות )בראשית י"ח 

( על שכתוב זה:  483כמדומה מוסבת אף היא בהקשר זה על הברכה. אכן, בצדק רב כותב פיסק )קדמוניות,  
פני בוודאות  רבת"כמעט  נראה  -יה   ]...[ בעצמו  הקאנוני  בלעם  במחזור  נטועה  הפטריארכלי  לנראטיב  זו  פנים 

פסאודו של  מפורשות  -ששימושו  התייחסויות  עצמו.  הכתוב  של  ההרמנויטיקה  את  משקף  בבראשית  פילון 
לאברהם, יצחק ויעקב בקדמוניות המקרא י"ח צומחות אפוא בטבעיות ממצבור הארמזים לברכת האבות אשר  

 כ"ד".   -מד לתוואי העלילה' של במדבר כ"ב'נצ
 . 166רויאר, פרשה,  839
 ]נספח[.  49קיל, בראשית א,   840
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ט ָכל הטוב והראוי המצופה מ"את  בעיניו  סותר  ואף   הואיל ומדובר בציווי מפורש,    841. "ָהָאֶרץ  ֹשפ 

אברהם  עומד  סדום    בסיפור  להמרות את פי ה'. לקבול, להתווכח ובוודאי שלא  ינו מהין  אברהם א

. לכאורה,  שונה  והתנהלות כאן  אך  ,  הטוב והראויבעיניו את    שתוכנו סותראלוהי  מול גילוי דעת  

העיר  מורד  הםאבר של  הקרב  חורבנּה  על  הדעת  בגילוי  המבוטא  וברצון האל,  עזות,  מצח  -ביתר 

שווה דמיון רב יותר בינו לבין בלעם:  דרך זו ְמ   .: הוא מתמקח עמו כאחרון הרוכלים בשוקונחישות

שכנועשניהם   ולהשיג את שלהם  פוצחים במסעות  אלוהים  על  "להתגבר"  תוך מאמץ שלא  כדי   ,

מוטיב ההוספה  היטב בשיתוף המילים המנחות הקשורות ל  ניכרהבדל זה    .להכעיס את אדוניהם

, וכן לביטויי החרון )לשונות  אוכל''אולי' ו')לא(  'יס"ף',    –  פרשת בלעם מוטיב )אי( היכולת עם  ול

 כל זה נעדר לחלוטין מסיפור העקדה.  . חר"י(

למעשה אברהם אינו נדרש  אלוהי מפורש, וציווי  סיפור סדום אין  : בבעניין אחד  מקור ההבדל נעוץ

שבשמם ,  (19)בראשית י"ח    " ְצָדָקה ּוִמְשָפט" פעילותו נובעת מהזדהות פנימית עם ערכי    לעשות דבר.

,  לשנות את דעת האל כדי להרע  תאמץ בלעם, לעומתו, מ  .נסות לשנות את דעתולהטיף לאל ול  עזה

ביחס  שנראה אפוא  .  "ְצָדָקה ּוִמְשָפט"הזדהות עם  , ובכך מוכיח כמה רחוק הוא מעבור בצע כסף

אדם    –  בבלעםזה  היבט ייחודי  דגיש  מסדום    לסיפורהאנלוגיות לעקדה ו   שילובלהערכת הדמות,  

אינו מנותק משאר המגמות    משמעות זה- גרעין  בר האל, שערכי המוסר זרים לו.לְד   לגמרימחוייב  

לקורות אברהם הֶארמזים  מעיצוב  מידותיו ההעולות  בלעם  רע, שהרי  של    חסרמות אדם  הול ות 

מהו מקור  מבהירות של המנטיקן האלילי   וחמדנותו , אטימותו אתונול  ו . אכזריותרגישות מוסרית

 המתח בינו לבין אלהי ישראל ומדוע הוא האיש היוצא לחתור תחת מימוש ברכות אברהם.

  

 וקורות יעקב  פרשת בלעם 8.2

- לל כמה מן השלבים הקדומים הבולטים בתפישה ההיסטוריתחציו השני של ספר בראשית מגֹו 

ת הברכות, המהווה אטיולוגיה של יחסי  לקיח תאוסופית של עם ישראל. ראשון לאלו הוא סיפור  

העוינות עם אדום, מניע שורת עימותים בעלי משקל אטוויסטי וקובע את המשך גלגוליה של ברכת  

, אשר פרשת בלעםאפוא שמחבר שאפתן כבעל  אברהם במעבר מיחיד נבחר למשפחה. לא ייפלא  

ביקש להעמיד את יצירתו בדיאלוג עם נקודות השיא של ההיסטוריה העברית העתיקה, מצא לנכון  

 
בתוספות עריכה(   E-ו  J( לעקדה )שילוב של  Jגם המקבלים את הבחנת התעודות בין סיפור הפיכת סדום )  841

הם מסרב לציווי.  אינם אמורים להתנגד להצגת הדברים כאן, שהרי באף אחת מן התעודות המשוערות אין אבר
. גם יחסי התפישות המשתקפות בסיפורים, כפי שתתוארנה כאן, אינן  65-64,  61-58השוו פרידמן, מקורות,  

י"ח  בראשית  תיארוך  כי  יצוין  מקום,  מכל  המקור.  זהות  של  בהנחה  )וסטרמן,  -כבתר  16B-33  תלויות  גלותי 

 .      215-209השוו פון ראד, בראשית,  ו  –לכת ( רק על בסיס עניינו התאולוגי נראה מרחיק  140-137בראשית, 
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ממחישה סגנון    להלןסדרת ההקבלות המוצעת    842לקשרּה בעבותות רבים אל מחזור סיפורי יעקב. 

עבודה  המשלב הן השוואות של מהלכי עלילה שלמים, הן הבלחות ממוקדות המוסיפות נופך לאיזו  

פואנטה דקה. דרכי השימוש בסיפורי יעקב מעידות על פרשנות עקבית של החומר, שמבחינה אחת  

ת  ת הברכולקיחהקדומה ובולטת במחקר המודרני:  פרשנות  עם גישה קיימת ב  מתיישבתלפחות  

  843מוצגת כמעשה מפוקפק. 

 844היא בראשית כ"ז.לסיפור בלעם  באנלוגיההחטיבה הראשונית 

 ת הברכות סיפור לקיח 8.2.1

מנטית  (1 חשיבות  בעל  ביטוי  להחיל  כדי  אחר  בידי  נקראים  בלעם  הן  יעקב  על    הן 

 נעתרים.  ואזישראל. שניהם מתנגדים לשליחות בתחילה \יעקב

כדי להשיג את הביטוי המנטי הנכסף, שניהם מנסים לשדל את בעל הסמכות הרלוונטי   (2

 קרבנות.\באמצעות אוכל

 
- ל"א ובראשית מ"ח - העקבות האינטרטקסטואליות שתוצגנה מובילות במיוחד אל בראשית כ"ז, בראשית כ"ט  842

ל"ג ונראה שיש לצדד בקיום ארמז מכוון גם שם, חרף - מ"ט. מקבילות תמאטיות חזקות קיימות גם לבראשית ל"ב
נושא רחב שלא יידון כלל הוא יחסם של הארמזים אל הבחינה הדיאכרונית של    מיעוט המרקם הלשוני המשותף. 

היווצרותו של הזיהוי הלאומי של עשו עם אדום   מקורו ותקופת  ובמיוחד שאלת  יעקב,  סיפורי  התהוות מחזור 
חיבור,   בלום,  בראשית;  עריכת  )רנדסבורג,  בטקסט)ים(  מקורי  לזיהוי  הטוענות  השקפות  לצד  -270)ושעיר(. 

שמדובר בזיהוי מאוחר )אצל אוטו יהוויסטי( שגילוייו  ( טענו  184-174( ובלנק )מחקרים,  27-25(, אוטו )יעקב,  175
הטקסטואליים הורכבו על סיפור קדום; ברטלט טען כך לגבי הזיהוי עם אדום )אך לא שעיר. ראו ברטלט, אדום,  

-150הסבור שהזיהוי מקורי ואצל דיקו, אדום,    1ה"ש    7( וראו דיונים ומובאות נוספות אצל עסיס, זהות,  44-41
וכללה  137 כי התהוות הטקסטים הייתה מורכבת  כדעת בלום, סבור  , הטוען אף הוא לזיהוי מקורי אך, קצת 

השפעה הדדית של ועל חומר נבואי. לסוגייה סבוכה זו עשויות להיות השלכות על הערכת דמותו של בלעם מבעד  
תתקבל   אם  שינותחו,  הטקסטואליים  לארמזים  היסודות  הוספת  את  )או  הלאומי  הזיהוי  את  המאחרת  עמדה 

,  .8.3. לאור האנלוגיה שתוצג לעימות עם אדום בסעיף  פרשת בלעםהכרוכים בו למחזור סיפורי יעקב( להיווצרות  
  "בלע בן בעור" שבבראשית ל"ו ותלותו החזקה של היסוד האטוויסטי של סיפורי יעקב ועשו בזיהוי הלאומי עם 

לחומרים הטקסטואליים המופיעים במחזור סיפורי יעקב כהינתנם או כמעט    תמתייחס  פרשת בלעם אדום, יוצע ש
לציין ששני החוקרים היחידים שעסקו בזיקה בין הקטעים, ככל שעלה בידי המחבר הנוכחי    . ראוימ" נה כהינתנם ב

וגם רחוק מלטעון לארמז, וקרמייקל    ( שאינו מנתח את הזיקות בפירוט106-104לברר, הם שטוירנאגל )הגירה, 
(, המנסה לקשור בין הטקסטים במסגרת תפישה כללית של ספר במדבר כבקורת על ספר  134-129)בקורת,  

הטקסטים   בין  הקושרים  הלשוניים  מהעוגנים  כמה  מחמיץ  הוא  אך  קולעים,  וחלקם  חשובים  דבריו  בראשית. 
 לה בין הדמויות.     ומספקים סיוע מכריע להעמדה מדויקת של יחסי ההקב 

; עמדה  277-279ראו בראשית רבה סז יד; שם, ע יט. הצגה קיצונית מצויה למשל אצל פון ראד, בראשית,    843

, המטעים בצדק את "השרשרת הבלתי פוסקת של נסיונות וסערות  398-397שקולה יותר מציג סרנה, בראשית,  
-164,  143-142ימיו". וראו לעומת זאת גרוסמן, יעקב,  שהלכו בעקבותיו משעה שרימה את אחיו ועד אחרון  

דמות סבילה הנעתרת לדברי האם  . אולי הצדק עמו כי מגמת הסיפור להמעיט מאשמתו של יעקב, בהיותו  162
הדומיננטית, אך אין להפריז בטענה שהמחבר פוטר אותו לחלוטין מאשמה. בהקשר זה הצדק עם רש"ר הירש  

חוק המוסרי שם גבולות אף לחובת הבן לשמוע בקול אמו: אסור להתנהג במרמה,  היה לו לדעת שהבדברו כי " 
  . 14", וכן פון ראד המזכיר את היחס הבעייתי לציווי המוסרי בויקרא י"ט אף אם המצווה לעשות כך היא אמו שלו

השוו גם    ;131זקוביץ' מייחס למחבר ניסיון לעדן ולהדחיק מסורות קדומות המרשיעות את יעקב )עקבת יעקב,  
 (.    44-38לא כך,    –דבריו בקו זה על מסורות לידת התאומים 

בויכוחים    844 חשיבות  בעל  להיות  עשוי  כ"ה  לבראשית  הנוגעים  אינטרטקסטואליים  יסודות  העדר  כאמור, 

הדיאכרוניים על התהוות מחזור סיפורי יעקב, אך עניין זה שרוי מחוץ לגבולות החקירה הנוכחית. ככלל, התופעה  
לה בנקל לנבוע מתיחום הגיוני של מושא ההשוואה בידי בעל האנלוגיה, במיוחד לאור העובדה שקטעי היעד  יכו

של פרשת בלעם מרבים להתמקד דווקא בסיפורים אטוויסטיים הנוגעים לברכות הפרימורדליות. עמדה כזו אפשר  
הסיפורים כולו יצא תחת ידי   לאחוז הן אם עוקבים אחר שיטתו של רנדסבורג )עריכת בראשית( הסבור שמחזור 

 מחבר אחד, הן אם מאחרים את כתיבתו של פרשת בלעם. 
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ומנגד   (3 הברכה,  מעשה  של  לתוצאותיו  להתנגד  עז  רצון  אין    –ישנו  הנעשה  שאת  הבהרה 

בבראשית כ"ז, אחרי לקיחת הברכות מגיע דין ודברים ארוך ברוח זו )בראשית   845להשיב. 

ֶיה(, הנפתח בקביעה מצד בעל הסמכות: "38-34כ"ז   רּוְך ִיהְׁ ֵכהּו ַגם בָּ רְׁ ֲאבָּ " )בראשית כ"ז  וָּ

33b  ונפתחת העם,  של  המבורך  למצבו  להתנגד  ניסיונות  רצופה  היא  אף  בלעם  פרשת   .)

רּוְך הּוא"לֹא ָתֹאר ֶאת ָהָעם בקביעה מצד בעל הסמכות:     846(". 12" )כ"ב ִכי בָּ

4) " השלישי  במשל  בלעם  רּורמילות  אָּ ֶריָך  אֹׁרְׁ וְׁ רּוְך  בָּ ֶכיָך  רְׁ בָּ כ"ד  מְׁ )במדבר   "9b  היפוך הן   )

 " רּוְךמדויק של דברי הברכה  בָּ ֶכיָך  רְׁ בָּ ּומְׁ רּור  אָּ ֶריָך  כ"ז  אֹׁרְׁ )בראשית   "29b)  דבר המציגן ,

 847. כמקרה של חוק זיידל

י  ב (5 נ  ין הברכות הניתנות לעשו שתי צורות בלתי שכיחות המופיעות גם במשלי בלעם: "ִמְשמ 

ִיְהֶיה   ֶבָךָהָאֶרץ  ָעל  מֹושָּ מ  ִים  ָשמ  ה  ל  ֲאֶשר   ּוִמט  כ  ְוָהָיה  ִריד  ]...[  ָּואֶרָך".   תָּ צ  ל  ע  מ  עֻּלֹו  ְקָת  ּוָפר 

מופעים   שלושה  'מֹוָשֶבָך'  המדויקת  )כ"ד  לתיבה  הקיני  במשל  מהם  "21במקרא,  ן  (  ֵאיתָּ

ֶבָך ע ִקֶנָך  מֹושָּ ֶסל  ". המילים הנטויות משקפות דמיון קל ברעיון של רּום, אולי פרי  ְוִשים ב 

יָתן, לו שלושה עשר מופעים במקרא, מתועד גם בבראשית מ"ט   הד אסוציאטיבי. התואר א 

ן"  24 ֵאיתָּ ְשתֹו", בקטע אחר    ַוֵתֶשב בְׁ ברכות    –המהווה מקור השראה לעיצוב משלי בלעם  ק 

ִריד (. ייתכן שגם דמיון "234, ובמיוחד עמ'  8.2.4יעקב )ראו סעיף   ֲאֶשר ָתִריד  תָּ " ב"ְוָהָיה כ 

ָּואֶרָך" )בראשית כ"ז   ל צ  ע  ְקָת עֻּלֹו מ  "  ( ו40bּוָפר  דְׁ ֵירְׁ ל ֹעֶשה  "וְׁ ָשה ]...[ ְוִיְשָרא  ב"ְוָהָיה ֱאדֹום ְיר 

דְׁ  ָחִיל   ֵירְׁ ִעיר" )במדבר כ"ד  וְׁ ( הוא מכּוָון. שני הפעלים חריגים 19-18ִמי ֲעֹקב ְוֶהֱאִביד ָשִריד מ 

. השני עוסק  40נגד לבראשית כ"ז -מהווה משקל  19-18דקדוקית; מצד התוכן במדבר כ"ד  

 848בהתנערות אדום מעּולּה של ישראל; הראשון מנבא רדייה של ישראל וטבח כולל באדום. 

ע ְבֹקִלי   (6 ָתה ְבִני ְשמ  מי שהשיא את הגיבור למעשה השידול, מורה לו בסוף העניין לברוח: "ְוע 

ֶאל ָך  לְׁ ַרח  בְׁ קּום  כ"ז    וְׁ )בראשית  ָאִחיָך"  ף  א  ד שּוב  ע   ]...[ ָתה  45-43ָלָבן  "ְוע  ֶאל  (;  ָך  לְׁ ַרח  בְׁ

קֹוֶמָך (. בשני המקרים סיבת ההוראה לברוח היא זעם )"אף"( הניתך על הגיבור. 11" )כ"ד  מְׁ

 
( מבקש לדמות כאן בין עשו לבין בלק דווקא. לדבריו, שניהם "מוחים בתוקף על האצלת  130קרמייקל )בקורת,    845

עשה האתון,  הברכות ]...[ עשו החי על חרבו צריך לצפות שימשיך להפסיד ליעקב". אולם כפי שמוכח היטב במ
 חוסר היכולת להיעזר בחרב היא של בלעם דווקא. ניכר אפוא כי הוא המושווה לעשו.   

. היסוד האינטרטקסטואלי  122-123תפקידּה הספרותי של הקביעה "כי ברוך הוא" במקומה מוסבר לעיל, עמ'    846

יצוין כי משפטי   ברוך', 'הו"ה + ברוך'    Xס 'מובהקים מן הטיפוחיווי  נסמך על בחירת מילים מסוימת זו דווקא. 

קשה למצוא במקרא. הדוגמאות בפרשת הברכות בדברים כ"ח כולן    –שלא כמשפטי איווי או תנאי    –וכדומה  
, אינן רבות. תופעה זו מובנת  25או תהלים קי"ח    25מותנות; ואפילו דוגמאות מסופקות במקצת, כגון שמ"א כ"ו  

ועמידה מנגד על תקפותה, עניין המצוי במקרא   –ת למתן ברכה  לאור נדירות המוטיב התמטי של התנגדות חוזר
 רק בשתי הפרשות הנדונות. 

 (. 130קרמייקל מבין זאת בצדק כתיקוף חוזר )בקורת,  847
 .  156-157לבירור משמעותו המקורית של 'תריד' ראו דיון ומובאות אצל גרוסמן, יעקב,  848
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ֶאל" בסמיכות למילת קו"ם מופיע   ְלָך  ח  "ְבר  מופיע ארבע פעמים במקרא;  בציווי  בר"ח 

 בשני פסוקים אלו בלבד.   

כ"ז   (7 בבראשית  רבקה  דבר  התיבה  45בהמשך  ִתיָך  מופיעה  ַקחְׁ במקרא(   לְׁ פעמים  )ארבע 

ְחִתי  "ְושָ  ִתיָךל  ַקחְׁ יֶכם יֹום ֶאָחד". ההקשר הוא שליחה ו"לקיחה"    ּולְׁ ם ְשנ  ל ג  ִמָשם ָלָמה ֶאְשכ 

י  ִתיָךשל הגיבור מארם, כבדבר בלק: "ָלֹקב ֹאְיב  ַקחְׁ ְך" )במדבר כ"ג   לְׁ ְכָת ָבר  ר  ה ב   (. 11ְוִהנ 

תֹאֶמר ִרְבקָ  (8 ִתי  ה ֶאל ִיְצָחק  לביטוי 'לקוץ מפני )פלוני(', המופיע ב"ו  י י  ַקצְׁ ֵניְבח  ת"    ִמפְׁ ְבנֹות ח 

כ"ז   וב"46)בראשית  ֵני  מֹוָאב    ַוּיָׇּקץ(  כ"ב  ִמפְׁ )במדבר  ל"  ִיְשָרא  י  מופעים  3ְבנ  ארבעה   ,)

 במקרא.

ָאִחיָך   (9 ָשו  ע  ה  "ִהנ  לפעול:  ובדעתו  עשו,  ַנֵחם  לקיחת הברכות מכעיסה את  ְלָהְרֶגָך"  ִמתְׁ ְלָך 

ל  42b)בראשית כ"ז   (. לפעלי נח"ם בהתפעל שישה מופעים במקרא, מהם במשל "לֹא ִאיש א 

ב ּוֶבן ָאָדם  ז  םִויכ  ֶנחָּ ִיתְׁ ר ְולֹא י ֲעֶשה ְוִדֶבר ְולֹא ְיִקיֶמָנה" )כ"ג   וְׁ הּוא ָאמ   (. 19ה 

ובלעם   כדי להביא ברכה  נקרא  כמה דקויות    – מעבר לעובדה שיעקב  קללה, אפשר להעלות כאן 

אם בכלל    –והבדלים בין הדמויות שקשורים להערכת דמות בלעם, אך לרוב קשה לקבוע אילו מהם  

ניכר הבדל בין יעקב הסביל,    849מכּוונים.   – יסוד הערמומיות הוא כנראה משמעותי, ומבחינה זו 

לבין בלעם    –הממלא את רצון אימו ועושה כן לטובתו ובהיסוס רב, תוך הסתמכות על עוורון יצחק  

מולח, הלהוט לצאת לקלל ועושה זאת מתוך הסתמכות אלילית על עוורון )כביכול( וקפריזיות  המ

של האל. אכן, ההנגדה בין חולשותיו האנושיות של יצחק העיוור כמברך לבין אלוהים, ששליטתו  

הנחה של הקורא, יוצרת רקע מתאים להערכת דמות בלעם. בניתוח במדבר  -במצב היא בגדר קדם

כ הומחש  שבעל  כ"ב  בלעם  מחשבת  את  מבהירים  ידיעה  ו)אי(  כיסוי  ראייה,  של  המוטיבים  יצד 

 בעוד שבפועל בלעם עצמו הוא ה"עיוור".   –הברכות "עיוור" ואינו מודע למתרחש 

 מעבר לכך, נראה שעיקר עניין הערכת הדמות צף מתוך פענוח הרעיון העיקרי של האנלוגיה.  

יעקב חושש  שני הטקסטים עוסקים באפשרות שהביטוי המנטי יביא לתוצאות הפוכות מהמיוחל.  

אִתי   ב  ע  ְוה  ְעת  יָניו ִכְמת  ְוָהִייִתי ְבע  ִני ָאִבי  ש  י ְימֻּ להביא על עצמו )ישראל( קללה במקום ברכה: "אּול 

י ְקָלָלה ְולֹא ְבָרָכה" )בראשית כ"ז     ומביא על ישראל ברכה ולא קללה. בלעם נכשל בשידולו    (.12ָעל 

במבט רחב על מחזור סיפורי יעקב נחשפת הסימטריה בין הדמויות. גם יעקב וגם בלעם מצליחים  

נתפש   אכן  שיעקב  נראה  אסון.  כהרת  תתגלה  "הצלחתם"  בהמשך  אך  לשכנע,  דרכם  בראשית 

 
נראה  849 בלעם  ואילו  חושש להתגלות כמתעתע,  יעקב  לגבי    כך,  ועוד:  למשימת השכנוע.  לצאת  ולהוט  שאנן 

ֶרת רעות לגורלם העתידי של בלעם ובלק המיובאת מבראשית כ"ז   ִתיך" אפשר להציע בזהירות רמיזה מבֹשֶ ַקחְׁ "לְׁ

ֵניֶכם יֹום ֶאָחד"    – ַכל ַגם שְׁ ( הן  8bוהולמת נימת איום כלפיהם השזורה הן ברובד גלוי של הטקסט )בכ"ד    – "ֶאשְׁ

 (. 19בהקשר בראשית ג'    משמעות דומה  רמוזה, שם  280-279עמ'  ובכלל להלן,    20-17ומז )השוו דיון בכ"ד  במר
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תברך בברכות הגזולות  שהרי אינו מ  –בעיני האל, ולא בעיני "בעל הברכות" לדידו )אביו(    –כמתעתע  

אלא מתקלל בהן. הדבר מתבטא בהיפוך הקוטבי של ברכות השפע והאדנות. כפי שכבר הבחינו  

רבים, בעקבות נטילת הברכות יעקב גוֶלה לארם, הרחק ממשמני הארץ המובטחת )כנגד בראשית  

י ָהָאֶרץ וְ   28כ"ז  נ  ִים ּוִמְשמ  ָשמ  ל ה  ֹרב ָדָגן ְוִתיֹרש"(, מועבד קשות אצל "אחיו"  "ְוִיֶתן ְלָך ָהֱאֹלִהים ִמט 

ֲחוּו    29לבן ואחר כך משתחווה וֹשם עצמו עבד לאחיו עשו )כנגד בראשית כ"ז   ִּמים ְוִיְשת  ְבדּוָך ע  ע  "י 

י ִאֶּמָך"(.  ֲחוּו ְלָך ְבנ  ֶחיָך ְוִיְשת  ה ְגִביר ְלא  ִּמים ֱהו  ו לצאת  בלעם מצליח לשכנע את ה' להתיר ל 850ְלָך ְלאֻּ

וכפי שיובהר בהמשך, גם    –לדרך, אך בסופו של דבר נאלץ לברך את ישראל ולהמיט קללה על בלק 

   851(..38.על עצמו )על זיהוי בלעם עם אדום ראו סעיף  

על העניין הממוקד של פרשת בלעם בסוגיית תוקפו של הביטוי המנטי ניתן ללמוד מתוואי לשוני  

יֹאֶמר  נוסף המקשר בין הטקסטים. בתוך ני סיונות השכנוע של עשו בולטת לשון לקיחת ברכה: "ו 

יֹאֶמר ָבא ָאִחיָך ְבִמְרָמה   ִני ]...[ ו  ֶתָךְלָאִביו ָבְרכ  כָּ ָתה    ַוִּיַקח ִברְׁ ה ע  יֹאֶמר ]...[ ֶאת ְבֹכָרִתי ָלָקח ְוִהנ  ַקח  ו  לָּ

ִתי כָּ כ"ז  ִברְׁ )בראשית  זו מופיעה כמעט רק במחזו38-34"  דופן אחד  (. לשון  )יוצא  יעקב  ר סיפורי 

ניכרת לאור השימוש המוזר בבראשית ל"ג  11במל"א ה'   ֶאת  : "11(. חשיבותּה המיוחדת  א  נָּ ַקח 

ִתי כָּ ִיָקח". כפי שהבחינו רבים, המילה    ִברְׁ ר בֹו ו  ִיְפצ  ו  ְוִכי ֶיש ִלי ֹכל  ִני ֱאֹלִהים  נ  ָבאת ָלְך ִכי ח  ֲאֶשר הֻּ

קשר של מתן מנחות וככל הנראה משקפת אקט מטאפורי של השבת הברכות  'ברכה' אינה הולמת הֶ 

בפרשת בלעם משמש הצירוף הנדיר 'לק"ח + בר"ך' כדי לציין שבלעם עתיד לברך    852הגנובות לעשו. 

ה   ִתיוכך יהיה: "ִהנ  חְׁ קָּ ֵרְך לָּ ְך ְולֹא ֲאִשיֶבָנה" )כ"ג    בָּ ר  ינו  (. כאן הצירוף חריג עוד יותר, וקשה להב20ּוב 

סביר אפוא שנבחר לטובת העיצוב הספרותי של האנלוגיה. מהו אפוא היחס    853לפי הניקוד הטברני.

  בין "לקיחת" הברכות בבראשית כ"ז לבין הדגש המיוחד כי בלעם נלקח )או "לקח"( לברך?

פנים פרשנות  שזוהי  לפחות  )או  "מתהפכות"  יעקב  שברכות  הקביעה  את  מקבלים  מקראית  -אם 

כ"זאפשרית   וב"ניידּות"  ל"א(-לבראשית  בגמישות  בלעם  פרשת  של  העיסוק  תכלית  מתבררת   ,

ֹבה  . המפתח נעוץ בהכרזת בלעם  ל"א-כביכול של אפקט הברכה בבראשית כ"ז וכ"ט  "ָמה ֶאֹקב לֹא ק 

ל ּוָמה אֶ  ם ה'" )כ"ג  א  ָזע  (. רבים ביקשו להבין פסוק זה כאילו נכתב "איך" ולא "מה",  8ְזֹעם לֹא 

 
 .   20; גרסיאל, עיון בשמואל,  105-107; שרווד, האל לצדי, 129-130, 125דיקו, אדום,  850
ָת ֵאָלי"  ראוי לציין כי במרמת יעקב גם קצת אוצר מילים החוזר בדבר בלעם. לביטוי הציות "ָעִשי  851 ִתי ַכֲאֶשר ִדַברְׁ

ָרה  26וכ"ג    20b( מקבילות קרובות בבמדבר כ"ב  19)בראשית כ"ז   , וכן לשון קר"ה הנסובה על האל "ַויֹאֶמר ִכי ִהקְׁ

ָפָני" )  .   16-ו 4-3( מופיעה גם בבמדבר כ"ג 20ה' ֱאֹלֶהיך לְׁ
.  119; אנדרסון, אחווה וירושה,  376-377עקב,  ; גרוסמן, י123; דיקו, אדום,  230ראו למשל סרנה, בראשית,    852

 פחות בטוח בכך.     51עסיס, זהות, 
העמדתו  .  279-280. עוד למורכבות העניין בדיון בעמ'  252ראו למשל באד, במדבר,    –יש המקיימים אותו    853

ַבי   ֹאיְׁ "ָלֹקב  כתגובה לטענת בלק  אינה פותרת את הבעיה    ְלַקְחִתיָךהמתבקשת של הביטוי  ָבֵרְך"  ָת  ֵבַרכְׁ ִהֵּנה  וְׁ
" עצמו מחוספס בהקשרו; כפי שנטען לעיל, בעל האנלוגיה התאמץ לשלבו לצורך הקישור  ְלַקְחִתיָך לגמרי, שכן גם "
 . 45לבראשית כ"ז  
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האל.  לרצון  להתנגד  מוסרית  או  נפשית  לו  אפשר  שאי  מכריז  שבלעם  קריאה    854בטענם  יש  אך 

לאמור,   –  855קלל את מי שהאל לא קיללֹו!" ש(אטעם )ה: "מה מבעשל ה השומרת על המובן הפשוט

 856. ; זו גם דעת לויןד רצון ה' לא תחול )שכן ה' בלבד הוא מקור הברכות והקללות(קללה שתבוטא נג

הרעיון שקללה או ברכה מפי מנטיקן גדול עשויות לשוב ריקם אינו מובן מאליו בתפישת עולמו של  

הרעיון של אפקטיביות לא אוטומטית של    –  ואחרים  קאסוטו  נוכפי שכבר טע  –המזרח הקדום, אך  

הרלוונטי במיוחד:   28ותהלים ק"ט    45-44, מל"א ב'  2זוכה לתיקוף בשופטים י"ז    קללות וברכות 

ְך". קאסוטו אף הצביע מבלי משים על הזיקה הפוטנציאלית לבראשית   ְתָבר  ָתה  ְוא  ָּמה  ה  ְללּו  "ְיק 

  857כ"ז:

]...[ במקרא אנו מוצאים את  גם בישראל  האמונה בכוח הברכה והקללה מצויה היתה 

רק בדברי נכרים, כגון דברי מלך מואב המאמין בכוחן המאגי של קללות    עקבותיה לא

בלעם ]...[ אלא גם בדברי בני אדם מישראל ]...[ ורבקה, כשהיה יעקב מתיירא מפני קללת  

אביו ]...[ אמרה מיד: עלי קללתך בני )בר' כז, יג( כדי להסיר את כוח הקללה מעל ראש 

בל האמונה הישראלית הנשגבה אינה יכולה להשלים  בנה ולהעתיקו אל ראשה היא. ]...[ א

עם השקפה זו. לפי תפיסתה של הדת המקראית לא יצויר שיהיה בכוח דברו של בן אדם 

 לפעול משהו בלי רצונו של ה'.

 
והשוו  ;  196; מילגרום, במדבר,  251; באד, במדבר,  83-184; נות', במדבר,  345ראו למשל גריי, פירוש,    854

:  , אך בפועל נראה שכוונתה דומה למוצע כאן(220רויאר )פרשה,  ה מתרגמת  מעין ז  (.180קאליש, משלי בלעם,  
 "comment un homme frait-il ce que n'a pas fait Dieu "?   (. 22)וראו עוד אצלה בהערה 

;  4בלבד )איוב כ"ה  בדיקה מדוקדקת מעלה של"מה" במשמעות אדברביאלית "איך" מופעים בטוחים ספורים    855

. יתורגמו בעברית באופן הולם יותר "כמה" )בראשית  a.2סעיף    BDB  ,1325-(. רוב המקרים המסווגים כך ב1ל"א  

]לפי "מה נאמר"[; שמות י"ד    20( או "למה" לפי הקשריהם )בראשית כ"ז  5; תהלים ל"ט  33; ירמיהו ב'  17כ"ח  
]= "במה"[; שופטים י"ח    26; שמות י'  16"מה" )בראשית מ"ד (, ולעתים בפשטות  6; תהלים מ"ב  3; מל"ב ז'  15
כבעברית החדשה "מה הוא כבר מבין"(. לעומת זאת, ל"מה" אדברביאלית במשמעות "למה"    24; משלי ב'  24

סעיף    BDB  ,1325-, וראו עוד ב12, איוב ג'  16מופעים מובהקים: מל"א י"ב    – )דהיינו, ברמז שלילי: אין סיבה!(  

2.bות זו תואמת את צורת ההופעה הטיפוסית של מבנה זה בסמוך לשלילה, כבפסוקנו.  .. משמע 
אך סבור שהעניין הוא העדר כוח של   howהמתרגם  169; לוין, פירוש, 346-347ראו למשל קאסוטו, ברכה,   856

קללה,    הקללה עצמה. כן מושקוביץ, במדבר, רצא בעקבות רש"י ורוב מפרשי ימי הביניים. מנגד ראו ויינפלד,
קשה לקבל דעתו ש"כל קללה עושה רושם". אילו כך היה, ההבנה הפשוטה    זו  , אך לפחות בפרשה 188-186

אך גם  כך האוררים מתאררים    וגם ישראל מתברכים,  ב"ארריך ארור ומברכיך ברוך" הייתה שכשם שהמברכים
ת החיים בישראל הקדומה,  כמו כן, מן הסתם לא חסרו מקרים במציאו ולא היא.  .  קללתם על ישראל מתקיימת

שאויבים חירפוה; האם הגישה המקראית הייתה, שחרפות אלו אכן צפויות להתממש? כן ויינפלד עצמו כותב, כי  
"הקללה וכן הברכה פועלות מכח האל, אף על פי שבהעדר הזכרת שם האל ברוב נוסחאות הקללה נשמר זכר  

עצמה".   מכוח  פועלת  קללות מהאמצעים המאגיים    תאורטית,להשקפה המאגית שהקללה  סיבה להפקיע  אין 
  (. 35-34שהמקרא מכפיף קטגורית לאל וכופר בהשפעתם עליו )השוו למשל פון ראד, תאולוגיה, 

. פרנקל  296-ו  290-229,  285  תיסלטון, כוח מילים, במיוחדביותר    חשוב;  (346-347קאסוטו )אנציקלופדיה,    857

לסיפור בלעם, הנוכרי אכן הגה    6-5( אף מציע שלפי הגרסה שהכיר מחבר דברים כ"ג 32-31)דיוקן דאוטרונומי,  
. ואין צורך  והביא על ישראל ברכות –היינו, ביטל את כוחן על אף שכבר נהגו   –קללות על ישראל, אך האל הפכן  

;  125פינקלמן )נוכרים,  - שורר.  31-30ראו גם אנדרסון, ברכה וקללה,    להעריך את מלוא טענתו בהקשר הנדון.
עניין    קסמים( מכלילה בצדק את תוקף הקללה בתפישה הרואה ב209; בראון, מסר,  173בעקבות לוין, פירוש,  

 המצריך תיקוף אלוהי כדי לפעול. 
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להבין   יש  נכונים,  הדברים  ה  את  לאורם  אם  ִתי"ִהנ  חְׁ קָּ לָּ ֵרְך  ְולֹא    בָּ ְך  ר  ה ּוב  לא  20)כ"ג    "ֲאִשיֶבנָּ  )

כבחירה וולונטרית להיעתר לאל אלא כהתייחסות כללית, עובדתית: מקור הברכות הוא האל לבדו,  

ופי אנוש לא יוכל להשיבן. נראה שלפי בעל האנלוגיה רבקה, עשו, יצחק ואולי גם יעקב טעו כשייחסו  

כשהתייחסו  כן  וכוח רב מדי לברכת יצחק האנושית, כאילו מובטח שתתממש חרף הוָרָתּה בחטא,  

ֶתָךאליה כעין מיטלטלין )"ָבא ָאִחיָך ְבִמְרָמה  כָּ ָתה ַוִּיַקח ִברְׁ ה ע  ִתי", "ְוִהנ  כָּ ַקח ִברְׁ " וכנראה במיוחד  לָּ

ִתי  ָנא ֶאת    ַקח" כָּ ָבאת ָלְך", הכרוך באמונת עשו ב"השבה" כביכול של הברכה(.ִברְׁ רבקה    858ֲאֶשר הֻּ

 859.והתבדּו  –הקללה מראש בנה אל ראשה    כוח ו להעתיק את  ויעקב אף סברו שדברי רבקה יוכל 

מבט בקורתי כזה הולם את העיצוב הדומה של התמקדות בלק ובלעם בפרוצדורות הטכניות של  

   860, התנהלות שהמחבר מקנה לה ממד קומי.מעשה הקללה ומאמציהם הכושלים להשיגּה

ל" יכול  8כ"ג   ֹבה א  , גם כפירושו המוצע כאן, להיות מוצג כביטוי לתחושתו  לכאורה  "ָמה ֶאֹקב לֹא ק 

ל בלעם, שאז תאיר עליו ההשוואה באור חיובי. עם זאת, תפקידם של אברים מסוימים  האישית ש 

במשלים כתוכחה כלפי בלעם עצמו, שכבר הודגם לעיל, מעורר תהייה שמא זהו המקרה גם פה.  

 עקבות נוספים לרעיון היסוד של האנלוגיה, המצויים בפרשה, מסייעים להכריע בשאלה זו.  

ל  הֶמֶסר שללא הסכמת האל   ברכת אנוש היא משענת קנה רצוץ משתקף בזיקה בין הברכה לעשו "ע 

ֶיה ָך ִתחְׁ בְׁ יִָּדי" לבין "לּו ֶיש  ַחרְׁ ָתה    ֶחֶרב בְׁ ִתיְך  ִכי ע  ְך ה' ]...[  ֲהַרגְׁ ְלא  י ְרא ֶאת מ  בֹו  ]...[ ו  ַחרְׁ יָּדֹו ְשלָֻּפה  וְׁ בְׁ

ָתה   ָליו ]...[ ִכי ע  יֹאֶמר א  ִתי]...[ ו  ַרגְׁ ה הָּ כָּ ברכת יצחק לעשו אינה    (.29-33" )כ"ב  ֶהֱחֵייִתיְואֹוָתּה    ַגם אֹׁתְׁ

על החרב הוא עלול להיהרג, לא לחיות. עניין זה יתחדד עוד לאור    –מתממשת בבלעם; אדרבא  

(, אך שומה לפרט בו כבר עתה. דברי  להלן  .38.)סעיף    21-31אנלוגיה לעימות עם אדום בבמדבר כ"א  

 בעל מדרש תנחומא )בלק כב ח( פותחים אשנב לדיון: 

 
ן ְלָך ָהֱאֹלִהיםיצחק אומר "   858 ֵכהּו  ִמַטל ַהָּׁשַמִים", אך גם "ָואֲ   ְוִית  ( המשקף 33b" )בראשית כ"ז  ַּגם ָברּוְך ִיְהי ה ָברְׁ

( שיצחק  295-294קשה לקבל את דברי תיסלטון )כוח מילים,    תפישה אוטומטית שהברכה תתממש על כל פנים.
 לא יכל לברך את עשו כי "תפקיד" ברכה זו כבר היה תפוס, כי חשב שעשו לא מתאים או כי האל הוזכר בברכה.   

כאמור, הפיכת הברכות הגנובות לקללות  . 283, וראו גם פרטהיים, ברכה,  15-16, מ"ח 7אשית כ"ז השוו בר 859

הבאות על ראש יעקב בבית לבן מתנגדת לרעיון שברכת אנוש חלה אוטומטית, או כופה את האל לקיימה נגד  
ק לעשו וליעקב דומות,  ( סבורים שברכותיו החומריות של יצח32( ועסיס )זהות,  12-11רצונו. ספינה )פני האל,  

לא יעקב ולא  אך יש להודות שפליין, בראשית כז(.  -ושהן מתגשמות עוד קודם פגישתם בבראשית ל"ג )והשוו וילי
עשו נתברכו ב"דגן ותירוש", וקשה לראות כיצד ריבוי צאן ואדם קשור לטל השמים ולשמני )או משמני( הארץ,  

(. ברכות אלו אף קשורות ליישוב קבע,  193-192סרנה, בראשית,  ברכות הנוגעות במיוחד לארץ כנען )ראו למשל  
דבר שיעקב לא חווה עד שובו לכנען. המחשבה שברכות יצחק התקיימו אף אינה תואמת את העובדה שאצל  
ההיפוך   ויעקב,  עשו  ברכות  בין  הדמיון  לעניין  במהופך.  התממש  באחים  ושליטה  לעבודה  הנוגע  חלקן  יעקב, 

ֶיה מֹוָשֶבך  בסוגיית האדנות והע ִיהְׁ ָהָאֶרץ  ַמֵּני  "ִמשְׁ בודה צריך לכל הפחות לעורר חשד בעניין הניסוח המשונה 

ֶיה" נראה יותר  28aּוִמַטל ַהָּׁשַמִים ֵמָעל". זה נבדל מהתחביר היציב והמובן בכ"ז   ך ִתחְׁ בְׁ ַעל ַחרְׁ , ולאור ההמשך "וְׁ

; וסטרמן,  179)רד"צ הופמן; פון ראד, בראשית,   כקללה )הרחק משמני הארץ, הרחק מטל השמים( כדעת רבים
; דיקו,  86ועוד בה"ש  156-154, שאיננו נחרץ; גרוסמן, יעקב,  193; סרנה, בראשית, 195-194, 191בראשית,  

(; אך השוו למשל אנדרסון, אחווה וירושה,  1פליין בה"ש  -)וראו במיוחד נימוקיו המשכנעים כנגד וילי  119אדום,  
 עם רוב מפרשי הפשט המסורתיים(.  –  143[ ואלטר, בראשית, 68-66]ובמיוחד  73-57

 . 321-322ראו גם רוזנסון, דברים במדבר,   860
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ָיֹכל ָהָיה  ְוִכי לֹא  ְבָידֹו.  ְרבֹו ְשלּוָפה  ְוח  ֶדֶרְך  ב  ִנָצב  ְך ה'  ְלא  ֶרא ָהָאתֹון ֶאת מ  ת  ִלְנֹשף בֹו    ו  ְלָאְך  ּמ  ה 

קֹו ר: ה  ן ְלי ֲעֹקב, ֶשֶנֱאמ  ֶפה ִנת  יּה: ה  ר ל  ְרבֹו? ]...[ ֶאָלא ָכְך ָאמ  ף ח  ן ָשל  ל  ְויֹוִציא רּוחֹו ֶאָלא ִאם כ 

ּמֹו ְוָהאֻּ  .]...[ ִתְחֶיה  ְרְבָך  ח  ל  ְוע  ִדְכִתיב:  ָשו,  ְלע  ִים  ָיד  ְוה   ]...[ ְוגֹו'  י ֲעֹקב  י יֶהם,  קֹול  ח  ֶחֶרב  ב  כָֻּלן  ת 

ף ֲאִני ָאבֹא ָעֶליָך ְבֶשְלָך...     יֶהם ְבֶשָלֶהם? א  ָּמנּוְתָך ְוָתבֹא ֲעל  ֲחִליף אֻּ ָתה ת   ְוא 

 861כובד המשקל הפרשני מוסב על הניגוד בין כוח הדיבור )"קול", "פה"( לכוח הזרוע )"יד", "חרב"(. 

דרכי   בין  מתח  יוצרת  אכן  האתון  במעשה  הדיבור  כוח  מוטיב  של  הספרותית  ההדגשה  כזכור, 

לחרב.  נזקק  אך  ויכולותיו המנטיות,  פיו  בכוח  בא  בלעם: הלה  של  הנחה    הפעולה  חושף  הדרשן 

ּמֹות   בן "ָהאֻּ לגבי חלוקת הכוחות הראויה ליעקב ולעשו, וממקד את בקורתו בבלעם  נורמטיבית 

ן ְלי ֲעֹקב". למעשה, קשה לומר שבלעם  כָֻּלן", ה"  ֶפה", אשר "ִנת  מחליף אומנותו" ומנכס לעצמו את "ה 

ָשו" שלו: הוא מכה את האתון, ומייחל לחרב. נסיבות אלו תואמות את מצבו   י ע  זונח לגמרי את "ְיד 

לם  קולו קול יעקב, דבר המתבטא בעצם ִמרָמתו בכוח הדיבור, או  –  22של יעקב בבראשית כ"ז  

ומצגו   לבושו  מוצאת    –"אומנותו",  סמלי  רובד  כמוס  פסוק  שב  הדרשן  של  תחושתו  ָשו".  ע  י  "ְיד 

רּות בראשית כ"ז   ל    22bתמיכה בית  בהקשרו, וכן באופיים המנוגד של התאומים ובדבר הברכה "ְוע 

ְרְבָך ִתְחֶיה", ההולמים שניּות זו של עורמה )קול ה משתבצת היטב  הדיבור( ותקיפות )יד(. הנקוד -ח 

צרף הרעיוני הכולל של היחס בין לקיחת הברכות לבין המתרחש במעשה האתון. במעשה האתון,  בת  

המתלבש  בלעם,  כמחשבתו.  הגיבור  בידי  ולא  האל,  בידי  נתונים  הזרוע  כוח  הן  הדיבור  כוח  הן 

ר נתון בידי  באצטלת יעקב )עורמה, כוח הפה(, מגלה שבנשק גנוב זה אין תועלת, שכן השלטון בדיבו

ל יָ האל. אך הנה אפילו החרב, הטבעית ואף זכּו  ֶיה"ה לעשו בברכה )"ע  ָך ִתחְׁ בְׁ (, נתונה בידי "בעל  ַחרְׁ

ִתי)"  הברכות" האמיתי ועליה לא יוכל בלעם לחיות ַרגְׁ ה הָּ כָּ "(. אצל יעקב, נימת  ֶהֱחֵייִתיְואֹוָתּה    אֹׁתְׁ

מכל מקום, בהמשך   862הדבר שנוי במחלוקת.   –נוקבת    הכרחהביקורת העולה בבראשית כ"ז איננה ב

ָשו"( הייתה אשליה נפסדת: עורמתו   י ע  ִים ְיד  ָיד  ֹקל קֹול י ֲעֹקב ְוה  מתגלה שאחיזתו בשני הכוחות )"ה 

מביאות אותו להיות קרבן להערמה, וגם ברכת האדנות הגנּובה    –סגולותיו הטבעיות    –וכוח פיו  

   ללבן ולעשו. מוצגת ככלי ריק בכניעותו 

מקבילה ממעשה האתון הולמת יפה את רוח  היידון,  עוד  מעבר לעומק האטוויסטי המשתקף כאן, ש

. אותו רעיון חוזר ומתגוון באמצעים שונים, אך עיקרו אחד: כוחות בלעם  20והמקבילה בכ"ג    8כ"ג  

 לא היה בכך תועלת.    –אינם כוחותיו, אין הוא יכול לעשות דבר בלי שה' יחפוץ בכך, ואפילו אם יכל  

 
861   " ָאְך  ניסוח  ָיֹכל ַהַּמלְׁ ִכי לֹא ָהָיה  " משקף מאמץ דרשני להעמיד את כוח הפה בניגוד לכוח החרב.  ִלְנֹשף בֹווְׁ

לה דווקא )תנחומא בשלח ט; בבלי, סנהדרין צט ע"ב,  לעתים מזוהה הפה בדמיון המדרשי כנציגו של כוח התפי 
 וכן כמה מהדעות בילקוט שמעוני ובבראשית רבה על "הקל קול יעקב"(, אך כאן נמנע הדרשן מלבארו במפורש.  

 .  121-127; גרוסמן, יעקב, 131ראו למשל זקוביץ', עקבת יעקב,  862
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  פשר היה לטעוןה של הביטוי המנטי משתלב כראוי עם שאר פרטי הפרשה? אהאם רעיון כוחו המותנֶ 

זימון בלעם  ב  –   מתח בתחילת הסיפורשהעדר כוח עצמי בקללת בלעם אינו מתיישב עם בניית ה

המתח והעניין    ,(129-128)עמ'    , כפי שנטען לעילאך  .(6ה האימים שלו )כ"ב  ופירוט המוניטין מזֶר 

  מתגלה רק   עדר הכוחהבסיפור אינו קשור בהכרח לחשש שבלעם עשוי להצליח לקלל; ומכל מקום,  

(, ואף מכריח  ...?הרי אין בכך תועלתו אט אט ובהדרגה. גם העובדה שהאל אינו מניח לבלעם לקלל )

לברך,   להבנהאותו  כה, אחת ממטרות הסיפורניתנת  עד  שניכר  כפי  ברכות אברהם    .  לתקף את 

משלים חומר המקדם תכלית זו, כגון תיאורי הישיבה הבוטחת  ב  863ה.קרב התגשמותן ה  עלולבשר  

המזהה את מימוש "ירושת שער האויבים" עם    18בארץ, משיסת עמלק או הנבואה המוצפנת בכ"ד  

מאגיות,  עצם אילופם והגחכתם של אויבים כבלעם ובלק, על אמונותיהם הועוד,  הורשת אדום.  

 שלה.   תהספרותי   עוצמהוהאצלת ברכה דרכם דווקא, הוא יסוד המקנה לעלילה את מרבית ה 

האל ֹשָמן בפי בלעם. כך מתבאר   –אמנם תקפות, אך רק בהיותן אלוהיות ולא אנושיות    בלעםברכות  

רּוְך הּואיותר דבר האל "לֹא ָתֹאר ֶאת ָהָעם   לבלי השב, שלא כדעת יצחק שבכוח    –("  12" )כ"ב  ִכי בָּ

הּו"( בהכרח " ֶיהברכתו )"ָוֲאָבְרכ  רּוְך ִיהְׁ זיו הִמְתעבים של  ". זהו כנראה גם מקור המתח בין רמַגם בָּ

והוא אכן הולך    –האל לבלעם שהליכתו לשווא, לבין העובדה שגם בווְתרֹו מורה לו המלאך להמשיך  

ומברך, כדברי המסורת העתיקה. הרושם המתקבל )אף חרף מאמצי המחבר(, כי לברכות אנוש כוח  

יּוָאר"    – בפני עצמן   ָתֹאר  ֲאֶשר  ו  ְמֹבָרְך  ְך  ְתָבר  ֲאֶשר  ת  הוא בדיוק הרעיון המסורתי שבו יצא    –"א 

 864להילחם; וההשוואה לברכות יצחק, תוך הדגשה של נושא מקור הברכה, שימשה נשק בידיו.

 לבן הארמי  8.2.2

קישור בלעם ללבן הארמי לבש גלגולים שונים בתרגומים העתיקים, במדרשים קדומים ומאוחרים  

 קווי הדמיון בין לבן לבלעם הם אלו:    865ובמחקר המודרני. 

 
מר המשלים, שבו התמקד, לבין ברכות האבות, רואה  וטר )אמרת נביא(, שמבחין פה ושם בקווי הדמיון בין חו  863

גם את ההבדלים ומנסה להעמיד לאורם תאוריה של התפתחות מוסד הנבואה. ניסיון זה מאופיין במידה רבה  
 של היפותטיות.     

אפשר להתנגד להשוואה התמטית הכללית בין נסיונות השכנוע מצד עשו ומצד בלעם, בטענה להבדל בין    864

שונה  ע  –הנסיבות   לעיצוב  לקלל. ברם, ההצדקה הספרותית  מתעקש  בלעם  ברכה משלו,  לקבל  שו מתעקש 
פנים: א( בתוך הקשרּה בספר במדבר, הפרשה חייבת  -במקצת של העלילה בפרשת בלעם היא יסודית ורבת

לק  אויב. יזמה פעילה נוקט גם פרעה, בן דמותו של ב -להכיל יזמה פעילה כנגד ישראל, שכן היא מתארת מזימת
בתחילת במדבר כ"ב; ב( שניּות של ברכה וקללה הולמת קו תמטי קיים בסיפור לקיחת הברכות. מלבד חששו  

, הרי בלק, שהשיא  9bובמדבר כ"ד    29bשל יעקב מהפיכת הברכה לקללה וקירוב לשון הברכה בבראשית כ"ז  

ִני"  את בלעם לפעולה, מתקלל לבסוף, כעין דבר רבקה המשיאה את יעקב לפעולה: "ַותֹ  ך בְׁ ָלתְׁ אֶמר לֹו ִאּמֹו ָעַלי ִקלְׁ
; כ"ז  3(; ג( הדיכוטומיה העקרונית של ברכה וקללה היא המופיעה בברכות אברהם ויצחק )בראשית י"ב  13)כ"ז 

29b .וכן גם בסיפור גן עדן, המוצג כמקורן האטוויסטי הראשוני ,) 
; בבלי סנהדרין, קה א; תנחומא ויצא יג.  8(, ל"א  24)אך השוו תרגומו לכ"ב    5ראו במיוחד ת"י לבמדבר כ"ב    865

מקורות אחדים מייחסים לבלעם קרבת משפחה ולא זהות עם לבן. ההבדלים בדרך הקישור הם אולי פרי ניסיון  
; בבבלי )סנהדרין קו ב( מתועדת  לפתור את בעיית משך החיים הארוכים של בלעם הנוצרת מזיהוי בין השניים

רשימה    כב., והשוו למשל זוהר, וישלח  212לבן,  -ברואר, בלעם-. ראו אינסטון33אמירת רבי חנינא שבלעם מת בן  
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; 27ל'    ;5, כ"ח  20)בראשית כ"ה    ארמים במוצאם  –, ובפשטות  עוסקים בניחוש  שניהם (א

  866(.7; במדבר כ"ג  24 ,19-20ל"א 

ָיבֹא ֱאֹלִהיםשניהם זוכים להתגלות לילית הנפתחת במילים " (ב , וכן  פעמיים אצל בלעם   –"  ו 

 867(. 3רק בהתגלות לאבימלך )בראשית כ'  במקרא  צירוף המופיע עוד    –  בכתובת דיר עלא

 אצל שניהם התגלות זו מכילה אזהרה הקשורה לדיבור, שמטרתה למנוע פגיעה בישראל.

לבן מתייחס ליכולתו לפגוע בישראל ורומז כי רק דבר ה', שהתגלה אליו אמש, הוא המונע   (ג

ֵאל יִָּדי   ֶישבעדו: "  ֲעשֹות ִעָּמֶכם ָרע  לְׁ ר  ֵואֹלֵהי ֲאִביֶכם ל  ב  אֹמר ִהָשֶמר ְלָך ִמד  י ל  ל  ר א  ֶאֶמש ָאמ 

ע  ִמטֹוב ַעד   י ֲעֹקב   ִעם ביטא לבן אי יכֹוֶלת    כבר בשיחו עם עבד אברהם(.  29" )בראשית ל"א  רָּ

ָדבָ   ֵמה'אישית בשל דבר ה', והיקף המניעה הובע באמצעות מריזם דומה: " ֹׁא נּוַכלר  ָיָצא ה   ל

ֶליָך   ר א  ב  , על כל המרכיבים 29(. משפטים ברוח בראשית ל"א  60)בראשית כ"ד  "  טֹוב  ַרע אֹוד 

יתֹו ֶכֶסף ְוָזָהב   ִיֶתן  ִאםהללו, קיימים עוד במקרא רק בפי בלעם. דברו " ֹׁא    ִלי ָבָלק ְמלֹא ב  ל

ֶאת  אּוַכל ֲעֹבר  י  ִפי    ל  ֱאֹלהָּ ֲעשֹות  ה'  אֹו  ל  ה  ַטנָּ ה קְׁ דֹולָּ )כ"ב  גְׁ מגיע לאחר התגלות  18"  אף   )

(. בחזרה המאוחרת  בלבן )סעיף    אצלאלוהית בעלת מאפיינים זהים בלילה הקודם, כמו  

יתֹו ֶכֶסף ְוָזָהב   ִיֶתן  ִאם" ֹׁא אּוַכל  ִלי ָבָלק ְמלֹא ב  ֲעֹבר ֶאת   ל הִפי ה'    ל  עָּ ה אֹו רָּ "  ִמִלִבי  ַלֲעשֹות טֹובָּ

  868( ננקט אף מריזם שונה, התואם את זה שבפי לבן. 13)כ"ד 

במדבר כ"ב ; 49; ל"א  27; ל' 51,  31בשם ה' )בראשית כ"ד   הרבההן בלעם הן לבן נוקטים  (ד

  869עבריות. -(. זהו עניין חריג עבור דמויות לא 13,  6; כ"ד  26,  21,  18,  12,  8; כ"ג  28-29,  23,  8

רודפי בצע. לבן מתמרן את יעקב לעבוד שבע שנים עבור אישה  שניהם מצטיירים כתככנים   (ה

(, עושק אותו בענייני שכר, מקפיד עמו בקטנות ואף נוגס  18-27ט  בראשית כ"שאינו רוצה )

(. בלעם משֶלה את בלק בהצניעו מידע על הקושי  38-42,  15,  6-7בממון רחל ולאה )ל"א  

 
. וכן קאהן, בלעם הוא לבן. נראה שראשון העומדים על  722הערה    346מלאה מופיעה אצל גינצבורג, אגדות,  
 (, המקשר בכלליות בין סיפורי יעקב לסאגת בלעם.     105-104ל )הגירה,  הדמיון במחקר המודרני היה שטוירנאג 

, אך  לבן חי בארם נהרים ובלעם נקרא מארם ופתור "על הנהר" מציין גם כי  224-225קאהן, בלעם הוא לבן,   866

, לא  היא מקום נקודתי. לעניין הניחוש  –אם אכן זו עיר    –הקישור הגאוגרפי רעוע. ארם נהרים היא שטח, פתור  
 הכול מבינים כך את "נחשתי ויברכני ה' בגללך" אך זה הפירוש המקובל, וגם התרפים מעידים על עסקיו במאגיה.  

 זוהר וישלח ל.  והשוו .  57  ,נ -המילטון, בראשית יחכדברי  867
יא  868 כ"ט.  523  נ,- השוו: מתיוס, בראשית  ל"א מופיעה בתחילת הפרשה  -כמו בפרשת בלעם, גם בבראשית 

(, ובסופה המריזם "טֹוב ַעד ָרע". אמנם, קשה לומר בביטחון שהבחירה  16קטן וגדול )בראשית כ"ט    הנגדה של
 בגיוון המריזמים בפרשת בלעם הושפעה מכגון דא.   

. לדעתו, שם ה' השגור בפי השניים עשוי להעיד על השתייכותם לזרם תאולוגי  224קאהן, בלעם הוא לבן,    869

מפאת מוצאם המשותף. קאהן מציע השערות נוספות בדבר תחרות בין    –משותף הקרוב לזה שיסד אברהם  
(, אך קשה למצוא לכך ראיות  229-225זרמים שונים בתוך הכת המונותיאיסטית שיסד אברהם )בלעם הוא לבן, 

 מוצקות בכתוב.   
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  6ובאמצעות הסתרה מנסה להונות גם את אלוהים )כ"ב  (,  13לעומת    12הצפוי לקלל )כ"ב  

   870(; הוא נחוש להשיג את הממון המובטח לו. 10לעומת  

דרכו  את  . בלעם מנסה לנתב חלקת לשונםים בסתייע מתקבל הרושם שגם לבן וגם בלעם מ (ו

כבר   הלבן מתגלשל    הדיפלומטיות  בין הרצונות המנוגדים של ה' ובלק, בהצלחה מפתיעה.

י ֶשב ִעּמֹו ֹחֶדש ָיִמים התקשרות עם יעקב: "בראשית ה ְצִמי ּוְבָשִרי ָאָתה ו  ְך ע  יֹאֶמר לֹו ָלָבן א    ו 

יֹאֶמר ָלָבן ְלי ֲעֹקב ֲהִכי ה  ו  ִגיָדה ִלי מ  ִני ִחָנם ה  ְדת  ֲעב  ָתה ו  ְשכְֻּרֶתָך  ָאִחי א  15-" )בראשית כ"ט  ּמ 

ר41 ש'עצמו   בים(.  אנו  למדים  "כעת  שווים:  אינם  ולבו  שפיו  כמי  לבן  את  כאן  מציגים 

עניין נוסף הוא   871ובשרו' זה של לבן הוֹשם לעבודה בידי מארחו רב החסד במשך חודש".

הוא  מבקש   כי לאחר חודש של "הכנסת אורחים" מצדו,מותר להניח  מגמת לבן בדברו זה.  

   872אורח, לבל יחוש עצמו זה נינוח מדי בביתו.לבסס יחסים קורקטיים בינו לבין ה כעת

להקבלות אלו אופי של השוואה מלאה, ללא שמץ ניגודיות, והדבר מאפשר להיעזר בהן כדי להעריך  

ביתר ביטחון מה פשר דבריו ומעשיו היותר עמומים ושנויים במחלוקת של בלעם. כך, דרכי העושק  

והמרמה של לבן וחלקת לשונו מעודדות את הקורא להבין גם את שינויי הלשון וההשמטות בדיווחי  

לעם ואת הכרזותיו כמָבעים מחוכמים שנועדו לגנוב את דעת בני שיחו לצורך קידום מטרותיו  ב

כביטוי    18החומרניות. חמדנותו של לבן מקרבת הבנה של אזכור הכסף והזהב בפי בלעם בכ"ב  

פיו  בלהֶלך נפש דומה. אזכורי ה' בפי לבן מציירים רקע כללי חשוב לגילויים הללו. שם ה' השגּור  

ְבָת ֶאת( ועבודת אלילים )"27לצד ניחוש )בראשית ל'  בא   (, דבר  30בראשית ל"א    –"  ֱאֹלָהי   ָלָּמה ָגנ 

המעודד פענוח דומה של נחשי בלעם על רקע אלילי. בהעדר רמזים כלשהם לזיקה שלו לאלוהויות  

התנהלותו מול  ל  מתאיםיסוד זה נוגע ליחסו כלפי ה' עצמו כאליל, רעיון השאחרות, אפשר לפרש  

. לאור זאת מובן גם כיצד ייתכן שאדם בעל זיקה מובהקת  כ"ד-בבמדבר כ"ב  ה' בדיבור ובמעשה

לאלוהים יצוייר כבעל מידות אישיות פגומות: בלעם אינו עובד את ה' כאלהי הצדקה והמשפט,  

 שופט כל הארץ, אלא ככוח קוסמי חזק שניתן לרתום לצורך השגת רצונו האישי.  

 
חר להדגיש  ( קובע כי שני הנוכרים הם טיפוסים מפוקפקים, אך אצל בלעם הוא בו226קאהן )בלעם הוא לבן,    870

דווקא את המוכנות לפגוע בישראל, שלא חטאו לו. קשה להניח שזוהי השוואה מכוונת, שהרי אינה סימטרית:  
 עושק ואכזריות הם שני עניינים נפרדים.  

 . 153אלטר, בראשית,   871
ַתִני ִחָּנם   ֲהִכי "רוב ישנים וחדשים טענו כי ההדגשה בשאלה הרטורית    872   – הסיפא, דהיינו    " על ָאִחי ַאָתה ַוֲעַבדְׁ

ורד"צ הופמן בעקבות רש"י,    230האם משום שקרובי אתה ראוי שתעבוד אותי בחינם?! כך למשל גרוסמן, יעקב,  
. הפרדת מילית השאלה  141-140והדבר מסתבר. לסקירה נוספת ראו פרוליק, עושר,    – רד"ק, רלב"ג ואבן כספי  

ואיוב ו'    1" מהאבר התחבירי הבא מיד אחריה מלאכותית ודחוקה אם משמעות מילית זו 'האם', כשמ"ב ט'  -ֲהִכי" 
ודומה כי זו המשמעות    – , אך היא אפשרית אם משמעותה 'האם בגלל', כפשוטו המילולי של צירוף ה + כי  22-21

ָאִחי    ֲהִכיכי המילית נסובה על    . אם משמעות 'הכי' היא בכל זאת האם, יש לקבוע36הנכונה גם בבראשית כ"ז  
ָשִרי ָאָתה!" ואינך אחי ממש(, שאז    –בלבד )היינו  ַאָתה   ִמי ּובְׁ ָאִחי ַאָתה ]...[?!" מדגישה את    "ֲהִכי- סמיכות "ַאְך ַעצְׁ

 הניגוד בין האמירות ומורה כי לבן נעזר בהצגות שונות של המציאות המשרתות את מטרותיו. 
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ל"א מבלי להציג ֶארמז נקודתי נאה, שנוצר במנותק מהאנלוגיה  -הניח לבראשית כ"טאי אפשר ל 

בלשון קצרה וקולעת התנערות מייחוס  מבוטאת    2הצמודה בין דמויות לבן ובלעם. בבראשית ל'  

ת ֱאֹלִהים ָאֹנכִ "  :מוטעה של כוח לאדם במקום לאל ח  לעמוד    דומה שבעל האנלוגיה לא יכל  ".יֲהת 

הבניין    – בפיתוי להיעזר בפסוק כה קשור תמטית לסוגיית מקור הכוח   בלעם או אלוהים. אבני 

ַאף  "שנטל מהפסוק מודגשות:   ל  ַוִּיַחר  ְבָרח  יֹאמֶ י ֲעֹקב  ת  ר  ו  ח  נִֹׁכי  ֱאֹלִהים  ֲהת  מָּ אָּ ִמֵמְך  ֲאֶשר  ְפִרי  ַנע 

הקביעה כי  באה  לצדו  .  פרשת בלעםשל    המבניחלק מהשלד    וא כזכור" הXהביטוי "ויחר אף    .ָבֶטן"

ַוִּיַחר ַאף  : "10-11בבמדבר כ"ד  גם  האל מנע ממושא חרון האף דבר מה שבו חפץ. זהו המתרחש  

יֹאֶמר    ָבָלק ֶאל ִבְלָעם ָפיו ו  ִיְסֹפק ֶאת כ  ְרִתי]...[  ו  ח ְלָך ֶאל ְמקֹוֶמָך ָאמ  ֶבְד   ְבר  ד ֲאכ  ב  ֲעָך  ְוִהנ הָך  כ  נָּ   ה'   מְׁ

תכלית הֶארמז ברורה: עד כה עבר בלק תהליך איטי של התפקחות מהמחשבה שבלעם    ."ִמָכבֹוד

(. כאן,  27,  17,  11-13; כ"ג  13-14,  6)כ"ב  לקלל  הוא בעל הכוח ויכול לתפעל את האלוהים כרצונו  

מ  של  בסופו של התהליך,  בידי  יעקבושווים דבריו לשאלתו הרטורית  , המניחה בפשטות שהכוח 

ש  האל, להבהיר  הכוחות. כדי  בעל  הוא  שהאלוהים  לגמרי  כבר  שוכנע  אכן  הזר  המלך    הדבר   גם 

ֲהֹלְך    שלשון מניעהמשלים את הדיאלוג הסמוי   ע מ  ל ָנא ִתָּמנ  ר ָבָלק ֶבן ִצפֹור א  מנהלת עם "ֹכה ָאמ 

ָלי" )כ"ב   (, להדגיש את ההכרה של בלק בטעות שטעה כשייחס לבלעם את ההימנעות מלבוא.   16א 

 ; מפגש יעקב ועשומאבק עם האישה 8.2.3

עשה האתון, וקווי דמיון אלו זולגים אל  דומה להפתיע למ  30-25העימות המיסתורי בבראשית ל"ב  

הם נוגעים להתנהלות הכללית של יעקב במפגש עם    873מעבר לגבולותיהם של הקטעים האמורים:

 עשו )בראשית ל"ג( ושל בלעם בנסיונות הקללה.  

על   בחלקו  יתבסס  שלהלן  ההשוואה  מערך  בעמימותו.  לשמצה  ידוע  האיש  עם  המאבק  תיאור 

משמעותם הפשוטה, הגלויה, של פסוקי הקטע, אולם במקומות כאלה ואחרים יהא הכרח לאמץ  

תו  גישעיקרי    עם  שעולה בקנה אחד  צדק להשתמש כ"רקע פרשני" בקריאהמו  . קריאה מסוימת

גזל שלא בצדק את ברכות עשו, ונענש    יעקבא(  עד כה:    ו, כפי שהצטיירשל בעל האנלוגיה בקורתית  ה

לעל כך בהיותו מרוֶמה, רחוק מ" ְוִתיֹרש  ט  ָדָגן  ְוֹרב  ָהָאֶרץ  י  נ  ִים ּוִמְשמ  ָשמ  " של הארץ המובטחת  ה 

מאמציהם הקדחתניים של יעקב ועשו להניח ידיהם על  ; ב( יש טעם לפגם בומועבד אצל "אחיו"

 מקורּה באל לבדו."ברכת יצחק", שעה שהברכה האמיתית 

י הצעתו החדשה כאן    30-25קריאת בראשית ל"ב  את  ת  ומייחד ה  שתי נקודות   של גרוסמן:    הן מעיקר 

 
האתון,    873 מעשה  קלנברגר,  אצל  למשל  כבר  נזכר  ביותר  כללי  א,  70דמיון  תאולוגיה  ראד,  פון  אצל  110;   .

כ"ד כטקסט המתכתב  - ההשוואה הכללית היא חלק מניסיון רחב להציג את במדבר כ'  130,  121קרמייקל, בקורת,  
 ל"ב.   -עם בראשית כ"ה
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   .האיש הוא המעכב את יעקב ותובע ממנו ברכה כתנאי לשחרורו (א

  874. רכותיובתביעתו מרמזת ליעקב על הצורך להשיב לעשו את  (ב

ל  ה  נקודה האחתהבסיס  של  היסוד  בהנחות  חוסר הסבירות  החלופית, המקובלת,  הוא  אפשרות 

  :. הריהןממנו ברכהשיעקב הוא המעכב את האיש ותובע  

 .הוא על ידי יעקב בדרישה שיברך אותו-, יעוכב דווקאהעוצר את יעקב מלכתשהאיש,  •

 . שיעקב, שנפצע עד כדי צליעה, יהיה מסוגל לעכב את יריבו האלוהי  •

  875(. 31על העליונה כאילו נחלץ ממנו בשן ועין )בראשית ל"ב    ידוו  מפגש שבייחס לשיעקב ית  •

דומה שיש להבינּה בהקשר    .משמעות הברכה ל"איש"טעם ובהצעת גרוסמן היא    נקודה מאתגרת 

(. דבר  10הכללי של מחזור הסיפורים: האיש מייצג כאן את עשו הגזול, התובע בחזרה את שלו )ל"ג  

ההבחנ עם  אחד  בקנה  עולה  בש  הזה  קשור  לו ה מהמאבק  הקודמת  לקיח דק  "בפעם  הברכות:  ת 

ָשו ְבֹכֶרָךששאל מישהו לשמו של יעקב הוא ענה: ' כעת, מול האיש יעקב מודה   ...[] ' )כז, יט(.ָאֹנִכי ע 

ר"ה מתייחס  על פי ההקשר הפשוט נראה שפועל שֹ אמנם    876. בשמו, והמלאך מודיעו ששמו משתנה"

יש  ,  5"(, השם ישורון ואולי גם הושע י"ב  ְוָהָיה ֶהָעֹקב ְלִמישֹור)"   4למאבק, אך בעקבות ישעיהו מ'  

אכן,    877ש עקבה ִלמהלך בדרכי יושר.כאן גם רמז לתמורה שחלה ביעקב, שהיה כעת מאי  המזהים 

היה    מו , שע"עצמו התככן, הערמומי -הואלא בכדי היה מי שסבר ש"יריבו של יעקב היה יעקב,  אולי  

  –את הברכה  עם עשו בפרק ל"ג, יעקב "מחזיר" מפגשלא ייפלא אפוא כי כעת, ב 878. עליו להתמודד

י ֱאֹלִהיםתוך רמיזה ניכרת לזכרון המאבק: " ח  ָרִאיִתי ָפֶניָך ִכְרֹאת ְפנ  ִני ק  ִתְרצ  " )ל"ג  ִבְרָכִתי  ָנא ֶאת  ו 

10-9 .) 

ְיָבֶרְך ֹאתֹו ָשםהמילים ",  בתוך ההקשר המיידי של פרק ל"בבנות הללו  התוחרף כוחן הפרשני של   "  ו 

ואם זוהי    עדיין נראות מלאכותיות. קשה להסתפק באמירה שזוהי ברכת שלום וידידות ותו לא,

 
ן בנקודות השנויות במחלוקת. גרוסמן אינו חולק על  . בד בבד יש להבחי 364-381ראו גרוסמן, מאבק; יעקב,  874

)יעקב,  - תוקף הברכות הגזולות, הגם שהוא מציין ברוב עניין את התממשות היפוכן בבראשית כ"ט -237ל"א 
(. כן גישתו לגבי הישאלות יעקב לשמו הן במעשה לקיחת הברכות, הן בפי האיש )גרוסמן, יעקב,  363-362;  236
משכנעים בקישור תשובתו הכנה של יעקב כעת לשינוי שמו    (. דבריו9  לעמוד על שלך,  בעקבות הולמגרן,  379

ולא עוד עקבה. פרט חשוב זה מצטרף לאחרים המצביעים על זיקתו ההדוקה של הקטע    –לשם המציין יושר  
 ללקיחת הברכות.  

ַרחלכך יש להוסיף את ההלימה העדיפה של "  875 ַויֹאֶמר  ל"  (, המתייחס ליעקב,32" )בראשית ל"ב  לֹו ַהֶּׁשֶמש  ַוִיזְׁ

ֵחִני ִכי ָעָלה ַהָּׁשַחר ( אם גם זהו דבר יעקב. אם המלאך היה זה שצריך לפרוש טרם בוקר, מוזר היה  27" )ל"ב  ַשלְׁ
 שזריחת השמש נזכרת בהקשר של יעקב.   

 .  379גרוסמן, יעקב,   876
זו כנראה אטימולוגיה עממית255ראו למשל שפייזר, בראשית,    877 בזמנים קדומים,  .  , אך סביר שהתקיימה 

)בראשית   סרנה  למשל  405-404כדעת  )ראו  צפונית מקבילה  בצורה  ישורון  מקורו האפשרי של השם  לאור   )
ישראל,   מ'  14ה"ש    141קוטה, השם  ישעיהו  והשוו  במיוחד  4,  (. להצעות בדבר האטימולוגיה המקורית ראו 

( הסבור שמשמעות השם "אל מרפא"; קוטה )השם 168-154  ניתוחו המדוקדק של אולברייט )ישראל ויהודה,
 ישראל( הסבור שמשמעות השם "אל שופט". 

כעשומעניין ש.  38גלר, מאבק,    878 גנב את הברכות בתור דמות לא מזוהה הנראית  וביבקיעקב  הוא נאלץ    , 

 להיאבק ישירות, ולא בדרכי עקבה, בדמות לא מזוהה הנראית כעשו. 
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)ולא    לאיש  שיבלא ברור מה בדיוק יכל יעקב לה  –כפי שהמחבר מכוון כנראה    –ת הברכות"  שב"ה

-29במיוחד ברצף ל"ב   – לעשו עצמו(. עוד יש לשאול מדוע עוצב הטקסט באופן כה פתלתול ועמום 

, שהניע דורות של קוראים לחשוב שיעקב הוא המבקש ברכה וששינוי השם הוא הברכה. ולבסוף:  27

 879אם ה"איש" אינו אלא מלאך המייצג את עשו, מדוע ננקט שוב ושוב "אלוהים" בהתייחס אליו? 

 קשה להניח ש"פחים" כאלה בטקסט עשויים להיפער בשגגה.  

בעמ  שמדובר  ל"ה  האפשרות  בבראשית  מדוקדק  בעיּון  לאישוש  זוכה  מכוונת  ואגב  12-9ימות   ,

ְיָבֶרְך ֹאתֹו ָשם"אורחא נפתרת גם סוגיית   נתפש לרוב כמקרה מובהק של    9-12הקטע ל"ה    880. "ו 

.  29כאישרור אלוהי של דברי המלאך בבראשית ל"ב    –כפילות המעידה על מקור שונה, ולחלופין  

ֲעֹקבִשְמָך  דא עקא, המילים " נעדרות בכמה תרגומים  הן  ו  –  מיותרות להתמיה  10a" בבראשית ל"ה  י 

"  עֹוד ְבֹבאֹו ו איזכור של מה שאירע אז, " זהבטקסט כהינתנו אם    למןאמנם, אפשר לה  881. עתיקים

(when he cameback then .)882    באופן כזה, הדיאלוג ההוא מוגש כעת כמונולוג המנּוֶקה מתגובות

מוצגים לקורא    ומעמימּות; במעמד החגיגי הנוכחי, ברוח קיום הנדר, אירועי מעבר יבק  –יעקב  

כאקט של מתן ברכה ותו לא, ובכך נרתמים לאווירה של סגירת מעגל. דומה שתכליתו העיקרית של  

ְיָבֶרְך ֹאתֹו ָשם"   30bהקטע בפרק ל"ה לגלות לקורא את תוכן ל"ב   ברכות אברהם, המדווחות    – "  ו 

במעבר יבק. אכן,  ולתלות אותן בתמורה שחלה ביעקב –( 12-11כעת במלואן כפי שנאמרו אז )ל"ה 

 , מהוות את תוכן הברכה: 30bול"ב  29נראה שבפרק ל"ה שתי האמירות, המקבילות לל"ב 

י ָרא ֱאֹלִהים ן ֲאָרם ֶאל ו  ד  ְיָבֶרְך ֹאתֹו י ֲעֹקב עֹוד ְבֹבאֹו ִמפ     (9:                )ל"ה ו 

ֹׁאֶמר א  ִשְמָך י ֲעֹקב לֹא לֹו ֱאֹלִהים ַוּי  ( 10)ל"ה                     ִשְמָך עֹוד י ֲעֹקבִיָקר 

ֹׁאֶמר לֹו ֱאֹלִהים ה ַוּי ה ּוְרב  י ְפר  ד  ל ש   ( 12-11)ל"ה                                          ֲאִני א 

ל"ב   בבראשית  הברכה  לשון  וטעון    30הסגרת  מסוכן  כאקט  המאורע  לעיצוב  מפריעה  הייתה 

עם עקלקלות דרכי יעקב ופנייתו היתרה לכוחות ושיקולים    – ה  דרכ, ולקיחת הברכותהמתכתב עם 

דבבא, בן  -ארציים. פירוט תוכן הברכה היה גם מקשה על האפשרות לראות ב"איש" מלאך בעל

 
אֹונֹו ָשָרה ֶאת  ַבֶבֶטן ָעַקב ֶאת: " 4-5. שניות זו נשמרת בהושע י"ב 10; ל"ג 31,  29השוו בראשית ל"ב  879   ָאִחיו ּובְׁ

ָאְך ַויָֻכל  ֱאֹלִהים ַוָיַשר ֶאל  .  " ַמלְׁ
( מציג את שלל הפערים בסיפורי יעקב החל ממכירת הבכורה ועד הפרידה הסופית מעשו  26-52עסיס )זהות,    880

ט שהוא מיסודו עמום במכוון. הקריאה המוצעת כאן מתיישבת היטב עם אבחנה  לאחר החזרת הברכות כטקס
 .  137-97כללית זו. השקפה פרשנית דומה מוצעת אצל הרד, דינמיקה, 

יונתן "עד כדון הוה שמך יעקב" או  - ש. הדוחק ניכר בתרגומים דוגמת פסאודו"מילים אלו אינן מופיעות בתה  881

 "you whose name is Jacob(, וראו גם רמב"ן, הסבור שזוהי הודעה שבדברי האיש ביבק  242, בראשית  " )סרנה

 עוד לא היה כדי לשנות את שמו.  
 .  452. והשוו גרוסמן, יעקב, 18-21את אשר תדר,   – מעין זה הציע גרוסמן במאמרו המוקדם  882
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( הבא לתבוע את השבת הברכות הגזולות. ואחרון אחרון: עם  10לל"ג   31דמותו של עשו )השוו ל"ב  

 לא כן עם אלוהים עצמו.   –נוחות מופלגת -לעורר בקורא אי מלאך יכול אולי יעקב להתגושש מבלי 

פרשנות זו עשויה להעלות קושיות אחדות, אך מפאת קוצר היריעה שומה יהיה לתרצן בנפרד בשולי  

ל"ב  883הדיון.  בבראשית  לא  העניין  ועיקר  ב- הואיל  אלא  הנשלחיםל"ג  הקטע    חצים  פרשת  מאל 

ית המוצעת  פרשנ דרך משקפיו של בעל האנלוגיה ולבחון אם הגישה ה   כתוב, עדיף להביט בבלעם

 עם מלאכת העיצוב שנקט. הרי ההקבלות בין בלעם ליעקב:   עולה בקנה אחדאכן 

עם ישות אלוהית המתנגדת   בלוויית רבים, אך נותר לבדו לעימותהגיבור נע מארם מערבה   (1

  884. (31-33; במדבר כ"ב  31"ב )בראשית ל  וניצל לו, נפצע באזור רגלו, חש בסכנת מוות

ְפִשי  ָרִאיִתי ֱאֹלִהים ָפִנים ֶאל"  31a)בראשית ל"ב    הוא ישות אלוהית  " איש"ה (2 ל נ  ִתָנצ  ,  "(ָפִנים ו 

ָרִאיִתי ָפֶניָך  יעקב "  ו הדומים שלמתוך דברי מסתבר  עשו )כ  –  בעל דיןגם בן דמותו של  אך  

י ֱאֹלִהים ִני  ִכְרֹאת ְפנ  ִתְרצ  עם גניבת הברכות, כפי    ֹותקלא לחינם מתכתב הסיפור הדּו  885(. "ו 

נראה    משובץ בעיבורן של ההכנות למפגש הטעון עם עשו;  אףשהוצע לעיל בשם גרוסמן, ו 

ב  גניבת הברכות  מוצדקתה   תותביעשה"איש" מייצג את עשו  ל  886. על  זובדומה  , כפילות 

הנוטה מן הדרך, פוצעת   ן אתואך גם במלאך  מגולמת בההתנגדות האלוהית במעשה האתון  

האתון   –להלן  רב  וטענתו תזכה לאישוש    –  פרישכפי שהראה    887את בלעם ורובצת במקומה.

  888. ישראל  כנציגה סמלית של עוצבההמתלוננת על אכזריות בלעם 

 
שבפועל ארע    סוג אחד של קושיות נסוב על התפיסה שאמורה להתייצב בדעת הקורא, בדיעבד, לגבי מה  883

או אלוהים? כיוון שגם העמדה הרואה באיש מלאך    –במעבר יבק. ההיה זה "שרו של עשו" שבו נתקל יעקב  
המייצג את עשו עולה בקנה אחד עם המגמה האלוהית הכללית, החל מבראשית כ"ח, להוכיח את יעקב על חטאו,  

ת נציג בעל אופי המיוחד למטלתו המסוימת.  אין חייבים להכריע. מלאך זה הוא נציג ה', כשאר מלאכים, ובה בע
יש להשיב כנראה כדעת גרוסמן, "שרו של עשיו",    27לשאלה מי "באמת" סירב לשלח ודרש ברכה בבראשית ל"ב  

ַרחבמיוחד לאור זיקת " ָעָלה ַהָּׁשַחר( ליעקב והתחינה " 32" )לֹו ַהֶּׁשֶמש  ַוִיזְׁ ִכי  ֵחִני  (. ואולם זוהי בקשה  27" )ַשלְׁ
אכותית שנועדה בעיקר לשקף ליעקב )ולקורא( את התביעה הנוקבת להשיב את הברכות; כן מלאכותית זיקתה  מל

ָבֶרְך ֹאתֹו ָשם  30bלבראשית ל"ב   ", המתגלה בדיעבד )בבראשית ל"ה(, כברכה המואצלת על יעקב. "ַויְׁ
הם לשון נקייה לאיברי    62וגם כף הירך בבראשית ל"ב    26סמית )עקב וירך( טען שגם עקב בבראשית כ"ה    884

הרבייה, והשני מתכתב עם הראשון. לדעתו, אחיזת יעקב ב"עקב" עשו מסמלת את שאיפתו מבטן לזכות בברכת  
הריבוי האברהמי, והכאת איברי הרבייה בידי המלאך מסמלת את ההתנגדות האלוהית להסתמכות על אמצעים  

דומ בידי האל.  רק  נתון  כוח הפריון  זה:  בהקשר  מן הבחינה  ארציים  הן  מוכרחת,  רחוקה מלהיות  ה שהצעתו 
האטימולוגית הן מבחינת סבירותה של ההשערה הפרשנית הנלווית, אך היו לה הדים גם במחקרים רציניים )ראו  

(. אם אמנם זוהי קריאה נכונה, היא מעניקה סיוע נוסף לתפיסה שהאל מבקש לחנך  125-124למשל דיקו, אדום,  
 יות ארציות ומפנייה אל מקורות כוח ארציים. את יעקב לחדול מהשתדלו

ללבן,    אולירב משמעית. הגם ש'אנשים' כאן מתייחס  כנראה  גם האמירה 'כי שרית עם אלהים ועם אנשים'    885

 הביטוי 'עם אלהים ועם אנשים' מדגיש את כפילות הזהות של ה'איש'.
להבדיל מהצמדים הקודמים להם, אברהם ולוט ויצחק    –על הממד הלאומי הבולט בדמויותיהם של יעקב ועשו    886

(. די לציין כאן  186)ראו גם למשל בלום, מסורת יעקב,    ואילך   117דיקו, אדום,  עמד כבר במיוחד    – וישמעאל  
(,  25אומים מבטן )בראשית כ"ה  שעלילת יעקב ועשו שואבת את עיקר עניינה מהאוראקל, המתייחס אל הבנים כל

 והיא נמשכת ונסובה על הברכות, שאופיין לאומי.    
 בתוך הקשרו.   239, וכן עמ' 268-269, 83-85לדיון וראיות נוספות בהקשר זה ראו עמ'   887
( שהעובדה שה"איש"  131צודק קרמייקל )בקורת,    ואילך.   237והדיון בעמ'    106-107ראו פריש, חשיבות,    888

הם האתון    והאתון  את תפקיד  מסגירה  המלאך    –הפוצעים  עם  המתנגדת    –35-21בכ"ב  יחד  האל  כשלוחת 
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. אצל רק לבסוףנסתר מעיניו ומתגלה לו    המלאך  ,אצל בלעם  .'ת 'נסתר  ישות האלוהית ה (3

פוצע את יעקב   הואאין סיבה להניח מודעות לאלוהותו לפני שו  עלומה   האיש  יעקב, זהות

מסרב   שהוא  לפני  אולי  או  מלאכים    –בנגיעה,  מיהו.   –כדרך  הסיפורים   889לגלות  בשני 

מוטיב הנדון תפקיד זהה, שכן פריצת המלאך לתוך רצף ההתרחשויות מהווה   הסלמה  ל 

של נסיונות אלוהיים קודמים, עדינים יותר, לגרום לגיבור להבין שעליו    למישור הפיסי 

ועוצמה   חשיבות  יותר  ולייחס  הפועלים,  הארציים  כך את הכוחות  כל  לחדול מלהחשיב 

המנטיים; אצל יעקב, הוורבליים ולאל. אצל בלעם, כוחות אלו שהוא מחשיב הם כישוריו 

 . עשו ולוחמיו –ערב המפגש  –השבתן הנדרשת רומז האיש(, וכן ברכות יצחק הגזולות )של 

. (ברךשיהיינו,  )דבר את דבר ה'  בתנאי שימכניע את בלעם ומסכים לשלחו לדרכו,    מלאך ה' (4

 .ךברבתנאי שימכניע את יעקב ומסכים לשלחו לדרכו,   ה"איש"

ָשִריָת    ִכי"מפיו לשם ישראל,  יעקב  זוכה    אז, ו (26" )ל"ב  לֹו   יָּכֹׁלִכי לֹא  "  ופרמס  "איש" על ה (5

לֲאָנִשים    ֱאֹלִהים ְוִעם  ִעם ְבאֹונֹו  "  5-4ב  "שב בתיאור המאורע בהושע י  הפועל  (.29" )ל"ב  ַותּוכָּ

ֶאת ֶאל  ָשָרה  ר  ָיש  ו  ְלָאְך    ֱאֹלִהים  למ  איפיוןַוּיֻּכָּ מומאבק  בכ"יכול"  יעקב    ".  האיש  נגד  עם 

   890(. 13; כ"ד  38; 18)במדבר כ"ג  "יכול" כנגד האלוהיםשאינו   בלעםהנשנית של עדות  ל

משתמע כאן שינוי בדרכיו העקלקלות. לפירוש זה כזכור  , ולישראלמשתנה  יעקב    מו שלש (6

ר י ֲעֹקב ּוִמְסָפר אֶ "  סומך בלעם את ברכת הזרע  10. בכ"ג  פרשת בלעםשיקוף ב ת ִמי ָמָנה ֲעפ 

ל ִיְשָרא  ע  לאיחולֹרב  ָכֹמהּו  ָתֹמת "  "  ֲחִריִתי  א  ּוְתִהי  ְיָשִרים  מֹות  ְפִשי  לסמיכות    –"  נ  בדומה 

. לוין טען על התיבה  11-9עניינים זו המובאת ב"פענוח" מאבק יעקב והאיש בבראשית ל"ה  

לפרשּה שָ "יְ  והציע  השיר",  של  התפיסתית  המסגרת  מן  תחרוג  מוסרית  ש"נימה  ִרים" 

שפעת האנלוגיה, בצירוף דרכיו הנכלוליות של בלעם אבל עניינּה מתבאר בה  891'גיבורים';

ועניין אחרית יעקב. מסתבר שהכוונה כאן ליחס בין דרכי העקבה של יעקב קודם למאבק 

לאחריו;  בו  חל  המחבר  שבעיני  לשינוי  האיש,  "  892עם  ֲחִרית הניסוח  בהשראת א  אולי  ֹו" 

 
"נאלץ לקבל את ישראל"    לאמאולץ; בלק    –(  132להקביל את עשו לבלק דווקא )של קרמייקל  לבלעם. אבל ניסיונו  

 ולא חלה כל תמורה ביחסו אליהם.     )כדבריו(  
 . 364-365, ראו למשל גרוסמן, יעקב, 18פשוטה ומקובלת ההשוואה לשופטים י"ג  889
ההיבט המתודולוגי  890 מן  גבולית  היותה  כאן חרף  והובאה  נראית חשובה,  זו  לקבוע    ראייתי. -נקודה  ניתן  לא 

כי השימוש המשותף בפעלי יכ"ל כאן מכוון משמשים כרכיב חשוב באנלוגיות אחרות    אלו  .לכתחילה  בביטחון 
שליחות משה(. במסגרת האנלוגיות הללו הם משתתפים ביצירת  בפרשת בלעם )להפיכת סדום וביתר שאת ל

הקבלה ניכרת ושקופה במוטיב היכולת. עובדה זו, שכיחותם הכללית הגבוהה במקרא והיעדר שקיפות רעיונית  
 כל אלו תובעים להביט בהקבלה זו במידה בריאה של ספקנות.    – מובהקת של היחס הנזכר פה 

 . 24וישעיהו מ"ט   2תהלים קי"ב    , בהסתמך על720צדקות,  לוין,  891
בוא  ל  הבטחתו, שהרי לאחר פרידתם של יעקב ועשו אין יעקב עומד במושלמתהצעת פשט, פרשנות זו אינה  כ  892

ממד    יעקב  לדברישתי תשובות: א(    וצע יוהתפנית באופי יעקב. לכך    מיד לאחרלאדום. הרי אפוא מעשה רמייה  
מקראית  -הפנים  פרשנותהראי  ל"ג ב -משתקף בראשית ל"באולם כך  ,  פשטאין זה  ; ב(  897. ראו הערה  אסכטולוגי

ִשי" )בראשית ל"ב  גם ב אשר לקישור עצמו, אולי יש עניין  .פרשת בלעםב ִשי" ל"ַוִתָּנֵצל ַנפְׁ  .  (31bקרבת "ָתֹמת ַנפְׁ



233 

בכל   –   29שית ל"ב  . נקודה נוספת המבליטה את היחס לשינוי השם בברא1בראשית מ"ח  

מופיע לפחות פעם אחת צמד הכינויים 'יעקב' ו'ישראל'. בסך הכל יש    משלי בלעםמ  דאח

צמדים כאלה, רובם בתקבולות, ובפסוק אחד אף מופיע צמד הכינויים    ששהלא פחות מ

 . זהו המקבץ הצפוף ביותר של צמדים אלו במקרא.(17 ,5 ד"; כ 23, 21, 10,  7ג "פעמיים )כ

לאחר אפיזודת ההיתקלות במלאך באים נסיונות חוזרים ונשנים לשנות את עמדתו של  (7

 . ה'( באמצעות מנחות של צאן ובקר – עשו, אצל בלעם  –גורם חיצוני )אצל יעקב 

הרבים   משלח ממנו והלאה את קנייניו  ,יעקב מגיע בהתבטלות והנמכת כבודו בפני אחיו  (8

.  ברכות השפע והשלטון  על   ולבסוף אף מוותר כליל   ( 1בראשית ל"א    – אשר עשה    'כבוד' ה)

 . , כשמטרתו להשיג כבוד וקנייניםבלעם יוצא בראש משלחת של נכבדים

במבט בקורתי    יםמוצג  הגיבורים.  שעם האי  מאבקות השוואה בנסיבות הקשורות לטו   4-1נקודות  

ומוסיף לאחוז בברכות הגזולות. בלעם סומך    נוקב. יעקב בורח בפחדו מעשו, אינו בוטח באל שיצילֹו

צריכות להישקל בזהירות.    8-5על יכולתו לקלל ומאמין שיוכל להתגבר על התנגדות האל. נקודות  

סוגיית העקמימות  ב  יעקבל  בלעם  של  ההנגד  אולי זובר מה מעבר להידוק האנלוגיה,  אם נועדו לְד 

לישראל מבטאות מעבר לדרכי    ההפיכ ה "יכולת" במאבק וה . בהיבט האחד,  ןקניי להיחס לכבוד ואו  

גם הפנייה לנחשים   . (?" )או שמא ננזף בלשון זוְיָשִרים מפלל ל"מֹות    10עוד בכ"ג    בלעםמנגד,  יושר.  

יעקב מוצג כאדם ענו המשפיל עצמו ומקצץ    ,בהיבט האחר(.  23bפתלתלה )כ"ג  מוצגת כדרך עקיפין  

    של בלעם. הממוןלטת רדיפת הכבוד וועל רקע זה ב  ;בממונו כדי לפייס את בעל ריבו

 ת יעקב אחרי 8.2.4

ד עד מהרה לתת דעתו במיוחד  ספר  ל  פרשת בלעםהקורא המתחקה אחר הזיקות בין   בראשית ָלמ 

לבראשית  הנועז  ֶארמז  את האין הוא מתפלא אפוא לגלות    893על קטעים הקשורים בברכות אברהם.

)ארמז נקודתי זה הוצג בפירוט    , פסוק המצוי בטבורה של האצלת הברכות על נכדיו מיוסף 16מ"ח 

ֶזה, ומפנה אל "לעיל 84-83בעמ'  יֹום ה  ד ה  עֹוִדי ע     " כדי לבטא שבלעם מתייחס לאל כמו לאתונו(.מ 

 
בהחלט גורם    11מ"ח  כיוון אחר הוא שהמחבר מרמז לאחריתו של יעקב במצרים, כמצטייר בבראשית מ"ח. פסוק  

שלב  זהו ה  .ועד סוף פרק מ"ח  29, וכן השימוש הבלעדי כמעט בשם "ישראל" החל מבראשית מ"ז  לחשוב כך
הראשוני של התיישבות והתבססות משפחת יעקב במצרים, שאופיין בשגשוג וריבוי, ובמהלכו הופך יעקב בפועל  

ָת ָעַלי    ֲאֶשר "   30ב  בבמדבר כ"   16-15אפשרות זו מסתייעת בֶארמז לבראשית מ"ח    לישראל.  עֹוְדָך ַעד ָרַכבְׁ ַהיֹום    מ 
ה  .  שהטקסט העסיק את המחבר בהקשר של יצירת פרשת בלעם ראיההמהווה ", ַהז 

"וכל זרע בניו גוים יהיה ועל הגוים יָמנו ומבניו יצחק  בברכה ליצחק:    9רנו משולב ציטוט מכ"ג  -ביובלים רנה  893

. אולי זו עדות עקיפה לזיהוי הזיקה הספרותית, אך הדבר מסופק. כן  יתחשב" אחד יהיה לזרע ֹקֶדש ובגוים לא  
 . 2שננקט בצוואת גד ב'  4יצויין גם השימוש בבמדבר כ"ב  



234 

ועוד.   יזאת  לברכות  יעקב  ההקדמה  מות  לפני  הארץ  ירושת  על  האחרונה  ההבטחה  היא  עקב 

מ"ח   זה  21)בראשית  קטע  בעל  תמט אפוא  מּועד  היה  (.  מצד  מיוחדת  לב  לתשומת  לזכות  ית 

חתימות  באות ב  24-14ובבמדבר כ"ד    27-1שתי סדרות הנבואות בבראשית מ"ט  ואכן,    .האנלוגיה

והסיפורים דומה:  ,  ֲאֶשרבראשן פתיח  ת  א  ָלֶכם  ִגיָדה  ְוא  ָאְספּו  ֶאְתֶכם    "ה  ַהּיִָּמים ִיְקָרא  ַאֲחִרית  "  בְׁ

ְּמָך  ;  (1)בראשית מ"ט   ְלע  ֶזה  ה  י ֲעֶשה ָהָעם  ִאיָעְצָך ֲאֶשר  ַהּיִָּמים "ְלָכה  ַאֲחִרית  השפעת  .  (14" )כ"ד  בְׁ

ַרע  דמיון "בולטת מכול ב  פרשת בלעםהברכות על עיצוב   ץ  כָּ ִקיֶמנּוָרב  ִביא ִמי יְׁ לָּ ֵיה ּוכְׁ ַארְׁ " )בראשית כְׁ

ַרע( ו"9מ"ט   ב    כָּ ִקיֶמנּוָשכ  ִביא ִמי יְׁ לָּ   .27קשורה לכך רביצת האתון בכ"ב  (.  9" )במדבר כ"ד  ַכֲאִרי ּוכְׁ

להקימּה,   מצליח  בלעם  שאין  הרובצת,  הב  מתגלגלתהאתון  ְיִקיֶמנּוש"  שוכב ארי   894.מטרפו  "ִמי 

ים  הופכ ראיות לתפקוד ספרותי של האתון כסמל לישראל, שליחי ה', העוד  יוצגו    הבאיםבסעיפים  

ִיָששָכר ֲחֹמר  לברכה " בין רביצת האתון  מובהק  ה דמיון  ה  צויןי  ממוכים למכים. בהקשר הנוכחי,

ִּמְשְפָתִים  רֵֹׁבץָגֶרם   ה  ין  מ"ט  ב  )בראשית  הרובץ  (;  14"  בחמור  מדובר  המקרים  )"בשני  ין  בתווך  ב 

ִּמְשְפָתִים ּוְשמֹאול"  –"  ה  ָיִמין  ִלְנטֹות  ֶדֶרְך  ין  א  ֲאֶשר  ָצר  אף  לא לחינם במשל האריה    895. "(ְבָמקֹום 

יֶהם  קודם למקבילה לברכת יהודה הביטוי "  ְצֹמת  ֵרם ְוע  גָּ )שמונה מופעים במקרא(  שורש נדיר    –  "יְׁ

ֶרםֲחֹמר  )"   14בראשית מ"ט  המופיע גם ב   כ"ב "( ותומך במטמורפוזה של ישראל מאתון עלובה בגָּ

  26בין בראשית מ"ט  הנגדה בדימויי הקדקד    אולי גםלכך מצטרפת  .  במשלים  טורףללביא    35-21

כֹׁן פועל  צורות    יאה  הפחות בטוח  המקביל  896. , אך אין לצאת מידי ספק17ובמדבר כ"ד   )בראשית    ִישְׁ

 . לעיל 5, ס' 219עמ' בי צוין לשונ חומר עוד  .מופעים במקרא(שנים עשר  – 9, במדבר כ"ג  13מ"ט 

, ובכללן האנלוגיות לקורות יעקב, מכתיב את דרך  פרשת בלעםאופיין האטוויסטי של האנלוגיות ב

מדוע   ומבהיר  כ"ד  במדבר  למשלי  יעקב  ברכות  בין  המכוונות  ההקבלות  של  המתבקשת  ההבנה 

ליהודה. ברכות יעקב לבניו הן הגלגול האחרון של ברכות אברהם טרם הבולטת שבהן היא בברכה  

ה את מימוש השלב השני והאחרון  היווצרות עם ישראל. בדומה לכך, ערב תקופת ההתנחלות, המהוָ 

"מעניק" בלעם לאויבי ישראל קללות תואמות. שבט יהודה    –ברכת הארץ    – של ברכות אברהם  

 
גרוסמן  יונתן  )התודה לפרופ'    24סבר כהמשך לניסוח הדומה בכ"ג  תו  9ר כ"ד  " בבמדב ָרַבץ ולא "   " ָשַכב"   נקיטת  894

 .  430-429לעניין אחרית השוו למשל ון סטרס, חיי משה,   . ן המשלים, כחלק ממערכת הזיקות בי על הערה זו(
שניים משלושת המופעים במקרא שבהם נושא הפועל הוא   ( שאלו הם5סעיף  108)חשיבות,  כבר ציין פריש 895

)פריש מבקש להסתייע בייצוגים מעולם החי בברכות יעקב לבניו כדי לחזק טענה שהאתון מהווה ייצוג סמלי  חמֹור  
מופיעים בברכות   –שלושה  –ואילך(. העובדה שעשירית מפעלי רב"ץ במקרא  237וראו עוד בעמ'  –ישראל  של 

 יעקב מגדילה אפריורי את הסיכוי לבחירת יחידה סמנטית זו כאמצעי קישור אנלוגי בידי מחבר יצירה חדשה.     
ּולְׁ   896 יֹוֵסף  רֹאש  לְׁ ֶייןָ  "ִתהְׁ ֶאָחיו" )בראשית מ"ט    ָקְדֹקדהתקבולת  ִזיר  ַפֲאֵתי מֹוָאב  26נְׁ "ּוָמַחץ  ( דומה לתקבולת 

נֵ   ָכל   (ָקְדֹקד)*וְׁ  ( הן מצד התמה הכללית )ראש(, המעבר מפרט לרבים והמילה קדקד  17ֵשת" )במדבר כ"ד    יבְׁ
כמובן בהיפוך מטען היחס )ברכה לעומת קללה(. תמה פואטית זו קיימת במֹשורה    –מופעים במקרא(  אחד עשר  )

ֹקד,   והמגוון המצומצם של חלופות סמנטיות אפשריות   28וי"ח  17מכל מקום, לאור תהלים ז'  .  במקרא למילה ָקדְׁ
יצויין גם    אפשר שמדובר בהד, ואולי אף בדמיון מקרי.  .כוונת מכווןקשה להכריע שקו דמיון זה הוא בהכרח פרי  

    . 167-163שעצם תיקון קרקר ל'קדקד' אינו מקובל על הכול. ראו קוטשר, קרקע; מורגנשטרן, הערות,  
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עוד  ניתן להצביע על  מותן, דרך בית דוד. לצד הקבלות אלו  עתיד להיות חוד החנית בדאגה להתגש

  897, אך ספק אם הם עומדים ברף המתודולוגי הנדרש. בקורות יעקב פרשת בלעםקווי דמיון לכמה 

 כ"ד -במדבר כ' 38.

חטיבה ספרותית עצמאית: "ניתוח פנימי מציג יחסי גומלין מועטים בלבד    פרשת בלעםרואים בה  יש

הוא תוספת עריכה; הוא מקשר    2כ"ד לבין מה שבא לפניו ואחריו. במדבר כ"ב  -בין במדבר כ"ב

בין   מלאכותי  בלעםבאופן  בבמדבר    פרשת  האמורים  על  הישראלי  הניצחון  כזכור,    898".21לבין 

יובן אם הפרשה התחילה   2-4על דברי רופא שהרצף המחוספס  הטענה בדבר תוספת עריכה נשענת 

בפס'   וכ"ב  3במקורה  מאוחר.   2,  קישור  אמצעי  הוצע  לעיל    210-211-ו  104-106בעמ'    899הוא 

 
 אלו שניים:   897

ֵני  בעקבות הפגישה עם עשו נפרדים התאוא(   מים מתוך הבטחת יעקב כי זו פרידה זמנית, "ַיֲעׇבר ָנא ֲאֹדִני ִלפְׁ
ִאִטי ]...[ ַעד ֲאֶשר ָאבֹא ֶאל ֲאֹדִני ֵשִעיָרה" )בראשית ל"ג   ָנֲהָלה לְׁ דֹו ַוֲאִני ֶאתְׁ הבטחה לא התקיימה כפשוטה.  ה (.  14ַעבְׁ

ֹאם מִ -להבינה בהקשר הלאומי  ניתןתחת זאת   ַרב ַיֲעֹבד ָצִעיר" )בראשית כ"ה  אטיולוגי של בשורת "ּולְׁ ֹאם ֶיֱאָמץ וְׁ לְׁ
(. הנצחונות הצבאיים שמנבא בלעם לישראל נוגעים ברובם לעמים מזרע עשו, כולל אזכור מפורש של אדום  23

)כ"ד   ָחִיל"  ֹעֶשה  ָרֵאל  ִישְׁ וְׁ ָביו  ֹאיְׁ ֵשִעיר  ֵרָשה  יְׁ ָהָיה  וְׁ ֵרָשה  יְׁ ֱאדֹום  ָהָיה  "וְׁ זה  ל(.  18ושעיר:  התפיסה    ייכתשהקשר 
; תהלים קל"ז(. כך מתפרשים דברי  15-11; עמוס ט'  21הקושרת את הגאולה לעשיית משפט באדום )עובדיה  

יעקב אמתי היה ומרמה בו? אלא אימתי היה הוא בא אצלו, לעתיד לבוא.    יד(: "'אפשרמדרש )בראשית רבה עח  ה
". הקבלה זו בעייתית, שכן אינה מעוגנת  הר עשוהדא הוא דכתיב )עו', כא(: "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את 

ל מקנה  שהיא  הנאה  הפרשנית  מההשלמה  נובעת  אפשרותה  ועצם  לשוני,  בבסיס  האחים  כלל  מפגש  סוף 
 בבראשית ל"ג על סמך טקסט מפֶנה מובהק.   

ִתי  ְבַמְקִלי  . נוסף על " , מכשף בעל מטהRhabdomancer-כבלעם, וגם הוא נחשד כ  גם יעקב מצויד ב'ָמֵקל'ב(   ָעַברְׁ

)בראשית ל"ב    ֶאת ַמֲחנֹות"  ֵני  ִלשְׁ ָהִייִתי  ַעָתה  וְׁ ַהֶזה  ֵדן  וב  צויה( מ 11ַהַירְׁ יציאת מצרים  ֶאת"המילה בסיפור    ַוַיְך 
לָהָאתֹון   ו27)כ"ב    'ַבַמק  סוף,  ים  לקריעת  אסוציאטיבית  קשור  'במקל'  הירדן  מעבר  מעּוה (.  עוד  ה  בֶ רמז 

ֵני ַמֲחנֹות"    ָהָעם ֲאֶשר  אזכור החצייה לשניים )"ַוַיַחץ ֶאתאסוציאטיבית ב והשוו    –  8בראשית ל"ב    –ִאתֹו ]...[ ִלשְׁ
שישה מצויים    , מופעי ָמֵקל במקראתוך שמונה עשר  , המקביל בבירור למעשה קריעת ים סוף(. מ17-7יהושע ג'  

. וראו  12-7בראשית ל'  )השוו  בות אלוהית מציג מעורכבפשטות  תפרש מבריבוי מקנה יעקב אצל לבן, שגם הוא 
וולטקה, בראשית,   , פון ראד, בראשית,  214וסטרמן, בראשית,  . מנגד  676-673; פארק, תמורה,  140למשל 

ָבִנים"(, שזוהתה לעיל כחוט   ֵאם ַעל ְוִהַכִניָיבֹוא  גם לשון הכאה )"ֶפן (.ואחרים רואים פה אמונה בקסם  302-301
, נוכחת כאן ומציינת את השמדת מחנה ישראל והצלתו. אף  פרשת בלעם ציאת מצרים לבין  מקשר בין פרשות י

שמילות הכאה נפוצות במקרא, יש ראיות נוספות שגם כאן אין מדובר בקישור מקרי. הזיקה בין מסע יעקב מארם  
ה'  שהתגלות  מקרא . כך למשל, משה ויעקב הם היחידים ב היא מן המפורסמותלכנען לבין פרשת שליחות משה  

(;  22. והשוו שופטים ו'  10  ד " ל   רים; דב11ג  "ל  ות ; שמ31ב  " ל   אשיתאליהם מתוארת כראייה 'פנים אל פנים' )בר
הן משה הן יעקב הולכים לפגוש את אחיהם; סיפור שניהם כרוך ברבייה פלאית והובלת המחנה הרב מן הגלות  

   ; קואטס, משה במדין.352וסמן, יעקב, גר לסקירה מלאה של ההקבלות בין השניים ראו    לארץ ישראל.
ֶתם ָעַלי  ?ֲהַתַחת ֱאֹלִהים ָאִני"   (:20-19נ' חתימת ספר בראשית מופיעים דברי יוסף לאחיו ) בג(  ַאֶתם ֲחַשבְׁ   ָרָעה   וְׁ

ַהֲחֹית ַעם  ְלֹטָבה  ֱאֹלִהים ֲחָשָבּה ַמַען ֲעשֹה ַכיֹום ַהֶזה לְׁ על האנלוגיה בהופעת  לעיל הוצג השימוש הברור של ב  .ָרב"  לְׁ
. במקרה הזה, הדמיון המילולי לטקסט מפֶנה אפשרי מפרשת בלעם )כ"ד  2בבראשית נ'    " ֲהַתַחת ֱאֹלִהים ָאִני " 

ַדֵבר    ִמִלִבי ֲאֶשר  ָרָעהאֹו  טֹוָבה  ַלֲעשֹות    ה'ִפי    לֹא אּוַכל ַלֲעֹבר ֶאת: " 13 ( הוא קלוש. מנגד, הדמיון  " ֹאתֹו ֲאַדֵבר   ה'יְׁ
הן בכללותה והן בפרטיה,    – בלעם או אלוהים    –במוטיב התמטי חזק ביותר. הוא לוכד את סוגיית מקור הכוח  

ַהֲחֹית ַעם ָרב בנגעו להפיכת המחשבה הרעה לטובה, שסופה האצלת ברכת על ישראל )" "(. גם תכלית הֶארמז  לְׁ
הזהו ביטוי של צדקות אותנטית, או שמא התנצלות של בלעם,    –  13שקופה. הקורא מתלבט כיצד להבין את כ"ד  

שרצה לעשות רעה מלבו אך לא עלתה בידו? בא פסוק זה ומכריע. תיאור השתלשלות מעשי האחים בפי יוסף  
 . 18ה"ש   485מהווה תיאור קולע של נסיונות בלעם לפי אפשרות הפירוש השנייה. והשוו פיסק, קדמוניות, 

כב  898 הציג  זו  מבוא,  דעה  אייכהורן,  פירוש,  309ר  לוין,  ראו  נות', במדבר,    137.  נחרצות  172ועוד  , שקובע 

ש"לסיפור בלעם אין דבר וחצי דבר עם מסורת הכיבוש", בטענה המפוקפקת שהפרשה מניחה שישראל ומואב  
דברי בלק  , אך השוו תוכן  175)ראו עוד אצלו,    7-5יתר מכ"ד  - הם כבר שכנים יושבי קבע; זוהי כנראה הסקת

את המילים "ֵאת ָכל ֲאֶשר ָעָשה    E-; הולצינגר מייחס ל175)נות', במדבר,    E-ל  2(. יש שייחסו את כ"ב  6-5בכ"ב  

ָרֵאל ָלֱאֹמִרי" בלבד(, ביקרט )ישראל,   ( סבור שהפסוק דאוטרונומי.    198ִישְׁ
 .  36רופא, ספר בלעם,  899
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הנשען  של   הפרשה,  של  הספרותי  בעיצוב  תפקיד  יש  במילה  אולי  חספוס  הסיפור  פתיחת  על  גם 

י ְרא" וזיקת הביטוי "ָכל ֲאֶשר עָ  ככלל, מפרספקטיבה  ָשה" לקישור האנלוגי להפיכת סדום.  המנחה "ו 

, במיוחד לאור פירוט  21-35כהמשך הגיוני של עימותי ישראל בכ"א    יתנרא  פרשת בלעםספרותית  

  ן ובמואב, המבהירים את חששות מואב והכרתם בנחיתותם לעומת ישראל בנפול סיח   ן וכיבושי סיח 

,  9,  5; כ"ב  32, והשוו  21; כ"א  16,  14. בולט גם מוטיב שליחת המלאכים )כ'  (  207-208)השוו עמ'  

(. ועוד, הן בפרק  32, 28, 27,  25, 23, 6; כ"ב 35, 24( ולשונות הכאה )כ"א  37, והשוו כ"ב  12, כ"ד  15

והתיאור כולו בנוי כקרשצ'נדו    –עניין נדיר במקרא    –כ"ד משולבות פרוזה ושירה  -א הן בכ"בכ"

כ"א מעידה על הדרגתיות הגיונית: עם אדום  -גם השתלשלות האפיזודות בכ' 900ששיאו בפרק כ"ד. 

נסוג; עם סיח ישנו איום במלחמה וישראל  ן עדיין מתקיים משא ומתן, אך  ו מתנהל משא ומתן, 

עים הדברים לכדי שפיכות דמים; עם עוג כבר לא מתנהל משא ומתן; בלק מנהל משא  לבסוף מגי 

לנקודות מסוימות    פרשת בלעםיחס אינטרטקסטואלי הדוק בין    901ומתן עם אחרים כנגד ישראל.

 כ"א יוצג כעת כנדבך לטענה זו.  -בבמדבר כ'

 במדבר כ"ב והעימות עם אדום 3.18.

מתוארת פנייתם של ישראל למלך אדום בבקשה לעבור בשטחו בדרכם אל ארץ    14-21בבמדבר כ'  

 כנען, תוך דברי פיוס בדחילו ורחימו. לסיפור דמיון מחשיד למוטיבים עיקריים בבמדבר כ"ב: 

ֵאן( אדום מסרב לאפשר לישראל לנסוע ליעדם: "1 מָּ תֹׁן  ֱאדֹום    ַויְׁ ל  נְׁ לֹו ו  ֲעֹברֶאת ִיְשָרא  ל  ְגבֻּ י ט ִיְשָרא 

)כ'   ָעָליו"  ִכי  21מ  ְרְצֶכם  א  ֶאל  "ְלכּו  ליעדו:  לנסוע  ִתִתי    ה'ֵמֵאן  (; ה' מסרב לאפשר לבלעם  ֲהֹלְך  לְׁ ל 

(. לנשוא המורחב מא"ן + נת"ן ארבעה מופעים במקרא; בשני המקרים הללו בלבד  13ִעָּמֶכם" )כ"ב  

 דומה.  משלים הפוָעל של נת"ן אף הוא צורת מקור, ובמשמעות

( בני ישראל מתכוונים לדבוק בדרך ולא לנטות ממנה; אויב זר יוצא בחרב לקראתם ואינו מאפשר  2

ֲעֹבר ִבי   א ִלְקָראֶתָךלהם להתקדם )"לֹא ת  צ  ֶחֶרב א  (. בלעם מתכוון להשלים  20; השוו  18כ'    – "  ֶפן ב 

 את המסע; מלאך ה' יוצא בחרב לקראתו, ואינו מאפשר לו להתקדם.  

 
(: "קטעים מיומן המסע הזרועים בפרגמנטים  159)במדבר, . בצדק מתאר ונהאם  29השוו רופא, ספר בלעם,    900

 של שירה עתיקה מעבירים את תחושת ההתעלות שעה שמטרת הנסיעה הולכת ונכנסת לתוך טווח ראייתם".   
ששולבה בתקופה    44-45מתואר לרוב כגרסה חלופית של הקרב המתואר בבמדבר י"ד    1-3במדבר כ"א    901

( ואחרים מצביעים על ניתוק  154. נות' )במדבר,  79ראו לוין, פירוש    –והני  מאוחרת יחסית, אולי בידי עורך כ 
המיקום הגאוגרפי של חרמה שבדרום כנען ביחס למסלול ההתקדמות של ישראל מקדש לאדום )ונהאם, במדבר,  

ק  , שפר272מניח אותו מסלול התקדמות, אך קשה לשלול את דעת גריי, פירוש,    41-37מציין כי במדבר ל"ג    154
( הסבור שהופעת  146-144ל"ג מבוסס כבר על פרק כ"א במצבו הנוכחי(. נראה שהצדק עם סטארדי )במדבר,  

המלחמה בחרמה כעת, כנגד תבוסת ישראל לכנענים בחרמה בניסיון הקודם להיכנס לכנען במדבר י"ד, מבשרת  
" אין  Jקדם יותר בגרסת  כי השתנו הרוחות והעם עתיד לנחול את הארץ; אך להשערה כי הקטע "עמד פעם מו

( שהעימות  141ראיה. במיוחד סגנונו של הקטע ותכניו מזכירים יותר מוטיבים דאוטרונומיים. כן רחוקה דעתו )

 . 21-14לכ'    ת; להלן יוצגו ראיות שפרשת בלעם מתייחסJ-עם אדום הוא תוספת מאוחרת ל 
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ֲעֹבר  3 ְרֶצָך לֹא נ  ְעְבָרה ָנא ְבא  ֶכֶרם( בניסיונות עבר הירדן מבטיחים ישראל פעמיים "נ  ֶדה ּובְׁ שָּ ]...[    בְׁ

ֹׁאולִנֶטה יִָּמין ּושְׁ לֹא    ֶדֶרְך ַהֶמֶלְך ֵנֵלְך  ְרֶצָך לֹא  17" )כ'  מ ֶכֶרם(, "ֶאְעְבָרה ְבא  ֶדה ּובְׁ שָּ ֶדֶרְך  ]...[    ִנֶטה בְׁ בְׁ

ִמן ַהֶדֶרְך ַוֵתֶלְך ָהָאתֹון    ַוֵתטנטיותיה של האתון מתוארות כך: "  21-35(. בכ"ב  22" )כ"א  ַהֶמֶלְך ֵנֵלְך

ֶדה י ְך ִבְלָעם ֶאת ָהָאתֹון    ַבשָּ ֶרְךו  ּה ַהדָּ ַהטֹׁתָּ ְך ה' ְבִמְשעֹול    לְׁ ְלא  י ֲעֹמד מ  ִמיםו  רָּ ר ִמֶזה    ַהכְׁ ר ִמֶזה ְוָגד  ָגד 

י ֲעֹמד ְבָמקֹום ָצר ֲאֶשר   ְך ה' ֲעבֹור ו  ְלא  יֹוֶסף מ  ֹׁאול"  ]...[ ו  מ טֹות יִָּמין ּושְׁ (. קשה  23-26)כ"ב  ֵאין ֶדֶרְך ִלנְׁ

"ש "דרך",  המילים  מופעי  של  הצפוף  המקבץ  בחשיבות  "ימין  להפריז  והביטוי  "כרם"  דה", 

ושמאול" כמשלימי פוָעל של נט"ה והל"ך, באותו הקשר סמנטי עצמו. החספוס לכאורה במופעי  

"שדה" ו"כרמים" במעשה האתון, שבו נתלו קצת חוקרים כראיה לאינטרפולציה, תומך בקיומו  

 של תפקיד ספרותי מעין זה המסביר את פריטי הנוף הבלתי צפויים. 

לק ובלעם בסוף פרק כ"ב חומר מילולי המזכיר את ניסיון אדום. הצירוף "קצה גבול"  ( בפגישת ב4

ש ִעיר    16על הטיותיו מופיע במקרא שלוש פעמים, מתוכן אחת בבמדבר כ'   ְחנּו ְבָקד  ה ֲאנ  ֵצה  "ְוִהנ  קְׁ

בּוֶלָך א ִלְקָראתֹו ֶא   36" ואחת בכ"ב  גְׁ י צ  ע ָבָלק ִכי ָבא ִבְלָעם ו  ִיְשמ  ְרֹנן  "ו  ל ְגבּול א  ל ִעיר מֹוָאב ֲאֶשר ע 

בּול ֲאֶשר   ֵצה ַהגְׁ אתֹו". בפסוק זה מופיע גם הצירוף "ִבקְׁ רָּ לעיל(, שאולי קשור    2" )השוו סעיף  ַוֵּיֵצא ִלקְׁ

ֶחֶרב   אֶתָךגם כאן, אסוציאטיבית כנראה, ל"ב  רָּ אתֹוֱאדֹום  ַוֵּיֵצא  ]...[    ֵאֵצא ִלקְׁ רָּ   (. לבסוף, 20;  18" )כ'  ִלקְׁ

ָתה" הושפע מקישור אסוציאטיבי לכ'  ֶליָך ע  ה ָבאִתי א  ה   16סביר כי ניסוח התנצלות בלעם "ִהנ  "ְוִהנ 

ה ְגבּוֶלָך". ש ִעיר ְקצ  ְחנּו ְבָקד   902ֲאנ 

דמיון בין ישראל לאתון במוטיב הנטייה  הבחין ב מה משמעות האנלוגיה? פריש, החוקר היחיד ש

  21-35כאמצעי ספרותי, ראה בו עדות לכך שיחסי האתון ובלעם בבמדבר כ"ב   ימין ושמאול והבינֹו

מחזק עד מאוד  כאן  צירוף שאר הזיקות הלשוניות  ו  ,מסמלים את יחסי ישראל ובלעם בסיפור הכללי

(, שהאתון מפנה לבלעם, 28ש"המילים 'ִכי ִהִכיָתִני' )במדבר כ"ב  בצדק    צייןפריש גם    903את הטענה. 

ֲאָגְרֶשנּו ִמן   ֶכה בֹו ו  ל נ  י אּוכ  מהדהדות את התוכנית המקורית שנקרא הנביא להוציא לפועל: 'אּול 

הזיקה שהוצעה    פתוסנלכך    904(": זוהי תוכחה סמויה על העוול שמתעתד בלעם לבצע. 6ָהָאֶרץ' )כ"ב  

מייצג את    אריה  ."ְיִקיֶמנּוִמי  "  אשר  השוכבלארי    , שבלעם מנסה להקים,בין האתון הרובצתלעיל  

ה מניחה את הבסיס הספרותי הראשוני  נָ שקודמתו המעּו הדעת נותנת אפוא    ;הגוברהנישא,  ישראל  

 
בראשית ל"ב    –במקומות אחרים במקרא    פריטים לקסיקליים אלו אופייניים גם לכמה מההתייחסויות לאדום  902

(. אמנם, לפחות במקרה  44-42כפי שהבחין כבר אנדרסון )אדום בבמדבר,    –  4; מלאכי א'  7; עובדיה  4; ל"ג  7
של שם העצם 'גבול' קשה להכריע כי יש בהופעתו בעובדיה ומלאכי משום הדים )קל וחומר הקבלות מכוונות(.  

 ( וצורות 'לקראת' שכיחים מכדי להוות ראיה. 3"ה גם פעלי נט"ה )ראו למשל יחזקאל ל 
( ואחרים, שראו בו  282. הדמיון בנטייה ימין ושמאל צוין כבר בידי פרידמן )מקורות,  108פריש, חשיבות,    903

( מגיעה  98-97אתון בלעם,  )פינקלמן  -שורר  תוואי סגנוני של מחבר מסוים ותו לא. שאר הנקודות טרם הובחנו.
 . 8.4וראו עוד בהמשך, סעיף   –לזיהוי האתון עם ישראל לאור מקבילה אחרת בסיפור יציאת מצרים 

ובברכות    4-5. פחות משכנעת הפנייה לנוכחות הכללית של דימויים זואומורפיים בכ"ב  107פריש, חשיבות,  904

ר קשרים אחדים )ראו סעיף  אך פירוט מסוים אכן מבהי  –(  9)דרך בראשית מ"ט    9יעקב, קטע היעד של כ"ד  
 לעיל(. מכל מקום, הנקודה האנלוגית אכן תורמת לאפקט ההצטברות.   8.2.4
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בהיותה נציגה    –   פרשהוהה בחקר השכבר ז  ,מוטיב מקראי ידוע  –  למהלך טיפוסי של הגבהת השפל

מוצבת בתפקידו של    יצחק האתוןלבסוף, כדאי להזכיר שבאנלוגיה לעקדת  905. של ישראל המושפל

קף הקבלתּה המשתמעת לישראל  ותשלהלן   265-269עמ' ב 906;הקרוב הנאמן יצחק, "זרע אברהם"

 גם במערך הזיקות לנראטיבים של תחילת שמות.  

הולם את    פריש  חשובה ועוד תידון, אך כעת יש לבדוק האם הרעיון הכללי של   םדבריהמשמעות  

השלישית   הנקודה  פניו  על  לאדום.  האנלוגיה  של  המצומצמת  במסגרת  הדמיון  נקודות    –שלוש 

מתיישבת היטב עם הרעיון שהאתון מקבילה    –החשובה והבולטת מבחינת העיגון הלשוני בכתוב  

וכך גם ייטו ימין או שמאל,  האתון;    מתוארת  לישראל בעימות עם אדום. ישראל אומרים שלא 

ל    –אך נחסמים בדרך; בסופו של דבר נאמר על ישראל מול אדום    התקדםשניהם רוצים ל  י ט ִיְשָרא  "ו 

ֶדֶרְך". דא עקא:   –כל עוד יכלה    –ָעָליו", בדומה לאתון אשר  מ   ט ָהָאתֹון ִמן ה  ת  נטתה מפני המלאך: "ו 

דמיון האתון לישראל אינו יכול לבאר את נקודת הדמיון הראשונה, העיצוב השווה של מיאון אדום  

שראל כאן, איך  שממנו היא נעדרת כליל. שנית, אם האתון מקבילה לי – לישראל ומיאון ה' לבלעם  

שניהם 'אוחזים' בחרב ומאיימים על הרוצים ללכת בדרך?    –בן העובדה שאדום מקבילה למלאך  תּו

בבמדבר  לאור ההערכה השלילית המובהקת של אדום    למערך אנלוגי כזה קשה מאוד להקנות פשר 

במחקר.   –  14-21כ'   בפשטות  המקובל  קיימות  אפוא  ראוי    907דבר  לא  אם  היטב  חלופות  לבחון 

 .  פרשניות מתבקשות ומשכנעות יותר

יש להודות שההתאמה בין דמות האתון לדמות ישראל, לפחות בתוך מעשה האתון, נראית כמעט  

אף היא מובילה    13ובכ"ב    21מוכרחת. זאת ועוד: היעתרות פשוטה לדמיון בין יחסי הדמויות בכ'  

המקראית. ההשקפה  של  ראותה  מנקודת  סבירות  בלתי  מוצב    לתוצאות  הנחסם  שבלעם  מילא 

דבר שאפשר אולי להסביר, בהשקפה הרואה בו דמות מופת; אך   –במקומם של ישראל הנחסמים  

 מדוע ה' החוסם מוצב במקומם של אדום החוסמים...? 

אדום,  קשיים אלה מעוררים תהייה שמא מערך ההקבלה איננו פשוט, אלא משקף שינויי תפקידים:  

פענוח  הוא הנחסם כעת, ללמדו ֶלקח בהקשר למעלליו הקודמים.    ,14-21שחסם את ישראל בכ'  

צורנית בתפקיד בלעם באנלוגיה הפנימית  -טרנזיטיבי כזה לא אמור להפתיע לאור השינוי הדומה

בין יחסי האתון ובלעם ויחסי בלעם ובלק. גם הרעיון הראשוני שבלעם מהווה ייצוג ממשי של אדום  

שהוצגו לעיל, בתוספת הדמיון למלך    40a- ו   22bהזיקות לבראשית כ"ז  אינו כה מרחיק לכת לאור  

 
עינים,    905 גלוי  קירובה,  י"ז  94ראו  יחזקאל  והשוו למשל  כ"ט  24.  ה'  23, משלי  איוב  הצלע המקבילה,  11,   .

לעיל בניתוח פסוקי פרק    מתבטאת ַביחס לבלעם לפי הפירוש שהוצע   –השפלת הגאה    –הטיפוסית של מוטיב זה  
 (: הלה מתגאה ביכולותיו הנודעות, ומעשה האתון בא להוכיחו ולהשפילו.      110-108כ"ב )למשל בעמ' 

 אך אין במאמרו התייחסות לרוב הראיות שהובאו כאן.    –( שולל רעיון זה מקדמית 489פיסק )קדמוניות,  906
 . 40-42אנדרסון, אדום בבמדבר, ; 113-114ראו למשל אוסוולד, ההדרה; אוריין, תשובה לדברים,   907
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יחסו לנתונים סותרים בטקסט(. אך טרם   ולבאר את  עוד,  יש לבססו  אדום בלע בן בעור )אמנם 

ינותח העניין לעומק ותובהר משמעות האנלוגיה, ראשית יש להראות כיצד מתיישבת הצגתה כאן  

 . 21-35והאתון בכ"ב   14-21בכ' עם הקשר הלשוני בין תיאורי ישראל 

סחה בצורה מדויקת? נניח לרגע  שאלת המפתח היא: האם נקודת הדמיון השנייה שנמנתה לעיל נּו

בלעם    –מי נחסם  ונתמקד בשאלה    21-35והאתון בכ"ב    14-21לדמיון הלשוני בין תיאור ישראל בכ'  

אותו מבקש המלאך    ;או האתון. באופן פשוט, מי שרוצה להשלים את המסע בסיפור הוא בלעם

לחסום. האתון אינה אלא כלי שרת בידיו, לא פחות מחמורו של אברהם בעקידה או חמורו של משה  

דמות משנית: תפקידה להאיר על הדמויות ויחסי    ללא ספקהיוצא מצרימה. גם ספרותית, האתון  

ות שסביבּה, ואין היא מושא להארה בעצמה. מנקודת מבט זו, שבירת הסימטריה ההופכית  המשמע

ביחסי הדמויות ישראל ואדום, בלעם ומלאך ה', המתבטאת במרקם הלשוני הקושר בין ישראל  

35-ספרותי הנובע מנוכחותה של דמות שלישית בלתי צפויה בכ"ב  אילוץ  לאתון, נראית כמעט בגדר  

 בלעם.    – צם" נוטה כאן מהדרך, או עוצר, או נחסם, הוא בלעם על האתון; דהיינו  , שכן מי ש"בע12

מאשר אותה. פעולות    21-35זוהי הצגה חלקית של הדברים, אך דומה שמבט פשוט בעלילת כ"ב  

האתון אמנם מזהות אותה עם הנחסם, ואף יותר מבהמת רכיבה רגילה. כמו גיבורי שני הטקסטים,  

דם; רק על כורחּה היא נוטה "ימין ושמאול" מהדרך; נאמנה היא לנחסם  האתון מעוניינת להתק

ופועלת לטובתו בכל מנהגּה ודיבורּה. מאידך, בניגוד לגיבורי הטקסטים, סוף סוף האתון אכן "נוטה  

שניּות    908היא החוסמת.-בשדה ובכרם", ובכך היא מצטרפת לאקט החסימה; אכן, בעיני בלעם היא

שלים המצדיק ספרותית    – מתוחה זו נעוצה בגודש הסמלי של זיהוי דמות האתון עם ישראל   ן מ  פ ָ

את המרקם הלשוני הענף הקושר בין הדמויות, ועוד יידון. לעת עתה, די בדברים האמורים ליישוב  

 הבעיה הראשונה הנוגעת לפענוח טרנזיטיבי של האנלוגיה לעימות עם אדום.   

מוצא סעד חזק  הבעיה הש  לאדום. כאמור, הרעיון  בלעם  בין  הזיהוי הממשי  היא אפשרות  נייה 

י  13לכ"ב    21בהקבלה בין כ'   , ונתמך גם בזיקה בין בלעם לבין ֶבלע בן בעור, מלך אדום הראשון "ִלְפנ 

ל" )בראשית ל"ו   י ִיְשָרא  ית? הייתכן  (. כיצד תבואר זיקה זו לאור האנלוגיה הנוכח 31ְמָלְך ֶמֶלְך ִלְבנ 

 
לעניין טבעו של המסומל: ככלל, נראה שהמחבר תפש את ישראל שבעימותי עבר הירדן כעין שלוחה ארצית    908

ֵאם לֹו" )מסתבר שרעיון זה אכן מבוטא בכ"ג   תֹוֲעֹפת רְׁ ההקשר. השוו דברים ל"ג    , לאור 8וכ"ד    22של האל, "כְׁ
(. ביחס לנוסח הסופי, פירוש זה יש  4, וראו דיון נוסף לגבי זיקה פולמוסית אפשרית ביחס לדימוי השור בכ"ב 17

ֶהם"(, כ"א    3לו אחיזה בכ"א  ַנֲעִני ַוַיֲחֵרם ֶאתְׁ ָרֵאל ַוִיֵתן ֶאת ַהכְׁ קֹול ִישְׁ ַמע ה' בְׁ )קרבות ישראל בעבר הירדן    14)"ַוִישְׁ
ֲחֹמת ה'"( ו ִסיֹחן"(.    )"ַויֹאֶמר ה' ֶאל  35-הם "ִמלְׁ ָעִשיָת לֹו ַכֲאֶשר ָעִשיָת לְׁ ך ָנַתִתי ֹאתֹו ]...[ וְׁ ָידְׁ ֹמֶשה ַאל ִתיָרא ֹאתֹו ִכי בְׁ

ואת תפקיד שניהם   –, הבנת האתון כישראל תואמת היטב את עיצוב ה"ברית" בין האתון ומלאך ה'  35-21בכ"ב  
גם בלחיצת רגלו,    כשליחי האל, נושאי דברו. חלקּה הפעיל של האתון בהתנגדות למעבר בלעם אולי מומחש 

ַלי ֶאֱעֹבָרה" )כ"א   ַרגְׁ (. מפאת שכיחות 'רגל' במקרא  19העומדת כנגד חסימת ישראל המבקשים "ַרק ֵאין ָדָבר בְׁ
(, ומוטיב הפגיעה ברגל  33,  32  ,28הדמיון עשוי להיראות זניח, אך למילה בליטּות מיוחדת במעשה האתון )כ"ב  

 (. 83-80; מויר, מחקר, 187-185משותף למושאי אנלוגיה נוספים של פרשת בלעם )השוו אמברי, סיכון משה, 
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שברמיזותיו ביקש המחבר להסתמך על מסורת ידועה אודות בלעם כמלך אדום, או אפילו לזהותו  

 ?  14עם "מלך אדום" הנזכר בכ'  

צוינו כמה ראיות לנכונות הזיקה לֶבלע, כגון תצורתם הדקדוקית המשותפת של השמות    .36.בסעיף  

, מי שגרסו כי בלעם אדומי, או אדומי לפי  והנוסח 'בלק' במקום 'בלע' בשבעים וביובלים. כזכור

מארם לאֹדם, אך לתיקון זה אין תמיכה בעדי הנוסח    7אחת התעודות, ביקשו לרוב לתקן את כ"ג  

דווקא לזיהוי עם ארם התאמה לאנלוגיות המוצקות לקורות אברהם ויעקב    –(, ועוד  205הערה  )ראו  

סעיפים   י2.28.-ו  .18.)השוו  בדבר  הכרוך  הקושי  ראיה    ידון.  לאדום(.  הזיקה  היקף  בירור  לאחר 

הִמשֶנה היחיד באקט ההתנבאות הרביעי  - . זהו משל17-18כ"ד  ביותר מצויה בנבואת הזעם    חשובה

ִיָשא ְמָשלֹו   של בלעם המתמקד בשני עמים ולא באחד )תחת אותה יחידה ספרותית הנפתחת ב"ו 

ר"(. כיוון שזהו המשל הפותח, אפשר להני יֹאמ  ח ששני העמים יהיו הבולטים והחשובים שבאויבי  ו 

: "ְלָכה ִאיָעְצָך  14הופעת מואב אכן מחויבת מן ההקשר )כ"ד    909ישראל, בכלל או בהקשר הנתון. 

ְּמָך"( ואפשר לטעון כי אדום זֻּווג לו בהיותו אויב מושבע קדום של ישראל.  ֶזה ְלע  ֲאֶשר י ֲעֶשה ָהָעם ה 

ספרותית מתבקש לאין ערוך ששני  הרי  בלעם לאורך הפרשה שלילית,    ברם, אם נכון הדבר שדמות

,  זעם על עמו שלו-נבואתיכול בהחלט לבטא  בלק ובלעם. בלעם    עמיהם שלהעמים הנמענים יהיו  

 משלי החתימה אינם שונים מבחינה זו.  ו  ,לבלק כאחדלו ו רצופים מסרים    ו משלי  ;כבר הודגםכפי ש

ראוי לציין עוד שלושה יסודות הנוגעים לאדום בתודעה המקראית: הדת האדומית, חוכמת אדום, 

ְרְבָך ִתְחֶיה" )בראשית כ"ז   ל ח  (. חוקרים שתהו למקור ההשקפה המקראית  40והזיקה לברכה "ְוע 

בקיומו  ,  םאדו  תלשפ  לשון המקראכי אדום הוא אחיו של ישראל תלו זאת, לצד הקרבה הגדולה בין  

  מיתאדוהדת  יחס המקרא לעל    910של דמיון תרבותי בין האומות בדת ובזיקה לספרות החכמה.

  911כותב עסיס:

המקרא מגנה תדיר את הדת הכנענית, שבה הוא רואה תועבה, אך שום בקורת אינה מוטחת   

נגד   בדת האדומית. למעשה, בניגוד לגינוי המופנה לאומות אחרות, במקרא אין כל בקורת 

 
ָשלֹו ַויֹאַמר". יש להסתפק קצת באשר למוקד כ"ד    909 , אך  24משלי המשנה מוגדרים באמצעות הפתיחה "ַוִיָשא מְׁ

ַגם הּוא ֲעדֵ  י ֹאֵבד" הנוגעת לכתים מעמידה אותם כנושא המובהק של הנבואה. אשר לאיזכור  נראה שהחתימה "וְׁ
ֵני ָשאֹון" בירמיהו מ"ח   ֹקד בְׁ ָקדְׁ ֵני ֵשת", המקבילה "וְׁ ַקר ָכל בְׁ ַקרְׁ תקבולת זו כנראה  -מעידה כי צלע  45הסתום "וְׁ

בירמיהו, שהרי הפסוק    מחברהמואב )לפחות כך היה בעיני  שנתקשרה בתודעה העברית ב  ייצגה ישות אתנית
נטוע בהקשר העוסק במואב(. לאור המרחק המורפולוגי בין 'שת' ל'שאון', שאין לייחסו לטעויות העתקה,  שם  
עיר או טריטוריה מואבית עלומה, שלא הייתה ידועה עוד בזמן ירמיהו. הדבר  בבמדבר  שהמילה 'שת' ייצגה    ייתכן

י: סיחון מקביל למואב ובאברי התקבולות הקיצוניים מופיעים  הולם את מבנה התקבולת המכּוון, הנראה כיאסט 
   שמות מקום.

( מעיר בצדק  9-10(, ועסיס )זהות,  6-7חומר באדומית נותר רק מעט באפיגרפיה מאוחרת )לוין, דת אדום,    910

א  (, בל4, ה"ש  9שקרבת לשון זו חלקו העברים גם עם הכנענים, העמונים והמואבים )ראו הפניות רבות אצלו,  
שנתייחד לאלו מעמד של אחים לישראל בתפישה הגניאולוגית העברית. אם כן, אין בקרבת השפות כדי להבהיר  
נראה שהאדומית, שמבחינת פרמטרים   אמנם,  ישראל.  כאחי  אדום  הזיהוי האטיולוגי של  שורשי  עד תום את 

לה עוד יותר מהמואבית.    לשוניים צרופים מתייחדת מהעברית הקדומה רק בדרך כתיבתה של האות ד', קרובה

 .  404ראו למשל הר, כתובות; קרוול, הערכה,  
 . 405. וראו עוד למשל זלכמן, קוץ עשו,  10עסיס, זהות,   911



241 

בודת אלילים אדומית. כמו כן, שמו של האל האדומי הראשי אינו נזכר, שלא כאלוהי אומות  ע

אחרות דוגמת ִמלֹכם, האל העמוני, או האל המואבי כמוש, הנחשבים שניהם כשיקוץ )מל"א  

כ"ג  5י"א   מל"ב  שלמה,  13;  שנשא  הזרות  הנשים  את  מונה  המקראי  כשהמספר  אפילו   .)

ת האלילים שהן שכנעו את שלמה לעבוד, אין אזכור של אלוהויות  ואדומיות בכללן, ומתאר א

 ח'(.   -אדומיות )מל"א א'

, ורבים  7-8- ( נעבד באדום, אך הקדומות שבהן מהמאות ה ausQיש ראיות מוצקות כי האל קוס )

ערב. שבטי  בהשפעת  יחסית,  מאוחר  באדום  אומצה  זו  שאלוהות  החשודה    912סבורים  העדינּות 

יותר האל הראשי שנעבד באדום   שנוהג המקרא בדת האדומית הוסברה בכך שבתקופה קדומה 

ההשערה נתמכת באזכור "ל]י[הוה].[תימנ.ולאשרת]ה[" בכונתילת    913נתפש כזהה לאלוהי ישראל. 

ם  לפנה"ס, לצד תיאורי הופעת האל במקרא ממקומות שלרוב מזוהים ע  9- או ה  8-עג'רוד מהמאה ה

ראיה    914(.3; חבקוק ג'  4; שופטים ה'  3שעיר, תימן, שדה אדום, בצרה ופארן )דברים ל"ג    –אדום  

הסיפור כולו    –נוספת מגיעה מזיהוָים המקובל של איוב ואחדים מרעיו כאדומים על פי מוצאיהם  

  והלא השקפתם הדתית של איוב ורעיו אינה שונה  –(  21גם מתרחש בעוץ שבאדום )השוו איכה ד'  

הטענה שהאדומים נודעו בחכמתם מבוססת אף היא על ספר איוב, החכמתי    915מהמצוי במקרא. 

דברים, לא זו    916. 7וירמיהו מ"ט    8במובהק, בצירוף קישורי אדום לחכמה בעובדיה   אם יש ממש ב 

נוצרת   גם  תאומים;  כאחים  ואדום  ישראל  בדבר  המקראית  התפישה  את  להבין  שניטיב  בלבד 

 
(, וכן בהערה של יוספוס  55, נחמיה ז'  53העדויות העיקריות הן מרכיבים תאופוריים )במקרא רק בעזרא ב'    912

  – (, ואולם אלו עדויות מאוחרות  29-28בפרובינקיה אידומאה )רוזה, קוס,    Koze( על עבודת 9,  7)קדמוניות ט"ו, 

(.  29כתובות ליהייניות ונבטיות )רוזה, קוס,  בעוד רכיב תאופורי כזה מצוי בשפע דווקא בשמות ערביים קדומים, ב
כבר ולהאוזן, ובעקבותיו וריצן, טענו למקור ערבי לאל קוס, שזוהה כאל ציד או כגילום דרומי של אל רעם בדומה  

(; זלכמן  15ה"ש    406בין ולהאוזן לנלדקה בעניין ראו הפניות זלכמן, קוץ עשו,  ן  לבעל וכמוש )ראו וריצן, קוס; לדיו
אך    –(, ומזהה את קוס כגלגול מאוחר של האל העברי  410-407ור בשמית מערבית )זלכמן, קוץ עשו,  טען למק

הצעתו נראית ספקולטיבית וקשה להלמה עם התפוצה הרחבה של שמות בעלי רכיב תאופורי קוס בקרב שבטי  

י כשמות בעלי רכיב  ברשימת רעמסס השליש  q-ś-ṯ-ì-ś-r-ו  q-ś-r-ʿ( מקבל את  3-1קנוהל )יעקבאל,    מנגד, ערב.  

תאופורי קוס )כך גם עודד, קנאוף וליפינסקי( ודוחה את טיעוני הנגד בדבר קושי בקביעת ההגייה ופער זמן רב  
מדי מהעדויות המאוחרות יותר, בטענה להתפתחות מאוחרת של האוריינות באדום. אם הצדק עמו, קוס נעבד  

   יותר ראו דירמן, דת אדומית.  לרקע כללי באדום כבר בתקופת הממלכה החדשה במצרים.
סבור כי לצד ה' נעבדו אלוהויות נוספות. ראו גם למשל הייני, ירמיהו    198; ברטלט, אדום,  10עסיס, זהות,    913

לוריא, אמציהו,  74; בן שמאי, הלכה,  115-78מ"ט,   ייתכן שבדבה"ב כ"ה  360-355;  כיצד    14. לוריא מבאר 
עוד שככלל הלך בחוקות ה', מה גם שעניין זה נשמט מהדיווח המקביל  אמציהו נתבע על פנייה לאלוהי אדום, ב

 . הוא תולה זאת בטעות שטעה בהניחו שאלוהי אדום הוא ה' העברי.   7במל"ב י"ד  
. גם בכונתילת עג'רוד  9; לוין, דת אדום,  11. ראו עוד עסיס, זהות,  1ואפשר שיש לציין כאן גם את ישעיהו ס"ג    914

 הופעת האל.    עצמה תיאור טיפוסי של 
זהות,    915 איוב; עסיס,  לוריא, אמציהו,  13-14הראל, מושב  )איוב,  356-359;  יותר, אך  16-18. חכם  ( ספקן 

( ד'  17;  12ה"ש    16בניגוד לדעתו  עוץ" באיכה  "ארץ  ומוצא אליפז התימני נראים בפשטות בעלי    21( אזכור 
    משקל, הגם שאינם ודאיים; הזיהויים האחרים יותר מסופקים. 

(, וכן  11( מבקש בעקבות מייר לייחס על אדום גם את החכמים הימן ואיתן )מל"א ה'  13-14פפייפר )חכמה,    916

; דיי, חכמה,  170-169; אייספלדט, מבוא,  592במדבר,  -(. השוו בנטש, שמות144דעת קויפמן )תולדות ]כרך ג'[,  
תרבות החכמתית העברית לא הייתה חדה,  ( מוסיף בצדק כי ההבחנה בין חכמה לדת ב14. עסיס )זהות,  70-55

לזו   גם  דמתה  העברית  החכמה  ספרות  האמור:  לעניין  הזו  הקביעה  של  תוקפה  במידת  להסתפק  מותר  אך 
)הערכה,   היווצרן בתרבויות אליליות מובהקות. קרוול  ( מספק סקירה  409-405המסופוטמית והמצרית, חרף 

פפייפר  אצל  מראשיתה  הזו  להתבטא  היסטורית של התיאוריה  יכלה  לא  זו  אדומית  כי חכמה  וטוען  וממשיך   ,
וארכיאולוגיים   היסטוריים  ממצאים  ניתוח  על  בהתבסס  ובמסופוטמיה,  במצרים  כביהודה,  ספרותית  בפעילות 

 (.   416-410)קרוול, הערכה, 
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משלים(  -ות בלעם המצטיירת לאור האנלוגיה לאדום. הרי לפנינו חכם )מושלהלימה מפליאה לדמ 

  917אדומי, העובד את אלוהי ישראל בווריאציה אלילית. 

ְרְבָך ִתְחֶיה"  לעיל    223-224עמ'  בחזרה לטקסטים, ב ל ח  הובחנה הזיקה הסמויה בין הברכה לעשו "ְוע 

והמפתח להבנת    –( למתרחש במעשה האתון. והנה כאן ווריאנט על אותו נושא  40)בראשית כ"ז  

אך זו בידי    –בלעם מייחל לחרב    918בטחם;בה מ  –האנלוגיה. אדום יוצאים לקראת ישראל בחרב  

ויכולותיו  כבר דּובָ   919המלאך, ומכוונת נגדו.  ר במתח בין דרכי הפעולה של בלעם, הבא בכוח פיו 

 920לעימות עם אדום: 22המנטיות אך נזקק לחרב. ברוח זו קֹושר המדרש בין בראשית כ"ז 

ֹקל קֹול י עֲ  ר ]...[: ה  ן הּוא אֹומ  קֹול, ְוכ  ֲעֹקב ה  י ָבָניו, ִהְנִחיל ְלי  שֹות ִהְנִחיל ִיְצָחק ִלְשנ  י ְירֻּ ֹקב.  ְשת 

ָשתֹו, ֶשנֶ  ָשו ָהָיה ִמְתָגֶאה ִבירֻּ ָשו. ְוע  י ע  ִים ְיד  ָיד  ר ]...[: ְוה  ִים, ֶשֶנֱאמ  ָיד  ָשו ה  ר ]...[:  ְוִהְנִחיל ְלע  ֱאמ 

ֶחֶרב וגו'.   ֲעֹבר ִבי ֶפן ב  ָליו ֱאדֹום לֹא ת  יֹאֶמר א   ו 

ָשו" מבעד לפריזמה של "ע  " בעל המדרש הבין את   י ע  ְרְבָך ִתְחֶיה", כברכה הראויה לעשו  ְיד  איש    –ל ח 

הוצע שמעשה    לעיל  921וראה במנהג אדום בבמדבר כ' ביטוי פשוט לכך.  –השדה הגס, הפראי והסוער  

ּמֹות כָֻּלן"    מבקר את  האתון התופש באומנות יעקב ונענש    –ח    כלשון תנחומא בלק כב  –בלעם בן "ָהאֻּ

בחרב.   שלו,  באומנותו  עליו  בא  המלאך  מידה:  כנגד  תתברר  מידה  הבינלאומי  האיפיון  חשיבות 

לעת עתה, לאור האנלוגיה הנוכחית נראה שיש לזהות את בלעם עם אדום ממש, ויסוד  בהמשך;  

החרב  -המלאך שלוף"מידה כנגד מידה" לובש צורה קונקרטית, אבל גם עדינה ודידקטית יותר:  

לא בא רק כנגד ברכת החרב כהבטחה עתיקה, אלא מפריך את גילומיה בהווה )אדום היוצא בחרב,  

בלעם המבקש חרב( ומורה בגופו שהחרב )העוצמה הצבאית( בידי האל; הברכה לא תתממש נגד  

לישראל   רגש האחווה והעובדה ששעיר לא יועדה מכוחאמנם לעת עתה יושבי ֹשעיר מוגנים, רצונו. 

  922. (18-20)כ"ד  אלא לאדום; אך חרבם היא משענת קנה רצוץ, והם עתידים ליפול בפני ישראל

 
, קשיים,  ; קיינה592במדבר,  -בכיוון זה הלכו כבר חוקרים במידות שונות של ביטחון. ראו למשל בנטש, שמות  917

. אמנם, קשה לצאת לגמרי ידי ספק בעניין התיאוריות בדבר חכמת אדום ודתה, הנסמכות  2-1; לוריא, בלעם,  399
בלוויית   –שכנראה לא עוצבה כייצוג של מציאות היסטורית  –מעיקרן על בחירה ספרותית מסוימת ביצירה אחת 

. גם מחברי  116וספות ראו גורדיס, אדום וישראל,  ראיות נסיבתיות ועקיפות )אמנם משמעותיות(. להתנגדויות נ 
ה"ש    409פירושים על ספר איוב כגון פופ ופוהרר דחו את ההשקפה בדבר חכמת אדום )ראו קרוול, הערכה,  

 (. ככלל, אם צריך לשפוט בעיקר על פי העדויות המקראיות, הדעת נוטה להכריע שיש בדברים ממש.21
 ראו למשל    14-21ום בבמדבר כ' על עיצוב ההערכה השלילית של אד 918
 . 11. והשוו עמוס א' 108ראו פריש, חשיבות,  919
שמות רבה, בשלח כא א. והשוו מכילתא דרבי ישמעאל בשלח, ויהי ב. באורח מעניין, בעקבות שטוירנאגל,    920

תם  בה"ש( על הדמיון בין שליחת המלאכים לעשו בבראשית ל"ב לשליח   268, מעיר גריי )פירוש,  105הגירה,  
( להציג יחס בין העימות עם אדום  124לאדום כאן, נקודה שציינו גם חוקרים נוספים. ניסיונו של קרמייקל )בקורת,  

 לנדר יעקב הוא דחוק ובלתי משכנע.  
על עיצוב דמות עשו בבראשית כ"ה וכ"ז כאדם פעיל, רגשי וחם לעומת יעקב הקר, המופנם והמחושב ראו    921

 .  380-378רובק, תאומים,   ;62-58למשל גרוסמן, יעקב,  
ב'   922 דברים  במדבר,    –  2-8השוו  ונהאם,  למשל  במדבר,  152וראו  נות',  ייתכן  148;  בגו,  דברים  יש  אם   .

ֵדי ֵעָשו", הפורצת כאן מבעד לאחיזה הכפולה של בלעם בכוח הפה   ַהָיַדִים יְׁ שהדיכוטומיה של "ַהֹקל קֹול ַיֲעֹקב וְׁ
טבעי לבני עשו ה"גנוב" עמם.  -פולמוסית כלפי חכמת אדום, המוצגת כיסוד לאובכוח הזרוע, משקפת גם עקיצה  

 שקילת רעיון זה כרוכה בכמה בירורים דיאכרוניים והיסטוריים מקיפים, ותחרוג ממסגרת המחקר הנוכחי. 
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לבין אדום מחריפה את הקושי שבהצגתו הפשוטה בטקסט   בין דמות בלעם  צקּות הקישור  התמ 

מלוכה של זר מוצגת    –שבלעם היה אדומי שמלך בארם  הצעת לוין  (. פתרון אחד הוא  7כארמי )כ"ג  

זוהי השערה בעלמא. ועדויות אחדות לה בהיסטוריה של עמי האזור; אבל   923כעניין בר קיימא, 

יותר נוגע למקומּה של אדום בתודעה ההיסטורית המקראית. המערך הנראטיבי של  רעיון מוצק  

שושלות ספר בראשית, הפותח בנוסחה "אלה תולדות", הולך ומתמקד בזרע שדרכו תואצל הברכה  

קרובים של  ניפוים  תוך  עשו. -האלוהית  ולבסוף  ישמעאל  לוט,  חם,  קין,  מבית:  השלב   924יריבים 

לד מקבע  התהליך  של  לעם  הסופי  הנעשה  יעקב,  של  המבורכת  השושלת  בין  ההפרדה  את  ורות 

המשפחה הדחויים האחרונים, העתידים אף הם להיעשות עמים. הוא כולל שני  -ישראל, לבין ענפי

 אירועים המתרחשים במקביל:

לעתיד   לישראל  ארם  בין  ברורים  גבולות  תחימת  תוך  הארמי  לבן  מבית  יעקב  של  פרידתו  א( 

המעשה    925. הפרידה מסומלת בקריאת אבן הגבול הן בארמית הן בעברית(.44-54)בראשית ל"א  

מכאן ואילך אין נשלחים בני השושלת הנבחרת    –משלים את התפצלות אברהם ממשפחת תרח  

למצוא את זיווגם בארם; ב( עזיבת עשו לשעיר והשתקעותו שם, המותירה את כנען ליעקב )בראשית  

 ל"ו(.  

כהשלמה למסר    – הגלוי כארמי, הנסתר כאדומי   –ו הכפול של בלעם  לאור תיאור זה משתקף זיהוי

פרשת  האטוויסטי הרחב שנפרֹש לעיני הקורא מבעד לשלל הֶארמזים לקורות האבות המשוקעים ב 

התהוותה  בלעם עמם  המאבקים  שלאחר  לברכה,  זוכים  ואינם  שנדחו  העיקריים  הענפים  שני   .

והייתה לעם, שבים כעת וממתינים לעם זה על סף השיבה  והתמצקה משפחת ישראל, ירדה למצרים  

, פרשת בלעםלארץ כנען, ועומדים לו לרועץ כפי שעמדו אבותיהם לאבותיו. מבעד לחומר האנלוגי ב 

רשה   הפ  אפוא  לאדום, מתגלה  בלעם  בין  הן  ללבן הארמי,  בלעם  בין  הן  היוצר השוואות מלאות 

ם הללו טרם היעשות ישראל לעם בארצו. לכתחילה  כהצהרה בעניין יחסי ישראל והקצוות הדחויי

אולם גישתם אליו מהווה תמהיל    –(  19,  14-17רחוקים )כ'  -גישתו של ישראל אליהם היא כאל אחים

הוא   לוט  בן  מואב  מעגלים:  בשני  הברכות,  סוגיית  סביב  נבנה  החדש  המתח  ועוינות.  פחד  של 

פי ישראל מעוצב כתוצאה של משקעים לא  המרוחק כבר לגמרי מדת אברהם, ויחס העוינות שלו כל

 
ב  מל"   –. דוגמאות ידועות הן תהרקה הנובי )"תרהקה מלך כוש"  15, והשוו דברים י"ז  147ראו לוין, פירוש,    923

   לפנה"ס, וכן אידרימי מלך אללח', שהיה חורי במוצאו.  690-( שירש את הכתר המצרי ב9י"ט  
, בהמשך להבנה מקובלת  129-131הדברים כאן ולהלן מבוססים על הבחנותיו החשובות של דיקו, אדום,    924

;  78-77,  46-32; קליינס, מבנה,  37-35למדי של מבנה ספר בראשית. ראו למשל קייל ודליטש, פירוש תורה,  
 .   131-130; קוך, עיקרון מבני; תומאס, תולדות,  172-167תומפסון, מסורת מקורית, 

"אתר  , שנעתר כנראה לזיקה האנלוגית ללבן ורואה במקום חסימת בלעם  24מעניין בהקשר זה ת"י על כ"ב    925

  דין תחום דין לבישא".   דאקים יעקב ולבן אוגר וקמא מציטרא מיכא וסכותא מציטרא מיכא וקיימו דלא למיעיבר
יש בו "כדי להזכיר ברית קדומים עם 'ארמי' מפורסם; ברית המופרת    7( סבור שכ"ג  308רוזנסון )דברים במדבר,  

 באופן העמוק ביותר במעשיו של בלעם". 
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אדומי יודע  -מודעים; אין הוא יודע את ה' כלל, ואינו מבין את פשר יציאת מצרים. בלעם הארמי 

ר טינה ישנה ומנסה להתנגד לברכות.  על שאלת עוצמתם    926את ה', אך מתייחס אליו כאליל, נוט 

כר ששניהם כּוונּו בכתּוב, והמחבר  היחסית של כל אחד מהזיהויים הללו אין להשיב בנחרצות: ני

  927ביקש לוודא שלא יוחמצו. 

 
שיפוטית זו של הנראטיב בבראשית ניכרת גם בדברי המדרש על  -ההתכתבות עם תצורת משפך גניאלוגית  926

עמד לו בראשונה והיה רווח מכאן ומכאן, שנאמר:    סימנים של אבות הראה לו.בתנחומא בלק ח: " מעשה האתון 
  בשלישית, אין דרך לנטות ימין ושמאל.  בשנייה, לא יכלה לזוז אלא לצד אחד. ותט האתון מן הדרך ותלך בשדה.

ואם   ומכאן בני ישמעאל ובני קטורה. אלו בקש לקלל בניו של אברהם, היה מוצא מכאן   ומהו היו הסימנים האלו?
  אלו על בני יעקב, לא מצא פסולת ליגע בם.   ותלחץ אל הקיר בקש לקלל בני יצחק, היה מוצא צד אחד לקלל עשו.

לאור הצטברות הראיות עד כה,    .ו" לכך כתיב בשלישית: במקום צר, זה יעקב, שנאמר: ויירא יעקב מאד וייצר ל 
 . 23לבמדבר כ"ד   18בהקשר זה, את הדמיון בין בראשית י"ז    אולי לא מופרז לציין גם בשמא,

, אלא גם הארמיזמים הרבים  7לטובת הזיהוי הארמי עומד לא רק הזיהוי הפשוט והמפורש עם ארם בכ"ג    927

ולענייני עשו ואדום בקורות יעקב אף הם   21-14הפזורים לאורכה ולרוחבה של הפרשה. מנגד, הקישורים לכ'  
תייחסויות המפורשות אליו ולזרעו )עמלק( במשלים. ראיה חמקמקה אך רלוונטית, כמדומה,  חזקים, כמו גם הה 

ל"ג, במיוחד לסבורים שקטעי היעד הללו  -נוגעת לאופי הקשר בין דמויות לבן ועשו בקטעי היעד בבראשית כ"ט
ם למשמעויות  או חלקם יצאו תחת אותן ידיים שחיברו את פרשת בלעם )שאז בעלי הפרשה מודעים לפני ולפני 

שכוונו בעיצוב קטעי היעד בבראשית(. חוקרים אחדים עמדו על קווי דמיון רבים וחשובים בין עשו ולבן, ונראה  
שהאחרון יצוק בדמותו של הראשון ו"מעניש" את יעקב מבלי דעת על לקיחת הברכות. לפי זה, אפריורית עשו  

י לשבר את האוזן, ראוי לפרוט מקצת הראיות לטענה  )אדום( אמור להיות החשוב או הרלוונטי מבין השניים. כד
ל"א מוטיב ניכר של החלפה. כפי שיעקב הצעיר זכה במרמה בברכה המיועדת לעשו הבכור,  -בבראשית כ"טזו.  

לבן מרמה אותו עצמו כעת ומחליף לו צעירה בבכורה, בתירוץ המהווה נזיפה מרומזת על מעשיו: "ַויֹאֶמר ָלָבן לֹא  
ִכיָרה" )בראשית כ"ט    ֵיָעֶשה ֵכן ֵני ַהבְׁ ִעיָרה ִלפְׁ קֹוֵמנּו ָלֵתת ַהצְׁ , המעיר  154ראו למשל אלטר, בראשית,    –(  26ִבמְׁ

(, שיקוף של "בא אחיך במרמה" של יצחק )בראשית כ"ז  25בצדק על נקיטת "רמיתני" בפי יעקב )בראשית כ"ט  
(.  42-41, 8-6; ל"א  35לעומת    32; ל'  25-23)כ"ט  החלפת משכורת יעקב "ֲעֶשֶרת ֹמִנים" פעמיים תצוין גם(. 35

  ; מילה אינה שבה עוד במקראההונאה.    של   משמעות -"ֹמִנים" וחזרה עליו מכוונת למשנה  ובואפשר כי בחירת ביטוי  
  ,ועוד(  31, משלי ו'  9, שמ"ב כ"א 15הכפלה באמצעות צורן חבור, כגון שבעתים )בראשית ד'   בדרך כלל מובעת 

. הגם שיעקב  37השוו שמות כ"א    – ( או בנקיבת מספר  8, זכריה י"ג  9, מל"ב ב'  17)דברים כ"א  באמצעות 'פי'  
(. מוטיב זה נרקם  41-40(, אצל "אחיו" לבן הוא מועבד קשות )ל"א  29התברך להיות נעבד וגביר לאחיו )כ"ז  

 (.     41, 6; ל"א  29, 26; ל' 30,  27-25, 20, 15באמצעות שימוש רב במילות עב"ד שנושאן יעקב )בראשית כ"ט  
משמש לבן כבן דמותו של עשו. חץ ראשוני בכיוון זה מגולם במילה "אח", על הטיותיה,  אלו ביחסי עובד ומעביד 

ולעתים הופעתה   –שוב ושוב במובן של ֵרַע או קרוב משפחה   –פעמים  שש עשרה ל"א  -המופיעה בבראשית כ"ט
-15בתוך מבני הסמיכות החוזרים "אחי אמו" ]בראשית כ"ט  נראית מיותרת או אף קשה )שישה מופעים באים  

ה פסיכולוגית בעולם עבור יעקב האומלל, שנקרע  [, שתפקידם אולי להדגיש את היות לבן ורחל נקודת אחיז10
[. אזכורה החוזר ונשנה  202, והשוו גם סרנה, בראשית,  225-223מביתו ומאמו האהובה ]זו דעת גרוסמן, יעקב,  

(. למילים  31-30וראו עוד פישביין, חיבור ומבנה,  .  מילה מנחה בפרשהכהמצטבר הכללי שלה  מוסיף לאפקט  
ַתִני ִחָּנם" יחס הפוך אל תוכן הברכות )בראשית כ"ז    "ֲהִכי ַתֲחוּו(  29ָאִחי ַאָתה ַוֲעַבדְׁ ִישְׁ דּוך ַעִּמים וישתחו )וְׁ : "ַיַעבְׁ

תַ  ִישְׁ ַאֶחיך וְׁ ִביר לְׁ ֻאִּמים ֱהֵוה גְׁ ך לְׁ ֵני ִאֶּמךלְׁ ך בְׁ ֶאת" :  37;  " ֲחוּו לְׁ ֶאת":  40;  " ֶאָחיו ָנַתִתי לֹו ַלֲעָבִדים   ָכל  וְׁ (,  " ָאִחיך ַתֲעֹבד   וְׁ
והן פותחות את מסכת התלאות של יעקב בבית לבן. ַלשאלה הרטורית מבנה שאין כדוגמתו במקרא אלא בתלונת  

בֵ   ֲהִכיעשו "  קְׁ מֹו ַיֲעֹקב ַוַיעְׁ   ים שני   ,במקרא  מופעים  חמשהמילית "הכי"  ל(.  36ֶזה ַפֲעַמִים" )בראשית כ"ז  ִני  ָקָרא שְׁ
נשלם הפסוק בפועל    ,בבראשית ִמי    עםבשאלות רטוריות שבשתיהן אף  "ַעצְׁ גם  יחיד.  צורן חבור בגוף ראשון 

ָשִרי ָאָתה" הוא ביטוי ֵרעּות מחשיד בעוצמתו.   ( שיעקב גובר על אדום  173ף יצוין )בעקבות פרוליק, עושר,  לבסוּובְׁ
אגב אורחא, יש להבחין  )עשו( באמצעות "האדום האדום הזה", ואילו על לבן באמצעות לבנה ופצלות לבנות.  

מידה. העובדה שיעקב המרֶמה צריך להיענש בהיותו מרוֶמה  -כנגד-היפוך הברכה מתבנית עונש מידה  תחריג ב
וכן גם נראה    –ִשעבוד ל"אחיו"    –כיצד ייתכן שיעקב חווה כעת את הפך מה שהובטח לו בברכות    אין בכוחּה לבאר

  – בפגישתו עם עשו, כשיעקב משתחווה ומשים עצמו לעבד שוב ושוב. בתחילת הדרך אין הברכות מתקיימות  
רדיפת לבן והגעת    נקודות השקה נוספות בין דמויות לבן ועשו זרועות לאורך הפרשה.   והן אף נהפכות לקללות. 

, ל"ג  7; ל"ב  35,  33עשו לקראת יעקב מתוארות שתיהן במונחים המשרים אווירה צבאית מאיימת )בראשית ל"א  
ַנֶּׁשק לֹו" )בראשית כ"ט  1 ַחֶבק לֹו ַויְׁ ָראתֹו ַויְׁ ( היא הדומה במקרא לתגובת עשו  13(. תגובת לבן ליעקב "ַוָיָרץ ִלקְׁ

ֵקהּו ַוִיֹפל ַעל ַצָּואָרו ַוִיָּׁשֵקהּו" )בראשית ל"ג  ליעקב בפגישתם, "ַוָיָרץ ֵעשָ  ַחבְׁ ָראתֹו ַויְׁ (, במה שנראה כניסיון של  4ו ִלקְׁ
בראשית  עוד יצוינו דמיון    המחבר לייבא את המתח הזכּור בין יעקב ללבן אל תוך הסיטואציה הנוכחית עם עשו.

ֵני"  10לל"ג    5-ו  2ל"א   ֹאת פְׁ תודות לחברי המלומד תומר גרינברג על    –(  21)והשוו ל"ב    " ֱאֹלִהים   ָרִאיִתי ָפֶניך ִכרְׁ
ָת ֲעשֹו." 17ול"ב    40-36הערה זו. והשוו גם בראשית ל'   ַכלְׁ למעט כאן,    –( הוא אולי רמז מורפולוגי  28" )ל"א  ִהסְׁ

 צורת המקור של עש"ה באה לעולם בסיומת ה"א או בחולם ותי"ו. 



245 

כוונה כללית יותר? כזכור, מסכת הקישורים  או שמא ההאם ב"מעגל החיצוני" מצויה רק מואב,  

ב י"ב    פרשת בלעםהאינטרטקסטואליים  של דברי האל לאברהם בבראשית  עז  בעירּור    3נפתחת 

ֶלְלָך ֲאָבְרָכה ְמָבְרֶכיָך ּוְמק  ה ָאֹאר  "ו  מָּ ֲאדָּ חֹׁת הָּ פְׁ ָך כֹׁל ִמשְׁ כּו בְׁ רְׁ ִנבְׁ יעד "צפופים" נוספים של  -". בקטעיוְׁ

ְבָרָהם ָהיֹו ִיְהֶיה ְלגֹוי ָגדֹול ְוָעצּום    פרשת בלעם ֶרץמופיעים "ְוא  אָּ כּו בֹו כֹׁל גֹוֵיי הָּ רְׁ ִנבְׁ " )בראשית י"ח  וְׁ

18" גֹוֵיי  (;  כֹׁל  ֲעָך  ַזרְׁ בְׁ כּו  רְׁ בָּ ִהתְׁ ֶרץוְׁ אָּ כ"ב    הָּ )בראשית  ְבֹקִלי"  ְעָת  ָשמ  ֲאֶשר  ֶקב  דומים  18ע  דברים   .)

כ"ו   )בראשית  האבות  סיפורי  בהמשך  כ"ח  4מופיעים  כפי  14,  אברהם,  ברכות  של  תכליתן   .)

 928שמצטיירת מפסוקים אלו, היא ברכה לכל האומות. 

מלי של ישראל. בהקשר  לדברים אלו נקודת הצטלבות קריטית עם הרעיון שהאתון מהווה ייצוג ס 

ייחס כוונה רעה לחיה, ובטיפשותו   זה ִהטעים פריש במיוחד את כפיות הטובה של בלעם: "הוא 

וזדונו רצה להרוג אותה, בעוד האתון רק ביקשה להגן עליו ]...[ האם בלעם יכול ללמוד ֶלקח ולשאול  

ור הקָשרים לברכות  לא  929את עצמו האם יש הצדקה לפורענות שהוא מתכנן להמיט על ישראל?". 

אברהם, פריש מציע כי "השלכה אפשרית של מעשה האתון אינה רק שישראל מבורכים אלא גם  

לאחרים,   ברכה  מקור  לבלעםשהם  אפילו  לכאורה    930".פוטנציאלית  אבל  מרתק,  עצמו  הרעיון 

בו   תצרף. אם בלעם הוא סתם איש פרטי, קשה לראות  ב  יפה  הנקודה האחרונה אינה משתבצת 

מברכת אברהם; כמו כן, האיום הנשקף מישראל בעיני בלק    אפשרי רלוונטי וחשוב די הצורךב  טָ מּו

לא אמור להישקף מהם לבלעם. אמנם, צודקים פריש ושמש שאילו הייתה ראיה ברורה למוצא  

ניתן היה לראות בו ובמלך מואב "צמד" המייצג את זרע לוט, שחבים לאברהם את    , עמוני של בלעם

דא עקא: מקרה    931מלים לזרע אברהם רעה. הצלת אביהם הקדום מסדום ובבורותם ורשעותם גו

. הנקודה אז לא הייתה  הפנייה לברכות אברהםהיה מייתר את    –אף אם ניתן היה להוכיחו   –כזה 

כפיות   אלא  עמם,  להיטיב  מבקש  ב  לפגוע  בניסיון  והעמוני  המואבי  של  והטיפשות  הטובה  כפיות 

ביחס למואב, א לוט בעבר. אפשר שזה אכן המסר  ך מה באשר לבלעם? הייתכן  טובה על הצלת 

רק   נשתמרּה  לה  שעדּות  )בדרך  כעמוני  גם  אלא  ואדומי,  כארמי  רק  לא  להציגו  ביקש  שהמחבר 

 שלעניין ברכות אברהם לגויים אין בפרשה כל ביטוי ביחס לעתיד?   וגםבעקיפין(, 

דבר מעלה אפשרות חלופית: עיצוב הפרשה מבקש להציג את בלעם כ ל  נציג אויבי ישראהרהור ב 

י יֶהם"( אך הניחוח  בכלל ֶחֶרב ח  ּמֹות כָֻּלן ב  . ווריאנט מופשט של רעיון זה התפתח בספרות חז"ל )"ְוָהאֻּ

 
 . 110ראו פריש, חשיבות,  928
 .  111, 107פריש, חשיבות,  929
 .  111פריש, חשיבות,  930
 . 8.1.2.1(, וראו דיון קצר לעיל, סעיף  26ה"ש  111כהצעת יעל שמש אצל פריש )חשיבות,  931
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גֹוִים    932ה"בינלאומי" של דמות בלעם הובחן גם בספרות המחקר. ככלל, תחושת עוינות כלפי "ה 

ע"ט   )תהלים  ְיָדעּוָך"  לֹא  ולא6ֲאֶשר  גם קודם חורבן הבית,  כנען.  ( מבוטאת  ביחס לעממי   933רק 

קסם פזיז, במיוחד לאור הזיהוִיים הקונקרטיים יותר  -בהקשר הנוכחי הרעיון עשוי להיחשד כפתרון

רשה מפיגה את הרושם הזה:    עם ארם ואדום. בחינתו על רקע שאר פרטי הפ 

אלה  הבעיה המיידית אכן נפתרת באופן מושלם: זרע אברהם אמור להוות ברכה לגויים, אך  (  1

 חושדים בו על לא עוול בכפו ודורשים את רעתו. 

השאלה הגדולה בדבר מוצא בלעם זוכה למענה שלם יותר. אם הניסיון לשקף את החוג הפנימי  (  2

לעשו, לאדום וללבן הארמי, הרי    משוותקרובים מתבטא בעיצוב מפורט של אנלוגיות  -של אחים

המוצא והנתונים הסותרים המסופקים    ש"מעגל חיצוני" רחב מתבטא בעצם הערפל סביב שאלת 

מדרשי, שמבקש כביכול להצביע על מוצאו ה"אמיתי" )פתֹור(  -לקורא, כולל הייחוס המסופוטמי 

זה, טבעי שדמות עתיקה, אגדית, של מנטיקן   מנחש שבמנחשים. בהקשר  כ  עיצוב דמותו  לטובת 

אויבי ישראל, ודווקא    אלילי רב עוצמה תיקלט במסורת העברית כעין "סטרא אחרא" המייצג את

 שבהם.והאידיאולוגיים ים וותיק את ה

  –   17-21נבואות הזעם במשל הרביעי מקבילות בהצגתן לברכות יעקב, אך אפילו רק פס' כ"ד  (  3

  –הכוללים מקבילות מגוונות לקטעי היעד, ומשקפים אפוא מודעות לתוכנית הכללית של הפרשה  

יִני"  גנאלוגית כגון    ותרחוק  קבוצותמתייחסים גם ל ק  ת" )או  "ה  י ש  " בירמיהו  ָשאֹוןל"  השינוי"ְבנ 

זיהוי בלעם כנביא הגויים שופך אור על מוזרּות    934(. עם ידוע  מעיד, כדעת לוין, כי לא היה זה     45מ"ח  

 935מתנבא על אחריתם של הגויים.  זו: כשם שיעקב התנבא על אחריתם של בני ישראל, כך בלעם

מקשרת בין "איביו" של זרע אברהם בכלל )בראשית    18-19כמו כן, נבואת הזעם על אדום בכ"ד  

 ( לבין אדום )"ֹשעיר איביו"(.17כ"ב 

)כ"ד  (  4 ָצָריו"  גֹוִים  ל  "יֹאכ  במשלים:  ל"גֹוִים"  חוזרת  הזדקקות  ק  8ישנה  ֲעָמל  גֹוִים  אִשית  "ר   )

)כ"ד   ד"  ֹאב  י  ֲעד  ֲחִריתֹו  כ"ג  20ְוא  במיוחד משמעותי  ָשב",    9(.  ִיְתח  לֹא  גֹוִים  ּוב  ִיְשֹכן  ְלָבָדד  ָעם  "ֶהן 

 
. קשה לקבל את שיטתו התולה את כל גילויי  272-274; אורבך, דרשות )במיוחד  76-82בסקין, יועצי פרעה,    932

ד, אם כי סביר להניח שהמאבק בין הדתות במאות הראשונות לספירה  הרעיון הזה בפולמוס עם הנוצרים בלב
לוין, פירוש,   וראו  זיהוי  139-138אכן תרם משמעותית להתבססותו(.  לוין אף הוא מקיים כמדומה  . בה בעת, 

: "בתקופת התפשטות ארם אל אזור עבר הירדן, מובן שמשורר בן הזמן עשוי להחשיב  7על פי כ"ג    – נקודתי  
ש שהובא מהמולדת הארמית כבעל הכישורים המשובחים ביותר הזמינים, בקנה מידה בינלאומי" )לוין,  נביא ומנח

 .  5(. הגישה המוצעת במחקר הנוכחי מייחסת תפקיד זה בעיצוב הדמות לתיבה פתורה בכ"ב  239פירוש,  
; במיוחד רלוונטי  6-9  , קמ"ט9-12, תהלים ב' )וראו פריש, רגשת גויים(, קל"ה  8ראו למשל ישעיהו י"ד, ט"ז    933

 , המציין במפורש לצד העמים את מואב ואדום, בהקשר של יציאת מצרים וצפי הכניסה לארץ. 17-15שמות ט"ו 
, שאין כדוגמתו במקרא כולו, וההתייחסות היחידאית לבני ֵשת, אין  " ןקיִ " וי הקיני  כינ . לאור  202לוין, פירוש,    934

       .מגדר סברהואין הדבר יוצא  לשושלות בני אדם הראשון. לשלול כאן רמיזה מסוג כלשהו  
( על בלעם כי "כמנהגם של נביאים בינלאומיים, הוא מתנבא גם על אומות שכנות"  138דברי לוין )פירוש,    935

  עשויים אולי להספיק בהקשר זה, אך זהות כוללנית של בלעם כנביא האומות תואמת יותר את הזיקה לברכות
( כי "ללא ספק יוחסו לבלעם כדי  139ל מקום, לעניין שלוש הנבואות האחרונות הוא קובע )פירוש,  יעקב לבניו. מכ

 לשוות לו דמות של נביא בינלאומי".  
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יטחון ומּוגנּות, והאבר השני מבחין בחדות  בהקשרו. לצירופי בדד + שכ"ן נלווה תדיר מטען של ב

, וכך  10הנגדה לבלעם מרומזת גם בהעתקת מרכז הכובד הסמנטי אליו בכ"ג    936בין ישראל לגויים;

בָּ גם אולי, כדעת גרסיאל, אחד ממשחקי המצלול הרבים בשמות הדמויות בפרשה: ֶהן  ם לְׁ  937ָדד.עָּ

ל להסביר את "הגדשת הס (  5 ק  אה" הכרוכה ברמיזה לזיהוי מדייני בנוסח  עיצוב ספרותי כזה מ 

  8(. ברגיל מוסבר הדבר בשייכות ל"א  8( נהרג במדין )ל"א  25שב למקומו )כ"ד  שהסופי, כשבלעם  

והרי,   938. ניתן לטעון שהחספוס לא הורגש, שכן בלעם נתפש ממילא כדמות בינלאומית  כעת  .P-ל

יחס    פרשת בלעםלנעשה ב   8רגישות ל"א   כפי שהובחן כבר במחקר, בין איום המלאך בחרב  ניכרת ב 

         939הריגת בלעם בחרב.ִייתּור שבציון ל

כ'  פרשת בלעםלהשלמת החקירה, כדאי לשוב ולהתבונן במערך הקשרים בין   עד  -לבמדבר  כ"א. 

זיקות כלליות במוטיבים  14-21בכ'    עתה הוצגה אנלוגיה קונקרטית לעימות עם אדום והובחנו   ,

כ"ד, לפחות ברמת הנוסח הסופי.  -המעידות על מתכונת רציפה של תיאורי העימותים בבמדבר כ'

 ף כמה נקודות למחשבה: כעת יש להוסי

משותף גם לעימות עם   פרשת בלעםחלק מהחומר האנלוגי המקשר את העימות עם אדום ל •

ֶכֶרםסיחן: "  ֶדה ּובְׁ שָּ ֹׁא ִנֶטה בְׁ ר    ל י ְבא  ֶדֶרְך ַהֶמֶלְך ֵנֵלְךלֹא ִנְשֶתה מ  ֶיֱאֹסף ִסיֹחן ֶאת ָכל    בְׁ ]...[ ו 

ּמֹו  ַראתע  ל" )כ"א   ַוֵּיֵצא ִלקְׁ  (.  21-23ִיְשָרא 

 
; סטארדי, במדבר,  346; וראו למשל גריי, פירוש,  31וירמיהו מ"ט    28לעניין בדד + שכ"ן השוו דברים ל"ג    936

( שהעדר הרלוונטיות של רעיון הריחוק והבידוד,  175-174רוש,  . קשה לקבל את טענת הנגד של לוין )פי170
שממנו עוָלה תחושת המוגנּות, שולל פירוש זה; נראה שהמטען הנלווה לצירוף חופשי זה בעברית המקראית  

ותוכיח בחינת הצטלבות אבריו עם המילה    –כבר מצדיק את שימושו בפני עצמו, גם בהקשרים רופפים במקצת  
ַחָּׁשב"  33; משלי א'  9; תהלים ד'  31, מ"ט  6; ירמיהו כ"ג  28,  12ברים ל"ג  ֶבַטח )למשל ד (. לעניין "ּוַבגֹוִים לֹא ִיתְׁ

( המזהה כאן ארמיזם תוך שימור המשמעות המקובלת )כגרסת היובלים,  105-97סביר שהצדק עם מויר )מחקר,  
ווונהאם,    130, טים, מואב,  184,  168; ומנגד נות', במדבר,  181רנו. והשוו למשל קאליש, משלי בלעם,  -רנה

( שאין להבין את 'להתחשב ב' היחידאי  175, המקבלים משמעות רפלקסיבית(. צודק לוין )פירוש,  174במדבר,  
הבתר הפירוש  בחשבון'  -לפי  'להביא  נראית    – מקראי  בריתות  מכריתת  להימנעות  נוגע  שהפסוק  ההצעה  אך 

 מרחיקת לכת.     
 לעיל.   185רה ראו דיון והפניות בהע  937
כעיקר שם בלעם, בלע ובלק: "לבלוע".    –מעניין שחז"ל דורשים את שמו של נציג עמלק במגילת אסתר, ָהָמן  938

ואף הוא אויב שהציג איום כולל על ישראל )השוו גם אסתר רבה ז, יג(. כידוע, התואר 'האגגי' מייחס את המן  
;  603-601בין עמלק לישראל )ראו למשל וטר, אסתר,    ישירות לעמלק, ובמגילה רמזים נוספים למערכה הפתוחה

(. נראה שיש ממש בקישור המדרשי )בראשית רבה,  261-260; מקיין, הערה,  84-83גרוסמן, מגילת סתרים,  
פ"ז ל"ז( בין גזרת המן ללקיחת הברכות מעשו: "ר' חנינא אומר: כל מי שהוא אומר: הקב"ה ותרן הוא, יתוותרון  

[ 'כשמוע עשו את  34יך אפו וגבי דילה. זעקה אחת הזעיק יעקב לעשו דכתיב ]בראשית כ"ז בני מעיהו. אלא מאר 
[ 'ויזעק זעקה גדולה  1דברי אביו ויצעק צעקה גדולה ומרה'. והיכן נפרע לו? בשושן הבירה, שנאמר ]אסתר ד'  

ותי קונקרטי,  , המפרש את הארמז בהקשר ספר264-263,  124-123ומרה'". אך השוו גרוסמן, מגילת סתרים,  
     (. 20;  7פרשת בלעם כוללת לא רק נבואות זעם על אדום, אלא גם במפורש על עמלק )כ"ד   ,רו זככלא אטוויסטי.  

: "האיש שהיה מוכן להרוג חיה בחרב נקטל לבסוף בחרבם של אלו המסומלים  108כך למשל פריש, חשיבות,    939

. ראוי לציין שחוקרים אחדים  8ב דווקא, בבמדבר ל"א  באמצעות חיה זו". אכן בולט הטורח שבאזכור ההריגה בחר 
. לדעה  264,  154,  132ראו למשל אקרט, דברים,    – רואים בפרשת בלעם בכללה תחיבה מאוחרת של עורך כהני  
 . 90דיאכרונית סטנדרטית יותר השוו למשל קירובה, גלוי עינים,  
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( ומקיימים  32;  28;  27;  25;  23, המתייחסים להכאת האתון בידי בלעם )כ"ב  נכ"הפעלי   •

, מתארים גם את הכאת סיחן  6בכך את ההשוואה הקריטית לאפשרות הכאת ישראל בכ"ב  

 .  35-ו  24ועוג בבמדבר כ"א  

בתורה )כולל דברים( רק  הלשון של"ח + מלאכים נפוצה בהיסטוריה הדאוטרונומית, אך   •

; וראו גם  21; כ"א  14חמישה מופעים, שלושה מהם בקריאות משה למלכי עבר הירדן )כ'  

ְלָאִכים ֶאל ִבְלָעם ֶבן ְבֹער" )השוו כ"ד    5(. כ"ב  26; דברים ב'  16כ'   ח מ  ִיְשל  ( מובן היטב  12"ו 

אלא    ,ו לנסות לפייסםכניגוד למנהג משה: בלק לא טורח לבחון אם ישראל אכן עוינים א

 940פונה מיד לחרוש מזימות כנגדם.

משה מבטיח לאדומים ולאמורים שישראל רק יעברו בממלכתם. באחד עשר פסוקים אלו   •

. עניין מיוחד יש במופעים המציינים  עב"ר( לא פחות מעשרה פעלי  21-24; כ"א  14-21)כ'  

 את החסימה עצמה:

ן ֱאדֹום  ְיָמא  תֹׁן ו  ל  נְׁ ָעָליו )כ' ֲעבֹׁר ֶאת ִיְשָרא  ל מ  י ט ִיְשָרא   ( 21ִבְגבֻּלֹו ו 
    

ַתן ְולֹא  ל נָּ  ( 23ִבְגבֻּלֹו )כ"א  ֲעבֹׁרִסיֹחן ֶאת ִיְשָרא 
 

עניין נדיר, במיוחד לאור    –הן כולן בנשוא מורחב    אףשלוש צורות עב"ר,    פרשת בלעםב

ְך ה' ַוּיֹוֶסף , הכוללת פועל עב"ר "מיותר" )"26בחסימת בלעם בכ"ב  941שכיחות עב"ר.  ְלא  מ 

י ֲעֹמד ְבָמקֹום ָצר"( נמשך הקו הרעיוני של האנלוגיה לאדום: כמו כוח הדיבור, כן   ֲעבֹור ו 

יתֹו ִיֶתן  "ִאם    13וכ"ד    18הכוח הפיזי בידי האל ולא בידי אנוש. גם בכ"ב    ]...[ ִלי ָבָלק ְמלֹא ב 

ַלֲעבֹׁר   אּוַכל  ֹׁא  ִפי ה'" רמל בוֶאת  יכול "לתת" "למצבז בשנינות ההיפוך  עבור"  : רק האל 

מידה: העמים  -כנגד-כ"א פעלי נת"ן מביעים עונש מידה-(. בדומה, בבמדבר כ'2)השוו כ"א  

 (.    34; כ"א 2-3(, ה' נותנם בידם )כ"א 23; כ"א  21לא נותנים לישראל לעבור )כ' 

מכל    942עוצמת הקשרים הללו אינה מגיעה כדי אנלוגיה מוצקה, כבמקרה של העימות עם אדום.

מקום, פעפוע כזה של חומרים אינטרטקסטואליים אל היתקלויות עם עמים אחרים היא בדיוק מה  

 
. עוד ראוי לציין כי של"ח + מלאך )ביחיד(  תודתי לחברי המלומד תומר גרינברג, שהציע משמעות אפשרית זו  940

; מל"א  22(. מופעים חריגים יש בשמ"ב י"א  16מופיע כמעט רק במלאך ה' )כגון בניסיון אדום עצמו, במדבר כ'  
 .   32; ו' 10; מל"ב ה' 2י"ט  

מורחב    941 בנשוא  עב"ר  של  מוחלט  מקור  מופעי  שלושת  לצד  עב"ר.  פעלי  ואחד  שישים  מאות  חמש  במקרא 

חוזר ומתאר בשינויים קלים את מתקפת סיחון, על    20קים הנדונים, ישנם שלושה נוספים. שופטים י"א  בפסו
-314מויר )מחקר,  והשוו  לֹא אֹוִסיף עֹוד ֲעבֹור לֹו". שימוש חוזר בצירוף "   2; ח'  8; בעמוס ז' 23בסיס במדבר כ"א  

 את עב"ר כמילה מנחה בפרשת בלעם.  , שאולי מפריז קצת בהחשיבו(313
יותר בחיזוק הזיקה    942 גם שהן ממלאות תפקיד משכנע  צפויות בהקשר קרבי, מה  וגם  נפוצות  נכ"ה  לשונות 

לשעבוד מצרים )ראו בסעיף הבא(. שאר המרקם הלשוני נעדר מהעימות עם עוג ולהיבט של קרבה והזדהות של  
  16-15פונה משה לאדומים בשם האחווה ומדבר אל לבם. בכ'   , שם19-14האתון עם בלעם יש מקבילה רק בכ'  

אך נעדר מתיאורי העימותים    פרשת בלעם גם אזכורים צפופים של שעבוד ויציאת מצרים, מוטיב בולט המלווה את  
לתלות בעיצוב דינמיקה של הסלמה  אולי בפרק כ"א. לבסוף, שיתוף של מרקם לשוני בין עימותי אדום וסיחן ניתן  

אבישור,  )  כ"א-כ'בבמדבר   ומילגרום,  השוו  אבישור  כן,  (127-126עולם,  בתוך  כמו  ֵאֵצא  .  ַבֶחֶרב  "ֶפן  הצירוף 
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י   שהיה צפוי להימצא אם הֶקשר בין הטקסטים נועד להציג את זהות בלעם כאדומי בפרט, ונציג "גֹוי 

בכלל.  לצד    ָהָאֶרץ"  אדום  של  כזו  "הגוים"  העָמדה  או  ישראל  ייחודית;  אויבי    מצויה היא  אינה 

5-ומלאכי א'    20-22איכה ד'  ,  11-12ט'  עמוס  ,  1-15ו  ל"   , יחזקאל 1-6  עובדיה, ישעיהו ל"ד וס"גב

י ְפָלֶשת ָאז ִנְבֲהלּו  14-16שמות ט"ו    צד את העיןבמיוחד      2.943 ז ֹיְשב  ִּמים ִיְרָגזּון ִחיל ָאח  : "ָשְמעּו ע 

 
ָראֶתך" שבנסיון אדום )כ'   ( מהווה את המקבילה התמטית הקרובה ביותר לחומר מפרשת בלעם )יציאת  18ִלקְׁ

יאה לקראת" האחרות בפרשות  המלאך לקראת בלעם ואיווי בלעם להרוג את האתון בחרב(, בעוד לשונות "יצ
הללו הן כלליות ולא משקפות התאמה נושאית הדוקה. מנגד, העובדה שבמעשה האתון, בשונה מעימותי עבר  
הירדן, אין איום אלא הרג ממש, עשויה להתפרש כראיה שבעל האנלוגיה ביקש להקיף את כלל ההיבטים של  

ין חסימה, הכאה ואיומי הריגה במעשה האתון )כ"ב  עימותי ישראל, מחד, ולהתמקד באדום, מאידך. ההבחנה ב
, שם הכאה וכוונה להרוג הם היינו הך ויסוד החסימה  כ"א-זרה לכלל ההיתקלויות בבמדבר כ'( 33-32;  29-28

נעדר. מורכבות זו עשויה לבטא מאמץ להכיל הן את הרעיון הפשוט והכללי של הכאה בפועל, הקיים בעימותים  
יסו את  הן  כ"א,  אזכור  בבמדבר  אדום;  בניסיון  ושליטים  פוטנציאלית  באלימות  הכרוכים  והאיום,  דות החסימה 

(, הממלא גם תפקידים ספרותיים אחרים, מסייע להעמיד זה לצד זה את יסוד ההכאה ואת  33;  29ההריגה )כ"ב  
סמנטית  תוכן חדש ומוגבר, מעבר להכאה סתם. בד בבד, הקרבה ה-שהרי האחרון תובע כעת מושא  –יסוד האיום  

בכ"א   בנכ"ה  גם את השימוש  למעשה  )המשקפת  הכאה להריגה  בין  את  33-ו  23הרגילה  לקיים  ( מאפשרת 
 האנלוגיה החלקית לעימותי ישראל בפרק כ"א )ללא ההכאה בפועל ביד המלאך כמצופה(.        

החורבן, החלה    לפנה"ס או פלישותיה ליהודה לאחר  587-אדום בחורבן ירושלים ב  מעורבותשעקב    יםגורס יש    943

; הופמן, אדום  148-144להיתפש כסמל לאויבי ישראל בכלל ולממלכות עבר הירדן בפרט. כך קרסון, הוקעה,  
)התולה את התפתחות השנאה דווקא בפלישות והתיישבות אדומית לאחר החורבן(, נבואות גויים,    98-76כסמל,  

ואדום,  105-104,  47 ישראל  קלרמן,  מקראי;  סמל  ספרלינג,  קשורה    228;  שהתופעה  טענתו  עיקר  )אמנם, 
)מנגד אצלו,    138-137; זליגמן, מחקרים,  להתרחבות ההתייחסות הליטורגית לאדום, ולא ליסודות היסטוריים(

  246-230; בן צבי, מחקר עובדיה,  44-35(; ראבה, עובדיה,  8ה"ש    80ולעומתו הופמן, אדום כסמל,    71ה"ש  
כי אחווה אינה    84-83ת אדום כאח בוגד )בקורתו של עסיס, זהות,  המתמקד בתפיסת האחווה כבסיס לשנא 

עשויה להוות רקע רלוונטי  האחווה  תפישת    –ובכל זאת  נימוק זה,    מחלישהמוזכרת בכל הטקסטים הרלוונטיים  
( מציינים שבמלכים  188-182( ודיקו )אדום, 83( הופמן )אדום כסמל, 22ה"ש   236גם כשאינה נזכרת(. בן צבי )

גרמו להיווצרות השנאה.    587-586יהו לא נזכרת מעורבות אדומית בחורבן, ולכן קשה להניח שמאורעות  וירמ
דוחה זאת משיקולים של מבנה ספרותי    (132-121)זהות,  הופמן מקבל תפקוד סמלי בישעיהו ל"ד וס"ג; עסיס  

י זיהוי מטאפורי מלא של אדום  ( הראו כ162-84( ובמיוחד עסיס )זהות,  82-77וֶהקשר. אכן, הופמן )אדום כסמל,  
כסמל לאומות אינו יכול להתקבל באופן גורף. ברוב הכתובים לעיל, אזכורי אדום כוללים תיאורים טופוגרפיים  

( קונקרטיים  נזכרים מאורעות  ל"ה  ביחזקאל  כך,  מופשט.  יאים לסמל  קונקרטיים שאינם  ו"הר  5והיסטוריים   ,)
נזכרים בצרה וארץ אדום בתקבולת;    6(; בישעיהו ל"ד  15,  9-8,  2וייחרב )שעיר", על הגאיות וההרים, הוא שיישם  

(, וכן נזכרים תוואי שטחה ההרריים של אדום  11צור על ירושלים, אולם לצד אחרים )בעובדיה נזכר סיוע אדום לָ 
ֶאֶרץ עּוץ". מנגד, אכן נראה שדברי 21(; באיכה ד' 3-2) עובדיה, ישעיהו ל"ד   אזכור טופוגרפי "יושבתי )יֹוֶשֶבת( בְׁ

ר שוב ושוב, בשוגג כביכול,  נוצָ קשר זה  ש  לא סביר וס"ג ויחזקאל ל"ה יוצרים קשר אמיץ להחשיד בין אדום לגויים.  
 אגב ניסיון לקישור מבני או אחר בין גאולת ישראל לחורבנה העתיד של אדום.  

בהיסטוריה.   מוקדמ זווית מרתקת מספק המשך התפתחותו של המוטיב  רומא  מקרים  עם  אדום  זיהוי  של  ים 
לבל, ישראל ורומא;  -מופיעים מעט לאחר העדויות האחרונות על קבוצות אדומיות, בעקבות מרד בר כוכבא )הדס

(. האדומים נעקרו ממושבם המקורי בידי הנבטים ושאר שבטים  180-178; עסיס, זהות, 48-31כהן, עשו כסמל,  
(. הם התיישבו באזור  37-35)ראו למשל ברטלט, עלייה ונפילה,  ערבים שעלו בעקבות דעיכת האימפריה הבבלית  

הר חברון ודרום יהודה, אימצו סממנים הלניסטיים ובמשך תקופה מסוימת המשיכו לשמור על זהותם האתנית  
ראו למשל משנה    – הבסיסית. קיימות עדויות על אדומים בפרובינקיה אדומאה עד ראשית המאה השנייה לספירה  

. לעניין  18-3; לוין, דת אדום,  4,  15;  1,  9; קדמוניות ח',  5,  4כתובות, ה, ח; יוספוס, מלחמות ד',    כלאים, ו ,ד;
לבל, ישראל ורומא,  - המדרשים המזהים את אדום עם רומא כאחי ישראל ראו למשל עמינוף, אדום בחז"ל; הדס

שנואת נפשם של היהודים  . עסיס, שביקש לברר מדוע דווקא אדום נעשתה  180-175זהות,  ,  ; עסיס384-370
לאחר חורבן בית ראשון ומדוע לאחר מכן זוהתה עם רומא והייתה לסמל הרשע, הציע שהתשובה טמונה בתפישת  
)ישראל( מבעד לנראטיבים הקדומים של בראשית או   האחווה. לדבריו, כיוון שעשו )אדום( נתפש כאחי יעקב 

עלתה את החשש שהדבר מבטא החלפה של ישראל  מסורות מקבילות, מעורבות אדום בחורבן בית ראשון ה
(. אותו דבר עצמו אירע בעקבות חורבן בית שני וכשלון מרד  190-188באדום כאומה הנבחרת )זהות, במיוחד  

וביתר    – בר כוכבא, עקב התאמתה של רומא לתיאורי אדום היהירה ולדמותו המחוספסת של עשו, החי על חרבו  
ו הרי הצהירה כי האל נישל את היהודים מכתר הבחירה והעניקֹו למאמיני ישו  שאת וקלּות עם עליית הנצרות; ז

  178ועסיס, זהות,    26-25. על התאמת רומא לתיאורי אדום ועשו ראו כהן, עשו כסמל, (180-175עסיס, זהות,  )
ל עדות  עמו.  אטוויסטיתפישת  המסכים  כמאבק  ורומא  ישראל  ניכרת  ו  יחסי  עקיבא    למשלרעיוני  ר'  בפולמוסי 

. והמאמר כולו רלוונטי ביותר(, עקיבא הוא הצורה  68וטורנוסרופוס שבספרות חז"ל. כפי שציין חברוני )מילה,  
לטיני: "הרודן האדום". ניתן אולי לראות בגלגולים  -הארמית של השם יעקב, וטורנוסרופוס הוא יציר כלאיים יווני

רי של שוויון הנסיבות. ברם, כוחו של ההסבר המבוסס על תפישת  אלו של דימוי אדום בישראל פרי תוצר מק
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ד י   ד ]...[ ע  ח  יָמָתה ָופ  יֶהם א  ן ִתֹפל ֲעל  י ְכָנע  ד ָנֹמגּו ֹכל ֹיְשב  מֹו ָרע  י מֹוָאב יֹאֲחז  יל  י  ֱאדֹום א  לּופ  ְּמָך  א  ֲעֹבר ע 

ָקנִ  זּו  ם  ע  ֲעֹבר  י  ד  ע  ה  . יָת"ה'  להתמקדות  וי   מתבקשתמעבר  כנען  עממי  השו בחיתת  לה  פ  שבי 

ב'    ,הפלישתים )יהושע  במסורת  נחקקו  ב"(,  9-10שרשמיה  התיאור  ִּמים נפתח  וממשיך  ע  בכלל   "

ההקשר כולו הוא זה שבסימנו    944. בלק  מו שלוע  ,(השוו בראשית ל"ו  –  אלופיו דווקא )באזכור אדום  

  כאן   מוטיב המעברבין  ה  הִקרב גם    נתומעניי  –  הארץתממשות ברכות  ה ערב    –  פרשת בלעם  תעומד

(16b)  לעבור דרך    ן ישראל את נסיו  ים, המתעדכ"ד-במדבר כ'תיאורי עימותי ישראל  לבליטותו ב

מכל מקום, מתודולוגית )וכן מצד הרושם  .  מזרח-הארצות המקיפות את ארץ כנען ממזרח ודרום 

 הפשוט( ברי שראיות אלו צריכות עוד חיזוק רב, כדי לבסס רלוונטיּות ממשית לפרשת בלעם.  

יעד  - יתר תוקף לאור המקבילות הרבות לקטעיזוכה ל   הים  של קטע זה בשירתהאפשרית  חשיבותו  

 . זהו נושא לעיון רחב כשלעצמוסיפורי שעבוד ויציאת מצרים. ב

 ושעבוד ויציאת מצרים   כ"ד-בלעם ומשה: במדבר כ"ב 8.4

בין הנראטיבים של תחילת ספר שמות  בקווי הדנו    הפנר ואחריםלי,    ,סיילהאמר, אמברי דמיון 

בלעםל זה    945. פרשת  סעיף  עניין.  רבות  הקבלה  נקודות  על  הצביעו  להיבנות  ימחקריהם  בקש 

 
עומק משמעותי בתודעה הקיבוצית העברית העתיקה, כזה אשר התמיד מאות  -האחווה עשוי להעיד על מבנה

גם בתקופות   יזוהה  ייתכן שרישומו  או מסורות מקבילות,  נבע ממודעות לנראטיבים של בראשית  בשנים. אם 
כפי שהציע גם עסיס    –עומק זה הוא בכל הסבירות אטוויסטי -חיבור פרשת בלעם. מבנה למשל, בעת –קדומות 

ונקשר באחוות עשו. עם זאת, לאור הצימוד בין אדום לגויים סביר שמוטיב האחווה אינו רכיב בודד במערך    –
י או  גלו   –ההחלפה אל חזית התודעה העברית במאה השישית לפנה"ס. יסוד העימות  -הסמלי שדחף את פחד

העמים הדחויות כמקור אפשרי של  -שנכרך בסיפורי הניפוי והבחירה בבראשית הציב כל אחת מדמויות  –סמוי  
)סקר,   קונין  ואיום.  המצויות  19מתח  הסמליות  המערכות  את  המארגן  "ההיגיון  כי  אדום,  דימוי  בעניין  קובע   )

תרבות, בהנחה שנשמרה רציפות    בטקסטים המקראיים אמור להימצא גם בטקסטים מאוחרים יותר פרי אותה
בקרב יהודים  כך,  המשך גלגוליה של מסורת חז"ל בימי הביניים.  להתבונן אף בן  מענייתרבותית". אם הצדק עמו,  

שחיו תחת שלטון נוצרי או מוסלמי, רווחה התפישה כי "שני צאצאיהם הסוטים של אבות ישראל מחלקים עתה  
אים לישראל איבת אח מרוחק ומשתעבדים בו בכח קשתם וחרבם  את העולם, תובעים לעצמם ברית אבות, מר

]...[ זיווג 'ישמעאל' ו'אדום' הוא מסימניה המובהקים של הסימבוליקה של ימי הביניים" )ספטימוס, אדום וישמעאל,  
(. ייחודו של עשו היה שעם ההיפרדות ממנו נקבע בעימות גלוי, וסופית לכאורה, זרע אברהם. מצד ההיגיון  103

פרשני, האסוציאטיבי, פרידה זו חתמה גם את המאבקים הקודמים עד תרח, ואף את שלביו המטרימים החל  ה
  – משושלות קין ושת. מבחינה זו יכולה אדום להיתפש כנציגם של העמים בני אברהם הדחויים, ובמעגל שלישי  

  הוא הולם את הממצאים במקרא של יתר העמים. ברעיון כרוך קושי מתודולוגי הנובע מאופיו הכוללני. עם זאת,  
 עם הגויים כולם.  –המבטאים זיקה אמיצה של אדום עם מואב ועמון, ופחות מזה  –  בנבואה המאוחרת בפרט –

. הלה מזהה  141-143לעניין הדי שירת הים ַבמסורת ועתיקּותה ראו למשל דיונו של ראסל, ייצוגי מצרים,    944

בהשפעת שירת הים על המזמורים ולא    20-15ולתהלים ע"ז    4-2בצדק את מקור הדמיון הלשוני לתהלים ע"ד  
 להפך, תוך התבססות מתבקשת על הראיות המורפולוגיות והדקדוקיות לארכאיות שנמצאו בטקסטים אוגריתיים.  

שמות א' לעומת במדבר כ"ב. גרסאות מצומצמות יותר של  תמקד בה (405-409)תורה כנראטיב,  סיילהאמר 945

טענתו, הכוללות לעתים רק הצבעה על קווי דמיון לשוניים או תמטיים בולטים ביותר, ללא יומרה לזיקה מכוונת,  
ון סטרס, חיי משה,  בה"ש;    283-280למשל: פרידמן, מקורות,  מצויים בשפע אצל חדשים וישנים כאחד. ראו  

( טען כי רמזים מילוליים ותמטיים קושרים בין משה ופרעה  184-181לעג,  ) הפנר    .317-316,  ושפירגריי,  ;  415
לבין בלק, בלעם והאתון, ואף הצביע קצת על פריצתם את גבולות ההפרדה הדיאכרונית המקובלת בין מעשה  

( ומעשה  26-24סיפור חתן דמים למלת )שמות ד'  ב  )סיכון משה( התמקד  אמברי  .האתון לשאר פרשת בלעם
(, וטען כי הדמיון נובע מהסתמכות על אותה סצינת דפוס המכונה בפיו 'מסע שליחות'  35-21)במדבר כ"ב    האתון

( כולל מערך השוואה  105(; לי )מחקר,  39מדיני,  - )על עצם הדמיון בין הקטעים עמד כבר שפינוזה, מאמר תאולוגי
להראות כי האל נצרך לשנות הן את משה הן את בלעם כדי  דומה וחשוב תוך טענה לזיקה ספציפית, שתכליתה  

הולם להעברת מסריו. )  להפכם לאמצעי  בין  (  77-74  הגדרה,וורד  ומצומצמת  השוואה פשוטה  גערך    ' שמות 
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ראשוניים של א קווי מתאר  בבחינת  למשה, להשלינלוג מממצאיהם  ולבחון את    מם יה ספרותית 

בעיצוב   בלעםהערכת  תפקידם  וה  . דמות  הלשוניים  מהפריטים  כמה  מעניין,    יים תמט באורח 

מההשוואה וכיבוד  –  כאןגם    חוזרים אברהם  לקורות    המוכרים  ראייה  ידיעה,  תופעה  .  לשונות 

 ותידון מתודולוגית בהמשך. ,  פרשת בלעםבעיון במקבילות בכבר  הובחנה מסקרנת זו 

שעבוד ויציאת    בטקסט המקראי המתאר את  ותאחד  חטיבות  על פני  יםשתרעמבשמות  יעד  י ה קטע

מטרת המחבר הייתה לעורר הד חי לסיפור  לצד התייחסויות פרטניות אלו,  סביר להניח ש.  מצרים

ִמ   946. בכללו אבני  באמצעות  "נתפש"  זה  גדול  מנחות    – סמנטיות  דרך  מרחב  ,  משותפותמילים 

לסיפור השעבוד )שמות  ה ממוקדת  אנלוגי  בד בבד,י בין הנראטיבים.  תמטהמשקפות את הדמיון ה

מכת ארבה )שמות  ֶארמזים נקודתיים ל  את הקישור הראשוני לתפאורה היסטורית זו;  תמבסס  א'(

שליחות  סיפור ל אנלוגיהועל הערכת הדמויות; נוסף אור  יםמלאכה ושופכאת המשלימים ( 20-1י' 

     . להערכת דמות בלעם ממוקדמספקת אמצעי  (3ה'  – 7  משה )שמות ג'

בלעם לאברהם, גם ההנגדה למשה מכוונת באופן כללי לעיסוק  להלן נראה כי בדומה להנגדה של  

בין    . , אך מזווית אחרתביחסו של הנביא לרצון האלוהי משה  ואברהם  דמויות  הבדלי האישיות 

בהנגדת בלעם למשה    םחידושים ספציפיי  אפשרו למחבר ליצור  הם פעלוהנסיבות שבהן  הבדלי  ו

בתחילת  לנראטיבים  לקורות אברהם, גם האנלוגיות    האנלוגיות  כמולאברהם.    ת בלעםלעומת הנגד

בין   רק עוסקות  אינן  כאמור  ו  מורכבות   שמות ההשוואה  ה  פָ צָ   זו   .אישים  בהנגדה  מתוך  אט  אט 

 . טקסטיםב יםשונומוטיבים קווי עלילה  הכללית יותר בין

שעבוד מצרים הוא מקרה מבחן ראשון להתגשמות  ראשית יש לבסס את הזיקה הכללית ומגמותיה.  

אליו מאפשרת  ברמת העם  ברכות אברהם זו ההשוואה  ומבחינה  של השיח,  עם    המשך מתבקש 

אטוויסטי שבו מעשי אבות שבים ומגולמים   מכאניזםתיקוף התפישה של ו – אלוהיותהבטחות הה

להפוך את הברכות שניתנו    יסיוןנ יזם של בלק מצטייר כהמ    947.בחיי בניהם והאומות היוצאות מהם

לשמות נסוב על חומר משמות    20-2  במדבר כ"בדמיון הכללי בין  ה  .)וכבר התממשו בחלקן(  אברהםל

 : הקבלות נקודתיות למכת ארבה )שמות י'(א', מילים מנחות משותפות וכן 

 
( אינם עוסקים כל כך בבסיס הראייתי של השוואה  524-521מרגליות )זיקה( ומויר )מחקר,  .  ופרשת בלעם בכללּה

ומציגים תפישות מנוגדות של הערכת    –מתארים אותה במונחים תמטיים ורעיוניים כלליים    בין משה לבלעם, אלא
פירוש,   לוין,  הערת  גם  ראו  זה.  בהקשר  אצלו,  236בלעם  וכן  ההבחנות  .  149;  כאן  תיוחסנה  הנוחות  לצורך 

 חדשות.   ככל הידוע,ערות הן,  לבעליהן בהערות שוליים. הבחנות לא מּו
(.  119-146ט"ו )ראו למשל פרידמן, מקורות,  -בשמות א'  P-ו  J  ,Eמקבלים נוכחות של    כידוע, חוקרים רבים  946

לעת עתה לא תידון השאלה איזו צורה טקסטואלית של הסיפור הייתה מושא ההתייחסות המדוייקת; הדבר ייבחן  
 בהמשך לאור הצטברות הראיות. 

 .  28-29ו דייויס, ישראל במצרים,  על ההנחה של מידע קודם מבראשית המוטמעת בנראטיב השעבוד רא 947
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ביטחון הלאומי של  ה  סכן אתבלק ופרעה הם מלכים זרים הסבורים כי ריבויו של עם ישראל מ(  1

ן  "  נדירותה  נותמבוטאת בלשו   תםדאג  948.עמם ֶבה  כ  ן ִיְפֹרץִירְׁ ֵאל  ְוכ  רָּ ֵני ִישְׁ ֵני בְׁ צּו ִמפְׁ  'א  ות)שמ"  ַוּיָּקֻּ

ץ  הּוא    ַרב   ִכי(, "13 ֵאלמֹוָאב  ַוּיָּקָּ רָּ ֵני ִישְׁ ֵני בְׁ   ם:י המלכים עצמר; וכן בפבפי המספ    (3ב  " כ  דברבמ" )ִמפְׁ

ה   ב  ַעם  "ִהנ  ל ר  י ִיְשָרא  צּום ִמֶמנּוְבנ  עָּ ם"הָ   (9  'א  ות)שמ"  וְׁ ֶזה ]...[    עָּ צּום ה  ב "כ  דברבמ" )ִמֶמִניהּוא    עָּ

ל",  "ישראל כל   פרשת בלעםמכיל את ההתייחסות היחידה ב  3במדבר כ"ב    949.(6 ִיְשָרא  י  רָאיה  ְבנ 

רק  " מופיעה  [ +גוף ראשון]ה"עם" "עצום משהקביעה    950בהשראת המופע בשמות.   ננקטהביטוי  ש

   במסר מאת המלך הזר, הפועל לקדם את פני הרעה. תיהןבש –פעמיים אלו במקרא 

,  דומהוסדר    בתכנים. פנייתם לזמום מתאפיינת  רמהושני המלכים מנסים להביס את ישראל בע(  2

 :  לשונות הפתיחה והחתימה זהותוכן 

 6-5במדבר כ"ב  10-9שמות א'  תוכן 

  –הצגת הבעיה 

 עם ישראל 

ל ִהֵנה ַעם י ִיְשָרא  ב ְוָעצּום ִמֶּמנּו  ְבנ  ה ִכָסה    ִהֵנה ַעם ר  ִים ִהנ  ָיָצא ִמִּמְצר 

ִלי ֶאת ב ִמּמֻּ ין ָהָאֶרץ ְוהּוא ֹיש   ע 

צורת ציווי  

 המבטאת בקשה 

ְכָמה לֹו  ָתה ְלָכה ָהָבה ִנְתח  ָהָעם   ִלי ֶאת  ָנא ָאָרה  ְוע 

ֶזה   ה 

   ָעצּום הּוא ִמֶּמִני ִכי ִיְרֶבה  ֶפן ריבוי העם   נימוק:

צפייה של קרב  

 עתידי עם ישראל 

ם   ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה   ִכיְוָהָיה   ף ג  הּוא    ְונֹוס 

ל ינּו  ע  ם ֹשְנא   ָבנּו  ְוִנְלח 

ֶכה ל נ  י אּוכ   בֹו  אּול 

ֶרץ  ִמןְוָעָלה   עזיבת ישראל  אָּ ֲאָגְרֶשנּו הָּ ֶרץ  ִמן ו  אָּ  הָּ

 

( ובהכאת אויביהם  10-9ג  "כ  דבר; במ20,  12  ' את ישראל בריבוי )שמות אמברך  ה'  למזימה,  בתגובה  

ֲאָגְרֶשנּו העם )"  גירוש   951. (17-19  ;7-8ד  "; כ 24  "ג כ   דבר; במ19-20'  ג  ות)שמ "( הוא נושא חוזר גם  ו 

ם]...[  ִמְלָחָמה (, ולחימה )"39; י"ב 1; י"א 11; י' 1בסיפור יציאת מצרים )שמות ו'  "( ושוב  ָבנּו  ְוִנְלח 

 
 . 84. מובא אצל וורד, הגדרה, 405-409סיילהאמר, תורה כנראטיב,  948
. ראו גם  פעמים במקרא  שמונה "עצום מ]...[" מופיע    הביטוי   .3-4; קאסוטו, שמות,  43סברן, דיבור חייתי,    949

בוהרר,    .בשני מקומות אלו בלבד  במקראמופיע  'ויק"ץ ]...[ מפני בני ישראל'    על הקשרו הקרוב.  16בראשית כ"ו  

 Statt um kriegerische Stärke geht es"   –רואה בביטוי זה רעיון זר במקצת לנראטיב    603התקבלות כפולה,  
hier schlicht um fremdenfeindlichkeit  " –   רים לראשונה  ולכן מייחס זאת ל"תוספת"; הוא מציין ש"ישראל" נזכ

 רק במשלים. אולם זוהי טעות: בהקשר הזה קריטית ההבחנה בין "ישראל" סתם לצירוף "בני ישראל".  
(  373. לעניין 'בני ישראל' סבור מויר )364-373סקירה מדוקדקת של כינויי ישראל בטקסט עורך מויר, מחקר,    950

 ות למדי. שכינוי זה והאחרים בפסוקי הפתיחה הם חלופות סגנוניות ניטרלי
ובכלל על   6( על לשון כ"ב  416. חשובים גם דברי ון סטרס )חיי משה,  405-409כנראטיב,   סיילהאמר, תורה 951

 מוטמעותם של קשרים אלו לנראטיב היציאה כמוטיב בסיסי בסיפור שלא סביר לייחסו לתוספות עריכה.  
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ְשִתיו)"  11גירוש מופיעים בבמדבר כ"ב   ר  שורש נדיר החוזר פעמיים בסיפור השעבוד    "(.ְלִהָלֶחם בֹו ְוג 

 952(. 16, 15, 4, 3)כ"ג   פרשת בלעם( הבולט ב18"; ג' ִתְקֶראָנה"  –  10הוא קר"ה )שמות א' 

תגובת פרעה    953ידיעה, המשתנה לאטו במהלך הסיפור. -יחס של איפרעה ובלק מגלים כלפי ה'  (  3

ִתי "  לדרישה לשלח את העם היא ֹׁא יַָּדעְׁ ם ֶאת  ה'  ֶאת   ל ח    ְוג  ל  ל לֹא ֲאש  תכלית  ו  (2" )שמות ה'  ִיְשָרא 

א  "; י8  '; י30-29,  14  'ט;  18ח'    ;16  ,5  'ז  ות )שמ  ידיעת ה'את    בפרעה ומצרים  חדיר בלבמכות להה

ִתי  "   ת בלקקביע  954(.18,  4ד  "; י7 ת ֲאֶשריַָּדעְׁ ֲאֶשר ָתֹאר יּוָאר" )כ"ב    א  ְך ְמֹבָרְך ו  ( מבטאת אף  6ְתָבר 

בהתאם לכך, הוא מכנה  בלק מייחס לבלעם כוח קללה וברכה שאינו תלוי בדבר.    –  היא אי ידיעת ה'

ִים"ישראל    את ם ָיָצא ִמִּמְצר  ִיםָהָעם  ",  (5ב  "כ  דבר)במ  "ע  א ִמִּמְצר  ֹיצ  המתארת  לשון  (,  11  כ"ב)  " ה 

ל מֹוִציָאם ִמִּמְצָרִים"  משליםכנגד זה באות בו  ,קראיאת היציאה כתהליך טבעי א ל  "(,  22ג  ")כ   "א  א 

ִים  ִמִּמְצר  את   –(  8ד  ")כ  "מֹוִציאֹו  מצרים.  המדגישות  יציאת  בעלילה    955מחולל  מאוחר  שלב  עד 

משא  תמרונים ב  משל היומתעלם בלק כליל מאמירות בלעם כי רצון האל מגביל את יכולתו לפעול,  

( ותולה את  11  ג" הוא מאשים את בלעם על ברכותיו )כ  956(. 38,  15-17ב  "ומתן על תנאי העסקה )כ

,  כיסוי\מוטיב הראייה  םע  מתיישב יפהאי הידיעה  \מוטיב הידיעה(.  13"ג  כשלונו בפרטים טכניים )כ

הנדיר  ב  ם לוהמג ֶאת"ביטוי  ָהָאֶרץ  ִכָסה  ין  "5)כ"ב    " ע  ֶאת(,  ס  ְיכ  ָהָאֶרץ  ו  ין  )כ"ב  ע    , ֶארמזה  .(11" 

  ְוִכָסה ֶאת: "5י'  בתיאור מכת ארבה )שמות  רק  עוד במקרא    הסמוך לאזכור יציאת מצרים, קיים 

ל ִלְרֹאת ֶאת  ין ָהָאֶרץ ְולֹא יּוכ  כיוון שבסיפור השעבוד ריבוי ישראל מוצג כמימוש  .  (11; וכן י'  "ָהָאֶרץ  ע 

בפרקי בראשית, הדימוי המשווה את העברים   נושותהמבורך של הא הברכת הזרע לאברהם ופריונ 

)כיסוי    פשוטו המילולי  בד בבד,  957.בלק  עוינת שלתפיסתו ה ב  עיוותה  גודללארֶבה מאוס ממחיש את  

 
ז'ואון ומוראוקה,  . ראו  ῇσυμβט כשבעים  מופעים. א' וה' מתחלפים בגזרת ל"ה וכאן אכן נראה לנקו  28לקר"ה    952

 .   421סובר כשומרוני 'תקראנו'. וראו גם ון סטרס, חיי משה,  128, דקדוק, . גזניוסHALOT ,2415; 161דקדוק,  
הפועל יד"ע מופיע מעל תשע מאות וחמישים פעם במקרא. הואיל והוא כה נפוץ, כדי להצדיק טענה בדבר    953

יחס אינטרטקסטואלי מכוון לא די להראות כי בשני קטעים נתונים משמש הפועל כמילה מנחה. יש להדגים נקיטה  
 .    5ן. והשוו סרנה, שמות,  כאשר ייעשה להל  –בצורות דומות מאוד בהקשרים זהים, לצד חומר אנלוגי נוסף 

כמו במקרים אחרים, גם במצרים אי ידיעת ה' כרוכה ביחס של כפיות טובה ועוינות כלפי ממשיכי דרכו של    954

ָרִים ֲאֶשר לֹא  ָחָדש ַעל   ֶמֶלְך " אברהם. במקרה זה   לעניין כפיות הטובה בשעבוד    (.4" )שמות א'  יֹוֵסף   ָיַדע ֶאת   ִמצְׁ
ואילך( ראו למשל תנחומא שמות א   47ף העברי להתמודדות עם הרעב )בראשית מ"א  ובהרג ביחס לתרומת יוס

והשוו    44; דייויס, ישראל במצרים,  5; חכם, שמות א, ה; סרנה, שמות,  130ה; בכור שור ובעקבותיו פרופ, שמות,  
.  צרי לעבריםשינוי הדרסטי ביחס המלהסבר  רואה בפסוק קישור פשוט,    24-22. קואטס, שמות,  11-8שופטים ב'  

 .  5במיוחד הערה   –על מובאותיו   136ראו גם באדן, מיוסף למשה, 
כ, תנחומא בלק יד(, וראו למשל מילגרום,    955 ור' בחיי בעקבות המדרשים )מדבר רבה בלק כ  כך כבר רש"י 

האל  לדידו היה צפוי תיאור בה"א )"   –( מציין את המבנה הדקדוקי החריג  185-184פירוש,  )לוין  .  200במדבר,  
והיא הנותנת: הניסוח בטקסט מדגיש שאל הוא שהוציא )ולא שיצאו מאליהם(. והשוו שמידט )ממנחש    .המוציא"(

 (, המבקש להסתייע בזיקה זו כדי לשייך את הפסוקים הרלוונטיים לאותו מקור. 334לנביא, 
ִתִתי לַ   'ֵמֵאן ההדברים מובעים ביתר בהירות בפי שרי בלק. בלעם אומר להם '  956 (, והם   13' )כ"ב  ֲהֹלְך ִעָּמֶכםלְׁ

ָעם ֲהֹלְך ִעָּמנּו מדווחים לבלק "  (, כאילו רצון ה' אינו אמור למנוע מבלעם ללכת עמהם, וסיבת  14" )כ"ב  ֵמֵאן ִבלְׁ
 . 13ב "כ  דבראברבנאל לבמ ווסירובו אחרת. והש 

אּו ֶאת" נראה כמימוש " ַוִתָּמֵלא ָהָאֶרץ ֹאָתם. " 1וט'    28בראשית א'  השוו    957 ". ראו למשל מיירס, שמות,  ָהָאֶרץ   ּוִמלְׁ

[: "התרבותם של בני ישראל במצרים מתוארת בלשון  16. מעין זה כתב חכם, שמות א ]171; גרובר, ריבוי,  33
הברכות שנאמרו לאדם ולנח: ]...[ והוא רמז, שעם ישראל הוא הנבחר מבין כל צאצאי אדם ונח, ובו ביחוד נתקיימו  

( מייחס את הדמיון  136-135בעקבות חלוצי תורת התעודות, באדן )מיוסף למשה,    לאדם ולנח".  הברכות שניתנו
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בלא    –   של מלך מואב, המסתכל במתרחש במבט האנושי הרגיל   נועוורול   רמז משתלב היטב כעין(  

  958. המאורעות  היסטורי של-ם המטאלעמוד על מובנ

תפקיד חשוב בתשתית הרעיונית של המאבק בין ה' לפרעה בסיפור    ה הכבוד וההכבדלמוטיב  (  4

ַבד  בהיות משה "ראשיתו    959.)אי( ידיעת ה', והוא קשור במהודק למוטיב  יציאת מצרים ַבד  ֶפה  כְׁ ּוכְׁ

מופעים המציינים את האתגר    –(  9( ובהכבדת העבודה על האנשים )שמות ה'  10" )שמות ד'  ָלשֹון

ע ְבֹקלֹו    ה'ִמי  והעוול הראשוני שלמולם צריך האל לפעול. חשוב גם ביזוי האל בפי פרעה: " ֲאֶשר ֶאְשמ 

ח ֶאת  ל  ל    ְלש  ְעִתי ֶאתִיְשָרא  ם ֶאת   ה'  לֹא ָיד  ל לֹא    ְוג  ח  ִיְשָרא  ל    – הכבדת הלב של פרעה  ". בהמשך,  ֲאש 

;  14  ' ; י24,  18,  3  '; ט20  ' )חולכבדּות רכב פרעה    ת' היא המובילה למכות 'כבדֹו  –מאליו, או בכוח ה'  

ות לצד  פועל נדיר  כאן משמשות צורות   960.( ולבסוף מגיח ה' מן המאבק כשהוא בעל הכבוד25ד  "י

ה":  עיסוק מפורש בידיעת ה' דָּ בְׁ ִאכָּ ילֹו  וְׁ ְרֹעה ּוְבׇכל ח  ִים ִכי ֲאִני    ְבפ    (, 17; השוו  4" )י"ד  ה'ְוָיְדעּו ִמְצר 

ֲאִני  " ִכי  ִים  ִמְצר  ִדי    ה'ְוָיְדעּו  בְׁ ִהכָּ ּוְבָפָרָשיו בְׁ ְבִרְכבֹו  ְרֹעה  זיקתם של מופעי  (.  17,  4; וכן  18ד  ")י  "ְבפ 

י  "מקראית:  -בפרשנות הפנים גם    זוהתהבסיפור יציאת מצרים    כב"ד ליסוד הגמּול אֹלה  ֶתם ל  ּוְנת 

ל  בֹוד ִיְשָרא  ל ֶאת  כָּ י ָיק  יֶכם  אּול  ֲעל  דּו  ְוָלָּמה ]...[ ָידֹו מ  ַכבְׁ ֲאֶשר  ֶאתתְׁ ְבֶכם כ  דּו ְלב  ְרֹעה ֶאת ִכבְׁ ִים ּופ    ִמְצר 

ו   ִלָבם מודגשת לשון    בלעם, וכן אף במנהגו בו,  בכל דברי בלק הנוגעים לשכר   והנה(.  6-5  )שמ"א 

ִבים : "כיבוד ֹיֶסף עֹוד ָבָלק ְשֹלח  ָשִרים ר  ִדיםו  בָּ ִנכְׁ ֶלה   וְׁ א  ָך ִכי "  (,15" )כ"ב  מ  ְמֹאד ְוֹכל ֲאֶשר   ַכֵבד ֲאַכֶבדְׁ

י ֶאֱעֶשה ל  ר א  ל  (, "17ב  "כ" )תֹאמ  ְמָנם לֹא אּוכ  אֻּ ָלי ה  ְכָת א  ְרִתי"   ,(37  )כ"ב  "ֶדָךַכבְׁ ָלָּמה לֹא ָהל  ַכֵבד    ָאמ 

ָך   בֹוד  ה'ְמָנֲעָך    ְוִהנ הֲאַכֶבדְׁ את התהליך שעבר בלק  גם  הוא משקף    –קריטי    11כ"ד    961(. 11)כ"ד    "ִמכָּ

 . (16, י' 27, ט' 24)שמות ח'  פרעהכמו  –" ִמָכבֹוד ה' ְמָנֲעָך ( להכרה בו: "6מאי ידיעת ה' )כ"ב 

 
אצלו    2)ראו הפניות בה"ש    27bכבפסוקים אלו ובבראשית מ"ז    Pהוא משל    7לזהות מקור. לשיטתו שמות א'  

מתבטא ביחידות רבות  שם(. דברים אינם יכולים להוות הסבר מלא וממצה לאור הדמיון הלשוני הברור והייחודי, ה
 וביטויים שלמים, וכן לאור שקיפותו הברורה של היחס הרעיוני בין הקטעים. 

קשה לאמת השערה זו: הביטוי נדרש ליצירת ההקבלה, ולכן די בה כדי להסביר את קיומו. מכל מקום, אולי    958

לא בכדי נבחר דווקא ביטוי ההולם כל כך גם פן נלווה חשוב זה של העיצוב הספרותי של תחילת הפרשה. כאן  
ית כוונת מכוון בכמה הקשרים  ( שלפיה אין לשלול עקרונ 7.1.2.6יש לשוב להנחת היסוד המתודולוגית )סעיף  

שונים וחופפים, מתוך הנחה של גבולות כוחו היוצר של המחבר, מקום שראיות טקסטואליות מוצקות דיין מצביעות  
. משלב מסוים, הצטברות עודפת היא בגדר גורם מחליש  בפני עצמועל כוונה כזו בכל אחד מההקשרים הנדונים  

 וא המכריע.  אך חוזק הראיות בכל ֶארמז וֶארמז ה –
. שכיחות כב"ד במקרא מחייבת משנה זהירות בבואנו לבחון  36, והשוו פרופ, שמות,  138-139יעקבס, מידה,    959

( ובפרשת  19תפקוד אפשרי של מילים משורש זה כאמצעי אנלוגי. כאן, ריבוי מופעי כב"ד בשעבוד ויציאת מצרים )
 מוטיבים ספציפיים אחרים מעודדים השוואה.       (, וכן אופי תפקודם ודרכי שילובם הדומים עם 7בלעם )

ַבד ָהֲעֹבָדה ַעל נראה כי הכבדת לב פרעה עומדת כנגד " 960 ַיֲעשּו ִתכְׁ ַאל ָהֲאָנִשים וְׁ ֵרי  ָבּה וְׁ ִדבְׁ עּו בְׁ ' )שמות  ָשֶקר ִישְׁ

אפשר )כהצעת  כנגד מידה. בעטיי הכבדת הלב, מוסיף אף הוא שלא לשעות לדברי ה'.  (, בבחינת מידה  9ה  
   הוא מכּוָון.  14ומל"א י"ב   9נוביק, משה וירבעם(, שגם היחס בין מופעי כב"ד בשמות ה' 

נכסים רבים, אלו שרצה בלעם. השוו בראשית ל"א   –מן הפסוק הבא מתברר כי משמעות כבוד בהקשר הזה  961

 והמקורות המובאים אצלו.   802-801. וראו גם קוגל, מסורות,  1
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  יהיה ניתוח שורש כב"ד כמילה מנחה מוביל לֶארמז קונקרטי שבו הוא ממלא תפקיד ראשי. בהצגתו  

תתבהר    עסקינן, דומה שאין מנוס מכך. אגב אורחא  20-2משום הקדמת המאוחר, אך הואיל ובכ"ב  

  ., ותיסלל הדרך לדיון בנקודות הרלוונטיות במפגיע להערכת בלעםמחלוקתבנקודה שנויה 

ְוֹכל ֲאֶשר   ִכי"  פי הדברים הללו:לומתנהלים חי   18-17בבמדבר כ"ב   ֶבְדָך ְמֹאד  ד ֲאכ  ב  י    כ  ל  ר א  תֹאמ 

ן ִבְלָעם    ]...[  ִלי  ָנא ָקָבה  ּוְלָכה  ֶאֱעֶשה י ע  יתֹו ֶכֶסף ְוָזָהב  ִיֶתן  ִאם  ]...[ו  ֲעֹבר ֶאת   ִלי ָבָלק ְמלֹא ב  ל ל    לֹא אּוכ 

יתֹו ֶכֶסף ְוָזָהב  ִיֶתן  ִאם. כזכור, יש שטענו כי ההכרזה ""ֱאֹלָהי   ה'ִפי   צריכה להיתפש  "  ִלי ָבָלק ְמלֹא ב 

של בלעם; אחרים ראו בכך ביטוי לחמדת ממון או אף  מעידה על צדקותו הרבה  כפשוטה, והיא  

המשותף    ניכרה לשוני  ההמרקם    נקודה מתבהרת לאורה  .מקחבדרך  ,  לציפיות השכרממשית  רמיזה  

 : עם תיאור מכת ארבה בשמות י'  18-4לבמדבר כ"ב 

 18-4במדבר כ"ב  15-14, 6-3שמות י'  

ֶאל  ֲהֹרן  ְוא  ֹמֶשה  ָיבֹא  ֹכה   ו  ָליו  א  יֹאְמרּו  ו  ְרֹעה    פ 

ר   ד  ה' ָאמ  י ָהִעְבִרים ע  י    ֱאֹלה  תָּ ָמת  ָעֹנת ִמָפָני    ֵמַאנְׁ ל 

ֵאן    ִכי ִאם ח  ֶאת מָּ ל  ָתה ְלש  ִּמי  א  ִביא ָמָחר    ע  ִהְנִני מ 

ֶלָך ְרֶבה ִבְגבֻּ  ( 4-3)י'  א 

ָיָקם יֹאֶמר ֶאל   ו  ֹבֶקר ו  י ָבָלק ְלכּו ֶאל   ִבְלָעם ב    ָשר 

ְרְצֶכם ָיקּומּו    ה' ֵמֵאן  ִכי    א  ו  ִעָּמֶכם  ֲהֹלְך  ל  ְלִתִתי 

ֶאל ָיֹבאּו  ו  מֹוָאב  י  יֹאְמרּו    ָשר  ו  ִבְלָעם    ֵמֵאןָבָלק 

 ( 14-13)כ"ב   ֲהֹלְך ִעָּמנּו

ה ֶאת ִכסָּ ֶרץ  וְׁ אָּ ל ִלְרֹאת ֶאת   ֵעין הָּ    ָהָאֶרץ   ְולֹא יּוכ 

 ( 5)י' 

ַכס ֶאת ל ַויְׁ ֶרץ  ֵעין כָּ אָּ ְך ָהָאֶרץ הָּ ֶתְחש   ( 15)י'  ו 

ה   ה ֶאת ִהנ  ֶרץ  ִכסָּ אָּ ִלי   ֵעין הָּ ב ִמּמֻּ )כ"ב    ְוהּוא ֹיש 

5)  

ִים ִמִּמְצר  א  ֹיצ  ה  ָהָעם  ה  ֶאת  ִהנ  ַכס  ֶרץ  ַויְׁ אָּ הָּ   ֵעין 

    (11)כ"ב 

ָבָרד  ִנְשֶאֶרת ָלֶכם ִמן ה  ָטה ה  ְפל  ל ֶאת ֶיֶתר ה  ְוָאכ 

ֶדה ֶכם ִמן ַהשָּ ֵעץ ַהצֵֹׁמַח לָּ ַכל ֶאת ׇכל הָּ אָּ  ( 5י' ) וְׁ

ל ָיְדָך ע  ה  ל   ְנט  ל ע  ְוי ע  ְרֶבה  ִים ָבא  ֶאֶרץ    ֶאֶרץ ִמְצר 

ל  ל ֶאתִמְצָרִים ְויֹאכ  ֶרץ כָּ אָּ  ( 12)י'  ֵעֶשב הָּ

ל   יֹאכ  ל  ֶאתו  ֶרץ   כָּ אָּ ת ָכל  ֵעֶשב הָּ ץ ֲאֶשר    ְוא  ְפִרי ָהע 

ָבָר  ה  ר    ְולֹאד  הֹוִתיר  ל נֹות  ֵעֶשב    כָּ ּובְׁ ֵעץ  בָּ ֶיֶרק 

ֶדה   (15)י'  ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְבָכלַהשָּ

ָקָהל   ֲחכּו ה  ָתה ְיל  ל  ֶאת ע  ינּו    כָּ חְֹׁך  ְסִביֹבת  שֹור  ִכלְׁ ה 

ֶדה   ( 4)כ"ב  ֵאת ֶיֶרק ַהשָּ

ֶתיָך בָּ אּו  לְׁ ִים    ּומָּ ִמְצר  ׇכל  י  ּוָבת  ֲעָבֶדיָך  ׇכל  י  ּוָבת 

 ( 6)י'  ֲאֶשר לֹא ָראּו ֲאֹבֶתיָך

ֹׁא ֵביתֹוִלי ָבָלק    ִיֶתן  ִאם ל ל    ֶכֶסף ְוָזָהב  מְׁ לֹא אּוכ 

ֲעֹבר ֶאת  (18)כ"ב  ֱאֹלָהי  ה'ִפי  ל 
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ל ָכל ְרֶבה ע  ל ָהא  י ע  ח ְבֹכל ְגבּול    ו  ָינ  ִים ו  ֶאֶרץ ִמְצר 

אֹׁדִמְצָרִים   ֵבד מְׁ ְרֶבה ָכֹמהּו    ְלָפָניו לֹא  כָּ ן א  ָהָיה כ 

ֲחָריו לֹא ִיְהֶיה ן  ְוא   ( 14)י' כ 

אֹׁד  ִכי ָך מְׁ י ֶאֱעֶשה  ְוֹכל ֲאֶשר   ַכֵבד ֲאַכֶבדְׁ ל  ר א    תֹאמ 

 ( 17)כ"ב 

 

זאת,   962הֶסֶדר של הופעתן. -דבר הניכר באי ,  השוואה שלםהקבלות אלו אינן מכוננות מערך   עם 

'כסה את עין  בצירופים הנדירים    הנקיטה הכפולהדומה ש  לעניין עצם מהימנותו של הקשר האנלוגי

אלו שבהם  גם  שני הפסוקים הם  היא מכרעת.    – אף באותו סדר    –ו'ויכס את עין הארץ'  הארץ'  

'כסה את עין  מהימנותו של  מתייחס בלק לישראל בתור 'עם יצא ממצרים', 'העם היצא ממצרים'.  

ואף הוא    –(  6)י'   הבא תכף בעקבותיו  'מלאו בתיך'שגם    עידהכמושא של ֶארמז מכּוָון מ(  5)י'    הארץ'

הגיונית ומתבקשת: זו   ,גם עצם הפנייה למכת ארבה דווקא 963הוא מושא מכּוָון.  –צירוף לא שכיח 

בהתחשב ברגישותו הניכרת של המחבר למשחקי לשון,    . גופא ריבוי-היחידה המציינת היאהמכה  

ְרֶבה' משמעית-דוהצורה  מעניין להבחין גם שה  964בברכות האבות.  משמשתו  תחוזר 'א 

במבט  ?  והז  זיקהה  פשרתודעת הקריאה עומדת אפוא כולה תחת רושם הדימוי של מכת ארבה. מה  

יתֹו" ִלי ָבָלק    ִיֶתן   ִאם"ש  ראשון מתקבל הרושם  מבטא את מיאוסו של המחבר כלפי שילומי    ְמלֹא ב 

בלעם ונכסף  מרמז  שאליהם  רצויים    –  הדמים  ארבֶ בעיניו  הריהם  מכת  ייתכן    965! ה כמו  בפועל, 

המורכב  כנראה  מדובר בהטרמה ספרותית. מסקנה זו עולה ממהלך, שהוא  ו  יותר  דקיםשהדברים  

 
,  מוצקה דיה ר היה לפקפק בשתי נקודות, לּו עמדו בפני עצמן. ההקבלה בשורשי מא"ן לא נראית  כמו כן, אפש   962

גם אינם נדירים במיוחד    –הגם שאינם שכיחים במקרא    –ופעלי מא"ן    שכן קשה להקנות לה משמעות ברורה
אילו נסמך המחבר    הבדלים בחומר המילולי:יש  ,  4ובמדבר כ"ב    5. לגבי דמיון שמות י'  )ארבעים ואחד מופעים(

 על תיאורי אכילת הארבה, מדוע נקט צירוף שונה מכל המצוי בארבעת התיאורים בשמות?  
,  280לעניין העדר הדיוק בלשון תיאור אכילת עשב הארץ, השוו פרידמן, מקורות,  אפשר להציע פתרונות אחדים.  

ן, בכגון זה אפשר שהמחבר  המתחשב בהקבלה חרף ההבדלים ואף בוחר לתרגם את המילים באופן זהה. אכ 
האחרון מחסל    –עורך התאמה קלה לדרך פעולתו של השור ביחס לארבה    –סביר יותר    – מצטט מזיכרון, או  

  מטפורה החוזרת בהמשך פעמיים מתיישב היטב עם ההדימוי לשור  הכול ולא את הצומח המוריק בלבד. עצם  

ֵאם לֹו   )ם(ֵאל מֹוִציאֹו"  תֹוֲעֹפת רְׁ ַרִים כְׁ   (. BDB  ,2212לשור הבר )ר'   ההשווא  דרך, המדגישה את חוזק ישראל  " ִמִּמצְׁ

ַרִים" כפי ש ַרִים בא כנגד "   " ֵאל מֹוִציאֹו)ם( ִמִּמצְׁ ֵאם לֹו" של בלק, "ַעם ָיָצא ִמִּמצְׁ תֹוֲעֹפת רְׁ " מתקן את הצגת ישראל  כְׁ
 כשור סתם: הריהם קרני השור )ה'( אשר בהם ינגח עמים.  

 ל'מל"א' + בית )והטיותיו(' עשרים ושלושה מופעים במקרא.   963
; והשוו  13; שמות ל"ב  17; כ"ב  2הפועל מופיע בהקשר של ברכות הזרע, כולל בעקדת יצחק )בראשית י"ז    964

המשמעות הפוטנציאלי של המורפמה, מתבקש שמחבר וירטואוזי  -כפל  (. לאור22; ירמיהו ל"ג  10בראשית ט"ז  
ייעזר בה כדי לשקף את יחסן הבעייתי של הדמויות להתממשות ברכת הזרע של אברהם.    פרשת בלעםכבעל  

ֶבה גם משמש כמטאפורה פשוטה לריבוי )השוו שופטים ו'   ; תהלים ק"ה  23; ירמיהו מ"ו  12; ז'  5שם העצם ַארְׁ
 . 43. וראו גם סברן, דיבור חייתי, הפועלית מופיעה במקרא תמיד בהקשר של ברכת ריבוי לישראל  , והצורה(34
הוא מבטא את גודל תיעובו של    –אפשר לנסות לטעון כי הארמז בא דווקא לחזק גישה חיובית כלפי בלעם    965

א עקא, רעיון זה לא רק  כלפי השכר המוצע, הרצוי בעיניו כמו ארֶבה אם הוא ניתן לשם הפרת דבר האל. ד  בלעם
עצמו אין    18אפילו עם כ"ב    –שאינו תואם את הרוח המנשבת ממכלול החומר האינטרטקסטואלי בפרשת בלעם  

הוא עולה יפה. המילה 'אּוַכל' מבהירה שאין בלעם בז להצעת בלק, אלא קובע מה בגדר יכולותיו ומה מחוצה להן  
של המחבר והדמות המדברת על    שונותאופן טיפוסי נקודות מבט  ותו לא. ֶארמזים נקודתיים מעין אלו משקפים ב

ֵכן  "  3נושא השיח, והפרספקטיבה המחברית נוטה להיות שלילית. דוגמא קולעת היא הארמז לבראשית נ'   ִכי 
ֵמי ַהֲחנִֻטים  אּו יְׁ לְׁ רּוֵקיֶהן "   12" באסתר ב'  ִימְׁ ֵמי מְׁ אּו יְׁ לְׁ זוי של אחשורוש  ", שתכליתה להציג את יחסו הבִכי ֵכן ִימְׁ

 (.     94; הנשקה, תחפושת,  59-58לנשים )ראו למשל גרוסמן, אסתר, 
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מחבר   התקין  אשר  בלעםמכל  הדברים    פרשת  את  להבין  כדי  נקודתי.  עניין  של  ביטויו  לצורך 

יתֹו" ִלי ָבָלק    ִיֶתן   ִאם"לאשורם, יש להתבונן במטען האינטרטקסטואלי המלא של הצירוף     ְמלֹא ב 

 בתוך הקשרו, בכמה שלבים. 

אֹׁדהבטחת בלק " ָך מְׁ י ֶאֱעֶשה  ִכי ַכֵבד ֲאַכֶבדְׁ ל  ר א  כוללת כזכור ֶארמז לכובד    (17" )כ"ב  ְוֹכל ֲאֶשר תֹאמ 

ָטאָתם "   20בראשית י"ח  )  חטאת סדום אֹׁד  ְוח  ה מְׁ דָּ בְׁ ( אשר נועד לבזות את פיתויי בלק מן הצד  "ִכי כָּ

מתיישב  פיתויי בלק אוצרים חורבן ולא שפע. הדבר    –המוסרי. אולי בא גם לרמז על אחרית העניין  

י'  היטב עם   ְרֶבה    14שמות  ָהא  ל  י ע  ִמְצָרִים    ]...["ו  ְגבּול  ְבֹכל  ח  ָינ  אֹׁדו  ֵבד מְׁ לצד הגינוי המוסרי,    . "כָּ

 966הקורא מבין שמהבטחת בלק כנראה כבר לא ייצא שום דבר טוב. 

ֹׁא ֵביתֹוִלי ָבָלק    ִיֶתן  דברי בלעם "ִאםזו באמצעות  המחבר מעודד הבנה   ל כיוון שהקורא מונח    ".מְׁ

אּו  "  6לשמות י'    מתקשר מידאת עין הארץ ... כבד מאד(, "מלא ביתו"    )ויכס  ארבההבדימוי   לְׁ ּומָּ

ֶתיָך ִים בָּ י ׇכל ִמְצר  י ׇכל ֲעָבֶדיָך ּוָבת  מה אך . בלעם רומז שהוא מעוניין ב'מלוא הבית' כסף וזהב, "ּוָבת 

נקרטית,  בשלב זה ייתכן לומר שאין זו ציפייה קו  "מלא הבית" ארבה.הוא    , להוותו,יקבלאולי  ש

 דרך של גינוי מוסרי.  –מעין איחול רע מטעם המחבר ביטוי של מיאוס או ממשית, אלא 

אֹׁדִכי  הבטחת בלק "ברצף.    18-17כעת יש להתבונן בבמדבר כ"ב   ָך מְׁ י    ַכֵבד ֲאַכֶבדְׁ ל  ר א  ְוֹכל ֲאֶשר תֹאמ 

יתֹו    ִיֶתן  "ִאםהיא הגוררת את ְדבר בלעם  (  17" )כ"ב  ֶאֱעֶשה בִלי ָבָלק ְמלֹא ב  הָּ זָּ . נושא  (18)כ"ב    "ֶכֶסף וְׁ

בפועל,   של בלעם באחרית העניין.  ריקות: בלעם  חילופי הדברים הוא שכרו  בידיים  יוצא לבסוף 

ְרִתי " ָךָאמ  ה ְמָנֲעָך  ַכֵבד ֲאַכֶבדְׁ בֹוד  ה'ְוִהנ   (.11)במדבר כ"ד   "ִמכָּ

ְיָמה  פן דומה ביותר, בסיפור ירידת אברם למצרים ראשיתו של הגיבור ִמְצער: "באו ְבָרם ִמְצר  י ֶרד א  ו 

ִכי ָשם  ֵבד  ָלגּור  ָבָאֶרץ  כָּ י"ב    "ָהָרָעב  תשֹ 10)בראשית  אחריתו  אך  מאוד:(,  ְבָרם  "   גה  אֹׁד ְוא  מְׁ ֵבד    כָּ

ִּמְקֶנה   בב  הָּ בני ישראל העולים ממצרים יוצאים בכסף  לא בלי קשר,    967(. 2" )בראשית י"ג  ַבֶכֶסף ּוַבזָּ

י)ובזהב   י3-2א  "שמ'  ִמְקֶנה  "  (36-35ב  ";  ּוָבָקר  אֹׁדְוצֹאן  ֵבד מְׁ )י"ב  כָּ : זהו מוטיב אטוויסטי  (38" 

אֹׁדהיטב.  אפוא  מעוגנת    2לבראשית י"ג    17-18זיקת כ"ב    968. ידוע ֵבד מְׁ   ארבעה עשרהוא אחד מ  כָּ

לבראשית י"ח    יםכומס ֶארמז   17מאד' במקרא, וכזכור הצירוף הדומה בבמדבר כ"ב    מופעי 'כב"ד

י'    20 נבחרו  –  14ולשמות  אלו  מילים  כי  ברורה  להיתפס    .בקפידה  עדות  עלולה  זו  נקודה  אמת, 

הקרבה ל'כסף  אולם    –שמא לא כיוון המחבר להעמיס כל כך הרבה על ביטוי זה?    –כמגרעת דווקא  

 
ֹאד".ובתיאורי המכות גם הֶדֶבר  966 אולם המקבץ הצפוף של מקבילות   הָבָרד )פעמיים( מוכתרים בתואר "ָכֵבד מְׁ

 דווקא למכת ארבה תומך בהשקפה שדווקא הנה כיוון מחבר פרשת בלעם בארמז הנוכחי.  
(: "בתחילה  53י"ג עמד כבר גרוסמן )אברהם,  - ל תפקיד ספרותי זה של השימוש במילה "כבד" בבראשית י"בע  967

 . 57הרעב הוא הכבד ]...[ ואילו לבסוף עושרו של אברם 'כבד': שפע של ברכה ושל פרנסה". ראו גם אצלו שם, 
זו בפרט, כבר עמד רמב"ן )על    על הזיקה בין ירידת אברהם למצרים לבין סיפור שעבוד מצרים, וכן נקודה   968

; אלטר, בראשית,  59-58( בעקבות המדרש )בראשית רבה, מ' ו(. השוו גם גרוסמן, אברהם,  10בראשית י"ב  
. ההכרה המצומצמת של וסטרמן בזיקה זו היא יוצאת דופן למדי בקרב חוקרים בעלי  88; וסטרמן, בראשית,  52

 (.      170-167(, פון ראד )בראשית,  251-247 השוו למשל סקינר )בראשית,  –גישה דיאכרונית 
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י במוטיב האטוויסטי וכן נטייתו המוכחת של המחבר לפנות  תמטיון הלשוני וה, בצירוף הדמוזהב'

גם  .  טיעוןקשיחים את המכל אלו    –ליסודות אטוויסטיים בסיפורי האבות, ובפרט אצל אברהם  

ָתה  ִכי "  שלההקבלה המובהקת   ם  ע  ְגִתי  ֹאְתָכה  ג    ֹאִתי  ְוָהְרגּו( ו"33" )במדבר כ"ב  ֶהֱחי יִתי  ְואֹוָתּה  ָהר 

יּו  ְוֹאָתְך י"ב  ְיח  )בראשית  המחבר נתן דעתו    ;מכוון בעניינא דידן-( תומכת בקיומה של כוונת12" 

   ., ויסודות נוספים מקבילים משם כנראה אינם מקרייםעל סיפור ירידת אברם למצריםספציפית 

רים ממד אטוויסטי, המתגשם לכאורה  השוואה זו לאברם תובעת מהקורא לראות בחילופי הדב

כ"ד   והנה ההשוואה למכת ארבה, השלֶ 11בבמדבר  אינה מוצאת השלמה  טֶ .  הקורא,  בתודעת  ת 

בבריחת בלעם בלא כבוד ותו לא. היא מטפחת ציפייה אחרת. קללה ממשית היא העתידה להתרגש  

ְרֶבה"על ראשו של בלעם,   ד]...[    א  ם (. מהו אותו ארבה? מבעד לדברי בלק " 14)שמות י'    "ְמֹאד  ָכב    ע 

ין  ֶאת  ִכָסה  ]...[ ברור.  ָהָאֶרץ   ע  הדבר  את  לא  ",  אלא  מאמציו,  חלף  לבלעם  בלק  יתן  וזהב  כסף 

בהמשך  לקורא  מתבאר    ה זמרומז  איום  המוני בני ישראל.    –ה"ארבה" שלו המכסה את עין הארץ  

ישראלפרשהה אויבי  וכנציג  כאדומי  בלעם  זהות  בדבר  המצטברים  הרמזים  לאור  ולבסוף:  ,   ,

  עם מוטיב מקראי ניכר של אויב   יפה. ראוי לציין גם שפשר כזה מתיישב  בנבואות הזעם על העמים

 969. , במיוחד על ניכוס שגוי של כוח האל לעצמושליח האל הנענש על גאוותו

חשיבות להערכת הדמויות גם בנפרד    2לשגשוג אברהם בבראשית י"ג    שלֶארמז  יצוין  בשולי הדברים

עם   גדול"  בשכר  "יציאה  של  האטוויסטי  המוטיב  את  מעמת  הוא  ארבה.  למכת  מההשוואה 

אֹׁדִכי  ההתנגדות לברכת אברהם: " ָך מְׁ י ֶאֱעֶשה    ַכֵבד ֲאַכֶבדְׁ ל  ר א  ה ִלי ֵאת  ְוֹכל ֲאֶשר תֹאמ  בָּ א קָּ ה נָּ כָּ ּולְׁ

ם הַ  עָּ כביכול מובטח כאן בלעם לקבל את ברכת אברהם, ובלבד שיסייע בביטולּה... אפשר    ."ֶזההָּ

וי"ח    3-2להבין זאת כאירוניה לגלגנית: אם בברכת ישראל יתברכו כל גויי הארץ, כעין בראשית י"ב  

לחלופין    970בעצמם.   "ברכה"כדי לזכות ב –לנסות לבטל את הברכה    םמצד נפסדת היא  , טיפשות  18

כפיות טובתו של מואב בן לוט, בהמשך למסקנת האנלוגיה להפיכת    של  יתפרשו הדברים כהבלטה

 אברהם. יו של ת יובזכו  –אבי מואב  –ה את הצלת לוט תולסדום, ה

שבמזימת   כוונות לבטא אולימ בתחילת הנראטיב הרבות  הקבלותהבחזרה לתמונה הכללית יותר, 

ושגם כעת צפוי ה' להושיע את    –  בלק טמונה סכנה קיומית לזרע אברהם, כפי שהיה בימי פרעה

 
  5-19וישעיהו י'   27בדברים ל"ב  –טיפוס זה של מוטיב הענשת שליח האל מופיע בספרות המקרא הקדומה  969

( כנגד  257ואילך )לעניין זה ראו ויינפלד, תגובות,  13. והשוו בראשית ט"ו  89-59ובהרחבה אצל ניסני, הענשה,  
 י"ד.  -גאון פרעה בשמות א'

(: "ועתה חושב אתה ללכת אתם  6מעין זה ֹשם בעל קדמוניות המקרא בפי האלוהים בתשובתו לבלעם )י"ח    970

:  אשר בחרתי? כי אם תקללם, מי יברכך?" חריף יותר בעל המדרש בילקוט שמעוני בלק, תשס"ה לה   לקלל את
. דברי המשל השלישי  "מי שמאררן עצמו הוא מארר שנאמר 'מקללך אאר' ואומר 'ארריך ארור ומברכיך ברוך'" 

ֶריך ָארּור"  ֹארְׁ ֶכיך ָברּוְך וְׁ ָברְׁ ללא    –  3קרובים למדי, ובבראשית י"ב  " אינם מבטאים רעיון זה במדויק, אבל הם  מְׁ
כּו  הדברים באים בנשימה אחת: "   –ספק מחומרי מלאכתו של בעל הפרשה   רְׁ ִנבְׁ ך ָאֹאר וְׁ ַקֶללְׁ ֶכיך ּומְׁ ָברְׁ ָכה מְׁ ַוֲאָברְׁ

ֹחת ָהֲאָדָמה פְׁ ך ֹכל ִמשְׁ  ". בְׁ
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מציגה  אינה  ביחסם לישראל ולה'  למותר לציין כי ההשוואה הסימטרית בין פרעה לבלק  .  ישראל

גם  אינו היחיד המאותת כי    18-17אשר לבלעם, החומר האנלוגי בכ"ב    .באור חיובי  מלך מואב  את

יחס    יםמציג  פרשת בלעם דמיון ושוני הנמתחים בין סיפור השעבוד ל  יקוו  הערכתו איננה חיובית. 

בנוסח    ניכרה בטרם יפורטו, יהיה מועיל להציג סדר הופעה שלם, מקביל,    בלעם.ומשה    בין  של ניגוד

ברוח זו הוצעו    ניסיונות.  4כ"ג    –  5ובמדבר כ"ב    3'  ה  –  5התרחשויות העלילה בשמות ג'    ביןהסופי  

מה. במידת  ומסופקים  חלקיים  אלו  אך  ולי,  אמברי  בידי  הסבר  971כבר  הרצף,  שימור  ים  לצורך 

  .יופיעו בהערות שוליים –מהם כמה החיוניים להבנה  –לטבלה 

 4כ"ג   –  5 בלעם כ"ב 3ה'  – 5שמות ג' 
אל  בשליחות ה' לצאת למסע  . משה נקרא  1א.

 ( 10-5ג' )לטובתם  –את ישראל  לשלח, פרעה
 

י   ֱאֹלה  ְבָרָהם  א  י  ֱאֹלה  ָאִביָך  י  ֱאֹלה  ָאֹנִכי  יֹאֶמר  ו 
א    ִיְצָחק ָיר  ִכי  ָפָניו  ֹמֶשה  ר  י ְסת  ו  י ֲעֹקב  י  אֹלה  ו 

ִביט  ה  יֹאֶמר    ֶאל   מ    ָרֹאה ָרִאיִתי ֶאת   ה'ָהֱאֹלִהים ו 
ִני   ִיםעֳּ רָּ ִמצְׁ בְׁ ֲאֶשר  ְעִתי    ְוֶאת   ַעִמי  ָשמ  ֲעָקָתם  צ 

י ֹנְגָשיו   ִתי ֶאתִמְפנ  ִצילֹו    ִכי יַָּדעְׁ ד ְלה  ר  ְכֹאָביו ָוא  מ 
ִים   ַהֲעֹלתֹו ִמן ִמי ד ִמְצר  ֶרץ  ּולְׁ אָּ ִהוא    הָּ ָתה    ]...[ה  ְוע 

י  ת ְבנ  ֲעק  ה צ  ם  ִהנ  ָלי ְוג  ל ָבָאה א    ָרִאיִתי ֶאת   ִיְשָרא 
ֹלֲחִצים ִים  ִמְצר  ֲאֶשר  ץ  ח  ל  ה ֹאָתם    ה  כָּ לְׁ ה  ַעתָּ   וְׁ

ֶאל ְרֹעה  ְוֶאְשָלֲחָך  הֹוֵצא ֶאת  פ  י   ַעִמי  וְׁ ל    ְבנ  ִיְשָרא 
ִים רָּ  972ִמִמצְׁ

נקרא2א. בלעם  בלק  .  למסע  לצאת    בשליחות 
 ( 7-5כ"ב )לרעתם   –לגרש את ישראל אל בלק, 

 
ְלָאִכים ֶאל ח מ  ִיְשל  ְבֹער ְפתֹוָרה ֲאֶשר    ִבְלָעם ֶבן   ו 

ל י  ע  ָנָהר ֶאֶרץ ְבנ  ּמֹו  ה  ה    ִלְקרֹא   ע  אֹמר ִהנ  ַעם  לֹו ל 
ַרִים א ִמִמצְׁ ה ִכָסה ֶאת  יָּצָּ ין ָהָאֶרץ  ִהנ  ב   ע    ְוהּוא ֹיש 

ִלי   ה ִמּמֻּ כָּ ה לְׁ ַעתָּ ִכי   ִלי ֶאת  ָנא ָאָרה  וְׁ ֶזה    ָהָעם ה 
ֶכה  ָעצּום הּוא ִמֶּמִני  ל נ  י אּוכ  ֶשנּו ִמן בֹו    אּול  רְׁ  ַוֲאגָּ

ֶרץ אָּ ֵאת   הָּ ִתי  יַָּדעְׁ ֲאֶשר    ֲאֶשר   ִכי  ו  ְמֹבָרְך  ְך  ְתָבר 
י ִמְדָין ּוְקָסִמים   י מֹוָאב ְוִזְקנ  י ְלכּו ִזְקנ  ָתֹאר יּוָאר ו 

ָיֹבאּו ֶאל  י ָבָלק  ְבָיָדם ו  ָליו ִדְבר  ְברּו א  ְיד   ִבְלָעם ו 

 ( 12ד'   – 11משה אינו נעתר )ג'   –מו"מ . 1ב.
 

יֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל ֶאל   ו  ְך  ל  ִכי א  ָאֹנִכי  ִמי    ָהֱאֹלִהים 
ֶאת אֹוִציא  ְוִכי  ְרֹעה  ִמִּמְצָרִים    פ  ל  ִיְשָרא  י    ְבנ 

ִכי יֹאֶמר  ְוֶזה  ו  ִעָּמְך  ָאֹנִכי    ֶאְהֶיה  ִכי  ָהאֹות  ְלָך 
ֶאת  ְבהֹוִציֲאָך  ְחִתיָך  ְבדּון    ְשל  ע  ת  ִים  ִמִּמְצר  ָהָעם 

ֶזה   תאֶ  ה  ָהָהר  ל  ע  ֶאל   ָהֱאֹלִהים  ֹמֶשה  יֹאֶמר    ו 
ה ָאֹנִכי ָבא ֶאל ְרִתי    ָהֱאֹלִהים ִהנ  ל ְוָאמ  י ִיְשָרא  ְבנ 

ְוָאְמרּו יֶכם  ֲאל  ִני  ְשָלח  יֶכם  ֲאבֹות  י  ֱאֹלה  ִלי    ָלֶהם 
ה ֶאל   מ  ֱאֹלִהים  יֹאֶמר  ו  ֶהם  ֲאל  ר  ֹאמ  ָמה    ְשמֹו 

ר אֶ   ֹכה ]...[    ֹמֶשה ל    לתֹאמ  י ִיְשָרא  י    ה' ]...[  ְבנ  ֱאֹלה 
ְבָרָהם ִיְצָחק ְוי ֲעֹקב   י א  י ֱאֹלה  ל  יֶכם ִנְרָאה א  ֲאֹבת 

ְוֶאת ֶאְתֶכם  ְדִתי  ָפק  ָפֹקד  אֹמר  ָלֶכם    ל  ֶהָעשּוי 
ִים ֶאל ִני ִמְצר  עֳּ ֲעֶלה ֶאְתֶכם מ  ר א  - ְבִמְצָרִים ָוֹאמ 

ִחִּוי   ְוה  ְפִרִזי  ְוה  ְוָהֱאֹמִרי  ִחִתי  ְוה  ֲעִני  ְכנ  ה  ֶאֶרץ 

 ( 18-8בלעם אינו נעתר ) –מו"מ . 2ב.
 

ֶאְתֶכם   ֲהִשֹבִתי  ו  ְיָלה  ל  ה  ֹפה  ִלינּו  יֶהם  ֲאל  יֹאֶמר  ו 
ר   ב  ְיד  ֲאֶשר  כ  י  ה'ָדָבר  ָשר  י ְשבּו  ו  ָלי  ִעם   א    מֹוָאב 

ֶאלם  ִבְלעָ  ֱאֹלִהים  ָיבֹא  ִמי    ו  יֹאֶמר  ו  ִבְלָעם 
יֹאֶמר ִבְלָעם ֶאל ֶלה ִעָּמְך ו  ָהֱאֹלִהים     ָהֲאָנִשים ָהא 

ֶבן  ָהָעם    ָבָלק  ה  ִהנ  ָלי  א  ח  ָשל  מֹוָאב  ֶמֶלְך  ִצֹפר 
ֶאת  ס  ְיכ  ו  ִים  ִמִּמְצר  א  ֹיצ  ין   ה  ְלָכה    ע  ָתה  ע  ָהָאֶרץ 

ֹאתֹו  ָקָבה אּוכ    ִלי  י  ְשִתיו אּול  ר  ְוג  בֹו  ְלִהָלֶחם    ל 
ֶאל ֱאֹלִהים  יֹאֶמר  לֹא    ו  ִעָּמֶהם  ְך  ל  ת  לֹא  ִבְלָעם 

ֹבֶקר    ָהָעם ִכי ָברּוְך הּוא  ָתֹאר ֶאת ָיָקם ִבְלָעם ב  ו 
יֹאֶמר ֶאל י ָבָלק ְלכּו ֶאל   ו  ן    ָשר  א  ְרְצֶכם ִכי מ    ה' א 

ֲהֹלְך ִעָּמֶכם ָיקּומּו ָשר    ְלִתִתי ל  ָיֹבאּו ֶאל ו    י מֹוָאב ו 
ֹיֶסף עֹוד ָבָלק   ן ִבְלָעם ֲהֹלְך ִעָּמנּו ו  א  יֹאְמרּו מ  ָבָלק ו 
ֶאל  ָיֹבאּו  ו  ֶלה  א  מ  ְוִנְכָבִדים  ִבים  ר  ָשִרים    ְשֹלח  

 
)סיכון משה,    971 בהצעתו של אמברי  בין שלבי הה 194פגם  הסדירות בהקבלה  הוא העדר  בשתי  (  תרחשות 

העלילות. הרעיון של הקבלה מסורגת בין שני טקסטים שונים, שהקשרים הלשוניים ביניהם רופפים למדי, אינו  
מתקבל על הדעת. כן תצוין החולשה שבהסתמכות על שיתוף יחידות סמנטיות טריוויאליות כגון 'רגל' ו'דבר', או  

בלי קשרים תמטיים ממשיים המעוגנים באמצעותן )והשוו  (,  89צפורה )כך גם קירובה, גלוי עינים,  -דמיון צפור
( מוצקים יותר, אך שלא  105, המרהיב לציין את שיתוף המילה 'בדרך'(. דבריו של לי )מחקר,  183הפנר, לעג,  

לבמדבר כ"ב    21בלבד; איננו מדייק בהשוואת שמות ד'  26-18בצדק הוא מגביל את הקטע הרלוונטי לשמות ד' 
 בשמות ד' כלל.     30-20מסדר האירועים, ואינו מציע מקבילה לבמדבר כ"ב  , שאף חורג17-15

לרוב קווי הדמיון הלשוניים המודגשים בקטע זה יש חשיבות בעיקר מתוקף אפקט ההצטברות. תרומה בעלת    972

משקל יש לצירוף "ועתה לכה", המופיע ארבע פעמים במקרא. שני המופעים כאן משובצים בעצם צו השליחות,  
ר שהדמיון מקרי או פרי הד  לצד ציון יציאת מצרים. גם לצירוף "כי ידעתי את" ארבעה מופעים במקרא, אך סבי 

שני תפקידים ניכרים יותר מצד ההנגדה התמטית שהם יוצרים    6בלתי מכוון בלבד, שכן ל"ידעתי" שבבמדבר כ"ב  
י"ח    – יד"ע בבראשית  ד'    21-19למוטיב  שוליות מבחינה    14ולשמות  ו'את'  'כי'  והמיליות  )ראו בעמוד הבא(, 

קשה להניח כי דמיונו התמטי    בטקסט,  ֵעין ָהָאֶרץ"   "ִהֵּנה ִכָסה ֶאת של  סמנטית. בדומה לכך, לאור גודש התפקידים  
ֵתר ֹמֶשה ָפָניו ִכי ָיֵרא ֵמַהִביט ֶאלל" " מכוון. סביר יותר להניח שהוא מהווה תוצאה מקרית של השימוש  ָהֱאֹלִהים   ַוַיסְׁ

 הנרחב במוטיב הראייה, על גווניו, בנראטיבים של התגלות. 
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ְיבּוִסי ת ָחָלב ּוְדָבש ְוָשְמעּו ְלֹקֶלָך - ֶאל  ְוה    ֶאֶרץ ָזב 
לֹא  ]...[ ן  ְוה  יֹאֶמר  ו  ֹמֶשה  ן  י ע  ְולֹא  י ֲאִמינ  ו  ִלי  ּו 

ֶליָך    ִכי יֹאְמרּו לֹא  ִיְשְמעּו ְבֹקִלי יֹאֶמר     ה'ִנְרָאה א  ו 
ָליו   ה   ה'א  יֹאֶמר    מזה )מ  ֶטה ו  יֹאֶמר מ  ֶזה( ְבָיֶדָך ו 

ָיָנס   ְיִהי ְלָנָחש ו  ְרָצה ו  הּו א  י ְשִלכ  ְרָצה ו  הּו א  ְשִליכ  ה 
יֹאֶמר   ח ָיְדָך ֶוֱאֹחז  ֹמֶשה ְש   ֶאל   ה'ֹמֶשה ִמָפָניו ו  ל 

פֹו  ְבכ  ֶטה  ְלמ  ְיִהי  ו  בֹו  י ֲחֶזק  ו  ָידֹו  ח  ִיְשל  ו    ִבְזָנבֹו 
ִכי י ֲאִמינּו  ן  ע  ֶליָך    ְלמ  א  ֲאֹבָתם    ה' ִנְרָאה  י  ֱאֹלה 

יֹאֶמר   י י ֲעֹקב ו  אֹלה  י ִיְצָחק ו  ְבָרָהם ֱאֹלה  י א  ֱאֹלה 
א  ה' יָ   לֹו עֹוד ָהב  יֶקָך ו  יקֹו  ָנא ָיְדָך ְבח  א ָידֹו ְבח  ב 

יֹוִצָאּה ָשֶלג  ו  ת כ  ע  ה ָידֹו ְמֹצר  יֹאֶמר  ְוִהנ  ב ָיְדָך    ו  ָהש 
ה]...[  יקֹו ְוִהנ  ח  יֹוִצָאּה מ  ְוָהָיה   ]...[ָשָבה ִכְבָשרֹו  ו 
ְולֹא  -ִאם ֶלה  ָהא  ָהֹאתֹות  י  ִלְשנ  ם  ג  י ֲאִמינּו  לֹא 

ְלֹקֶלָך ִמ   ִיְשְמעּון  ְחָת  ְכָת  ְוָלק  ְוָשפ  ְיֹאר  ה  י  ימ  ּמ 
ִים  ּמ  י ָבָשה ְוָהיּו ה  י ָבֶשת   ]...[ה   ְלָדם ב 

יֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל  ִבי ֲאֹדָני לֹא ִאיש ְדָבִרים ָאֹנִכי    ה'   ו 
ֶבְרָך ֶאל ָאז ד  ם מ  ם ִמִשְלֹשם ג  ם ִמְתמֹול ג  ְבֶדָך    ג  ע 

ד יֹאֶמר    ִכי ְכב  ד ָלשֹון ָאֹנִכי ו  ָליו ִמי    ה' ֶפה ּוְכב  א 
ח     ָשם ֶפה ָלָאָדם אֹו ִמי ש אֹו ִפק  ר  ם אֹו ח  ָישּום ִאל 

ר ְך ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה ִעם   ה' ָאֹנִכי  ֲהלֹא    אֹו ִעּו  ָתה ל    ְוע 
ר  ב  יִתיָך ֲאֶשר ְתד   ִפיָך ְוהֹור 

ר ָבָלק ֶבן יֹאְמרּו לֹו ֹכה ָאמ  ל-ִבְלָעם ו  ָנא    ִצפֹור א 
ָלי ִכי ֲהֹלְך א  ע מ  ב    ִתָּמנ  ֶבְדָך ְמֹאד ְוֹכל ֲאֶשר כ    ד ֲאכ 

ּוְלָכה ֶאֱעֶשה  י  ל  א  ר  ָקָבה  תֹאמ  ָהָעם    ָנא  ת  א  ִלי 
ֶזה יֹאֶמר ֶאל  ה  ן ִבְלָעם ו  י ע  י ָבָלק ִאם  ו  ְבד  ִלי    ִיֶתן  ע 

יתֹו ֶכֶסף ְוָזָהב ֲעֹבר ֶאת  ָבָלק ְמלֹא ב  ל ל  ִפי    לֹא אּוכ 
ָנה אֹו ְגדֹוָלה  ה' ֲעשֹות ְקט   ֱאֹלָהי ל 

 973( 13ד'  . גילוי רצון טהור )1ג.
 

ח  יֹאֶמר ִבי ֲאֹדָני ְשל   ִתְשָלח   ָנא ְבי ד ו 

 ( 19. גילוי רצון טהור )2ג.
 

ם ָתה ְשבּו ָנא ָבֶזה ג  ֶתם   ְוע  ה   א  ְדָעה מ  ָלְיָלה ְוא    ה 
ף  ר ִעִּמי  ה'ֹיס  ב   ד 

 
אלו אף  חרון  וד.  של    יםחברתי   יםקשרהֶ הי 

 974( 14-18)שליחות משה 
 

ִוי    ְבֹמֶשה  ה'ַאף    ַוִּיַחר ל  ֲהֹרן ָאִחיָך ה  יֹאֶמר ֲהלֹא א  ו 
ִכי ִתי  הּוא    יַָּדעְׁ ר  ב  ְיד  ר  ב  ה ד  ִהנ  ם  יֵֹׁצא  הּוא    ְוג 
אֶתָך רָּ ח ְבִלבֹו    ִלקְׁ ָליו  ְוָרֲאָך ְוָשמ  ְרָת א  תָּ  ְוִדב  ַשמְׁ וְׁ

ִפיו  ֶאת ִרים בְׁ בָּ ִפיהּו    ִפיָך ְוִעם  ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה ִעם  ַהדְׁ
ְוִדֶבר ֲעשּון  ת ֲאֶשר ת  יִתי ֶאְתֶכם א  ְלָך    ְוהֹור  הּוא 

ָתה ִתְהֶיה  ָהָעם ְוָהָיה הּוא ִיְהֶיה  ֶאל לֹו    ְלָך ְלֶפה ְוא 

 

 
במשא ומתן, פעולתם של משה ושל בלעם צפויה ומתבקשת. משה אמור לקבל את השליחות,  בנקודה זו    973

(. בלעם אמור לדחות את הפצרות בלק, שכן תשובת ה' הייתה  62נגד )השוו מיירס, פירוש,  -בהעדר עוד טיעוני
משה חש  נחרצת ודבר לא השתנה. בשני המקרים, תגובתו הבלתי צפויה של הגיבור מעידה על עזּות רצונו:  

ולכן הוא דוחה אותה בנימה מורגשת של   בה,  יוכל לעמוד  ולא  ואופן למשימה,  שהוא לא מתאים בשום פנים 
 תחינה. בלעם רוצה מאוד לצאת למשימה, לכן הוא מנסה שוב את מזלו בשאילת האל.    

  – י המקרים  לקטע מקבילה לשונית ותמטית חלקית בקטע ז'. במיוחד בולט עניין חרון האף האלוהי, שבשנ   974

חשיבות רבה בהקשר של האנלוגיה לפרשת    16-14אינו מתבטא פיזית מיד לאחר מכן. לפסוקים ד'    –באופן חריג  
בלעם, שכן הם מסגירים פרטים על אופן קבלת והעברת המסר האלוהי דרך הנביא. מחד, הם מבהירים את אופיו  

בפה"  דברים  "שימת  לאחר  המנטי  הדיבור  של  הבסיסי  ֶיה)"  הוולונטרי  ִיהְׁ הּוא  ָהָיה  ֶיה  וְׁ ִתהְׁ ַאָתה  וְׁ ֶפה  לְׁ ך  לֹו    לְׁ
(; מנגד, הם מדגישים את המעורבות האלוהית  " הוא רצוני, שהרי משה אינו שולט בדיבורו של אהרןֵלאֹלִהים

ֶיה ִעם)"  ָאֹנִכי ֶאהְׁ ִעם  וְׁ התלות של  "(. זהו נושא קריטי לאור המתח שמייצר הטקסט סביב שאלת מידת  ִפיהּו   ִפיך וְׁ

ִתי ִכי"   –  6bַמָבֵעי בלעם בה'. כאן גם מופיעה מקבילה מסתברת ביותר לבמדבר כ"ב   ַדֵבר הּוא  ָיַדעְׁ ". ההנגדה  ַדֵבר יְׁ

בצדק כוחות דיבור מנטי, כעובדה גלויה; ה' קובע באותה נחרצות  -בלק מייחס לבלעם שלא – התמטית מובהקת 
ַדֵבר –בניגוד למשה המהסס  –כי אהרן    (.  417; ון סטרס, חיי משה,  32הּוא )השוו קאסוטו, שמות,   ַדֵבר יְׁ

כבר בשלב זה, לאחר    העדרו של קטע מקביל לד' על פי סדר הוא מובן. חרון אף אלוהי אמנם עשוי היה להתרחש
שאילתו הִנשֵנית של בלעם, אך שילוב דמות נוספת )המקבילה לאהרן( קשה מבחינה ספרותית, שכן התנגדות  
פיזית לגיבור לא אמורה להתרחש בעיצומו של המשא ומתן )השוו קטע ז'(, ובוודאי שאין להודיע לבלעם השאנן  

אין מקבילה   18-17הצטרפות אהרן לעזרו. לפסוקים על התרחשות עתידית כזו כפי שמשה המהוסס מובטח על 
שיחו של משה עם יתרו מעיד על המשך היסוסיו, אולי גם בשאלות של זהות אישית. שתי    – כלל, וגם זה מובן  

פסוקי קטע ד' נוטעים את משה  הנקודות הללו אינן רלוונטיות לבלעם. ככלל, מעֶבר לעיסוק בסוגיות קונקרטיות  
אהרן ותגובתו הצפויה,  נזכרים    ךחברתי ומתייחסים להשלכות האישיות של השליחות. כ מחדש בתוך הקשרו ה

, ומשה יוצא למסע  פרידה מיתרו, ומיד בהמשך מהדהד חששו של משה ממבקשי נפשו שמפניהם ברח ממצרים
   ם. יסודות אלו זרים לדמותו של בלעם, המצטייר כאדם יחיד, נטול קשרים אישיים רלוונטיי. עם אשתו ובניו 
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ְוֶאת אֹלִהים  ח  ל  ִתק  ֶזה  ה  ֶטה  ּמ  ֲאֶשר    ה  ְבָיֶדָך 
ֲעֶשה ֶאת  ת  ֶאל  ָהֹאֹתת  בֹו  ָיָשב  ו  ֹמֶשה  ֶלְך  י  ֶיֶתר    ו 

ְלָכה ָנא ְוָאשּוָבה ֶאל יֹאֶמר לֹו א  י ֲאֶשר ֹחְתנֹו ו  ח    א 
ִיְתרֹו   יֹאֶמר  ו  ִיים  ח  עֹוָדם  ה  ְוֶאְרֶאה  ִים  ְבִמְצר 

ְך ְלָשלֹום   ְלֹמֶשה ל 
 ( 19הנתלה ב"אנשים" )  –. צו האל לצאת 1ה.
 

יֹאֶמר   ב ִמְצָרִים  ֶאל  ה'ו  ְך שֻּ תּו    ִכי  ֹמֶשה ְבִמְדָין ל  מ 
ְקִשים ֶאת ָהֲאָנִשים ָכל ְמב  ְפֶשָך ה   נ 
 

 ( 20הנתלה ב"אנשים" )  –. צו האל לצאת 2ה.
 

ֶאל ֱאֹלִהים  ָיבֹא  ִאם   ו  לֹו  יֹאֶמר  ו  ְיָלה  ל    ִבְלָעם 
ְך ִאָתם ִלְקרֹא ְלָך ָבאּו   ָהֲאָנִשים קּום ל 

 975(20. משה רוכב על חמור עם אשתו ובניו )1ו.
 

ֶאת ֹמֶשה  ח  ִיק  ְוֶאת   ו  ל   ִאְשתֹו  ע  ם  י ְרִכב  ו    ָבָניו 
ח ֹמֶשה ֶאת ִיק  ְרָצה ִמְצָרִים ו  ָיָשב א  ֲחֹמר ו  ה   ה  ט  מ 

 ָהֱאֹלִהים ְבָידֹו 

 ( 21עם שרי מואב ) חמור . בלעם רוכב על 2ו.
 

י ֲחֹבש ֶאת ֹבֶקר ו  ָיָקם ִבְלָעם ב  י ֶלְך ִעם  ו  י    ֲאֹתנֹו ו  ָשר 
 מֹוָאב 

 
 

 976( 22)והתייצבות המלאך ז. חרון אף אלוהי  
 

ְך הּוא  ִכי  ַאף ֱאֹלִהים  ַוִּיַחר ְך    הֹול  ְלא  ב מ  ִיְתי צ    ה' ו 
ְלָשטָ  ֶדֶרְך  ל   לֹו  ןב  ע  ב  ֹרכ  ְנָעָריו    ְוהּוא  י  ּוְשנ  ֲאֹתנֹו 

 ִעּמֹו 
הג כשורה  ו נ  אין הוא. האל רומז למשה ש1ח.
(21-23 )977 
 

יֹאֶמר   ה    ֶאל  ה'ו  ְיָמה ְרא  ֹמֶשה ְבֶלְכְתָך ָלשּוב ִמְצר 
ֲאֶשר  ָכל ֹּמְפִתים  י    ה  ִלְפנ  ֲעִשיָתם  ו  ְבָיֶדָך  ְמִתי  ש 

ֲאִני   ו  ְרֹעה  ק ֶאתפ  ז  ח ֶאת   ֲאח  ל  ְיש  ְולֹא  ָהָעם    ִלבֹו 
ְרָת ֶאל ְרֹעה  ְוָאמ  ר    פ  ל    ה'ֹכה ָאמ  ְבִני ְבֹכִרי ִיְשָרא 

ח ֶאת ל  ֶליָך ש  ר א  ְלחֹו   ָוֹאמ  ן ְלש  ְתָמא  ִני ו  ְבד    ְבִני ְוי ע 
ג ֶאת ה ָאֹנִכי ֹהר   ִבְנָך ְבֹכֶרָך  ִהנ 

הג כשורה  ונ   אין הוא. האל רומז לבלעם ש2ח.
(30-23 ) 
 

ֶאת  ָהָאתֹון  ֶרא  ת  ְך    ו  ְלא  ְרבֹו    ה' מ  ְוח  ֶדֶרְך  ב  ִנָצב 
ט ָהָאתֹון ִמן ת  ָשֶדה    ְשלּוָפה ְבָידֹו ו  ֶלְך ב  ת  ֶדֶרְך ו  ה 

ֶאת ִבְלָעם  י ְך  י ֲעֹמד  -ו  ו  ָדֶרְך  ה  ֹטָתּה  ְלה  ָהָאתֹון 
ְך   ְלא  ְכָרִמים  ה'מ  ה  ָהָאתֹון    []...  ְבִמְשעֹול  ֶרא  ת  ו 

ְך    ֶאת ְלא  ץ ֶאל  ה'מ  ִתָלח  ץ ֶאת  ו  ִתְלח  ִקיר ו  ֶרֶגל    ה 
ֶאל ְך  ִבְלָעם  ְלא  מ  יֹוֶסף  ו  ֹכָתּה  ְלה  ֹיֶסף  ו  ִקיר    ה'   ה 

ין א  ֲאֶשר  ָצר  ְבָמקֹום  י ֲעֹמד  ו  ִלְנטֹות    ֲעבֹור  ֶדֶרְך 
ֶרא   ָיִמין ּוְשמֹאול  ת  ְך    ָהָאתֹון ֶאת  ו  ְלא  ץ    ה' מ  ִתְרב  ו 

ר  ִיח  ת ִבְלָעם ו  ח  י ְך ֶאת  ת  ף ִבְלָעם ו  ל    א  ק  ּמ  ָהָאתֹון ב 
ח   ִיְפת  ֶמה   ֶאת   ה' ו  ְלִבְלָעם  תֹאֶמר  ו  ָהָאתֹון    ִפי 

יֹאֶמר   ו  ְרָגִלים  ָשֹלש  ֶזה  ִני  ִהִכית  ִכי  ְלָך  ָעִשיִתי 
ְלְת ִבי לּו ֶישִבְלָעם ָלָאתֹון ִכי ִהְתע   ֶחֶרב ְבָיִדי ִכי    ל 

ֶאל ָהָאתֹון  תֹאֶמר  ו  ְגִתיְך  ֲהר  ָתה  ֲהלֹוא    ע  ִבְלָעם 
ד  ָאֹנִכי ֲאֹתְנָך ֲאֶשר עֹוְדָך ע  י מ  ְבָת ָעל  ֶזה   ָרכ  יֹום ה    ה 

יֹאֶמר לֹא  ֲעשֹות ְלָך ֹכה ו  ְנִתי ל  ן ִהְסכ  ְסכ  ה   ה 
 ( 31. בלעם פוגש את מלאך ה' )2ט. ( 24. משה פוגש את ה' )1ט.

 
ד'    975 מואב מצטרפת להעדר המקבילה לקטע  עם שרי  לבלעם הרוכב  ובניו  עם אשתו  השוואת משה הרוכב 

אברם ושרה, להצביע על בלעם כאדם חסר קשרים אנושיים. העדר המקבילות לאזכורי  ולהשוואת בלעם והאתון ל
       וטסקי בו להכאת האתון.( מצטרף למקל בלעם והשימוש האכזרי והגר 17; 4-1; השוו 20'מטה האלוהים' )ד' 

ַאְך  אם במילים    976 ַיֵצב ַמלְׁ ָשָטן לו"   ה'"ַוִיתְׁ ָרֲאך    ִהֵּנה( מתבטא ניגוד מכּוָון ל" 22)כ"ב    ַבֶדֶרְך לְׁ ָראֶתך וְׁ הּוא ֹיֵצא ִלקְׁ

ִלבֹו  ָשַמח בְׁ ַאְך  ֵצא  יֵֹ , יש לבאר מדוע לא ננקט כאן צירוף דומה יותר, מעין "וַ (14" )שמות ד'  וְׁ ָשָטן   ה'ַמלְׁ ָראת לְׁ ֹו",  ִלקְׁ
המחדד את ההנגדה בין אהרן היוצא באהדה למלאך היוצא בעוינות. ניסוח כזה היה גם תורם לאנלוגיה לעימות  

ַיֵצב( שם לב שלשון  319.(. מויר )מחקר,  8.3עם אדום )סעיף   , שלאחריה מתוארת חסימת המלאך שלוש  ַוִיתְׁ
ַיֵצבאת ההוראה הכפולה לבלק " , מטרימה  ִנָצבפעמים באמצעות   או בכל  15;  3" )כ"ג  ִהתְׁ (, שלאחריה בלעם מוצְׁ

מהווה מכשול    – כמו המלאך    –(. לדעת מויר, תכלית העיצוב הספרותי הזה לבטא שבלק  17;  6)כ"ג    ִנָצבפעם  
באמצעות   שלו  הנבואי  הפוטנציאל  מלוא  הגשמת  אל  התקדמותו  את  "מעכב  הוא  לגבור.  בלעם  צריך  שעליו 
הפצרותיו הנשנות". הממצא של מויר משכנע, במיוחד לאור סדר ההופעה הברור ושכיחותן הבינונית של שתי  

ארבעים ושמונה(. אשר לפירושו    –עשרים ושתיים פעמים במקרא, פועל יצ"ב בהתפעל    –  ִנָצבצורות הפועל )
מחבר ביקש להדגיש בכך את  המוצע, כיוון שבלעם עצמו הוא המורה למלך להתייצב על עולתו סביר יותר שה

חילופי התפקידים בין מעשה האתון לנסיונות הקללה, שבהם בלעם הוא העבד )כאתון( ובלק האדון )כבלעם(.  
 בלעם, המשתף פעולה עם בלק, הוא עצמו המעניק למלך מואב אדנות זו עליו, ומניחו להובילו בדרכי מוות.  

נלוגיה הפנימית, המבאר היטב מדוע נמנע המחבר מלהדק את  לענייננו חשוב בעיקר הצורך הספרותי ביצירת הא
 האנלוגיות החיצוניות באמצעות נקיטה של יצ"א + לקראת.           

 לקמן. נקודה קריטית זו יסודּה בניתוחיהם של כמה וכמה מפרשים מודרניים, והיא טעונה פירוש רב. וראו  977
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הּו   ִיְפְגש  ָּמלֹון ו  ֶדֶרְך ב  ְיִהי ב   ה' ו 

 
ל   ְיג  ֶאת  ֶאת  ה'ו  י ְרא  ו  ִבְלָעם  י  ינ  ְך    ע  ְלא  ִנָצב    ה' מ 

ָפיו  חּו ְלא  ִיְשת  ִיֹקד ו  ְרבֹו ְשלָֻּפה ְבָידֹו ו  ֶדֶרְך ְוח   ב 
 ( 24)את משה יהרוג   אפשרות שהאל. 1י.
 

ש ֲהִמיתֹו  ק  ְיב   ו 

 ( 33-32הרוג את בלעם )י  אפשרות שהאל. 2י.
 

ְך   ְלא  ָליו מ  יֹאֶמר א  ל   ה'ו  ֲאֹתְנָך ֶזה    ָמה ִהִכיָת ֶאת  ע 
ִכי ְלָשָטן  ָיָצאִתי  ָאֹנִכי  ה  ִהנ  ְרָגִלים  ט    ָשלֹוש  ָיר 

ֶזה ָשֹלש   י  ְלָפנ  ט  ת  ו  ִני ָהָאתֹון  ִתְרא  ו  ְלֶנְגִדי  ֶדֶרְך  ה 
ג ם ָתה  ע  ִכי  י  ִמָפנ  ָנְטָתה  י  אּול  ֹאְתָכה    ְרָגִלים 

ְגִתי ְואֹוָתּה ֶהֱחי יִתי   ָהר 
 ( 25. אקט אפוטרופאי )1יא.
 

ֶאת  ִתְכֹרת  ו  ֹצר  ִצֹפָרה  ח  ִתק  ע   ו  ג  ת  ו  ְבָנּה  ת    ָעְרל 
ן תֹאֶמר ִכי ֲחת  ְגָליו ו  ָתה ִלי  ְלר   ָדִמים א 

 ( 34. אקט אפוטרופאי )2יא.
 

יֹאֶמר ִבְלָעם ֶאל ְך   ו  ְלא  ְעִתי    ָחָטאִתי ה'מ  ִכי לֹא ָיד 
ָתה ִאם ָדֶרְך ְוע  ָתה ִנָצב ִלְקָראִתי ב  יֶניָך    ִכי א  ע ְבע  ר 

 ָאשּוָבה ִלי   
 ( 26). ה' מרפה ממשה 1יב.
 

ּמּוֹלת  ן ָדִמים ל  ִיֶרף ִמֶּמנּו ָאז ָאְמָרה ֲחת   ו 

 ( 35a. המלאך מאפשר לבלעם להמשיך ) 2יב.
 

ְך   ְלא  יֹאֶמר מ  ְך ִעם  ֶאל   ה'ו    ָהֲאָנִשים ְוֶאֶפס   ִבְלָעם ל 
ֲאֶשר  ֶאת ָדָבר  י ֶלְך    ה  ו  ר  ב  ְתד  ֹאתֹו  ֶליָך  א  ר  ב  ֲאד 

י ָבָלק  ִבְלָעם ִעם  ָשר 
 ( 31-27. פגישה והכנות למשימה )1יג.
 

יֹאֶמר   ֲהֹרן ֶאל ה'ו  ִּמְדָבָרה    א  את ֹמֶשה ה  ְך ִלְקר  ל 
ר ָהֱאֹלִהים הּו ְבה  ִיְפְגש  י ֶלְך ו  ק  ו  ִיש  ד ֹמֶשה   ו  י ג  לֹו ו 

ת ָכל ֲהֹרן א  י  ְלא  ת ָכל ה'ִדְבר    ֲאֶשר ְשָלחֹו ְוא 
ְספּו   י א  ֲהֹרן ו  י ֶלְך ֹמֶשה ְוא  ָהֹאֹתת ֲאֶשר ִצָּוהּו ו 

ֲהֹרן ָכל ֶאת ר א  ב  ְיד  ל ו  י ִיְשָרא  י ְבנ  ת ָכל ִזְקנ    א 
ְדָבִרים ֲאֶשר ש ָהֹאֹתת   ֶאל ה'ִדֶבר   ה  י ע  ֹמֶשה ו 

ִיְשְמעּו ִכי ן ָהָעם ו  י ֲאמ  י ָהָעם ו  ינ  ד  ְלע    ֶאת  ה'ָפק 
י ל ְוִכי ָרָאה ֶאת ְבנ  ֲחוּו -ִיְשָרא  ִיְשת  ִיְקדּו ו   ָעְנָים ו 

 ( 35b-41. פגישה והכנות למשימה )2יג.
 

ִעם ִבְלָעם  י ֶלְך  ָבָלק  ו  י  ָבא    ָשר  ִכי  ָבָלק  ע  ִיְשמ  ו 
א ִלְקָראתֹו ֶאל י צ  ל  ִבְלָעם ו  ְגבּול    ִעיר מֹוָאב ֲאֶשר ע 

ְרֹנן ֲאֶשר   יֹאֶמר ָבָלק ֶאל א  ְגבּול ו  ה ה  ִבְלָעם    ִבְקצ 
ִלְקרֹא ֶליָך  א  ְחִתי  ָשל  ָשֹלח   לֹא   ָלְך  ֲהלֹא    ָלָּמה 

יֹאֶמר ִבְלָעם   ְבֶדָך ו  ל כ  ְמָנם לֹא אּוכ  אֻּ ָלי ה  ְכָת א  ָהל 
ה  ֶאל ֶליָך  ָבָלק ִהנ  ר    ָבאִתי א  ב  ל ד  ָתה ֲהָיֹכל אּוכ  ע 

אֲ  ָדָבר  ה  ְבִפיְמאּוָמה  ֱאֹלִהים  ָיִשים  ֹאתֹו    ֶשר 
ר ב  ִעם  ֲאד  ִבְלָעם  י ֶלְך  צֹות   ו  חֻּ ִקְרי ת  ָיֹבאּו  ו    ָבָלק 

ָשִרים   ְול  ְלִבְלָעם  ח  ל  ְיש  ו  ָוצֹאן  ָבָקר  ָבָלק  ח  ִיְזב  ו 
ֹבֶקר ב  ְיִהי  ו  ִאתֹו  ֶאת  ֲאֶשר  ָבָלק  ח  ִיק  ִבְלָעם    ו 

הּו ָבמֹות ָבע   י ֲעל  ה ָהָעם ו  י ְרא ִמָשם ְקצ   ל ו 
לשלח את    משה מורה תחילת המשימה:    .1יד.

 978( 1-3ה' לה' ) לזבוחכדי עם ישראל 
 
יֹאְמרּו ֶאל   ֲהֹרן ו  ְוא  ר ָבאּו ֹמֶשה  ח  ְרֹעה  ֹכה   ְוא    פ 

ר   ֶאת  ה'ָאמ  ח  ל  ש  ל  ִיְשָרא  י  ִלי    ֱאֹלה  ְוָיֹחגּו  ִּמי  ע 
ִּמְדָבר   ְרֹעהב  פ  יֹאֶמר  ְבֹקלֹו    ה'ִמי    ו  ע  ֶאְשמ  ֲאֶשר 

ֶאת ח  ל  ֶאת- ְלש  ְעִתי  ָיד  לֹא  ל  ֶאת   ה'   ִיְשָרא  ם    ְוג 
ח   ל  ל לֹא ֲאש  יֹאְמרּו    ִיְשָרא  א  ו  רָּ ִרים ִנקְׁ ִעבְׁ ֱאֹלֵהי הָּ

ינּו ִּמְדָבר    ָעל  ְלָכה ָנא ֶדֶרְך ְשֹלֶשת ָיִמים ב  ה נ  חָּ בְׁ ִנזְׁ   וְׁ
ֶדֶבר אֹו ֶבָחֶרב    ֶפן ינּוֱאֹלה   ה'ל   נּו ב   ִיְפָגע 
 

  בלעם מורה לזבוח לה' תחילת המשימה:  .2יד.
 (4-1כ"ג לגרש את ישראל )כדי 

 
יֹאֶמר ִבְלָעם ֶאל ה  ו  חֹׁת ִלי ָבֶזה ִשְבָעה    ָבָלק ְבנ  בְׁ   ִמזְׁ

ש   י ע  ו  יִלים   ְוִשְבָעה א  ָפִרים  ן ִלי ָבֶזה ִשְבָעה  ְוָהכ 
ִיל   ל ָבָלק ּוִבְלָעם ָפר ָוא  י ע  ֲאֶשר ִדֶבר ִבְלָעם ו  ָבָלק כ 

ֵבחַ  ל  ַבִמזְׁ ע  ב  ִהְתי צ  ְלָבָלק  ִבְלָעם  יֹאֶמר  ֹעָלֶתָך    ו 
י   ְלָכה אּול  ֵרה  ְוא  ה  ה'ִיקָּ ר מ  ִני    ִלְקָראִתי ּוְדב  י ְרא 

י ֶלְך ֶשִפי ְדִתי ָלְך ו  ר ְוִהג       ִבְלָעם ֶאל ֱאֹלִהים  ַוִּיקָּ

 

יציאת   ושאר מוטיבים השייכים לסיפור  ולמכת ארֶבה  א'  לעיל, האנלוגיות לשמות  כפי שהודגם 

. אלו  העומדות בפני עצמןספרותיות  , מרימים תרומות  4כ"ג    –   5כ"ב  מצרים, המשולבים אף הם ב 

לתפישתו השגויה של בלק    ,נוגעות לֶהקשר האטוויסטי הכללי של מימוש ברכות אברהם )שמות א'(

 
של שעבוד ויציאת מצרים הוא עב"ד דווקא, כנראה כדי  השורש הרגיל לציון זביחה והקרבה לאל בנראטיבים    978

(. אולי מסיבה זו לא ערך מחבר פרשת בלעם  63להנגיד את עבודת האל למצב העבדות לפרעה )מיירס, פירוש, 
היעד שלו בשמות ובטקסט  -הקבלות ברורות יותר בין שתי התכליות המנוגדות עד מאוד של אזכורי הפולחן בקטעי

ת הקרבנות בפרשת בלעם באמצעות עב"ד לא היו הולמים סמנטית, שכן מילה זו תואמת  החדש; תיאורי הקרב
 יותר פולחן נתבע או קבוע דוגמת חג.    
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לתצורה  לעומת זאת,  .  )מכת ארֶבה(  ולנקודות נוספות בעיצוב והערכת הדמויות  בעניין ריבוי ישראל

שליחות  היעד הוא  - נושא קטעמעמד עצמאי ונפרד.    3ה'    –  11הנסובה על שמות ג'  רחבה  האנלוגית  ה

לבלעם. בין משה  לעורר השוואה  מכּוֶוֶנת ספציפית  ונראה שהאנלוגיה  בין קטעים    משה,  קשירה 

.  1מקבילים באמצעות מרקם מילים דומה איננה אסטרטגיה ניכרת, למעט בין קטעי הפתיחה א. 

.,  2.ויד.  1.יד  הסיום  קטעי בין  קצת  ;  , המזמינים את הקורא מלכתחילה לערוך את ההשוואה.2וא.

,  בין הקטעים החורגים מדפוס ההקבלה לפי סדר; וקצת  העלילות  בשתי  לגמרי   חדש  שלב   הפותחים

יים  תמטלשוניים וליצור ֶארמזים    חירות את ה משאר בחינות נטל לעצמו המחבר  .  זקטע ד וקטע  

       התחשב יותר מדי בסדר ההופעה.כפי צרכו, מבלי ל נקודתיים 

נקרא בידי  משה  בעוד ש  . יעקרונבאופן   בלעםעם מי מזוהה    ת מרמז  ג-א המשנה - ההקבלה בין קטעי

לגרש את ישראל    ,יו עצמומלך זר אלנקרא בידי  בלעם    ,את ישראל לטובתם  שלחל  כדי   ה' אל מלך זר 

מזוהה עם מטרתה   הגם שהוא,  בעד ישראל  אינו רוצה לצאת לשליחות  משה  979. .(2. וא.1)א.  לרעתם

.  .(2. וג.1., ג.2. וב. 1)ב.  לצאת לשליחות נגד ישראל להוטבלעם    , ולעומת זאת(12-11)השוו שמות ב'  

.  1)בקטעים יד.  לאחר מעשה האתון  ,של שליחות  בשלב שנינמשכת  השניים    בין  הכלליתהנגדה  ה

מלך הזר לזבוח  ל  מורהמלך הזר לשלח את העם כדי לזבוח לה'; בלעם  מורה למשה  כאן    (..2ויד.

ִּמְדָבר " . במעשה יציאת מצרים, הצגת תכלית השילוח בתור (גרש את העםלכדי )לה'  ]...[  ְוָיֹחגּו ִלי ב 

ְלָכה ָנא   ינּו   ה'ְוִנְזְבָחה ל    ]...[נ  ת  בלעם, עבודמעמידה את עבודת ה' כתכלית; אצל  (  3-1)שמות ה'    "ֱאֹלה 

   980., הסותרת את רצון ה'דומה מהווה אמצעי להשגת תכלית ה'

. מהן הנעזרות בתצורה  ים ותכונותיהםשליחבין תפקודם של שני הנעשות  הנגדות ספציפיות    מהכ

לשונות  שילוב    נקודה אחת היאהאנלוגית של סדר ההופעה, מהן מבוססות על ֶארמזים עצמאיים.  

משה מצויד    981. במיוחד במעשה האתון  –  במדבר כ"ב, וכן באצל משה  ות ונשנ  ות חוזרהונט"ה    נכ"ה 

, ובאמצעות הכאה בו והטייתו מחולל  (20,  17;  4-2כבעל חשיבות מנטית )שמות ד'    המאופיין  הבמטֶ 

 
 . 1; י"א  1ר' שמות ו'   979
בהסתכלות רחבה על הפרשה, נראה שההגעה אל בלק היא עניין משני; כפי שמשה )וה' שולחו( מנסים לשכנע    980

)ובלק שולחו(   נוספת. ברובד הבסיסי  מנסים לשכנע את ה'את פרעה, בלעם  . למעשה, נדרשת כאן הבחנה 
ביותר, בלעם הוא שליח מבלק אל ה' כדי לקלל את ישראל ולגרשם. ואולם הקישור האינטרטקסטואלי נוצר מתוך  

ך  הדגשת הטקסט כי למעשה בלעם נשלח מה' אל בלק. תחילתה של שליחות זו בהיתר המשונה " רֹא לְׁ ִאם ִלקְׁ
(, הנראית חריגה בטקסט. הוודאות בדבר קיומה עולה מן השימוש בביטוי  20ֵלְך ִאָתם" )כ"ב  קּום    ּו ָהֲאָנִשים ָבא

ביטוי נדיר זה משמש באופן עקבי גם בשליחות משה מה' אל פרעה. גם בעקידת יצחק,    –'וישם דבר בפיו' ודומיו  
 יוזם המסע להר המוריה הוא ה'. 

רא. מהימנותו של קו דמיון זה נובע מתפקודן של מילות שני השורשים גם יחד  שני השורשים נפוצים במק  981

כ"א הן בסיפור שעבוד ויציאת מצרים  -בסמיכות בטקסטים. זהו עניין נדיר ביותר. בליטותו הן בעימותי במדבר כ'
ם דים כדי  מצריכה לבחון שמא כּוָון כנגד אחד מקטעי היעד בלבד. בפועל, דומה ששני הקטעים גם יחד מבוססי

יעד, ולכן אפשר אולי להציע בזהירות כי בחירת המילים המנחות הללו בטקסט החדש נעשתה  -להיחשב קטעי
 . 57כבר וורד, הגדרה, הכאה הבחין הבהדגשת עניין  .החשבת הזיקה שתיווצר אל שניהםמתוך 



264 

ט'    מכות מצרים  –  יםאלוהי  גילויים י'  22-23)שמות  י'  12-13;  ב  982;(21-22;  מצויד  ,  מקלבלעם 

כ"ב    –)נט"ה    המלאך  הופעתפתיחת פי האתון ו   –גילוי אלוהי    הוא גורם  וטההאתון הנתו את  וובהכ

הסתמי  כי הכינוי    צודק אמברי  983. (32,  28,  27,  25,  23כ"ב    – פעמיים; נכ"ה    33,  26פעמיים,    23

השימוש שעושה הקוסם הנודע במטהו, בהנגדה לנסים שמחולל  ועליבות  'מקל' מדגיש את גסות  

שייכות גם הדרכים המנוגדות של גרימת הנס: משה מחולל את הנסים במודע,    כךל  984במטהו. משה  

   .כשלוח ה'. בלעם גורם בסרבנותו ואטימותו נס, שכל תכליתו להוכיחו על דרכו הרעה

  ובהיבט של יחס   שליחאיפיון ה  –מגמה עקבית אחת  ב  ת בטאתמ  ההופכית בין בלעם למשהזיקה  ה

מדרבנות אותו    להצליח במשימהואמונתו ביכולתו    בלעם  . רדיפת הכבוד שלהאישיות  ליכולותיו

" המהסס ותופש עצמו  ִמֹכל ָהָאָדם  ָעָנו ְמֹאד"מוצבות כאן אל מול משה האלו    985לנסות שוב ושוב.

 .   12ד'   – 10במיוחד בדיאלוג בשמות ג' בסיפור השעבוד משה מבוטאת  ענוות 986כבלתי ראוי. 

 הנקודות המכוננות את עיקר ההנגדה הן אלו: 

דיבורו שלו מהווה מניעה. ה' משיב לו כי    – משה מסרב לשליחות כי לתפישתו אינו יכול לצאת  (  1

יֹאֶמר  " ָליו ִמי ָשם ֶפה ָלָאָדם  ה'ו  היינו, השליטה בדיבור ביד ה';    – (  11  'ד  ות)שמ  "ה' ֲהלֹא ָאֹנִכי  ]...[    א 

דבר ה' מהווה מניעה. כשהוא הולך אף על פי    – בלעם מסרב לשליחות כי לתפישתו אינו יכול לצאת  

ח  "ממחיש ה' את שליטתו המוחלטת בדיבור:    –כנראה במגמה לקלל    –כן   ִיְפת    " ִפי ָהָאתֹון  ֶאת  ה' ו 

במקרא תשעה    : נדירה  זולשון    הנביא.   שֹׁם דבר בפידגש כי ה'  ובשני הסיפורים מ  987. (28ב  "כ  דבר)במ

 988.(16,  12,  5ג  "; כ38ב  "כ  דבר ; במ11  וווהש  –   15  'ד  ות , חמישה מהם בבלעם ובמשה )שממופעים

 
(, או  12-13,  1-2; ח'  19מעשית אפשר להביא כאן בחשבון גם מכות שמחולל בדומה אהרן דווקא )שמות ז'    982

  (. הואיל וההקבלה היא במילה מנחה שכוחּה 27-26,  21,  17פעולות דומות של משה בקריעת ים סוף )שמות י"ד  
יעד, נקיטת המילה בטקסט  ה-בריבוייה דווקא, ולא במשמעות הסמנטית המיוחדת שלה בטקסט החדש ובטקסט

ותג בטקסט אות  כל  של  זיכרון  על  נסמכת  אינה  מופעי הפועל  -החדש  מניחה שריבוי  היא  אצל הקורא.  היעד 
היעד.  -היעד יוליד זיהוי של הפועל עם הסיטואציה האופיינית והעיקרית אשר בה משמש הפועל בטקסט-בטקסט

אך לא זהות בטקסט היעד, מחזקות את היכולת  בות  קרומשום כך, אפילו מופעי הפועל בסיטואציות אחרות,  
 לעורר את הקישור האינטרטקסטואלי הרצוי.   

ייתכן שעיצוב דמות בלעם באמצעות האנלוגיה למשה נועדה, מבחינה זו, להדגיש שאומנות הכישוף הגלומה   983

הרשאתו אין אביזר זה בידם  , ובלעדי  בשימושי המטה של מנטיקנים זרים חבה את כוחה לאלוהי ישראל דווקא
 . 895, בהערה 8.2.4סעיף  –יעקב והשוו עניין מקל  (.  61-60)השוו מיירס, פירוש,  אלא פיסת עץ

 .  10ה"ש  36וכן סברן, דיבור חייתי,   191אמברי, סיכון משה,   984
א,  )קיל    985 בעניין50בראשית  קובע  וסג 15-16-ו  3-4כ"ד    (  אביו  ושם  יש התפארות בשמו  "במשליו    ולותיו": 

(. במבט ראשון נראים הדברים חשודים, וכן  350)הקדימו שטוידל, שדעתו מובאת אצל הנגסטנברג, היסטוריה,  
אך הבדיקה    –  בלק התנחומא    ווהש   –  " ֵאָלי   ָשַלח  מֹוָאב  ֶמֶלְך  ִצֹפר  ֶבן  ָבָלק" שנות ברוח זו על  מסופקת גם הפר

 . לעיל מספקת תמיכה מסוימת בעמדה זו.   6.8בסעיף 
שייכות לאותו    11-18ובשמות ד'    3יצוין כי גם לפי פירושים בקורתיים מקובלים, דמות משה הענו בבמדבר י"ב    986

ומכל מקום אין סיבה לטעון שהערכת דמותו של משה    –   261;  123-122ראו למשל פרידמן, מקורות,    –(  Eמקור )

 דלת באורח רדיקלי, מן הבחינה הזו לפחות, בין הטקסטים.  נב
של  "להודיעו שהפה והלשון ברשותו. שאם בקש לקלל, פיו ברשותו". על כוונת בלעם    בתנחומא בלק ט:כך   987

 הוא עצמו הראיה העיקרית לגישה זו.   28לקלל כמעט אין עוררין. במדבר כ"ב   מעשה האתון
אולי נועדו להעצמה רטורית בלבד, אך ניתן להבינן גם כגערה    11" בשמות ד'  אֹו ִעֵּור   אֹו ֵחֵרש אֹו ִפֵקחַ המילים " 

 האות הנסי המלמד על כוח האל.  –מרומזת במשה, שאינו שומע בקול האל ואינו נעתר למראה עיניו  
. אולי זה מקור המדרש: "כיון ששמעו שכוחו של משה לא היה אלא  97פינקלמן, אתון בלעם,  -ראו גם שורר  988

. הקביעה כי כוחו של  (כ, ד  )במדבר רבה  " יעמוד כנגדו בפיו, אמרו נשלח אל בלעם שגם הוא כוחו בפיו, והוא  
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מורה כי בלעם תופש את דבר ה' כמכשול בפני הוצאת רצונו  יכולת    ההנגדה בין השניים בהיבט של

משה תופש את נכותו כמכשול בפני הוצאת רצון ה' לפועל. על כך מתוסף ממצאו    בעוד האישי לפועל,  

  ממלאים תפקיד משני דומה. אהרן מדבר במקום משה   – האתון, אהרן    –של אמברי כי מלווי הנביא  

מחדד  ה  ,הבדלעל רקע הדמיון בולט ה.  הבוטח  בלעם  "במקום"ואילו האתון מדברת  חסר הביטחון,  

למשה: בלעם  בין  הניגוד  בהרמוניה  משהו  אהרן  את  פעולה  ואילו  משתפים  היא  אתון ה,  שאף   ,

דיבורו, בהיותה הראשונה שפותחת את    כוחמגחיכה את הנביא הידוע ב  מעוניינת לעזור לבלעם,  

באמצעות    תפקידם הדומה של אהרן והאתון מודגשש  גם, כטענת אמברי,ייתכן  אולי  פיה בצו ה'.  

כדאי לציין במאמר  מכל מקום,    989.אין לצאת ידי ספק  , אך הדמיון הצלילי בין 'אהרן' ו'האתון'

עוד   באופיה,ראיהמוסגר  כללית  לאהרן,  ,  הקישור  מכלול    בזכות  של  להבנה  גם  נופך  המוסיפה 

 .  החומר האנלוגי עד כה

העמים העיקריים שבעל הפרשה קושר בדמותו     – המוטיב המאגד בין יחסי ישראל עם אדום וארם  

  חשיבותה של קרבת הדם הנושנת היו ליעקב "אחים".    האחווה: עשו ולבן הוא    –של בלעם, כזכור  

מעניק פשר גם לחץ    האחווה מוטיב  רלוונטית כזכור, אם כי במידה פחותה, גם למואב. למעשה,  

ָתה ג ם"  32bם הנשלח מבמדבר כ"ב  העלּו ֶהֱחי יִתי  ִכי ע  ְגִתי ְואֹוָתּה  ָהר    12b" לבראשית י"ב  ֹאְתָכה 

יּו" ְיח  ְוֹאָתְך  ֹאִתי  הרעיון שזיהוי יחסי בלעם עם האתון מדומים ליחסי אברם ושרה כדי    . "ְוָהְרגּו 

עֹוְדָך   ֲאֶשרלעורר אסוציאציה מינית אמנם מעוגן גם ב" י מ  ָעל  ְבָת  לכיוון אחרָרכ  ,  ", אך יש מקום 

ָנא ֲאֹחִתי    ִאְמִרי( "13. ההמשך בבראשית י"ב הוא )ההולם יותר את המגמות שהובחנו בכתוב עד כה

אפשר כי מרומז כאן דווקא קשר האחווה בין ישראל לאחיו הרחוקים, היועצים עליו רעה,  ", וָאְת 

באחותו )"-וזאת למול הרעּות בין אברם ואשתו ן ִייט  ע  ְך  ְלמ  ְפִשי ִבְגָלל  ְך ְוָחְיָתה נ  ֲעבּור  ְבָרם ]...[    ִלי ב  ּוְלא 

ֲעבּוָרּה יִטיב ב  דמיון אהרן והאתון: גם בהקשר זה אחיו  "(. רעיון זה מחזק גם את דברי אמברי על  ה 

ה"  14של מושא האנלוגיה )משה( מתפקד עמו בהרמוניה והשלמה )ראו במיוחד שמות ד'   הּוא    ִהנ 

ְבִלבֹו ח  ְוָשמ  ְוָרֲאָך  ִלְקָראֶתָך  א  האחים  ֹיצ  בין  והמאבק  הקנאה  יחסי  כנגד  כמדומה  המכוון   ,"

 המתחרים על הבכורה לאורך ספר בראשית(.    

 
( נהפך ברצון  10' )שמות ד'  שמצבו של משה כאדם 'כבד פה וכבד לשוןמשה בפיו ממחישה את תפישת הדרשן  

 ונביא לישראל. ה' משנעשה מנהיג  
. אין לשלול לחלוטין את הרעיון שהקבלה צלילית זו היוותה שיקול בעיצוב; כבר  188-189אמברי, סיכון משה,    989

(. מכל מקום, הרעיון  305-273דוָבר לעיל ברגישותו המופלגת של המחבר למשחקי מצלול )ראו מויר, מחקר,  
 עט יומרני.   נראה מ
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2  )( )  ("ויחר אף"ה' כועס    בלעם   יציאת( על  "ויחר אף" על סירוב משה לצאת לשליחות; ה' כועס 

משה    –בשני המקרים הכעס מתעורר לאחר גילוי טהור של רצון נטול נימוק הגיוני    990. לשליחות

ח"מנסה להשתמט מן השליחות בכמה טענות, ולבסוף אומר   בלעם, לאחר סירוב    ."ִתְשָלח  ָנא ְבי ד  ְשל 

ה "מפורש של ה' להתיר לו ללכת, מבקש ממכובדי בלק להמתין לילה נוסף   ְדָעה מ  ף    ְוא  ר  ד    ה'ֹיס  ב 

לצאת לשליחות לא נובע מחוסר הזדהות עם תכליתה, אלא מהרגשתו    ן משהמיאו נראה ש  ."ִעִּמי

אומר.  אכן  שהוא  כפי  לפועל,  להוציאה  יכול  לצאת    991שאיננו  בלעם  של  התאוותו  זאת,  לעומת 

 . בשליחות בלק איננה מובנת אלא אם לדעתו יוכל להוציאה לפועל

ועקב    –   ברייה קרובה ונאמנה לו  – בלעם מכריז כי היה מוכן לפגוע בחרב באתון  במעשה האתון  (  3

בברייה  לפגוע בכלי שיסוף  משה נמנע מ(  26-24במעשה חתן הדמים )ד'  כך הוא עצמו מאוים בפגיעה;  

י של  תמטהדמיון ה  992. (, ועקב כך הוא עצמו מאוים בפגיעהאותו  לשלא מ  ,קרובה ויקרה לו )בנו

  כאחד   משהושל קרוב משותף כזכור גם לעקידת יצחק. בהקבלה הנוכחית, בלעם    שיסופוהימנעות מ

אינם מצטיירים באור חיובי. אך בעוד שבלעם מונע מאכזריות ואטימות, למשה קשה לייחס מניע  

 993. הימנעותו מן המילה עולה בקנה אחד עם לבטיו הכלליים בעניין השליחותשאפל, ונראה 

מפֶנה מעניין בהבנת תוכנם   יםיוצרמיון הי הנקודה האחרונה מושכת את תשומת הלב לכמה קווי ד 

ויציאת מצרים. לשעבוד  של מערכי ההשוואה  פעולתם  כהנגדה    ודרך  כה הסתמנה האנלוגיה  עד 

  . ואכן, ההנגדה מתרככת  ,מעשה האתוןעל    נסובהה  ,ההאמורבהקבלה  ;  בין משה לבלעםפשוטה  

 : הנגדה למשהמדפוס ה לגמריחורגות הקבלות ה גם צצות במעשה האתון  ,במפתיע

כים ונלחצים עוד ועוד; תגובתם היא שאלה  (  1 ישראל הם משרתיו הנאמנים של מלך מצרים, המֻּ

ֲעָבֶדיָך"לסיבת הדבר:   ֲעֶשה ֹכה ל  ִכים]...[    ָלָּמה ת  ה ֲעָבֶדיָך מֻּ (; לאחר מכן ה'  16-15)שמות ה'    "ְוִהנ 

וע  עוד  ונלחצת  כה  המֻּ בלעם,  של  הנאמנה  היא משרתתו  לעזרתם. האתון  היא  נחלץ  תגובתה  וד; 

ִני  ֶמה"שאלה לסיבת הדבר:   ; לאחר מכן מלאך ה' נחלץ לעזרתה. כנגד  ( 28" )כ"ב  ָעִשיִתי ְלָך ִכי ִהִכית 

ֶכה, ולבסוף מתגלה   ְבָמקֹום ָצר  "הוספת המכות, מוסיף מלאך ה' להתייצב אל מול בעל הכוח המ 

ין  .(29; 22)שמות י"ד  כבחרבה בים סוף –( 26" )כ"ב ֶדֶרְך ִלְנטֹות ָיִמין ּוְשמֹאול ֲאֶשר א 

 
לדברי אמברי, אלו הם שני המופעים היחידים במקרא שבהם "קשה לקבוע את הסיבה לחרון אפו של האל".   990

 משה מגלה סרבנות מתמדת לנוכח הדרישה לצאת לשליחות.  –של האל מובן אולם בשמות כעסו 
זו גם מתוך    991 כלפי סבל אחיו רגש האכפתיות של מש  תיאורלפחות בנוסח הסופי אפשר להעלות טענה    ה 

, בעוד שעיקר הדיאלוג בין ה' למשה  J-. יש לתת את הדעת על כך שקטע זה מיוחס ברגיל ל12-11בשמות ב'  

 .  124-120. ראו למשל פרידמן, מקורות, E-ד' מיוחס ל-בשמות ג'
 על עיצובה הרב משמעי של פרשת חתן דמים ראו בעמודים הבאים.    992
  (. 92פרדס, ציפורה,  למשל לֻמלת )תפקידו הסביל יחסית של משה בפרשת חתן דמים   כבר עמדו אחדים על 993

היא הדמות הפעילה המצילה את המצב. הדבר מעלה נימה    –ציפורה    –סבילות זו מודגשת בכך שדווקא אשה  
ים,  של ביקורת כלפי משה, ועולה בקנה אחד עם ההקשר הטקסטואלי הכללי של הפרשה. והשוו קירובה, גלוי עינ

 . 95- ו 93, 89
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ִכי  "בפסוק  (  2 ָלָאתֹון  ִבְלָעם  יֹאֶמר  תְׁ ו  ַעַללְׁ ְגִתיְך   ִהתְׁ ֲהר  ָתה  ע  ִכי  ְבָיִדי  ֶחֶרב  ֶיש  אחד  (  29  ב")כ  "ִבי לּו 

י ִבְנָך ּוֶבן ִבְנָך  " :  20ב  "שמות יב  ן כו  ,במקרא  על"ל בבניין התפעל   משמונה מופעי  ר ְבׇאְזנ  פ  ן ְתס  ע  ּוְלמ 

ת ֲאֶשר   ִתיא  ַעַללְׁ ְעֶתם ִכי ֲאִני    ִהתְׁ ְמִתי ָבם ִויד  י ֲאֶשר ש  ִים ְוֶאת ֹאֹתת  ליטּות הפסוק  על בְ   994". ה' ְבִמְצר 

ִים  "   6שמ"א ו'  הֶארמז המובהק במשמות במסורת יעיד   ֲאֶשר ִכְבדּו ִמְצר  ְבֶכם כ  ְבדּו ֶאת ְלב  ְוָלָּמה ְתכ 

ֲאֶשר   ְרֹעה ֶאת ִלָבם ֲהלֹוא כ  ַעֵלל  ּופ  כּו ִהתְׁ י ל  ְלחּום ו  ְיש  נערכת השוואה בין התעללות    ותבפשט  ."ָבֶהם ו 

ְעֶתםכיוון שתכלית התעללות ה' היא "האתון בבלעם לבין התעללות ה' במצרים.   ֲאִני    ִויד  "  ה' ִכי 

ָתה ִנָצב ִלְקָראִתי ואילו בלעם מתוודה " ְעִתי ִכי א  כאן סוכן  היא  האתון  ש  נראה",  ָחָטאִתי ִכי לֹא ָיד 

 995.כפי שכבר הוצע בהקשר של תפקידיה באנלוגיות אחרות  –  של האל, המשתתף בהענשת הרשע

מזהה  "התעללותה" בו    –  29בכ"ב  על דרך זו מתבהר גם הצורך הספרותי בטענתו המשונה של בלעם  

 . התעללותו הניכרת בהעל  ולגמּו כ  משיבה לו קצתמצרים ו -אותו עם פרעה 

לּו ֶיש  " – 29כ"ב ) כאןרק מופיע במקרא ה ,ג'"הר]...[ 'חרב ביד +  טמון בצירוף נוסףקישור חזק ( 3

יִָּדיֶחֶרב   ָתה    בְׁ ִתיְךִכי ע  ֶהם י ֶרא  ":  21'  ה  ותשמוב  "(ֲהַרגְׁ יֹאְמרּו ֲאל  יֶכם ְוִיְשֹפט  ה'ו  ְשֶתם   ֲעל  ֲאֶשר ִהְבא 

י ֲעָבָדיו ָלֶתת   ינ  ְרֹעה ּוְבע  י פ  ינ  נּו ְבע  יח  ֵגנּוֶאת ר  ׇהרְׁ ם לְׁ יָּדָּ בשני המקרים הפעולה המדוברת    996."ֶחֶרב בְׁ

ת כאן, בהתאמה, הן פרעה ועבדיו ובלעם )ההורגים הפוטנציאליים(  היפותטית. הדמויות המושוֹו 

( זה, טוענת  -. שוררפוטנציאליים(הקרבנות  הוישראל והאתון  כי  בצדק  פינקלמן, שזיהתה תוואי 

מכוונת   שהיא  מסתבר  לבסוף  אך  בהם,  תפגע  שהחרב  חוששים  הקרבנות  המקרים  בשני 

 מעין זה כבר הובחן לעיל ביחס לזיקות הרעיוניות לברכת החרב בהקשר של אדום.  997. לאויביהם

הודאות  פעמיים ב  םמה  –  מופעים במקרא  שמונה עשר באשמה  מפורשת    הודאהכתיבה 'ָחָטאתי'  ל(  4

ָתה ִאם  "(. דברי בלעם 17 '; י27 'ט ותפרעה )שמ ָדֶרְך ְוע  ָתה ִנָצב ִלְקָראִתי ב  ְעִתי ִכי א  ָחָטאִתי ִכי לֹא ָיד 

יֶניָך ָאשּוָבה ִלי ע ְבע  דו משמעיים: האם 'לא ידעתי' הוא סיבה לחטא, או החטא עצמו?  (  34)כ"ב    " ר 

להראות שאין ביכולתו לעמוד כנגד    – אצל פרעה, אי ידיעת ה' היא הבעיה שכנגדה באות המכות  

ע ִכי ָאְבָדה ִמְצָרִים"הכוח האלוהי:   ד  מסתבר כי גם כאן החטא הוא אי הידיעה:    (.7" )י'  ֲהֶטֶרם ת 

 
 .  182; הפנר, לעג, 282השוו פרידמן, מקורות,  994
( מטרת ההקבלה לקשר בין הגחכת בלעם בידי האל להגחכת פרעה בידי האל, והוא  182לדעת הפנר )לעג,   995

מוצא כאן גם ביקורת עקיפה על משה. זיהוי האתון כאמצעי בידי האל אכן משכנע, אבל לשון התעללות נסובה  
א על הגחכה סתם. לעומת  (, ול19; ירמיהו ל"ח  4; שמ"א ל"א  25במקרא על פגיעות קשות )השוו שופטים י"ט  

( רואה כאן רמיזה שבדומה לפרעה, שמטרת ההתנגדות האלוהית אליו  99פינקלמן )אתון בלעם,  -זאת, שורר
היא "דעת ה'" וממילא יסכים לשחרור העם אם יגיע אליה, גם בלעם אינו מבין את התכלית האמיתית מאחורי  

 ים, ובהמשך יורחבו מכיוון אחר.       התנגדות האל ותופש אותה מצדה הטכני גרידא. דבריה נא 
 . 282השוו פרידמן, מקורות,  996
בלעם,  - שורר  997 אתון  מסוייגת,    להוסיף  אפשר.  97-98פינקלמן,  אֹו  כהשערה  ַבֶדֶבר  ָגֵענּו  ִיפְׁ ש"ֶפן  שהעובדה 

לה להתייחס  ( אינו נסוב על החרב בלבד אינה בהכרח מחלישה טענה זו. בטקסט העיצורי יכו3ֶבָחֶרב" )שמות ה'  
. הבחנה מעין זו אינה מעבר לכוחותיו של יוצר הפרשה כפי הנראה עד כה. אם אכן כך,  התיבה "דבר" גם לדיבור

יעד, במגמה זו, לבמדבר כ"ב. הוא כולל כביכול, במרומז,  - נראה עיצוב העלילה בשמות ה' מתאים להפליא כקטע
לה לזיקות הרעיוניות לאדום ולברכת החרב הנכזבת  גם את כוח הדיבור וגם את כוח החרב, תכנית שלמה המקבי 

 .  לעיל( 242-ו  224-223עמ'  של עשו )
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כי   להבין  בלעם  על  היה  ועבים,  ההולכים  הרמזים  ִלְקָראִתי"מתוך  ִנָצב  ָתה  רוצה    –  " א  אינו  ה' 

נפשו של בלעם המודה    998. לךשי   הלך  ואולם עיקר חשיבותּה של ההקבלה הזו בתרומתה להבנת 

מעין זה  האיום המוחשי שלפניו.  עְךשיְד בחטאו: כפרעה בשעתו, גם בלעם עתיד לשוב לסורו תכף מ

      999יוצע רובד חשוב נוסף.להלן  276-278עמ' פינקלמן; ב- כתבה לאחרונה שורר

אף הוא בכ"ב  המופיע  ,ת)+צורן חבור('לקרא צ"בנהצירוף ' דברים אלו מקבלים אישוש חשוב מ ( 5

ִיְפְגעּו ֶאת"  20במקרא, בשמות ה'  שני מופעים  עוד  ולו    34 ֲהֹרן    ֹמֶשה ְוֶאת  ו  םא  אתָּ רָּ ִבים ִלקְׁ אָתם   ִנצָּ ְבצ 

ְרֹעה פ  ת  א  ז'  מ  ֶאל"  15" ובשמות  ְך  ְיָמה    ל  ּמ  א ה  ֹיצ  ה  ִהנ  ֹבֶקר  ב  ְרֹעה  אתֹופ  רָּ ִלקְׁ תָּ  ִנַצבְׁ ל  וְׁ ְיֹאר    ע  ה  ת  ְשפ 

ֲאֶשר ֶטה  ּמ  ְבָיֶדָך  ְוה  ח  ִתק  ְלָנָחש  ְך  המשמשת הפס   ."ֶנְהפ  טקסטואלית  בסביבה  מופיע  הראשון  וק 

אך קשה לראות מה עשוי להיות פשר  לעיל,    3- ו  2בבירור את בעל האנלוגיה, כפי שעולה מנקודות  

ההקבלה: במה משּול מלאך ה' החוסם את בלעם למשה ואהרן הנצבים לקראת שוטרי בני ישראל?  

מערך המשווה את בלעם העיקש לפרעה:    לעומת זאת, הקבלה מכּוֶונת למופע השני משתלבת היטב ב 

ן  שניהם מהווים מושא תוכחה של שליח ה' הנצב לקראתם.   העובדה שצירוף זה עומד במעמד המכונ 

ה כשרק  מצרים,  מכות  תחילת  ָהָעם"  חלשל  ח  ל  ְלש  ן  א  מ  ְרֹעה  פ  ב  ל  ד  )ז'  ָכב  בהבנה  (14"  תומכת   ,

 . ערב נסיונות הקללה העיד על שינוי דרכיו של בלעםרחוק מל" כאן ָחָטאִתי"  הדיבורש

  . הן כשישית ממופעי השורש במקרא  מצרים  בתיאור מצוקת ישראל בשעבודש  מילות לח"ץחמש  (  6

ם ָרִאיִתי ֶאת  חשיבות מיוחדת נודעת לפסוק " ָלי ְוג  ל ָבָאה א  י ִיְשָרא  ת ְבנ  ֲעק  ה צ  ָתה ִהנ  ֲאֶשר    ַהַלַחץְוע 

ִים   ,  20י"ט  ישעיהו  וב  4  ג מל"ב י"בבסיפור סדום,  לו  ות  נא(. מקבילות  9" )שמות ג'  ֹאָתםֹלֲחִצים  ִמְצר 

במובהק עם מוטיב זה  אף הם  מתכתבים    נוספיםומופעי לח"ץ  דבר המעיד על בליטּותו במסורת,  

  חמש דוגמתה  כ, שבאותו פסוק  הוא ההופעה הכפולה של לח"ץכאן  המיוחד    1000בסיפור השעבוד. 

  אחרת (, ו4מקבילה לפסוק זה )מל"ב י"ג בהיא אחת יש להחשיב שלוש, שכן מהן   –פעמים במקרא 

המופעים הנותרים,  בין  (.  26לדבה"ב י"ח    27)השוו מל"א כ"ב    העתקה בשיכתוב היסטוריוגרפי  היא

ֶרא ָהָאתֹון ֶאת " :  במעשה האתון  אחד מצוי ת  ְך    ו  ְלא  ֵחץ  ה' מ  ִקיר    ֶאל  ַוִתלָּ ַחץ  ה    ֶרֶגל ִבְלָעם ֶאל   ֶאתַוִתלְׁ

ֹכָתּה ְלה  ֹיֶסף  ו  ִקיר  של הקרבן    1001(.25ב  ")כ   "ה  מידת הסבילּות  בין  ההבדל המסוים  ניכר  כאן  גם 

 
ַעָתה]...[    ָחָטאִתי(, מפרש את " 181-182מויר )חילופי תפקידים,  998 ֵעיֶניך  ַרע  ִאם  וְׁ " כהודאה אמתית  ִלי   ָאשּוָבה  בְׁ

יהודה   אצל  ומשווה את האקט לקטעים מקבילים, לדעתו,  ועזיבתו,  בניגוד  בחטא  זו קשה שכן  ודוד. השוואה 
ויתר על   כי לא  לנחשים בהמשך מעידה  ופנייתו  אין ברירה מול מלאך ה' החמוש,  לדמויות האחרות, לבלעם 

 התקווה לשכנע את ה' ולקלל את ישראל. 
( נעזר בדבר פרעה זה כראיה שהכאה על חטא לא  105. פריש )חשיבות,  98-99פינקלמן, אתון בלעם,  -שורר 999

 בהכרח על צדקות הדמות. מורה  
  21. בבראשית י"ח  18ובשמ"א י'    9, בשופטים ו'  7, וכן בדברים כ"ו  9וכ"ג    20כך בחוקי הֵגר בשמות כ"ב    1000

ָדה ָּנא  "ניכר מרקם לשוני ותמטי דומה:   ַלי ֵארְׁ ה ַהְכַצֲעָקָתּה ַהָבָאה א  ְרא  ִאם לֹא ֵאָדָעה   ְוא  ". במקרה זה  ָעשּו ָכָלה וְׁ
 היעד.  -קשה להכריע מהו קטע

( לשונות המזכירים מאוד דרך פירוש אפשרית,  26,  24בפסוקים הסמוכים )כ"ב  .  282השוו פרידמן, מקורות,    1001

ֵמָצר בעברית הקדומה:   של  זוגי  כצורת  ַרִים  ִמצְׁ עֹול   'ה  ַאְךַמלְׁ   ַוַיֲעֹמד"באטימולוגיה העממית, של התיבה  ִמשְׁ   בְׁ
ָרִמים ָגֵדר ִמֶזה  ָגֵדר ַהכְׁ ָמקֹום ַוַיֲעֹמד ]...[  ִמֶזה וְׁ טֹות  ֶדֶרְך ֵאין ֲאֶשר ָצר בְׁ מֹאול  ָיִמין  ִלנְׁ  (.22ד "י ות שמ וו)הש " ּושְׁ
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בבמדבר,   ;בשמות, ישראל הם פעמיים מושא הלחץ  .היעד-ל )בלעם( לעומת קטע)האתון( כנגד המעו  

  1002. ספרותיים נוספיםאילוצים  תפקיד האתון כשליחת האל ו פער זה נובע מ האתון נלחצת ולוחצת.  

ֹיֶסף  " המילים   ֹכָתּהו  ה  מחזקותעוד    " ְלה  הן    סבירות את  מכוונת.  למלשאילה  הכאה  קבילות 

הקישור    1003.מכות מצרים שבעקבותיה גם על    מעודדות לחשובהמתמשכת של ישראל ביד המצרים ו

 נתמך במופעי נט"ה, החוזרים שוב ושוב גם בהטיית מטה האלוהים במכות מצרים.

ש פעמים מופיעים  שבמשא ומתן על גורל סדום.    נזכרמוטיב ההוספה, ש  תא  עלההעניין האחרון מ(  8

,  28  ' ; ט25'  ח;  7ה'    שמות, המתעקש לא לשלח את העם )המתעלל  ף במשא ומתן עם פרעה"פעלי יס

(. הסיטואציה של משא ומתן מבטאת במובהק התנגשות של רצונות סותרים, והתמדה  29-28  'י;  34

פרעה מדגיש את התעקשותו, את  אצל  ף  " והמאמץ להשגתו. יס   בדבר מה מעידה על חוזק הרצון

כוח ההתנגדות לציווי לשלח את העם; הוספת משה 'ראות פני' פרעה, וכן מכות מצרים, הם ביטוי  

ב ּוֶבן": פרשת בלעםת גם בבולט להתמדת רצון ה', ה ז  ל ִויכ    נוכח (. 19 ג")כ  "ָאָדם ְוִיְתֶנָחם  לֹא ִאיש א 

ֹכָתּה    ַוּיֶֹׁסף"זה יש לקרוא את   ְךַוּיֹוֶסף  ְלה  ְלא  ין  ה'  מ  י ֲעֹמד ְבָמקֹום ָצר ֲאֶשר א  ֶדֶרְך ִלְנטֹות ָיִמין    ֲעבֹור ו 

 רצונו הנחוש של בלעם להתקדם בדרך עוול פוגש רצון אלוהי נחוש.  1004(. 25-26 ב")כ "ּוְשמֹאול 

ן( "9 ְסכ  ה  ֲעשֹות ְלָך ֹכה  ה  ְנִתי ל  ( מציגה שימוש נדיר בפעלי סכ"ן. לאור רעיון כפיות  30b" )כ"ב  ִהְסכ 

ְרֹעהל"צע זיקה  תוהטובה לישראל והקשרים שהובחנו כבר לשמות א',   י ִמְסְכנֹות ְלפ  ִיֶבן ָער  )שמות    "ו 

   כניגוד להתעללות וההשמדה המצרית. )"לעשות לך"( ( המבטא את תרומת ישראל למצרים 11א' 

המשווים את בלעם לפרעה בשני היבטים:  לשעבוד ויציאת מצרים  מעשה האתון ֶארמזים  בלסיכום,  

התעללות בלעם באתון והתייצבות המלאך לקראתו הן כהתעללות פרעה בישראל והתייצבות ה'  א.  

 (.    5- ו 4כפרעה וממהר לשוב לסורו )סעיפים  עיקש בלעם ב.  (; 9-5,  3-1דו )סעיפים כנג

ברורה.  המתודולוגית  הבעיה   אלו  מהקבלות  העולה  של  העיקרית  ראשונית    20-2כ"ב  בקריאה 

כללית שבה   למצרים אסוציאציה  הרָמזים הרבים  )ניגודית(מעלים  בהקבלה  ניצב    . למשה  בלעם 

הכאת האתון במקל עומדת כאמור כנגד  תוואי זה אינו אובד לחלוטין גם בפסוקי מעשה האתון:  

האל  במטה  הנסית  מצרים.  וההכאה  מכות  את  המחוללת  ייתכןהים,  בו  כיצד  של  -קיום  זמני 

תהיות    אמורה להעלותתופעה שכזו  לפחות תאורטית,    דווקא? לפרעה   מקבילות המשוות את בלעם

 
ראש וראשון לאלו הוא הצורך להחריף את פעולות האתון לצורך בניית הדרגתיות. בד בבד, הפגיעה ברגלו    1002

    .. לעיל(8.2.3איש )ולמאבק יעקב וה.(  8.5)ראו סעיף לכינון האנלוגיות לסיפור גן עדן של הגיבור מסייעת גם  
 . 16, 14; שם ה' 11ראו שמות ב'  1003
ָעה ַמה"  19שבכ"ב    שתובהרנה מיד, נראה מסיבות    1004 ֵאדְׁ " השימוש במילת יס"ף אינו מיועד  ַדֵבר ִעִּמי  ה'ֹיֵסף    וְׁ

להשוות בין בלעם לפרעה; סוג השוואה זה ייחודי למעשה האתון, והחריגה הנוכחית נעוצה בהיות יס"ף מילה  
  הכללית מנחה נפוצה, שכוחה לסייע ביצירת אנלוגיה טמון במיוחד בריבויּה בקטעי המקור והיעד ובמשמעותה  

יותר, והיא מּועדת יותר להסגיר חוסר דיוק הנובע מהיבטים נוספים  בהם. ממילא, שימושה ביד המחבר חופשי  
 של צרכי העיצוב הספרותי.      



270 

פחות מפתיע כשנזכרים בעיצוב היחס הטרנזיטיבי בין    הנראהעניין    1005. למהימנות האנלוגיהבאשר  

בלק   יחסי  של  שיקוף  מהווים  והאתון  בלעם  יחסי  האתון.  ובמעשה  הפותח  בנראטיב  הדמויות 

 1006.כי בלק, בעל הכוח ה'עיוור', מושווה לפרעה  הודגםוכבר    –ובלעם, בהתאמה, בתחילת הסיפור  

  1007גם ההקבלה למשה מתמידה!   –דא עקא    טל בלעם תפקיד זה.נוכי במעשה האתון    פלאלא  אם כן,  

  ( 30-23. )במדבר כ"ב  2עיצוב הקטע ח.מסייע ליישב את הקושי. נראה ש  עיון בטבלת סדר ההופעה

בקטע  מגלה   ופרעה  משה  של  דומים  תפקידים  לחילופי  הקודמים    –  מקבילהרגישות  הפסוקים 

ֹלת  ל עיקר הראיה להשוואה כזו נעוצה במסר    1008.(21-32  'ד  ותשמ  :.1ח.)אפיזודת חתן דמים למֻּ

)שמ  (:  23-22  'ד  ותהרב משמעי שמעביר ה' לפרעה באמצעות משה, הקודם לפרשת חתן הדמים 

ְרָת ֶאל" ר   ְוָאמ  ְרֹעה ֹכה ָאמ  ח ֶאת   ה'פ  ל  ֶליָך ש  ר א  ל ָוֹאמ  ְלחֹו   ְבִני ְבֹכִרי ִיְשָרא  ן ְלש  ְתָמא  ִני ו  ְבד  ה    ְבִני ְוי ע  ִהנ 

ג ֶאת המסר לפרעה רלוונטי גם למשה עצמו. כפי שפרעה מסרב לשלח את בנו    ."ִבְנָך ְבֹכֶרָך  ָאֹנִכי ֹהר 

ישראל, ואמור    –ח את בנו בכורו של ה'  בכרו של ה', וייענש בהריגת בנו בכורו, כך משה סירב לשל

בכורו בהריגת  העקבית  1009. להיענש  'לרגליו',    ,העמימות  'המיתו',  ב'ויפגשהו',  למראה,  המכוונת 

 
  (. 749הערה  לעיל )וכן תרומותיהם של גרוסמן, בידל וברגר הנזכרות    219-252ראו נובל, עשו, תמר ויוסף    1005

מות אחת בנראטיב אלמוני עלול  לדעת נובל, הניסיון להראות כי דמות בנראטיב פלוני מקבילה ליותר מדכזכור,  
גרוסמן טען באורח משכנע כי ישנם מקרים היוצאים מכלל  .  להוביל לטיעונים אבסורדיים, ויש לדחותו על הסף

מוטיב ההיפוך,   בעיקר להדגשת  דינמיות  אנלוגיות  לקוחה מספר אסתר, שם משמשות  העיקרית  דוגמתו  זה. 
בסיפור דינמיות,    השליט  חריגה  מוצע  כאן  .  (414-394)אנלוגיות  חרף  באנלוגיה  הכרה  המצדיק  נוסף  מקרה 

 שקפת אנלוגיה ברורה מקבילה בין דמויות בטקסט שאליו מתייחס הכתוב.    כשהיא מ  תיתכן   זו מקריטריון העקביות:  
מויר, חילופי תפקידים,     1006 עולם,    ,168-171ראו  ומילגרום,  )בתוך אבישור  גריי,  140-141גרסיאל  והשוו   ,)

 . 103; זקוביץ', שלושה וארבעה, 332, 316פירוש,  
( סבור שההקבלה לפרעה ולמשה גם יחד משקפת בקורת על משה בנראטיבים של  182-185הפנר )לעג,    1007

תחילת ספר שמות. דברים אלו נראים נכונים במידה מסוימת בתיאור מינוי משה, אך אי אפשר להחיל אותם על  
ומכל מקום יש פער משמעותי בין ההערכה השלילית הגורפת כלפי פרעה לבין הבקורת  סיפור מכות מצרי ם, 

 המתונה כלפי הססנות משה. גישה זו כשלעצמה אינה מאפשרת אפוא ליישב את הקושי המתודולוגי.    
.  ( 183  , וכן טען הפנר )לעג,הציע זיקה בין מעשה האתון לבין אפיזודת חתן דמים)סיכון משה(  אמברי  כזכור,    1008

, הנראטיב של במדבר כ"ב כולו מובֶנה לפי אותה תבנית עלילתית של שמות ד', העונה לקטגוריה  אמברי   לשיטת
קיימת מוסכמה ספרותית ולפיה במהלך מסע שליחות הגיבור    לדבריו,ספרותית מקראית של 'מסע שליחות'.  
בעניין הדמיון הבסיסי בין  והפנר    ברים אמהצדק ע  (.196)סיכון משה,    צולח בשלב ידוע של מסעו סכנה לחייו

האתון למעשה  דמים  חתן  ]לעג,  פרשת  )הפנר  קלושות  לשוניות  ראיות  חרף  וזאת  הפריט  183,  את  מציין   ]
המשותף רגל, וכן ששני הגיבורים מותקפים "ַבדרך". אולי חשובה יותר הבחנתו התמטית ששניהם ניצלים בידי  

על תרומת העניין לממד של היפוך תפקידי הדמויות בטקסט(.    96-92,  והשוו קירובה, גלוי עינים  – דמות נקבה  
מעבר  העדר ראיה מוצקה לקיום תבנית ספרותית כזו.  מסופק, בלבעיית חתן דמים  של אמברי    מכל מקום, פתרונו

לכך שמלומדים אחרים מסווגים את סיפור חתן הדמים דווקא כשלב בתוך סצנת דפוס אחרת, ידועה יותר ובעלת  
פתרון  (, יש להעיר שבאופן כללי  56-55ראו למשל מיירס, פירוש,    –בים אחרים )"סיפור קריאה לנביא"  מרכי

להיות  בכל מקרה עליו  ו  –  איננו עדיף מבחינה מתודולוגיתהשולל את הצורך להקנות משמעות לפרטי הטקסט  
  . 8.2.3הוצע בסעיף  י שכפ  –הנוסף שמזכיר אמברי הוא מסע יעקב מארם, אשר    " מסע השליחות " מגובה היטב.  

( מציע בדומה כי זוהי "אגדה מסוג האגדות על  94-93)חתן דמים,    . טלמוןפרטיו ועניינו מתבארים באופן אחר  –
האל התוקף עוברי אורח חסרי זיקה חברתית ודתית, המופקרים ללא מגן לפגעי כוחות הטבע וכוחות שמעל  
לטבע ]...[ בדרך כלל מסתיימת האפיזודה בפיוסו של התוקף על ידי הטלת פגם בנתקף או על ידי שפיכה סמלית  

ה דמו,  ערב  של  ישראל  מילת  ואת  בדרך  רחל  מות  את  כדוגמאות  ומוסיף  ממוות"(,  פדיונו  את  לסמן  באה 
כמו כן, קיימים מסעות שליחות )עקידת יצחק,    ההתנחלות בכנען. ברם, בסיפורים אלו אין זכר למתקפה אלוהית.

פרשת חתן דמים    אמברי בין   ציעלדוגמה( שבהם אין הגיבור צולח סכנה. יתרה מזו, עצם ההקבלה המפורטת שמ
: האם סצנת דפוס  קשריהםלֻמֹלת לבין מעשה האתון נראית מנוגדת להסבר טכני של מציאות קטעים אלו בתוך הֶ 

    היא זו, או אנלוגיה מכוונת?
דברים אלו עוקבים אחר דרך פירוש מסוימת אחת של פרשת חתן דמים והפסוקים הקודמים לה, הגם שרבות    1009

למ  )כך  במחקר  הוצעו  שמות,  אחרות  דוזמן,  במדין  152-150של  המילה  מנהג  של  אטיולוגיה  בקטע  רואה   ,
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מצביעה על מגמת הכתוב לשמר אפשרות פירוש זו שלפיה המותקף הוא    26-24  פסוקים'ממנו' ב 

אי הבאתו של הילד בברית מסמלת אף היא    1010. הילד, לצד האפשרות שמשה עצמו הוא המותקף

כנראה מעין שייר של אי רצונו הקודם של משה להתחייב לדבר ה', שכן גם הבאה בברית היא בגדר  

ֶאת" ח  ל  ִני   ש  ְבד  ע  ְוי  יצחק  "ְבִני  בעקידת  להקרבה  ה'  לדרישת  אי  1011(. )בדומה  זה  -על  סמלי  רצון 

מתעורר שוב חרון האף האלוהי. צודק בלאו בציינו כי הדבר מיישב גם את בעיית העדר הביטוי  

ר"המעשי ל ִיח  ף  ו  ח"סירוב  ההבא לאחר    "ה'  א  ְבי ד  ְשל    נאה   הקבלהיוצרים    םדבריה.  "ִתְשָלח  ָנא 

לו מיד לפני צאתו לפרעה,    ניםהנית  יםרמזאת ה "מסע השליחות" של בלעם: כפי שמשה אינו מבין  ל

ף  חרומעורר בכך את חרון האף האלוהי, כך בלעם מתעקש להבין את היתר ההליכה של ה' כפשוטו,  

הסתירה לדברו הקודם, ומעורר את חרון האף האלוהי. כפי שמשה מושווה לפרעה בהקשר של מסע  

ת, אך שומר בה בעת על זהותו, בן דמותו בלעם מושווה אף הוא לפרעה בהקשר של מסע  השליחו

   השליחות, אך שומר בה בעת על ניגודו המקורי למשה.

של דמות    ּההקודם עם שוב  םלמצב  יםבשני המקרים, יחסי ההקבלה בין הדמויות באנלוגיה שב

מעשה האתון כדי להשוות  את    מנצל  המחברש  אפוא,  תפלאהאין ל  המלך אל גיא החיזיון הספרותי.

בהקשרים החורגים מההקבלה הפנימית המצומצמת בין משה לפרעה בשמות  גם  את בלעם לפרעה  

הטקסט היחיד המאפשר זאת בתוך התפאורה  -זהו קטע, כגון בהכאת האתון )ישראל(.  26-18ד'  

שילוב   דמותו הרגיל של פרעה בטקסט.-בלק, בןממנו בלבד נעדר שהרי  –ית שיצר המחבר הספרות 

 
[; פרופ, חתן דמים, סבור שמדובר באגדה על טקס חניכה של  70-35ובישראל ]השוו מורגנשטרן, בעל דמים?,  

דם  -נער הצולח סכנה דמונית במדבר. לדידו הקטע הותאם לסביבתו הטקסטואלית החדשה בהקשר של נקמת
וראשית המאה    19-הרווחת בקרב חוקרי המאה ה  הנטייה[. ראו גם באוקס, מילה.  12המצרי ]שמות ב'  על הריגת  

(. הפירוש  59העשרים הייתה להבין את הקטע כשריד ארכאי המציג את האל כדמון. ראו למשל מייר, בני ישראל,  
שמות ד'    , אתעם פרשת בלהמוצע פה מתחקה ככל האפשר אחר הבנתו המסתברת של בעל האנלוגיה, מחבר  

בלאו מבחין בדמיון בין שליחות בלעם לשליחות משה    . אף 3-1  . לקו פרשני דומה ראו בלאו, חתן דמים,26-19
בהקשר זה: "לאחר שהתנגד משה יתר על המידה לקבלת עול השליחות, מטילו ה' עליו בעל כורחו, אף כי בסופו  

ע מלאך ה' לבלעם שוב, שעליו לעשות את דברי ה', אף  של דבר מוכן הוא לקבלו גם בלאו הכי; בדומה לכך מודי
( כתב כי "התקפת  94. טלמון )חתן דמים,  126-124(. והשוו פולק, התגלות,  3כי על מנת כן יצא מלכתחילה" ) 

האל ]...[ תפקידה במקרה זה להזהיר את משה ולהעמידו על ההכרח למלא אחר מצוות האל למרות הסכנה  
(, הטוען כי גם לאחר שיצא משה מצרימה המשיך  461-459ר רובינסון )ציפורה,  הכרוכה בדבר". מרהיב לשע

כנראה לבטא את התלבטותו והסתייגותו, ומשום כך הבהיר לו האל כי מפניו בלבד עליו לחשוש. ההערה המרגיעה  
ִשים ֶאת   ֵמתּו ָכל"  ַבקְׁ ֶשך   ָהֲאָנִשים ַהמְׁ יו המתמידים של משה,  ( אכן באה כנראה כנגד חששות 19" )שמות ד'  ַנפְׁ

)אותות,   פישביין  טלמון,  לכת.  מרחיקות  ספקולטיביות  מהשלמות  להיזהר  עדיף  רובינסון  229-228אבל   ,)
( וחוקרים נוספים המכירים בזיקה הספרותית בין פסוקי חתן הדמים לסביבתם בנוסח הסופי אינם  450)ציפורה,  

יין הנידון: האנלוגיה המודגמת בין שליחות בלעם לפסוקי  סבורים שהיא מקורית, אולם הדבר אינו משנה הרבה לענ
לא. השוו למשל פרופ, שמות,    ו מקורית א  ותהא זוהסופית,  שליחות משה נסובה על האחרונים כבר בצורתם  

)בהעדר ראיות בטקסט, קשה לקבל    39-38, שמות,  המייחס את העמימות לעורך; קאסוטו  239-233,  196-195
 [ כי "ויבקש המיתו" ו"ויפגשהו" מתארים חולי(.  440-439, 437תן דמים, את דעתו ודעת בנאור ]ח

, ובמיוחד  53-88רינשטיין, עמימות; גרוסמן, גלוי ומוצפן,  ו למשל ג על השימוש המכוון בעמימות במקרא רא  1010

 .   מנוסח בכוונה בצורה עמומה וקשה להבנה  12(, גם תיאור האות בשמות ג' 56. לדעת מיירס )פירוש, 82-77
כאמור, אין זו נקודת דמיון יחידה בין פרשת חתן הדמים לעקידת יצחק. לעניין כוחו האפיטרופאי של הדם    1011

 .  3-2; בלאו, חתן דמים, 26בהקשר זה ראו למשל רשב"ם על ד'  
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כשל בשיקולים  נביא שדגיש את הרעיון שבלעם, בניגוד למשה, איננו סתם סייע להכאלו מ ֶארמזים

  סיפור שליחותו, אלא דומה יותר במנהגו העיקש והזדוני למלך האויב.  ראשיתבזרים 

 וסיפור גן עדןבלעם פרשת  8.5

ובספרות   המקראי  הטקסט  לאורך  ומהדהדים  החוזרים  הנראטיבים  אחד  הוא  עדן  גן  סיפור 

ואולי    מ"זו  35, ל"ו  1-11  א, יחזקאל ל" 3נ"א  ו, ישעיהו י"א  10רמזים בבראשית י"ג  אֶ ההחיצונית.  

משקפים את מקומו הבולט בתודעה    , וכן ספר אדם וחווה,30, ד'  1-35, ספר היובלים ג'  גם באיוב

בהקולקטיבי הקדומה. ת  העברית  כי    1012תרבות  אפוא  ייפלא  בלעםלא  הזרוע פרשת  הקבלות    ה, 

כיל  ת  –רכה וקללה  בובמיוחד אלו הקשורים ב –  היסטוריה העברית-של הקדםלטקסטים מכוננים  

ית בין מעשה  תמטקרבה מבנית, לשונית ו  תיארסברן  ואכן,    קבלות מסקרנות לסיפור גן עדן.הגם  

ניתוח    פיתוי הנחש ג'( לבין מעשה האתון )במדבר כ"ב(. מאמרו כולל  ו)בראשית  מפורט של  נאה 

 : אחדות  תוספותבכמה מעיקרי דבריו, הנה  1013יסודות רבים המשותפים לשני הסיפורים. 

בשני המקרים החיה    1014. בלבדחיה מדברת מופיעה במקרא במעשה פיתוי הנחש ובמעשה האתון  (  1

בשאלה לשכנעפותחת  כשתכליתה  ו,  שיחּה  ,  בני  אצל  ופשוט  טבעי  כעניין  מתקבל  דיבורּה 

נובע במידה כזו או  שהדיבור החייתי    בהירההמחבר טורח לנראה שבשני המקרים    1015האנושיים. 

 
בנספחות. כמה מההקבלות המזוהות בין איוב לסיפור הגן הן ספקולטיביות    37-38ראו עוד קיל, בראשית א,    1012

צריכים להימנות כאן, אך הדבר אינו    4וט"ו    12, י"ג  30, י"א  18קמעא. אפשר כי גם אזכורי עץ חיים במשלי ג'  
ב עץ החיים שימש כמטבע לשון רווח  בטוח. סיפורי גן עדן התהלכו בכל מרחב המזרח הקדום, ונראה כי מוטי

ב' בבראשית  בסיפור  מיידית  תלות  ללא  גם  בראשית,  -שהתקיים  )קאסוטו,  יותר  72-70ג'  ניכרות  הקבלות   .)
המצויים בסיפור המקראי, כביחזקאל ל"א )דוגמא להקבלה    –או נרחבים    –תשקפנה מאפיינים ייחודיים יחסית  

ודעות לסיפור כנעני או פיניקי דווקא, שם אבנים טובות גדלות על  בעייתית תהא למשל, יחזקאל כ"ח, המבטא מ
וראו   דווקא כמועטות    (.51-49קאסוטו, בראשית,  העצים.  ההקבלות המוצעות כאן נתפשות בספרות המחקר 

(, אולם ניתן להתווכח על תוקפּה של  5-4לנפר, זכירת עדן,  -יחסית לאלו הצפויות מסיפור שכזה )השוו תאצ'ר
גם סיפורים כעקדת יצחק אינם זוכים במקרא למידת ההדהוד המצופה בעיניים מודרניות. תופעה זו  הנחה זו.  

 חברתיים, הן במונחים דיאכרוניים )תאריך חיבור מאוחר(.   -ניתנת להסבר הן במונחים תרבותיים
קבילות שמציג  ואילך. נראה שדנטלסקי מפקפק בכמה מהמ  143, דיבור חייתי; השוו גם דנטלסקי, ייצוג,  סברן  1013

סברן כי אינן ממוקמות בתוך מעשה האתון, ולפיכך סותרות הן את התפישה המקובלת בדבר זרותו של הקטע.  
בכמה   זאת,  עם  האינטרפולציה.  טענת  שביסוד  לָטעּות  נוספת  כראיה  כאלו  מקרים  מציג  הנוכחי  המחקר 

(  10ר היא פנייתו לנקיטת "עפר" )כ"ג  מהמקבילות שמציע סברן אכן קשה לאחוז בביטחון. הדוגמא הבולטת ביות
 כאיזכור אפשרי לבריאת האדם מן העפר ולאכילת העפר של הנחש.  

, כאלה הנגלים בנבואה כזכריה א'  7אין מובאים כאן בחשבון תיאורים פואטיים מטאפוריים דוגמת איוב י"ב    1014

)ייצוג,  . לדוגמאות נוספות ראו דנטלס3, או תיאורים מסופקים כגון מל"א ה'  11-8 ( 341, ובמיוחד ה"ש  43קי 
השואבים במיוחד מספרות יוון ורומא. האחרון מסייג, כי "סיפורים מקבילים על    (130-128בלעם,  וקאליש )משלי  

או לשלבים   ביותר,  יוצא מן הכלל לתקופות האפלות  והותר, אך הם משתייכים ללא  די  יש  חיות מדברות אכן 
(. בספרות המזרח הקדום דוגמאות לדיבור בין  128לילות" )משלי בלעם,  הבזויים ביותר של האמונה הטפלה בא 

ובהרחבה נויגל, כשחיות מדברות, המנתח כמה    17ה"ש    38ראו סברן, דיבור חייתי,    –אדם לחיה הן נדירות  
 דוגמאות שומריות ומצריות.  

 . 38, 36סברן, דיבור חייתי,  1015
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  , (1)בראשית ג'    "ֱאֹלִהים   'ֲאֶשר ָעָשה החית השדה "היה ערום מכל  הנחש  .  פעילות אלוהיתאחרת מ

   1016.(28כ"ב  את פי האתון פותח ה' )ו

, השוו  7לפקיחת עיניים, לבושה )בראשית ג'  מוביל  מדיח את בת שיחו בכוונת זדון ושידולו  ( הנחש  2

ו25ב'   לל(  החייםוחוה  אדם    –מוות  בסוף  מעץ  לההאתון    ;מורחקים  שיחּהאת    רחיק מנסה    בן 

ושידולּהָכנהמס   )כ"ב  למוביל    ,  עיניים  )כ"ב  (31גילוי  לבושה   ,31b  ,33)  לול בלעם    –  חייםבסוף 

  1017. ניצל

; מעשה האתון מציל ממלאך  , החוסמים דרךוחרב)כרובים(  מעשה הנחש מוביל להצבת מלאכים    (3

   1018, החוסם את הדרך. עם חרב

תאר  מ  כ"ד-במדבר כ"בגן עדן;    –ממקום של שפע ויציבות  מגורש  אדם  , ההנחש  פיתוי  בעקבות(  4

י"ארץ כנען )  –לגרש את ישראל ממקום מיועד של שפע ויציבות  וןנסי ל אּול  ֶכה אּוכ  ֲאָגְרֶשנּו בֹו נ  .  ("ו 

  מספק סעד חשוב ולבית המקדש בפרט,    ,ארץ המובטחת בכלל הקישור המקראי הידוע בין גן עדן ל

מטאפורית או    –הוא  המקום האידילי שממנו גורש אדם בעבר    אם 1019.לטענה זו  משמעות-ותוספת 

  אטוויסטי יוצרת ממד    אנלוגיהה  ,מקום אידילי שממנו מנסים לסלק את ישראל כעתאותו    –בפועל  

ה "  (6-5כ"ד  . דברים אלו זוכים לעיגון קונקרטי בדברי המשל השלישי )בכתובחדש   ֹאָהֶליָך  ֹטבּו    מ 

 
ן יכולותיו של הנחש נראות טבועות בו מעצמו. זוהי פרשנות  טוען כי בסיפור גן עד  39סברן, דיבור חייתי,    1016

אפשרית, שכן המילה 'מכל' אינה חייבת לכלול מובן פרטיטיבי )שאז הנחש גם הוא נמנה על חיית השדה אשר  
אפשר    כנראה גם רד"ק ואבן עזרא.עשה ה' אלוהים(. שמא הנחש אינו נכלל בקבוצה זו? שותפים לדעת סברן  

ב העמימות  להציע  שלעצם  אפשר  ההבנה,  דרכי  שתי  בין  להכריע  יש  אם  ברם,  פרשנית.  חשיבות  ישנה  דבר 
" נעוץ בשאיפה להכליל את הנחש בתוך קבוצה זו,  ֱאֹלִהים ה'  ִמֹכל ַחַית ַהָשֶדה ֲאֶשר ָעָשה  שהצורך ַבהשוואה " 

סיפור. כך אכן פירשו  דבר העולה בקנה אחד עם המגמה התאולוגית הפולמוסית של ה –תחת שליטתו של האל 

בראשית   בראשית,  ;  24סרנה,  בראשית,  92קאסוטו,  אלטר,  בשבעים    11;  למשל   ὁ δὲ ὄφις ἦν" וכן 
φρονιμώτατος πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς ὧν ἐποίησεν κύριος ὁ θεός"  תרגומים שאר   .

יונתן( משמרים את שתי אפשרויות הפירוש שב וולגטה,  הכנסייה אמברוסיאסטר משקף    )אב  מ " נה)אונקלוס, 
בפירושו על אתר את הדקּות שבשאלה זו, בערבו את שני הפירושים גם יחד: "הנחש היה הערום מבין כל החיות  

החיות?"(. יש השוללים מהנחש כל ממד סמלי, וממילא אינם  מ]...[ האם יהיה זה מדהים, שהשטן היה ערום  
 (. 24בראשית,  מתחבטים בשאלה זו )ראו למשל וסטרמן, 

מהסיפור עצמו לא לגמרי ברור אם אדם וחוה נבראו בני אלמוות או בני תמותה, והמפרשים חלוקים בכך.    1017

ך ֶאלההקבלה עצמה אינה תלויה בהכרעה בין השיטות, שכן גם אם "  " הוא בבחינת גזירה או  ָהֲאָדָמה  ַעד שּובְׁ
פולמוסית  - במציאות. מפאת מגמתו התאולוגית  קללה שנתחדשה, ההרחקה מעץ החיים היא הנותנת לה חלות

 , שם הגיבור אינו בן אלמוות(.  11של הקטע, קשה להקיש על פרטים כאלו ממקבילות זרות )כעלילות גילגמש, לוח  
. העובדה שבמעשה האתון משמש מלאך ולא "כרוב" צפויה ומבוארת. מלאך זה ממלא 40סברן, דיבור חייתי,    1018

לצפות   ואין  בלעם,  פרשת  משוחח  שעמם  האחרים  מהטקסטים  בכמה  מקבילים  מלאכים  של  תפקידם  את 
 מהמחבר להכפיף צרכים ספרותיים אלו לטובת הידוק האנלוגיה הנדונה הנוכחית.  

; ונהאם, סמליות  102-120ראו במיוחד קיל, בראשית א,    . לעניין בית המקדש 41-42, דיבור חייתי,  ראו סברן  1019

- ובהרחבה הדיסרטציה המקיפה של פניואלה 158-127לנפר, זכירת עדן, -מקדש?; תאצ'ר –מקדש; בלוק, עדן 
המשקה ונהרות גן    ( מוצא קשר בין תיאורי האד77)וראו גם    75ינדה, מקדש בבראשית. קאסוטו, בראשית,  פ

ואילך( ל"הנהר האלהי העתיד להביא ברכה בימות המשיח" שמוצאו יהא במקום המקדש, וסומך    10עדן )ב'  
. לעניין גן עדן והארץ המובטחת ראו אוטוסון, עדן  8; זכריה י"ד,  12-1ואילך, יחזקאל מ"ז    18דבריו ביואל ד'  

( מסביר את קישור גן עדן ל"הר אלהים" ביחזקאל  49-48קאסוטו )בראשית,    בראשית רבה יט, ט.והארץ והשוו  
בהתכתבות עם שירי העלילה מהמזרח הקדמון שבהם "גן אלהי נטוע על הר מקודש, מושב האלים,    27-ו  24כ"ח  

, באנלוגיה ידועה לגן עדן והמבול.  9בירכתי צפון" אך פרט זה מופיע גם בהתייחסות לאזור ירושלים בישעיהו י"א  
 עדן הנדרש.    -המסביר את בניית הים והמכונות במקדש שלמה כתחליף לנהר  152-151ויץ, מקדש,  השוו גם הורו
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ע  ֲאָהִלים ָנט  י ָנָהר כ  ֹנת ֲעל  ל ִכְנָחִלים ִנָטיּו ְכג  י  ה' י ֲעֹקב ִמְשְכֹנֶתיָך ִיְשָרא  ֲאָרִזים ֲעל  דימויים של    ."ָמִים  כ 

י ָנָהרשפע מעולם הצומח רווחים במקרא בהקשרים של ברכה ושגשוג, אבל הצירופים " ֹנת ֲעל    ", ְכג 

ִליכ  ובמיוחד " ַטע    םֲאהָּ ן   ֱאֹלִהים  ה'ַוִּיַטע  : "8)ב'    " שולחים חץ מובהק לסיפור גן עדןה'נָּ ֶדן   ג   ;("ְבע 

לאוא משכ  ולי  כאן  נזכרו  מקדשית  נותבמקרה  קונוטציה  בעלות  מילים   1020. אפשרית  וארזים, 

צפוי  , וגן העדן  בקרבת מיםשהרי אינו גדל   –  הֶאֶרז הוא עץ משונה לתיאור ִשפעו של גן עדן  כאורה ל

היה פריט טיפוסי בתיאורי גני עדן במזרח הקדום,  הארז  ; אך נראה שפרי דווקאהבעצי    רתגדלה

(  AgollochaAquillaria)מסוימים  עצי בושם    –"אהלים"    1021. 8ביחזקאל ל"א    גן עדן ב   נזכרוכן  

- זו תובן לאור ִמשֶנה  1022. גם הם בחירה ספרותית מפתיעה  –שאינם גדלים באופן טבעי בארץ ישראל  

"  ניכרהמשמעות ה ע  ֹאָהִלים, אשר בתוך הקשרו  זכר המשכןה' ָנט  מעורר באופן מיידי את   " .1023  

ודאי לא חמק מעיני המחבר הפנומנלי הזה גם הדמיון המורפולוגי של אהלים לאלהים, המחזק את  

ִליםזיקת "כ   ע ה'    ֲאהָּ ִיט  ע ה'" ל"ו  מורג    צודק  .עיקר  –שהדמיון לֹאָהלים    אפשראך    1024";ֱאֹלִהים ָנט 

הצימוד המוזר של אהלים    1025ִנָטיּו, המתקשרת באופן טבעי לאוהלים, תומכת בהצעה זו.   ההתיב כי  

 
ראו גם    8. לעניין הקרבה לבראשית ב'  366-369בנספחות; רויאר, פרשה,    48ראו למשל קיל, בראשית א,    1020

)לוחות תשיעי ועש   בכור שור על אתר. הארזים ירי. וראו קאסוטו,  מופיעים בגן האלה סידורי בעלילת גילגמש 
. אזכורי "בית ארזים" בשמ"ב מתכתבים  2; ז' 16-9וכן למשל מל"א ו'   7-1שמ"ב ז'  (, אך השוו51-48בראשית, 

. את  KTU 1.3.Rs.IVעם בניית ארמון הבעל, כנראה מתוך מגמה לגנות את מחשבת דוד. השוו עלילות בעל וענת,  

ועם המקדש, וכן מזהים נאופיטי, ת"י, אונקלוס. ראו גם    "משכנות" מזהה בעל מדרש אגדה )בובר( עם המשכן 
, המתאר את האימה  16-14. זיהוי ההגעה לכנען עם הקמת המקדש מעוגן בשמות ט"ו  5רש"י וספורנו לכ"ד  

שהפילה יציאת מצרים על גויי האזור וכפי שהוצע עשוי אף הוא להיות מקור השראה לפרשת בלעם. והנה המשכו  
ִבֵאמֹו  ( "17) מֹו  ותְׁ ך  ְִתָטע  ַהר ַנֲחָלתְׁ נּו]...[  בְׁ ָדש ֲאֹדָני כֹונְׁ רואה במשל זה    427-426ון סטרס, חיי משה,    ." ָיֶדיך   ִמקְׁ

)והשוו בקורתו של רובקר,  דווקא, אך לאור הדמיון הלשוני הקרוב שהוצע, יש לפקפק בדבריו    השפעה של יחזקאל
 .  (48טקסט ומסורת,  

( כבר ציין את מוזרות הבחירה בארז דווקא, מהטעם שאינו גדל קרוב למים.  65ה"ש    217אולברייט )נבואות,    1021

( מצביע על כך  54(. מורשת )כנחלים נטיו,  255ויש שאף תיקנו את הכתוב מסיבה זו )השוו למשל באד, במדבר,  
על בחוזקם וביופים",  -מתנשאים אלשבשני קצוות התקבולת הכיאסטית מצויים "העצים הגבוהים )תומר וארז( ה

פירוש זה התקבל באופן   –אך הדבר מפחית רק במעט מהקושייה. ראשית, חשיבותם של הנחלים )דקלי התמר 
; מילגרום, במדבר,  55-54; מורשת, כנחלים נטיו,  297; אלן, משלים,  363-362גריי, פירוש,  נרחב. ראו למשל  

(. שנית, כיצד  13בוודאי בהקשר זה )והשוו תהלים צ"ב    –ותם עצי פרי ( היא דווקא בהי 71; נוטאריוס, שיח, 203
נוי, בתיאור המבקש להעלות את זכר גן העדן? והשוו   נדחו עצי פרי מובהקים כגון התאנה או הגפן מפני עצי 

 .   16תהלים ק"ד 
זור, אולם  , המצוי באsphodalusA-( אכן סבור כי מדובר בצמח ממשפחת ה235-236קאליש )משלי בלעם,    1022

 דעה זו אינה מקובלת כיום.   
וראו למשל מילגרום,    –(, בשומרוני ובפשיטתא  tabernacula(, בוולגטה )ὶσκηναכתרגום הפשוט בשבעים )  1023

ולכתחילה נתפש כמקום השראת  204במדבר,   . בהקשר זה יש לציין שאוהל ה' התקיים גם במקדש שלמה, 
 . 127ובמיוחד    130-125קוך, אהל,  וכה אצל ובאר 7-1ראו שמ"ב ז',  – השכינה גם בארץ 

 . 91-97( איתר נויגל, משחק מילים, allusive Paronomasiaדוגמאות רבות למשחק המילים הֶארמזי ) 1024
עיונים,    1025 נטיו,    16מורג,  כנחלים  מורשת,  "נחָלה"  55והשוו  השכיח  המילים  לצימוד  נטיו"  "כנחלים  דמיון   .

,  9-7,  4-3; ל"ו  15-14; ל"ד  54כיבוש הארץ המובטחת )ראו למשל במדבר ל"ג  ו"ַמֶטה", השייך אסוציאטיבית ל
(, הוא ככל הנראה מקרי. יש להניח כי מידת שקיפותו המועטת יחסית של  31; י"ט  20, ט"ו  3-2; יהושע י"ד  12

וף הפער  שורש מֶטה לא יכלה לעורר תקווה שקישור כזה יתעורר בתודעה למקרא "ִנָטיּו", במיוחד בהתחשב בציר 
הסמנטי והפער המורפולוגי בין נחל לנחלה, וגודש המשמעות המועמסת על התיבה "נחלים" בלאו הכי, בהינתן  

 המשמעות נחל כפלג מים.       -משֶנה
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רומז   דווקא,  המובטחת    אוליונטיעה  בארץ  מנוחה  מועד למקום  קביעת המשכן,    –להגעת אהל 

   .לארץ  תם של בני ישראלדברים אלו הולמים במיוחד ערב כניס 1026ולאחריו הקמת המקדש. 

של ברכה, לאחר מעשה האתון  היולי  ש באות קללות על אנשים השרויים במצב  חָ מעשה הנָ   לאחר(  5

 1027. על אנשים השרויים במצב של ברכה – במקום קללות –באות ברכות 

 
התככן    נחשהלבין    –ושוחר טוב    תמיםיצור    –  בין האתון   ניכרתהנגדה    ותמבסס   3-ו  2,  1נקודות  

באשר לדמויות האחרות? וכלום ייתכן שזוהי תכלית  אך מה  .  , שבעטיו באה קללת מוותוהזדוני

משתנים יּועד רק כדי להאיר לחיוב על דמות משנית  - האנלוגיה? קשה להניח שמערך השוואה רב

בכתוב שורות  לכמה  שהמגיחה  אחרות;  דמויות  לאפיין  כדי  כמדומה,  כשלעצמה,    ; משמשת 

והחמישית  הרביעית    ההנקוד תחת זאת,  מאפייניה החיוביים מצטיירים כבר בקריאה פשוטה.  שו

ת את הקורא לחשוב כי עיקר כוונתו של בעל האנלוגיה, או לפחות היבט חשוב עבורו,  ולעיל מעודד 

ב  מימושן הסופי    איפיוןהוא   והקמת    המובטחת  ישראל לארץעם  כניסת  ב  ,של ברכות אברהםהָקר 

בכל  .  גן עדןהרמוניה המבורכת, הקמאית של אדם וחוה בחזרה ל   ןכעי. מימוש זה מתואר  המקדש

הרי    –  ותו לא  ה בהיגד האטוויסטי הכלליתמצָ אינה מהאנלוגיה הנוכחית  זאת, יש מקום לחשוד ש

החטא   באפשרות  דווקא  נעוץ  בשניהם  המתח  מקור  בברכות.  מתמקדים  אינם  הסיפורים  שני 

לאלוהיםוהקללה האדם  בין  ובעימות  זו,  .  ,  המבחינה  את  חמ הנקודה  מאיירת  אכן  לעיל  ישית 

  . רק המזימה כנגד ישראל כניסיון נוסף, כושל הפעם, להתנכל לאידיליה ששבה וקורמת עור וגידים

  מוטיב דקויות במתבקש הוא שבעל האנלוגיה מנסה להעביר באמצעותה מסרים נוספים הקשורים ל

 .  בלעם – בו כרוכהההמיסתורית העיקרית ולדמות  זה

  . כ"ד הוא דמות מתפתחת-בלעם שבבמדבר כ"בכפי שהובחן כבר,  בדיקה זהירה.    זו טעונה   אפשרות

במעשה האתון  ו  ,"נחש"אדם ערמומי,  צטייר כלהאולי  עשוי  אם במשא ומתן עם שליחי בלק הוא  

 1028לזהותו כך או כך באופן פשוט ונחרץ. , בשאר הטקסט קשה  קשה עורףאטּום ו  "חמור"כ   יותר

וונת את הקורא לבחון, ראשית כל, את האפשרות שהמחבר  ההשוואה הטבעית בין האתון לנחש מכ  

 
, אך הרגילות היא פועל נט"ה, וגם בדניאל מדובר ב"אהלי אפדנו"  45צימוד חריג זה אמנם מופיע בדניאל י"א    1026

 ע.  של המלך, המוצבים ֶקב
כנראה אין זו הקבלה סימטרית. כפי שראינו, ספק אם מעשה האתון הוא הגורם לבלעם לברך את ישראל    1027

לציון גם    – ולא לקללם   נקודת שינוי ממשית, כבסיפור פיתוי הנחש. מכל מקום, הדמיון בסדר האירועים ראוי 
דת הן לתוצאה המיידית של מעשי  בהעדר סיבתיות מובהקת כזו. עוד קשה לקבוע האם תוצאת מעשי הָנָחש מונג

האתון )בלעם ניצל( הן להמשך השתלשלות המאורעות בפרשת בלעם )ברכות על ישראל(. הדבר אולי אפשרי  
רה פיגורטיבי של מעשה האתון בתוך פרשת בלעם, בבחינת רצף מאורעות אשר מעבר לקיומו  -לאור תפקידו הפְׁ

ר וכומס בתוכו נקודות מפתח בס  יפור ניסיונות הקללה שלאחריו.  העצמאי אף מַבֹשֵ
סברן אינו מציע הקבלה עקבית של דמות בלעם אל דמות מסוימת בסיפור גן עדן. הדבר עולה בקנה אחד    1028

את הנביא הזר באור חיובי, ושמעשה האתון אינו    ה מציג  –למעט מעשה האתון    –  פרשת בלעםעם דעתו שרוב  
: "בחינת היחס  (55-54)דיבור חייתי,    ם סברן את מאמרו כךחלק אינטגרלי מהטקסט המקורי. אף על פי כן חות

ומקומות אחרים ]...[ עשויה להוביל    31כ"ד לבין הדמות העוינת של במדבר  -שבין בלעם הצדיק בבמדבר כ"ב 
   .  אותנו לזהותו עם הנחש הערמומי, ולאו דווקא עם האתון הצייתנית" 
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  של הנחש  תבת שיחו האנושי   –מבקש להשוות את בלעם, בן שיחה האנושי של האתון, לאשה בפרט  

 :ראיות בכתובכמה להשוואה כזו . או לאשה ולאישּה בכלל –

  . לעומת 6-5הנגדה מכוונת לפסוקי פיתוי האשה בבראשית ג'  טמונה    2-1בבמדבר כ"ד  נראה ש(  1

האשה, המתפתה לנחש ולהבטחתו להיות כאלוהים, ובעקבות זאת פועלת כטוב לפי ראות עיניה  

ו"נהיה   לנחשים,  לפנות  מוסיף  אינו  זאת  ובעקבות  האלוהים  בעיני  טוב  מה  רואה  בלעם  שלה, 

 בהתאם לסדר ההתרחשויות הנדרש, מבנה ההקבלה כיאסטי:   1029א(.כאלוהים" )מתנב 

  
 6-5בראשית ג'  2-1במדבר כ"ד 

א  (.1)א. ֵעיֵניִבְלָעם    ַוַּירְׁ ְך ֶאת   ה'  ִכי טֹוב בְׁ   ְלָבר 
ל   ִיְשָרא 

 

יֹאֶמר  .2)ב. ש( ו  חָּ תּון ִכי    ָהִאָשה לֹא  ֶאל  ַהנָּ מֹות ְתמֻּ
ע  ֱאֹלִהים חּו ֵעיֵניֶכם  ִכי ְביֹום ֲאָכְלֶכם ִמֶּמנּו    ֹיד  קְׁ ִנפְׁ וְׁ

ִייֶתם ֵכאֹלִהים י טֹוב ָוָרע   ִוהְׁ  ֹיְדע 
ם   ( ְולֹא.1)ב. ע  ְך ְכפ  את    ָהל  ם ִלְקר  ע  ִשים ְבפ  חָּ   נְׁ

ָיֶשת ֶאל  ִיָשא ִבְלָעם ֶאת  ו  ִּמְדָבר ָפָניו ו  יו   ה    ֵעינָּ
ֶאת י ְרא  ִלְש   ו  ן  ֹשכ  ל  יו ָבָטיו  ִיְשָרא  לָּ עָּ ִהי  ַותְׁ

 רּוַח ֱאֹלִהים 

ֲאָוה   ִכי טֹובָהִאָשה    ַוֵתֶרא  (.2)א. ֲאָכל ְוִכי ת  ץ ְלמ    ָהע 
ֵעיַנִיםהּוא     לָּ

 

 

י  ת הצירוף "נעוץ במוזרּוחיזוק למהימנות הֶארמז   ינ  י ְרא ִבְלָעם ִכי טֹוב ְבע  ְך ֶאת  ה'ו  ל   ְלָבר    – "  ִיְשָרא 

של האל, היה מצופה למצוא  נטיית לבו  ביטוי ל  במקום;  12הרי דבר זה התחוור לבלעם כבר בכ"ב  

 נועד ליצור את הֶארמז הנטען. ובן אם י  ניסוח. הגמירּות דעתוכאן ביטוי ל

ם  ְולֹאהמילים "  ע  ְך ְכפ  את ְנָחִשים   ָהל  ם ִלְקר  ע  הן מייחסות    .ת לבלעםכעוינֹובצדק  נתפשו במחקר    "ְבפ 

של   בעייתיים  אקטים  באמצעות  לו  ה'  את  "להפעיל"  ההכנותניסיון  במסגרת  להיקרות    ניחוש 

לקראת   "הליכה  נוסף:  נופך  אלו  מילים  מקבלות  הֶארמז  שבמסגרת  אפשר  והשנייה.  הראשונה 

ש וָנָחש הן מילים שונות, אך ח  י  אין זה מקר   אולי  נחשים" מתכתבת עם ההיעתרות לנחש הקדמוני. נ 

ש במקרא  ת בלעםפרשבש ח  , וצורת הרבים המשמשת כאן זהה גם בהגייתה  המופעים היחידים של נ 

ָנָחש ש  .  לרבים של  ח  ונ  בשימוש פולחני    המקוראפשר שמציינת דרך התנבאות שנאסרה בישראל, 

ש  בהקשר הזה, משכנעים דברי סברן ש  1030. (iomancyhpo)  בנחשים ח  הָנָחש של חטא עץ הדעת והנ 

 
א ָהִאָשה ִכי טֹובלצירוף "   1029 ר  ַמֲאָכל    ַות  יֹו ַותֹאַכל ]...[  ָהֵעץ לְׁ " חשיבות קריטית להבנת משמעות סיפור  ַוִתַקח ִמִפרְׁ

א ֱאֹלִהים גן עדן; הוא יוצר אפקט חזק של הנגדה לאור החזרות המרובות על "  " בתיאורי הבריאה,  טֹוב  ִכי ]...[ ַוַירְׁ
וד לצו האל )המבטא את דרך ראייתו שלו(,  , בניג על פי ראייתה שלה. העובדה שכאן האשה פועלת  18ושוב בב'  

מדגישה את מהות החטא כרצון להשתחרר מהתלות בהחלטות האלוהיות ולהשיג אוטונומיה. והשוו: גרוסמן,  
והדברים האמורים    –  מציין את הנתון הגרּוד כדי לתמוך בהשוואה בין האדם לאלוהים בסיפורה  104בראשית,  

 המציינת את הנתון בחטף.   54טרטון, מחוץ לעדן,  כאן מהווים המשך חלקי של טענתו; ס
על    מערער  357. פאברי, נחש,  BDB,  1545ואחרים, ר'  כך לפי נלדקה    –ייתכן קשר אטימולוגי בין המילים   1030

שיקול   בתור  אינה רבת חשיבות  זו  עובדה  בישראל. למעשה,  בנחשים  מנטי  עדויות לשימוש  בציינו שאין  כך, 
לוצקי )אמביוולנטיות,    .אטימולוגי, שהרי שימוש מנטי כזה קיים בתרבויות קרובות, וייתכן שהיה ופסק בישראל

ם של פולחן האשרה בכנען. אפילו  ( מזכירה את מעמדו של הנחש כסמל החכמה בהקשרים תאולוגיי425-421
אם הזיקה העניינית בין בעל החיים למעשי ההתנבאות הקרויים ַנַחש שגויה או אנכרוניסטית בזמנים מקראיים,  

 די בפנייה לאטימולוגיה עממית כדי להסביר את השימוש הננקט כאן כרמז למעשה פיתוי הנחש.     
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 1031. ים שניהם דרך עקיפה לידע וליכולת האלוהיים, שאותה מבקש הכתוב להרשיעמסמלשל בלעם  

של    הוקעה-תוספתאכן מציין שינוי חיובי בבלעם, אך בה בעת כולל    1אם כך הדבר, נמצא שכ"ד  

א ראוי לציין גם את היחס בין "  מנהגו עד עתה. ֵעיֵניִבְלָעם    ַוַּירְׁ ְך ֶאת  ה'  ִכי טֹוב בְׁ ל  ְלָבר  " )כ"ד  ִיְשָרא 

ָתה ִאם( לבין אמירתו הקודמת למלאך "1 ֵעיֶניָך  ְוע  ( וכן לבין לשון ההכרזה  34" )כ"ב  ָאשּוָבה ִלי  ַרע בְׁ

ֲעֹבר ֶאתהאחרונה "  ל ל  ה ִמִלִבי  ה'ִפי   לֹא אּוכ  עָּ ה אֹו רָּ לעניין האמירה למלאך,   (.13" )כ"ד  ַלֲעשֹות טֹובָּ

כחרטה מן    34בכ"ב  י"  אִת טָ בלעם של מעשה האתון לפרעה חושף את וידוי בלעם "חָ   ןדמיו זכור  כ

. לפיכך, יש לומר כי דמיון הלשון והעניין בין שני רגעי שיא  , שאחריה ישוב הלה לסורוהפה לחוץ

להדגיש את  דווקא    אלא,  ם שליליתשהערכתָ ,  לא בא ללמד זכות על דברי בלעם למלאךאלו בעלילה  

. אפקט דומה מושג באמצעות  1ביחסו של בלעם לרצון האל, המגולם בכ"ד  המסוים  הפנימי  השינוי  

בהשוואה ללשון הניטרלית של    של הערכה  גווןמוסיף  מויר,  אשר, כפי שהבחין    13המריזם בכ"ד  

ֲעֹבר ֶאתהמריזם בהכרזה הראשונה " ל ל  ֲעשֹות    ה'ִפי    לֹא אּוכ  הֱאֹלָהי ל  דֹולָּ ַטנָּה אֹו גְׁ  1032(. 18ב  " )כ"קְׁ

שינוי זה אינו  ש   מותר להציע  ,(226עמ'  )ראו    29לבראשית ל"א    13כ"ד    לאור הקשר המסתבר בין

אך יש בו כדי    , בהערכה המוסרית האובייקטיבית של בלעם כלפי המעשה  מהפך מעיד דווקא על  

    הבנה שאין לשנותו.מתוך  לבטא מחוייבות חדשה של בלעם לרצון האל,  

בלעם  (  2 הן  חוה  דומה,הן  בלשון  ה  מואשמים  ָעִשית"  "מ  ג'    זֹאת  ִלי"   ;(13)בראשית  ָעִשיָת    "ֶמה 

אותה על אחר, בלעם    המאחריות ומטיל   תמתחמקה  ,חוהסברן טוען כי לעומת  .  (11במדבר כ"ג  )

ת ֲאֶשר ָיִשים " 13"משיב במילים העולות בקנה אחד עם מה שאמר קודם" )כ"ג  ֹאתֹו   ְבִפי   ה'ֲהלֹא א 

ר ב   אם לא  בלעם  הם דברימָ ו  ,גלגול האחריות  אלאעקביות אינה הנדון כאן,  אבל    1033"(.ֶאְשֹמר ְלד 

הלוא היה זה בלעם שהטעה את בלק    , כדרכו לאורך כל העלילה?אל האלוהים  –אחריות  ה  גלגול 

 
במשל    . שלא כדבריו, דרכו הנחשית של בלעם מתמידה גם אחרי מעשה האתון: רק 51  סברן, דיבור חייתי,   1031

ַפַעםהשלישי חדל בלעם מללכת "  ָחִשים   כְׁ ַראת נְׁ ַפַעם ִלקְׁ (, והוא ממשיך להונות את בלק גם אחרי מעשה  1ד  " )כ   " בְׁ
   האתון.

עתם באמצעות האותות; ב(  א( האלים מגלים את ד  –מלומדים הציעו שתי דרכים שבהן אקט של ניחוש עובד  
את   זאת,  לאור  נפרש,  כיצד  רצון של האל.  לגילוי  קשורים  ואינם  בכללותה,  האותות מגלמים את הסיטואציה 

  23מעיד כי ַנַחש הוא פרוצדורה של גילוי רצון האל. כך גם כ"ג    1העובדה שבלעם פונה לנחשים? לכאורה כ"ד  
אל'    – פעל  ל'מה  וישירות  מיד  מתוודעים  מנבא,  ישראל  נחש  סמית,  כי  40)ראו  עולה  סמית  של  מראיותיו   .)

אמצעי הניחוש הוא בגילוי רצונו של האל,    –פרוצדורות הניחוש המסופוטמיות נוגעות ספציפית לניחוש עתידות  
שאותו הוא צפוי לממש. הדבר מתיישב עם תיאורי הניחוש בפרשת בלעם, שם מטרת הַנַחש לגלות את רצון האל  

.(. אולם איזה מובן מנטי מדויק יש לייחס בהקשר  6.7השכנוע, שנעשה באמצעות זבחים )ראו סעיף  לאחר ניסיון  
הרעות   או  העתידיות  הטובות  חיזוי  ורע'  טוב  ב'דעת  הרואה  סמית,  של  פירושו  ורע'?  טוב  ול'דעת  לָנָחש  זה 

עתיד באמצעות גילוי דעת  העתידיות הצפויות, אינו הולם את פשט בראשית ג'. אין סיבה להניח שיכולת חיזוי ה
(. כמו כן,  22האל תביא להכרה בעירום, ואין מובן לייחוס 'היכולת לגלות את דעת האל' לאל עצמו )בראשית ג'  

יותר כי בסיפור  נראה  יכולים לחזות עתידות.  הרעיון מפקיע את היסוד האטיולוגי בסיפור: בני אדם רגילים אינם  
        ת להכרת והבנת המציאות, שהיא גם מתכונות האל.גן עדן הרמיזה לניחוש נוגעת ספציפי

 . 428ראו מויר, מחקר,  1032
המרככת מאוד את נימת דברי בלעם    )ֲהלֹא ]...[?(מילה חשובה    נשמטה  במאמרו.  49ראו סברן, דיבור חייתי,    1033

" עומד בראש  יָת ִלי ֶמה ָעִש (; כמו כן, יש לציין כי " 38באמצעות יצירת תלות בהכרזתו הקודמת, האפולוגטית )כ"ב  
ך ִכי ִהִכיַתִני  ֶמה"   28ובראשונה כנגד כ"ב   ".  ָעִשיִתי לְׁ



278 

בשימוש שעושה בלעם    הטיל רבבבא דווקא ל   זה  המשוֶ ארמז  נראה שלחשוב שיוכל לחלץ קללה!  

 אל כתירוץ בעלמא אשר, עם היותו נכון, אינו משמש את אומרֹו אלא כדי להתגונן.  תלותו בב

בלעם "ָחָטאִתי    ם מזכירה יותר את תגובתתמבחינת בליטּותה בעלילה, התנערות אדם וחוה מאשמ

ָתה ִאם  ָדֶרְך ְוע  ָתה ִנָצב ִלְקָראִתי ב  ְעִתי ִכי א  יֶניָך ָאשּובָ   ִכי לֹא ָיד  ע ְבע  סדר ההופעה של המוטיב    ה ִלי".ר 

ש כפי  ההשוואה,  את  במיוחד  סברן  המזמין  וחוהעיני  ו  בלעםעיני    – בחין  להכיר    אדם  נפקחות 

פה  והנה    .לדברי האשמה שהאל )או נציגו( מטיח בו  גיבשהוא מ  דרךבקלקלתם, ואז מגיב כל אחד כ

  מעטים חולקים על כך   דא עקא:  !לכאורה, בניגוד מובהק לאדם וחוה, בלעם מודה ועוזב את חטאו 

הוא חלק מקורי ממעשה  שפסוק ל"ד    חולקאין  , ושבמעשה האתון דמותו של בלעם שלילית במפגיע

מבעד לפריזמה של הזיהוי המהודק יותר עם הודאותיו    בלעם  את תגובת   פרש ל  אפוא שומה  ;  האתון

ט'   )שמות  פרעה  של  י'  27הכוזבות  המיידית(16;  מהפורענות  להיחלץ  רק  המכּוונות  כאן    .,  גם 

ָדֶרְך " להבין את דברי בלעם  אפוא  מתבקש   ָתה ִנָצב ִלְקָראִתי ב  ְעִתי ִכי א  כהתנערות    "ָחָטאִתי ִכי לֹא ָיד 

: "אילו ידעתי כי אתה ניצב לקראתי, לא  אמרעל האלוהים, כאילו    ברמז עדין  מאחריות והטלתה

 !"  ? מדוע ניצבת לקראתי בסתרמדוע הורית לי ללכת איתם, והייתי חוטא! 

ִד   ָהִאָשהבדברי אדם המתגונן: "  קיימת במובהק  זו של תלונה ותסכולנימה   ה ִעמָּ ַתתָּ ִהוא    יֲאֶשר נָּ

ל  ִלי ִמן  ָנְתָנה ץ ָוֹאכ  כך   –האשמה מצד בלעם, שהרי כל שעשה  ל  לכאורה  יש בסיס  כאן    גם  1034. "ָהע 

"'ועתה אם רע בעיניך  כן דרש הדרשן:  ו  !20הוא לציית להוראת האל בכ"ב    –מבקש הוא להציג זאת  

אומר    –לי'    אשובה ואתה  ִאָתם',  ך  ל  'קּום  הקב"ה  לי  שאמר  עד  הלכתי  לא  אני  לו:  אמר 

כמדומה  אמנם, בדברי בלעם נימת התלונה קשה יותר לזיהוי, שכן המחבר ביקש    1035. "?שאחזור

  חטא הליכתו ב   בלעם מבקש להאשים את האל  .משמעי של הפסוק-להרשיעו באמצעות עיצוב רב

ְעִתיִכי לֹא  )" ִלְקָראִתי  ָיד  ִנָצב  ָתה  ; החטא הוא המרידה בסמכות, אך בלעם  " כפסוקית סיבהִכי א 

ְעִתי)"  שלא ידע  יה חטאו העצם אולם  .(רומז שאין זו אשמתו והלא היה   ." כפסוקית תוכן(ִכי לֹא ָיד 

הח   )כ"ב  עליו להבין שהאל מתנגד לשאיפתו,  ואילך  12ל מאיסורו הראשוני הגורף  ר בכל  עבֹו  –( 

הבאים ישתנועקרוני   מיםמטע   –  רמזיו  שלא  מוסריים,  הכרוך  ;  ים,  הערכים  היעדר  "לא  אולם 

ההיררכיה" לשבירת  החשש  אם  כי  אותו,  הטריד  רוזנסון,  ,  אכן  1036. במעשיו  עם  שהצדק  אפשר 

לדעתו,    ובים ולהט החרב המתהפכת בגן עדן.כר הקושר את המלאך אוחז החרב לתפקידם של ה

ִיים שמירתם "ֶאת   ח  ץ ה  נסחף  רעיון זה  לכאורה    1037מוצבת כנגד מזימת בלעם לפגוע בישראל.   "ֶדֶרְך ע 

 
 ; כך במפורש רש"י, רמב"ן, אבן עזרא, בבלי עבודה זרה ה. ועוד הרבה.   91למשל פון ראד, בראשית,  1034
דווקא ביחס    –במדבר רבה כ, טו. השוו בראשית רבה יט, יא, הקושר את דברו זה של אדם לשלילה לבלעם   1035

 .   10-9לבמדבר כ"ב  
 . 104. השוו גאס, מלאך, 301רוזנסון, דברים במדבר,  1036
 .  301רוזנסון, דברים במדבר,  1037
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פגיעתו    , ובאריכות:בדברי המלאךבמפורש  נזכר  בלבד    אחד יש להודות שחטא    , אךלמחוזות הדָרש

  הכללית פירוש  כך או אחרת, דרך ה   איים להורגּה.שר  א(,  לישראלכזכור  המשולה  )  של בלעם באתון

השיטה הנוהגת    , כפי שכבר הודגם,היא  דבריו שלו בהלקאת בלעם  בתובנה ש  כאן נתמכת  מוצעתה

 . יבורשליטת האל בד –  מסר שבפתיחת פי האתוןמשך ל, בהגם בעיצוב המשלים

ְך ְולֹא ֲאִשיֶבָנה" התיבה ָלָקְחִתי מתפרשת לרוב כצורת קל רגילה,    20בכ"ג  (  3 ר  ְך ָלָקְחִתי ּוב  ה ָבר  "ִהנ 

ו  ייתכן אך מכמה שיקולים   ה חוקרים צורת  הרבלהעדיף כאן עם השבעים, הוולגטה, הפשיטתא 

ְחִתי(, שלא כ קריאה זו מתבקשת,   1038הטברני. המשתקפת בניקוד    הגייהסביל פנימי של בניין קל )לֻּק 

נדיר    –קיבלתי    –שכן הפועל לק"ח במשמעות החריגה המיוחסת לו כאן על פי הקריאה הרגילה  

ְך ָלָקְחִתי את ההגייה הנכונה,    שיקף  לואיחשוב מזה,    1039מאוד ואף מחוספס כשלעצמו בפסוק.  ָבר 

של לק"ח הוא    הישירמופעי לק"ח במקרא היה זה המופע היחיד שבו המושא    כמעט אלף מתוך  

ְחִתי צירוף "ָלֹקב  נאה לצר הלימה  והדבר י   ,צורת מקור. לעומת זאת, אם הקריאה הנכונה היא לֻּק 

ְך" )כ ְכָת ָבר  ר  ה ב  ְחִתיָך ְוִהנ  י ְלק  המעבר מהצורה הפעילה  .  20(, אשר כנגדו מכוונת לשון כ"ג  11"ג  ֹאְיב 

ְחִתי מתבקש כעימות מחשבת בלק עם הרעיון שמחולל האירועים הוא האל ְחִתיָך לסבילה *לֻּק  ,  ְלק 

ְך'  –  את הפועל  ותת המקור המשלימותפקיד התחבירי של צור נוצרת זהות בכן  ו תיאור    –  'ָלֹקבו'   'ָבר 

ְחִתי מחזקת את האנלוגיה לסיפור גן עדן, שם מכוננות הצורות הדומות לְֻּקָחה  תכלית . הקריאה לֻּק 

ח )בראשית ג'  19( לָֻּקְחָת )בראשית ג' 23)בראשית ב'  ( אפקט של מילה מנחה. לתצורות אלו  23( ולֻּק 

ְחִתי בבמדבר  מופעים במקרא, ולפיכך יש ב  תשעה של לק"ח בסביל פנימי של בניין קל   נוכחות לֻּק 

  .צורות אלו מתייחסות כולן לאדם ולחוהבסיפור גן עדן,  משום עוגן לשוני בעל משמעות.    20כ"ג  

בשנראה    פיכך, ל בלעםההבנה האפשרית  ְך    משל  ִתי"ָבר  ְולֹא    *לַֻּקחְׁ ְך  ר    עם   תמתכתב"  ֲאִשיֶבנָּהּוב 

ד  שנתקלל אדם  הקללה   ָך  "ע  ִמֶּמָנה    ָהֲאָדָמה  ֶאלשּובְׁ תָּ ִכי  חְׁ ְוֶאל  ִכי  לֻּקָּ ָתה  שּובָעָפר    ָעָפר א  לא  ",  תָּ

 
ל צורות סביל במשלי בלעם  , המציין את שכיחותן הגבוהה ש38ה"ש    214ראו למשל אולברייט, משלים,    1038

פירוש,   פטרסון,  בלק";  שאיפת  על  הגובר  לאלוהים,  רק  להתייחס  עשוי  הסביל  ש"מבנה  בצדק  ;  58ומוסיף 
  282-280; רויאר, פרשה,  182; לוין, פירוש,  124; טים, מואב,  32; שולה, בן ישראל,  103הולצינגר, במדבר,  

 מביא את שתי האפשרויות בלא הכרעה.    58ה"ש   321מדבר,  ; מילגרום, ב155מוראוקה, דקדוק, ו  השוו ז'ואוןו
בצירוף  רק  במקרא  עוד    מת קייזו    , שהקשריהם קרובים לעניין הנדון, משמעות19וירמיהו ט'    12מלבד איוב ד'    1039

. אך יש פער בין לקיחה בכל המקרים  ועוד( 2, צפניה ג' 3, ירמיהו ה' 3המאובן למחצה 'לק"ח + מוסר' )משלי א' 
, שאיננו טבעי בתפקיד תחבירי כזה. ראסל )ייצוגי מצרים,  20בכ"ג    ָבֵרְך, הנוגעת למושא ישיר קונקרטי, לבין  הללו

( מציג הגנה חזקה לנכונות ההגייה הטברנית כאן. הוא טוען על סמך מקבילות אכדיות ל'לקח' כי לשון  86-85
שהוא נסוב על  ר השירי הקדום, סבר  טעה בהבנת החומ  11המשל נסובה במקור על קבלת נבואה, ומחבר כ"ג  

גזניוס, מילון,    םזימון בלע )השוו  המעתיקים דבריו(. הצעת ראסל    BDB-ו  543וניסח את תלונת בלק בהתאם 

  – וכעת גם האינטרטקסטואליות    – אפשרית, אך היא פחות סבירה נוכח מכלול הראיות הלשוניות, התמטיות  
בב. אלו מקשים מאוד על התאוריה של יצירת הנראטיב בהשראת  המקשרות את המשלים אלו לאלו ולנראטיב הסו

מכל מקום, המקבילות האכדיות אכן מספקות תמיכה לא מבוטלת לאפשרות הבנת 'לקחתי' כתצורה    המשלים. 
(, אין לשלול עמימות  223-221פעילה. לאור ההלימה הנאה של שתי הצורות בתוך מערכי הארמזים )השוו עמ'  

 פשר שצורת הסביל הורגשה כמספיקה גם ליצירת הקישור לביטוי לק"ח+ברכה בקורות יעקב. מכוונת. לחלופין, א 
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אם כך הדבר, לפנינו אולי    1040. בלבד אלא גם בתחושת הסֹופיּות של דבר שהוכרע  ני לשו מרקם הב

יודעין   לקללת המוות שמביא על עצמואירוני    רמז זו נחוצה  המבקש לקלל  , בלעם  בלא  . הבהרה 

בלעם מברך פירושּה    בפועלעשוי הקורא לטעות ולסבור שהעובדה ש  9וכ"ד    6ברוח כ"ב  בהחלט, שכן  

 . חוסר הברירה וחוסר הרצון שלו בעשותו כןאת  מדגישבעוד הנראטיב  –שהוא עתיד להתברך 

.  נחשהאת    דווקאמזכירים    וכמה יסודות בדמותלצד הראיות הקושרות את בלעם לאדם וחוה,  

באופיי תמאטיים  שאלו  ולציין  להקדים  אינםראוי  ולכן  מכּוונת  אששל   יםיכול  ם,  במידה    זיקה 

 :  . מכל מקום, דומה כי ראוי לפרטןמספקת של וודאות

; בלעם הוא מנחש  תיימר לדעת את מחשבות האלוהיםמ  האשה , ובשיחתו עם  "םרּועָ "הנחש  א(  

ר  "  8)כ"ב  בעל גישה למחשבות האל  מפורסם,   ב  ְיד  ֲאֶשר  כ  ָדָבר  ֶאְתֶכם  ֲהִשֹבִתי  ו  ְיָלה  ל  ה  ֹפה    ה' ִלינּו 

ָלי   : אינטרסנטיתגחמנית ו כישות    אלה  מהותתפישה אלילית בדבר    קפתמש  םשניה  התנהלות.  "(א 

ג'    בד לעצמו בל  "דעת טוב ורע"הנחש מציג את האל כחפץ לשמור   בלעם מאמין    ;(4-5)בראשית 

 (; 19כ"ב לקלל את ישראל )  קרבנותשניתן יהיה לשכנע את האל ב

בהשמטות המידע המגמתיות שלו הוא משֶלה את    .בלעםוכן נוהג    שולל,  חוהמוליך את  הנחש  ב(  

, ואף מנסה להסתיר מידע  להאמין שאפשרות הקללה סבירה יותר ממה שהיא באמתמואב    מלך

   ;(38 ,20-21, 13 ,11  )כ"במהאלוהים 

: (29b)כ"ב    דברי בלעם מפורשים  חוה והאתון. ,  הן הנחש הן בלעם מבקשים מוות לבנות שיחם(  ג

ְגִתיְך  לּו ֶיש" ָתה ֲהר  ְבָיִדי ִכי ע    רומז בכתוב, ודבר זה . המניע של הנחש לפיתוי האשה אינו מ"ֶחֶרב 

בספרות המזרח הקדמון הנחש  ראוי לציין שבכמה מקומות    1041. מחשידֹו בעוינּות או רוע קמאיגופא  

   1042.יש לכך גם ֶזֶכר במקראו  – מצטייר כברייה אויבת לאדם ואל כאחד 

 
ואחרים מקרה של  54ובה"ש    73השוו לדברי נוטאריוס )שיח,    1040 גזניוס   perfectum(, הרואה פה בעקבות 

confidentiateנה תלויה  , צורת מושלם שמבטאת את גמירּות הפעולה העתידית בדמיונו של הדובר. נקודה זו אי

 בפירוש התיבה לקחתי במובן פעיל או סביל.  
הצעת פרג'ון שהנחש פועל מתוך רגשי נקם, כנציגם של בעלי החיים    ( מעלה את91-92בראשית,  גרוסמן )  1041

(. זוהי השערה מקורית, אך קשה לאמצּה כפשט הכתוב,  23-19שנדחו בידי אדם לפני בריאת האשה )בראשית ב'  
ָאָדם לֹאבמיוחד לאור העובדה שלשון האמורה לבטא דחייה היא בפועל עדינה וניטרלית מדי: "  דֹו ָמָצא ֵעֶזר כְׁ   ּולְׁ "  ֶנגְׁ

 . לא נראה שהכתוב מעודד קריאה זו. (20b)בראשית ב' 
על הנחש כיצור    להמית.  –, סבור כי הנחש 'עושה את העץ כלי למעשהו'  (40-43)שני העצים,    צבת למשל  1042

אלמוות וחיים    גם מסמל  כי הנחש    ג'וינס, הנחש. בה בעת היא מטעימהעוין וחכם להרע במזרח הקדום ראו עוד  
חומרים מן המזרח  ש(  93קאסוטו )בראשית,    אמנם צודק .  (רעיון שסיפור גן עדן המקראי נלחם בו)מתחדשים  

אלים או נחשים מסמלים את האלים,  -הקדום "מוצאים אנו בהם נחשים מנחשים שונים: נחשים מקודשים, נחשים
ם משמשים ל'ניחוש'  נחשים מסמלים את החיים או את הפוריות, נחשים שומרי מקדשים או שומרי גבולות, נחשי

עוד  וכאלה  לא נמצאו עד  אין הצדק עמו בקביעה ש" אבל    " עתידות  לנחש שבפרשה  נחשים מקבילים באופים 
תוארועכשיו"  דווקא  קמאי  בזדון  הנגועים  נחשים  שהרי  הנחש    המודעות .  ,  של  הדופן  יוצא  לטבעו  המקראית 

. ראו גם פאברי,  1צויים גם בישעיהו כ"ז  , ושרידים לתפישת הנחש כאויב האל מ29מבוטאת גם בישעיהו י"ד  
 .  355, מיתוגרפיה, ; אברבק364נחש, 
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על מקבילות אלו יש להוסיף תוואי ייחודי ומסקרן המשותף לבלעם עם הנחש, האיש והאשה גם  

(; צאצאי האשה  25יחד: כולם נפגעים ברגליהם. האתון לוחצת את רגלו של בלעם אל הקיר )כ"ב  

" בעקביהם:  ָהִאָשהיוכשו  ין  ּוב  יְנָך  ב  ָאִשית  יָבה  ְרָעּה  ְוא  ז  ין  ּוב  ְרֲעָך  ז  ין  ב  ]...[  ּוב  ָעק  ְתשּוֶפנּו  ָתה  "  ְוא 

קטע  לכזכור  (. קו דמיון זה משותף  14b(; הנחש יאבד את רגליו כליל )בראשית ג'  15)בראשית ג'  

  ,של הגיבורו  הליכת נועד לבטא את ההתנגדות האלוהית ל  אוליו  –מאבק יעקב עם האיש    –   ףנוס  יעד

אצל אסא, בלכתו לגייס  מוצאים אולי גם דומה  ביטוי סמלי ואולי אף להתנהלותו בכלל, ל"דרכו".

 1043. (23את מלך ארם נגד מלך ישראל )מל"א ט"ו 

- )במדבר כ"ג  המתארת את ניסיונות הקללההטקסט  ות בחטיבת  באשלוש ההקבלות לאדם וחוה  

ניסיונות הקללה: שלושתן  ומעניקות לקורא סיוע קריטי בהערכת התנהלות בלעם במהל  כ"ד(, ך 

לות לנחש  יקבמ , המנגד  .כולן נקודתיות באופייןו  , חותרות תחת הרושם החיצוני של בלעם המיתמם

 –, הגם שהן מפוענחות רק בדיעבד פרשת בלעםורלוונטיות יותר לתחילת  כלליות-תמטיות הן כולן 

האתון מעשה  קריאת  קודם  מערכי    .לא  שני  של  המהימנות  ברמת  הבדל  יוצרות  אלו  עובדות 

 קשה להכריע בדבר.  מקרי.  הדימיון לנחשאולי  ההקבלה, ובצדק יטען הטוען ש

אלו בלעם.    יםממחיש  דפוסים  של  דמותו  הערכת  בעיצוב  המחבר  עיני  לנגד  שעמדה  המגמה  את 

עד  עיקר; שנית, אם אמנם נכונה ההשוואה לנחש, הרי    –ההשוואה לאדם וחוה  נראה ש ראשית,  

האתון מעשה  לו מש    היא  סוף  זדוני וה  וערמה,בלעם  לצִ   תמקשר  ות  קללות אותו  של  המאיים    לן 

כנציג האלילּול  פה וסי מו בין    שעיצובם  דמיון   י קווכל אלו הם    ת.הוקעתו  מצטרף להנגדה החדה 

הולמת במיוחד את הטקסט בבמדבר    , אם קיימת,ה לנחששוואהאכן  .  21-35הנחש לאתון בכ"ב  

יָרָעּה  דמות בלעם הבסיסי של  נּהבאיפיו  מטפל כ"ב, ה המבליט זאת  וכולל גם את מעשה האתון, במ 

שכן  ,  לאדם ולחוה מתאימות יותר לנסיונות הקללהנקודתיות  הקבלות  לעומת זאת,    1044. במיוחד

תפקיד  את  בלעם תופש  כן  ו  ,יסוד "החיה המדברת" נעלם מהטקסט בבמדבר אחרי מעשה האתון

ת התפקחות הולכת וגוברת של בלעם באשר תוארמגם  סביל )כמו אדם וחוה(. בקטע זה  ה  בל"ה"מּו

  , אדם וחוה כ  הריהו  –סמויה ועדינה יותר    היא מטבעהבקורת על התנהלותו    ,בהתאם לכך.  לאלוהים

הקורא מּועד יותר  ים, שנדרשמסוימים,    מקומותנמסרת רק בהבקורת עליו ו   –החוטאים העלובים  

 מקריים.  יסוד זה נשמר גם אם קווי הדמיון לנחש .  ת השלכותיהם על עיצוב ההערכהבהבנלטעות 

 
 . 17בהערה  297רוזנסון, דברים במדבר,  1043
היפוך תפקידים חלקי בין האדם לחיה. בבראשית ג' אנשים  כ אפשר להבינּה אוליבהנחה שהאנלוגיה נכונה,  1044

יוצרם, מּודחים אל החטא בידי חיה ערמומית ונכשלים בניסיון  תמימים, המחוברים חיבור טבעי והרמוני אל ה'  
)אוכלים מן העץ האסור(; בבמדבר כ"ב אדם ערמומי מעוכב מן החטא בידי חיה תמימה ונכשל בניסיון )משתדל  
בכל הכוח להמשיך בדרכו הרעה(. בעוד שנדרש הֶפלא החריג של חיה מדברת )זדונית( כדי להפיל בפח את בני  

ם התמים שקודם לחטא, אפילו בפלא החריג של חיה מדברת )מיטיבה( אין כדי להניא מן החטא  האדם במצב
   אדם כבלעם, שבידיעותיו המנטיות וחכמתו להרע נעשה בעצמו "נחשי".
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   בלעם  תרומת היסוד האינטרטקסטואלי להערכת דמותפרק שמיני:   09.

 : שיקולים מתודולוגיים פרשת בלעםהערכת החומר האנלוגי ב 19.

- על הערכת דמות בלעם בבמדבר כ"ב  בחינה כוללת של השלכות היסוד האינטרטקסטואליקודם  

שאלה    .דרך הניתוח שננקטה עד כהכמה תהיות שעשויות לעלות באשר ליש להתמודד עם  כ"ד,  

ה עבור כל אחד  פנֶ כ"ד צריך להיחשב טקסט מ  -האמנם במדבר כ"ב  . כיוון ההשפעהאחת נוגעת ל

יש לשקול    עוד  ?ונשענים עליו, או שמא לפחות חלק מהם מאוחרים לו דווקא  מקטעי היעד שנדונו

    .נגד בזכות דמיון מקרי- , כולל טענותתיאוריות מתחרות שעשויות להסביר את המקבילות שזוהו

שמקבלים את הטענות לֶארמזים    לאחרגם  ,  ת הדמותלסוגיית הערכהגיונית  דם  וקה   שלישינושא  

, ובמיוחד למעמדו של מעשה  טקסטיחס הממצאים להרכב הדיאכרוני של ה  קביעתהוא  ,  בפרשה

 . האתון בתוך סביבתו הטקסטואלית

 קביעת כיוון ההשפעה  1.19.

עמ'  וזו העת להצדיקּה. ב  –  הטקסט המפֶנה א  יה   פרשת בלעםהצגת האנלוגיות כללה הנחה סמויה ש 

נתון. קריטריון הכרחי    הועלו כמה אבני בוחן לצורך קביעת כיוון ההשפעה בארמז לעיל    194-197

ככל שניתן להעריך זאת. בטקסט המפֶנה    ,קדם בזמנו לקטע היעדשהוצע הוא כי הטקסט המפֶנה יִ 

יותר בהתמרה של חומרי העלילה והמרקם הלשוני, לעתים תוך    נותאפיייהמוטיבים המשותפים  

לשימוש בֶארמזים בכלל. במקרה האחרון,    הָר ויה גם להימצא בו נטייה ית  חספוסים וייתורים. עש

פֶנה לעניין ארמז נתון יזכה לאישוש רב לאור הלימה בין דרך פרשנותו הסבירה   מעמדו כטקסט מ 

 של הארמז, לפי כיוון השפעה משוער זה, לבין המגמה הפרשנית המשתקפת בשאר הארמזים.   

עם או בלי מעשה    –, ככלל, חטיבה דיאכרונית אחת  פרשת בלעםאפילו בקרב חוקרים הרואים ב

פרשת  , שנוי במחלוקת. יש המייחסים את  כן קטעי היעד המשועריםתיארוך יצירה זו, ו   –   האתון 

לאותם מחברים האחראים לאחדים מן הטקסטים האחרים )ון סטרס, פרידמן(. יש הרואים    בלעם

בלעםב אינן    פרשת  הפרסית  לתקופה  התורה  רוב  את  המאחרות  גישות  קדומה.  עצמאית  יצירה 

יחסים   או  ייתכנות  של  שקריטריון  אפוא  נראה  הסבך.  את  להתיר  המעטה,  בלשון  מסייעות, 

זאת  פחות  כרונולוגיים לעומת  ההשפעה.  כיוון  לזיהוי  ייתורים    ,רלוונטי  חספוסים,  של  הסוגייה 

 בת ערך. בדיקה לפי קריטריון זה מצביעה על כיוון השפעה ברור.  והתמרת חומרי עלילה מתגלה כר

 ואברהם בלעם

ְך    ֲאֶשרלקורות אברהם הוא דמיון דברי בלק, "   פרשת בלעםבין    כיוון ההשפעה סמן בולט של   ְתָבר 

ֲאֶשר ָתֹאר יּוָאר  ֲאָבְרָכה ְמָבְרֶכיָך ּו( להבטחת האל לאברהם " 5" )כ"ב  ְמֹבָרְך ו  ֶלְלָך ָאֹארו  " )בראשית  ְמק 
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(. כפי שהובחן כבר, קשה למצוא היגיון באזכורן של ברכות במחמאת בלק, שעניינו בקללה  3י"ב  

ֶלְלָךאם לא כדי ליצור את הקישור להבטחה. כמו כן, המילה "ּו  –בלבד   " בבראשית מוזרה אם  ְמק 

נדרשת    פרשת בלעםובן היטב, שכן באולם ההפך י  –הפסוק כוון כנגד דברי בלק: מדוע לא "וֹאררך?"  

כ"ד   ללשון  לעקדה  .9bגם ההתאמה  ִעיר"   לציוןראוי    באנלוגיה  ש  ָשה  ְיר  )כ"ד  ֹאְיָביו   ְוָהָיה   "18   .)

" היא סרח עודף המשבש את מבנה התקבולת, ואין להסבירּה אלא בשאיפה לרמז לבראשית  ֹאְיָביו"

ָשה. באנלוגיה לסדום יבהוא הדין    .17bכ"ב   לשונות שק"ף + על   צויינומילה הנדירה, המאומצת, ְיר 

מכונן פתיחה ונעילה של החטיבה העיקרית  הוא    –הגיוני ספרותית    צמד המופעים בבראשית  .פני

  .20bמתכתב באופן מלאכותי עם קודמו בבמדבר כ"א  28b, המופע בבמדבר כ"ג מנגדסיפור. ב

 ויעקב בלעם

ל יעקב  קורות  בין  המקבילות  בלעםבבדיקת  על    פרשת  להצביע  אחיזה:    שלושאפשר  (  1נקודות 

חת "זרּולשונות "לק"ח + ברכה" בבראשית כ"ז הולמות את אווירת הגזילה, ומּו "  ִבְרָכִתי  ָנא ֶאת ק 

כ"ג במדבר  כרמיזה להחזרת הברכות הגזולות. לעומת זאת,    תמבואר( בהקשרו  11)בראשית ל"ג  

ְך לקָ "  20 " תמוה אפילו אם במקור היה זה סביל פנימי של בניין קל, והקושי אינו בא על  ְחִתי ָבר 

ְחִתיָך , שהרי "11פתרונו בזיקה לכ"ג   ֶזה( דבר האתון "2" עצמו מלאכותי;  ְלק  יֹום ה  ד ה  עֹוְדָך ע  "  מ 

עורר 30)כ"ב   תמיהה כבר בקרב הקדמונים, ומכאן הסיקו שבלעם היה צעיר. מנגד, דבר יעקב    ( 

( לא ברור כיצד עשויה להיבנות נזיפת  3  1045הוא דימוי עברי טיפוסי;   15המקביל בבראשית מ"ח  

, מה שאין כן אם כיוון  10-11מרמיזה לדברים שמטיח בלק בבלעם בכ"ד    2יעקב ברחל בבראשית ל'  

 ההשפעה ההפוך: בלק לא ידע את ה', אך כעת הוא מכיר בכוחו לא פחות מיעקב בכבודו ובעצמו.            

 ואדום בלעם

( נשענת בין השאר על המילים "שדה"  14-21לעימות עם אדום )כ'    פרשת בלעםשל    ּה כזכור, זיקת

ו"כרם". הופעתן במעשה האתון הוצגה כראיה לזרּות הקטע בהקשרו, בטענה שאינן הולמות נוף  

ֲעֹבר ְבָשֶדה ּוְבֶכֶרםמדברי, אך הן מתבארות ברצון המחבר לקשור דבריו ב"  (. אין לטעון  17" )כ'  לֹא נ 

 " טבעי ומתבקש בהקשר של הנאה ממשאבי הארץ.  ְבָשֶדה ּוְבֶכֶרם, שהרי " לכיוון השפעה הפוך

 ומצרים בלעם

ל המילים "(  1וסיפור שעבוד ויציאת מצרים,    פרשת בלעםבין מקבילות   י ִיְשָרא    3" בבמדבר כ"ב  ְבנ 

לם" או " עָ "הָ   וא רגיל הה  כינוי האינן חוזרות עוד לאורך הפרשה כולה.   ". תופעה זו מוסברת  ִיְשָרא 

 
. לעניין גילו של בלעם ראו במדבר רבה כ, יד, ולפיו הולך רש"ר הירש. אבן עזרא  3השוו למשל תהלים כ"ג    1045

דוחק כאן "מיום שרכבת", וכן מתרגמים נאופיטי ויונתן "מטליותך"; חזקוני ובכור שור נדחקים לקשור זאת לההסכן  
 הסכנתי. והשוו בבלי, סנהדרין קו ע"ב.  
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ל" . ההפך אינו אפשרי שכן  12הביטוי השלם שבו מופיע הצירוף בשמות א'  היטב בשאילת   י ִיְשָרא  "  ְבנ 

( תמוהה  29האשמת האתון בהתעללות )כ"ב  (  2  ;הוא הכינוי הרווח בנראטיבים של תחילת שמות

ְלִתי  ומלאכותית, ואילו " ל  ת ֲאֶשר ִהְתע  ִיםא  ֵכן  הצירוף "  (3  חלק ומתבקש;(  2)שמות י'    "ְבִמְצר  ַהַהסְׁ

ִתי ַכנְׁ ֲעשֹות ְלָך ֹכה  ִהסְׁ כינוי מדויק    – " מוזר וצד את העין, מה שאין כן ערי המסכנות בשמות א'  ל 

ש"האתון" הוא משחק צלילי עם    אם צודק אמברי(  4  בני ישראל עבור פרעה;  עשו ופשוט למה ש

הלוא האתון יכלה להיות בקלות    –"אהרן" בשמות, זהותו של אהרן היא ההכרחית מבין השתיים  

ֶטה משה    (5;  חמור סתם האפקט הפארודי    –מקלו של בלעם לא יכל להוות מושא ֶארמז של אזכורי מ 

 ביר. סָ ה הנוצר בכיוון ההשפעה ההפוך הוא 

 עדן וגן בלעם

? הנחש הוא דמות בולטת בבראשית ג',  פרשת בלעםהאם ייתכן שסיפור גן עדן מפֶנה את הקורא ל

ִליםכ  בלבד. "  פרשת בלעםב  –ואילו "ְנָחִשים" היא צורה המופיעה פעמיים בכל המקרא   ע    ֲאהָּ ה'"  ָנט 

 " יכול להיות מרומז בלשון השכיחה  ע  אינו  ִיט  בין  ֱאֹלִהים  ה'ו  ", אלא רק להפך. החומר המקשר 

עדן   גן  בסיפור  ולשונות  כ"ב  מוטיבים  כ"ג  34bובבמדבר  תגובות    11,  על  מציע הסתכלות חדשה 

ָתה ִעָּמִדיבלעם, ואילו נימת ההאשמה ב"   1כ"ד  " ברורה ואינה נשכרת מההשוואה.  ָהִאָשה ֲאֶשר ָנת 

א" " אינו מאיר על אכילת פרי עץ הדעת טוב ורע, שכן פשר ההכרה החדשה של  ִכי טֹובִבְלָעם    ַוַּירְׁ

]...[    רא"האיננו חדיר; פקעת המשמעויות המפותחת הכרוכה במופעי    – יחסו אליה    –עבורו  בלעם  

 בפרקי בראשית אינה עשויה להוות חץ אליו, אלא רק מטרה.  כי טוב

כטקסט מפֶנה עבור כל אחת ואחת מחמש    פרשת בלעםשל    ּההראיה החשובה ביותר בזכות מעמד

,   ּה החומר האינטרטקסטואלי השזור לאורכהאנלוגיות שהוצגו לעיל נעוצה בהיקפו המרשים של  

הפרשות   רוב  של  המכונן  התרבותי  ובמעמדן  הזה  החומר  רוב  של  הכללית  הרעיונית  בשקיפות 

, גלות יעקב בארם, לקיחת הברכותהמקיימות עמו שיח. סיפור גן עדן, עקדת יצחק, הפיכת סדום,  

המאבק עם האיש וסיפור שעבוד מצרים קשורים כולם בהתגלגלות הברכה הקדמונית, ונמנים על  

הקדומה.   העברית  בתודעה  עמוק  רושם  שהותירו  בהיותהאפיזודות  ניכר  זה  תרבותי    ם מעמד 

רמ  יםנזכר נרחבבמקראנוספים  במקומות    יםז ואו  באופן  לעתים  לצטט    1046. ,  ראוי  זה  בהקשר 

 
(,  30-31מופיעים בישעיהו י"א )זקוביץ' ושנאן, לא כך,    לסיפור גן עדןים ורמיזות  הנה מעט מזעיר: אזכור  1046

קיל, בראשית    –בספר יונה )ברגר, צללי עדן( וראו עוד בארוכה בעניין ההקבלות למעשה המשכן ולבית המקדש 
בראשית,  120-102א,   גרוסמן,  למצריםומובאותיו;    141-139;  אברהם  )זקוב  לירידת  אסתר  יץ',  במגילת 

(,  74-72בנדר יפתח )זקוביץ', מקראות,    לעקדת יצחק(;  77-72( במגילת רות )רוזנסון, מסכת,  67-65מקראות,  
ט"ז   מקבילות,    13-1בשמ"א  מקראות,  93-88)בזק,  זקוביץ',  י"ח77-76;  בשמ"ב  איל  -(,  זקוביץ',  )ראו  י"ט 

א' באיוב  וב  13ב'  -ואבשלום(,  והיובלים(  איוב  אברהם,  רויטן,  וארמז,  )ון  רות  )ברגר,  רות  (;  286-284מגילת 
סדום מקראות,    להפיכת  )זקוביץ',  ב'  י"א  85-83ביהושע  בהושע  )זקוביץ',  9-8(  רות  ובמגילת  יונה  בספר   ,

)הבבואה שמאתר זקוביץ', מקראות,    3בירמיהו ט'    לקיחת הברכותל(;  26-24; רות,  46-45,  27-23מקראות,  
)ראו למשל זקוביץ' ושנאן, לא    5-4בהושע י"ב    למאבק עם האישת בטוחה(;  אינה נראי  6-1בישעיהו ס"ג    97-96
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לאנלוגיות  במ נובע  מעיין  הוא  בכלל  בראשית  ספר  כי  זקוביץ',  של  החשובה  הבחנתו  את  לואה 

 1047מקראיות בשאר ספרי המקרא:

שהוא   בראשית,  בספר  לנו  מצוי  בהיסטוריה  החזרה  לתופעת  ביותר  הבולט  הגילוי 

המקרא;   בתקופת  ישראל  תולדות  של  הגנטי'  'הצופן  או  העניינים'  'תוכן  בבחינת 

ישראל ודמויות    עלילות  הבאות,  העלילות  נוצקות  תוכו  שאל  דפוס,  בבחינת  הן 

בראשית משמשות כאמת מידה לבחינת הדמויות הגזורות בצלמן. ]...[ מתוך ארבעים 

אין   אם  גם  בבראשית.  מקורן  ושלוש  שלושים  בספרנו,  הנדונות  הבבואות  וחמש 

מקראית,  המבחר המובא כאן מייצג את מלוא תפרוסת הבבואות על פני הסיפורת ה

משמעי. ]...[ כאשר כמה וכמה בבואות מיוסדות  -קשה להתעלם מנתון כה בולט וחד

        . על סיפור אחד ברור כי סיפור התשתית הוא מן החשובים והנודעים בסיפורי המקרא

ת יחסית של ספר בראשית, יש חשיבות בלתי מבוטלת לכך  אם דוחים את הטענה לקדמּו   אפילו

עם   המתכתבות  הפרשות  בלעםשרוב  וסוגיית    פרשת  הקדמונית  הברכה  סביב  וסובבות  נבנות 

השושלת הנבחרת, ומקיימות שיח ער עם שלל טקסטים מקראיים אחרים. הרעיון שבכל הֶארמזים  

מהווה   בלעםהללו  יעד    פרשת  הדעתקטע  על  מתקבל  מבעד  אינו  הנשקפות  שהסוגיות  וכיוון   .

ומהוות   משותפים,  והיסטוריוסופיים  אידיאולוגיים  תוואים  חולקות  זו,    – לארמזים  מבחינה 

פנימית   דיאכרונית  מחלוקה  קשה   – אפשרית  ובהתעלם  ִמגבש,  יותר    כעין  או  שבאחד  להניח 

 ווה טקסט מפֶנה.  יעד, ורק בכל השאר הוא מה-מהווה דווקא קטע פרשת בלעםמהֶארמזים שזּוהּו  

 קושיות על מהימנות האנלוגיות ויישובן 1.29.

דינמיות:.  1 לבין כמה    אנלוגיות  בין בלעם  דינמית  כמה מהמהלכים הפרשניים מציגים השוואה 

לפקפק    אמור, אפשרכ  ?ענותהאם יש בכך כדי לפגוע בחוזק הט דמויות בתוך אותו מערך אנלוגי.  

ת האנלוגיה  אך דינמיּו  ,חזק  השוואה בין בלעם לנחש בסיפור גן עדן בהעדר מרקם לשוני משותףב

רק במעשה האתון, עם מוטיב ה"חיה המדברת",    מתעוררתלנחש  השוואה  ה .  אינה קושי מתווסף

ומתמידה    –  בסיפור נקודת מפנה    –  34בדבר בלעם למלאך בכ"ב    מזוהה לראשונהלאדם וחווה  וזו  

מכאן ואילך. מעשה האתון הוא גם נקודת פריצה של היבטים המשווים בין משה לפרעה, ומוקד  

מ המיוחד,  אופייה  לאדום;  ההידרדרות  האנלוגיה  משותפת:  הגיונית  סדירות  מציע  זו,  בחינה 

 
(, בשמ"א  51-49(, בשופטים י"ח )זקוביץ', מקראות,  309-305בשמות )גרוסמן, יעקב,    לגלות יעקב(;  81-73כך,  
בשמ"א    מציגה מקבילות נוספות   184-123; קליין, אנלוגיות בסיפורי דוד,  34-33)זקוביץ', מקראות,    17-11י"ט  
י"ח, שמ"א  -בשופטים י"ז  לשעבוד ויציאת מצרים;  13כ"ה, אך לא כל טענותיה תופסות( ובהושע י"ב  -י"ט וכ"ד-י"ח
( ובארמזים במל"א י"א )נוביק, משה וירבעם( וראו  49)גרסיאל, עיון בשמואל,    18-14ואולי גם י"ב    6ו'    –  6ה'  

 צל ראסל, ייצוגי מצרים.    עוד אצל הופמן, יציאת מצרים; וביתר הרחבה והעמקה א
 .  105-106זקוביץ', מקראות,   1047
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הוא ההשוואות    שונה מעט מקרה  בהערכת הדמות משוקפת לקורא באמצעים אנלוגיים חדשים.  

)שאר    יעקבו  ל"א(-)כ"ט, לבן  (43-46)  , יעקב(30-41)   , עשו(1-29)בראשית כ"ז    המתחלפות ליעקב

ההשוואה  עד המאבק עם האיש    מלהיות כאוטית.גם כאן התחלפות האנלוגיות רחוקה  החומר(.  

תוך סטיות  לאורך חטיבות טקסטואליות גדולות,  עוקבת ברציפות אחרי מוטיב הרמייה )יעקב, לבן(  

 לפי הנדרש כדי לכונן את המוטיבים האטוויסטיים של זיהוי בלעם עם אויבי ישראל )עשו, לבן(.  

עשויה לעלות באשר לתפקידּה הסמלי של האתון. האם סביר לטעון שהאתון מסמלת   תהייה דומה

מ"ח   לבראשית  בֶארמז  אך  ישראל,  האלוהים    15את  את  תפקידּה  –דווקא  אגב  - התוך   וזאת 

תפקיד    , לעניין ישראל ואלוהים  ?דןבלעם עצמו, הנתון בין הפטיש לסקסטואלי בשיקוף מצבו של  ט

כ הוא  לסמל  האתון  העולה ישראל  רוחבי  וכן    מאפיין  עצמה  הפרשה  בתוך  ספרותיים  מתוואים 

הֶארמז המשווה את האתון לאל בהשקפת בלעם הוא נקודתי  מהאנלוגיה לעימות עם אדום, ואילו  

לא זאת אף  .  סבירות אינהרנטית בקיומם בצוותא -; אין כל איונסמך על פסוק אחד בברכות יעקב

בעולם    ,זאת האל  כשלּוחי  ישראל  מוכר דימוי  מקראי  נושא  ל"ג    הוא  גם    (29)דברים  המשתקף 

ניכרת שותפות בין הבהמה לבין  , ואף במעשה האתון  (17; השוו דברים ל"ג  8aבפרשה עצמה )כ"ד  

מית בין בלעם לאתון, תוואי ספרותי זה אינו  לעניין ההשוואה הפני.  מלאך ה' מבחינות מסוימות 

)ו  זיהויה הסמלי הבסיסי של האתון עם ישראל,    השלמה:אלא אדרבא,  ,  (העמסהמהווה תוספת 

להיקלעותו שלו בין הפטיש לסדן,  מובן    קֶנה שכנגדה מגלה בלעם את זדונו וכפיות טובתו, הוא המ

כלל שתיים  אינן  האנלוגיות  שתי  זו,  מבחינה  ולקח.  עונש  אנלוגיה  בבחינת  מהוות  אלא   ,

               ה לאנלוגיה החיצונית לעימות עם אדום. משמעות צורני זה-אחת, היצוקה במבנה  טרנספורמטיבית

  אנלוגיה ההבחנה ב  ?או מחבר זהה  סצינת דפוס  , ה: אנלוגימוטיבים משותפים לכמה טקסטים.  2

, ולא  ייחודיים ומובהקים לשני טקסטים בלבדצריכה להיעשות בעיקר על סמך קישורים לשוניים 

 םת מחבר, אבל הגם השתייכות לאותה סצינת דפוס או זהּו  יםשולל  םקישורים כאלו אינ   לאחרים.

עקרונית    –  יםמאפשר סטנדרטיות   –לפחות  בדרכים  האנלוגיה  את  חוברו    לבחון  אכן  אם  גם 

ע ההצירוף "כך,  .  אותה סצינת דפוסנוצקו בר או  מחב הטקסטים בידי אותו   ֲאָהִלים ָנט  '" ומופעי  כ 

ש', היוצרים זיקה ייחודית   ח  ה שהדמיון במוטיבים של רמאות,  טענים את החלישלסיפור גן עדן, מ'נ 

נובע מהשתייכות לאותה סצינת דפוס    לקיחת הברכות, סיפור גן עדן ופרשת בלעםברכה וקללה בין  

  ם של השתייכותבמפקיעים ניסיון לתלות את השיתוף במוטיב הפגיעה ברגל  הם    בדומה, ותו לא.  

גן עדן,   תם של מעשה  יעּונִט .  ותו לא  לאותה סצינת דפוס  ביֹבקומאבק יעקב    פרשת בלעםסיפור 

במסגרות טקסטואליות המקיימות ביניהן קשרים לשוניים   לתהאתון, מאבק יעקב וחתן דמים למֻּ 

.  (כהצעת אמברי)ייחודיים אף היא מקשה על הטענה שדמיונם נובע מהשתייכות לאותה סצנת דפוס  
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אח לכל  תאורטית  כחלופה  הדפוס  סצינת  הסבר  את  שולל  זה  מהמערכים    דואח  דקריטריון 

פרשת  עם  לו ייחודיים  המובהקים  שוניים חולק מאפיינים ל   ל אחד מהםיים שהוצעו, שכן כנלוגהא

   1048.בלעם

  המחשיד  התיאורטית, אותו קריטריון להכרה )גם( באנלוגיה אמור להיות תקף אפילו בהינתן תופע

יותר בצירופים    :עוד  טקסטים  כמה  של  הייחודיים  נדירשיתוף  הצירופים  על  )נוסף  שלמים  ים 

ֶבְדָך ְמֹאד ִכי( ו"20" )בראשית י"ח ִכי ָכְבָדה ְמֹאדולטקסט נבדק אחד(. כך, "  פרשת בלעםל ד ֲאכ  ב  "  כ 

ד ְמֹאדדומה ל"(  17)במדבר כ"ב     זיקה   יםהיוצר  יםלשוני   ים, פסוק שבסביבתו חומר14" בשמות י'  ָכב 

ִתי בְׁ "ישנו    46בראשית כ"ז  ב  ;פרשת בלעםלמובהקת   י י  ַקצְׁ ֵני  ח  ת ִמפְׁ שימוש לשון נדיר,    –  "ְבנֹות ח 

ְגִתי ְואֹוָתּה ֶהֱחי יִתי; "3ובבמדבר כ"ב    12מצוי בשמות א'  הדומה ל " קרוב מאוד לבראשית  ֹאְתָכה ָהר 

א'  12bי"ב   פרעה בשמות  לצו  גם  קּושר  כבר  המוטיב  ון.  22b, אבל  של  ופרידמן    ניסיונם  סטרס 

הה  משזּו,  חייב להידחותשימוש באוצר מילים אופייני לאותו מחבר ותו לא  ב  כאלהלהסביר מקרים  

הניב  ל  אמור  סגנון או אוצר מילים שגור לאבשני טקסטים דווקא.  מקבץ של קווי דמיון ייחודיים  

  באותן חטיבות מצומצמות דווקא  לצד שיתוף מוטיבים נוספים,    ,צירופים כה נדירים  הופעה של

   .נתמכוו רמיזה  מקרה כזה מעיד על  .ולא בטקסטים אחרים המיוחסים לאותם מחברים

כרוכה   הנוכחי  המחקר  נוספתמורכבובנושא  לסייע  ת  כדי  בה  ה  שיש  כמה  ממצאיםלהבנת   .

ל הרלוונטיים  בלעםמהטקסטים  עצמם,  ידועות  אנלוגיות  זיקות  גם    מקיימים  פרשת  לבין  בינם 

על  כזכור  ו ממוקמים  כולם  והגיוני  רצף  כמעט  משמעותכרונולוגי  ההיסטורית  בעל  - בתפיסה 

ת  הצביעו על ש  יש יתרה מזו,    תרבותית העברית. השתלשלות הברכות כבר מתיאורי בראשית    תמ 

, המצביע על התגבשות עם ישראל כאמצעי למימוש  ה ואף מכווןועד סיפור השעבוד כמערך מובנֶ 

  מחברהבדבר זהּות  הטענה  בזהירות נוסח שונה קמעא של    הגיוני להציעלפיכך,    1049. ברכות בראשית

נים בין סיפור  וָ לקשרי המשמעות המכּו   אחראימי שהיה    :או ון סטרס)בכמה מקרים(  של פרידמן  

לבן  עם  יעקב    קורות, או בין  יב(- )שמות א  לסיפור יציאת מצרים)בראשית יב(  ירידת אברם למצרים  

היה בעמדה להיעזר באותן נקודות קישור עצמן כדי    1050לסיפור יציאת מצרים,לא(  - )בראשית כט

, המתכתבת היטב עם פקעת הזיקות  רצף אטוויסטיאותו  להעמיד יצירה חדשה כקומה נוספת על  

 
נראה שיש להחשיב גם קישורים לשוניים מובהקים לארמזים ספציפיים הנטועים באותו מסגרת טקסט, גם   1048

בירידת אברם למצרים:    –יעד השונים  -אם אינם לוקחים חלק בכינון מערך אנלוגי שלם. דוגמאות עבור קטעי
גּו ֹאִתי"  ָהרְׁ ַחיּו  וְׁ ֹאָתְך יְׁ ִקפּו ַעל"; בהפיכת סדום: " וְׁ ֵני   ַוַישְׁ ֵקף ַעל ]...[    פְׁ ֵני   ַוַישְׁ ִלינּו", " פְׁ "; בעקדת יצחק:  ָהָעם ִמָקֶצה ", "וְׁ
ָעָריו ִאתֹו ]...[    ֲחֹמרֹו  ַוַיֲחֹבש ֶאת"  ֵני נְׁ ִיַרש  ", "שְׁ ָביו   ]...[וְׁ ָכִתיָלַקח  "; בלקיחת הברכות: " ַשַער ֹאיְׁ ַרח]...[    ִברְׁ קּום בְׁ ך    וְׁ לְׁ

ִתיך ]...[    ֶאל ַקחְׁ "ּולְׁ ֱאֹלִהים"; בגלות יעקב בארם:  " ַוָיבֹא  ויציאת מצרים:  ִמֶּמּנּו "; בשעבוד  ָעצּום  " וְׁ ֶאת",  ִכָסה  ֵעין    וְׁ
אּו ָבֶתיך", " ָהָאֶרץ  בּוֶלך "; בעימותי עבר הירדן: " ּוָמלְׁ ֵצה גְׁ ֶכֶרם ", " קְׁ ָשֶדה ּובְׁ  ". בְׁ

 . 52-53ואילך ובמיוחד   41ראו קמינסקי, מנח לישראל; והשוו סברן, דיבור חייתי,  1049
 . 305-308ראו למשל גרוסמן, יעקב,   1050
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תיאוריות  הלמותר לציין שטענה מעין זו צריכה להיבחן בשבע עיניים אל מול    .שעיצב כבר קודם לכן

ואולי    –היעד  - להיות מוגבלת בהיקפּה ולחול בעיקר על קטעי  אולי, ומוצקותהיותר  ת  יּותעודת - נאוה

שהזיקות בינם לבין פרשת בלעם הן המבוססות ביותר.    – רק על אותם קטעים בתוך קטעי היעד  

היעד  - במידה פחותה של סבירּות, שלפני מחבר ספר בלעם עמדו קטעיניתן אולי לטעון,  לחלופין  

והוא זיהה את רוב הקשרים ביניהם ועיצב בהתאם את    לזה הנתון בנוסח הסופי,כבר  במצב דומה  

עבודה של קבוצת סופרים או התפתחות מורכבת יותר של  על הסף אין לשלול   כן ו  ;יצירתו החדשה

 1051החומר לצד מסורת אוראלית מפותחת בדבר משמעותו, אך שיטות אלו הן שתצטרכנה ראיה. 

אנלוגי לשאלה בדבר שייכותו המקורית או זרותו של  הכעת נותר לשוב ולדון כיצד מתייחס החומר 

 מעשה האתון לחטיבה ספרותית זו.  

 ושאר חלקי הפרשה מעשה האתון הדיאכרוני של  םמעמד 1.39.

לזיקה  ראיות    וצגוה  .58.-18.סעיפים  ב ותוכניות  בין מעשה האתון לנראטיבים  מבניות, לשוניות 

ולאחריו.   לשלפניו  ניסיון  נעשה  האנלוגיות  רוב  אותן    אילו  בררבהצגת  המבססים  מהחומרים 

בלעםב ו  פרשת  האתון  מעשה  בתוך  בתוצאה    אילונתונים  להתבונן  מקום  יש  כעת  לו.  מחוצה 

פני    י עיקרהמתקבלת מסימון   על  כדי להחמיר הפרשההחומרים  הבדיקה  .  יברף  מילים  ,  ושמטו 

דיין   ייחודיות  אינן  אך  הארמזים  בכינון  המסייעות  הרלוונטיים  מנחות  ידיעה,  לטקסטים  )פעלי 

הוספה( ראייה,  רק  .  יכולת,  ייכלל  קיימות,  לאנלוגיות  בבירור  המצטרפות  מנחות  מילים  למעט 

חומרים הקשורים    ברמת ביטחון גבוהה.או הד אסוציאטיבי  מכוונת    קבילהמרקם לשוני הנראה כמ

שיוך יסומנו  -חומרים כפולי   1052בצבעים שונים, לפי מפתח בהערת שוליים.   וסומנילקטעי יעד שונים  

רתי  ווהקורא הבק  ,מבין ההקבלות אכן מכוונת  אחתשרק    ההנחה תהא  :, לחומראבשני צבעיהם

 1053:מוזמן לבחור את זו המוצקה יותר בעיניו לצורך השיפוט

 
נפוציל וצ'ארט לגבי תהליכי העריכה  -הכוונה לתפיסה מעין זו שנתגבשה במחקריהם של נוגלסקי, בוסהארט 1051

התרי שעברו  התשעי-הארוכים  בשנות  התהוותה  זו  תפישה  בנוכחות  עשר.  הגוברת  מההיווכחות  כתוצאה  ם 
זו  -מאסיבית של ֶארמזים בין ספרי תרי וכניסיון להסביר תופעה  וורלה, הפניות,    –עשר השונים,  . כל  4-3ראו 

ממשיכים כיוון זה. והשוו גם לקורו, אחדות תרי    286-55המאמרים בתוך אלברץ, נוגלסקי ווורלה, פרספקטיבות,  
עשר, יש להבחין בין קובץ יצירות מובחנות  -זה מוצדק בעניין תהליכי העריכה של התריעשר. גם אם כיוון תאורטי  

בתוך   אחרים  ספרותיים  רכיבים  עם  גומלין  יחסי  המקיימים  בֶארמזים,  הגדושה  קצרה  ספרותית  חטיבה  לבין 
ן  הטקסט. במקרה כזה קשה מאוד להניח שהממד האינטרטקסטואלי שולב בטקסט קיים בשלב מאוחר או באופ 

היעד  -להתחייב לייחוס כלל קטעי  הדרגתי בידי סופרים ועורכים שונים. מכל מקום, בעניין פרשת בלעם אין מקום
הרלוונטיים, כצורתם הנוכחית המדויקת בנה"מ, לאותו מחבר אחד; אך סביר ואף מתבקש להניח שהמוטיבים  

תחת ידי אותו    ו יצא אכן  משתקפים,    העיקריים בקטעי היעד הללו, על רעיונותיהם והחומר המילולי שדרכו הם
 מחבר שאחראי ליצירת פרשת בלעם.   

  –   אדוםשעבוד ויציאת מצרים;    –  אפורקורות יעקב;    –  צהובקורות אברהם;    –  תכלתסיפור גן עדן;    –  ירוק  1052

 עימותי אדום ועבר הירדן.  
פעלי נטייה והכאה הוכללו. אלו הם מוטיבים קריטיים המשותפים למעשה האתון עם יציאת מצרים ועימותי    1053

עבר הירדן, שם הם יוצרים מקבץ ייחודי צפוף של פעלים ספציפיים השולטים על מושאים נדירים. ראוי לציין שבין  
רוב    –כים בכבדות על הפן התמאטי  היתר הושמטו כאן כמה ארמזים קריטיים להבנת הלך רוחו של בלעם, הנסמ

 החומר הקשור לסיפור גן עדן.  
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חֹו ן ְיר  ֶבר ְלי ְרד  ע  ְרבֹות מֹוָאב מ  ֲחנּו ְבע  י  ל ו  י ִיְשָרא  ִיְסעּו ְבנ  ְרא ָבָלק ֶבן ו  י  ת ָכל  ו  ל    ֲאֶשר   ִצפֹור א  ָעָשה ִיְשָרא 

י ָהָעם ְמֹאד ִכי   ָיָגר מֹוָאב ִמְפנ  בָלֱאֹמִרי ו  יָ   ר  לִמפְ מֹוָאב  ָקץ  הּוא ו  י ִיְשָרא  י ְבנ  יֹאֶמר מֹוָאב ֶאל  נ  י ִמְדָין    ו  ִזְקנ 

ָקָהל ֶאת ֲחכּו ה  ָתה ְיל  ָשֶדה    ָכל  ע  ת ֶיֶרק ה  שֹור א  ינּו ִכְלֹחְך ה  ִהוא    ּוָבָלק ֶבןְסִביֹבת  ת ה  ִצפֹור ֶמֶלְך ְלמֹוָאב ָבע 

ִיְשל   ְלָאִכיםו  ל  ִבְלָעם ֶבן   ֶאל  ח מ  י  ְבֹער ְפתֹוָרה ֲאֶשר ע  ָנָהר ֶאֶרץ ְבנ  ּמֹו ִלְקרֹא  ה  ה    ע  אֹמר ִהנ  ם ָיָצא  לֹו ל  ע 

ִים ה  ִמִּמְצר  ין ָהָאֶרץ ִכָסה ֶאת ִהנ  ִלי ע  ב ִמּמֻּ ֶזה ִכי ִלי ֶאת ָנא ָאָרה ָתה ְלָכהְוע    ְוהּוא ֹיש  ָעצּום הּוא   ָהָעם ה 

י  ִמֶּמִני ל    אּול  כֶ אּוכ  ֲאָגְרֶשנּו    הנ  ְעִתי    ָהָאֶרץ  ִמןבֹו ו  ת ֲאֶשרִכי ָיד  ֲאֶשר ָתֹאר יּוָאר  א  ְך ְמֹבָרְך ו  י ְלכּו    ְתָבר  ו 

ָיֹבאּו ֶאל  י ִמְדָין ּוְקָסִמים ְבָיָדם ו  י מֹוָאב ְוִזְקנ  י ָבָלק  ִזְקנ  ָליו ִדְבר  ְברּו א  ְיד  יֶהם   ִבְלָעם ו  יֹאֶמר ֲאל  ֹפה    ִלינּוו 

ר   ב  ֲאֶשר ְיד  ֲהִשֹבִתי ֶאְתֶכם ָדָבר כ  ְיָלה ו  ל  י  ה' ה  י ְשבּו ָשר  ָלי ו  ָיבֹא ֱאֹלִהיםִבְלָעם    מֹוָאב ִעם  א  ִבְלָעם    ֶאל  ו 

יֹאֶמר   ֶלה ִעָּמְךו  יֹאֶמר ִבְלָעם ֶאל  ִמי ָהֲאָנִשים ָהא  ה    ָהֱאֹלִהים  ָבָלק ֶבן  ו  ָלי ִהנ  ח א  ָהָעם  ִצֹפר ֶמֶלְך מֹוָאב ָשל 

ס ֶאת ְיכ  ו  ִים  א ִמִּמְצר  ֹיצ  ין ָהָאֶרץ   ה  ָתה ְלָכה ָקָבה  ע  י ִלי ֹאתֹו    ע  יֹאֶמר    אּול  ו  ְשִתיו  ר  ְוג  ל ְלִהָלֶחם בֹו  אּוכ 

ְך ִעָּמֶהם לֹא ָתֹאר ֶאת  ֱאֹלִהים ֶאל ל  יֹאֶמר ֶאל  ִבְלָעם לֹא ת  ֹבֶקר ו  ָיָקם ִבְלָעם ב  י    ָהָעם ִכי ָברּוְך הּוא ו  ָשר 

ְרְצֶכם ִכי    ָבָלק ְלכּו ֶאל ן  א  א  ֲהֹלְך  ה'מ  ָיֹבאּו ֶאל  ְלִתִתי ל  י מֹוָאב ו  ָיקּומּו ָשר  ו  ן    ִעָּמֶכם  א  יֹאְמרּו מ  ו  ָבָלק 

ָיֹבאּו ֶאל ֶלה ו  א  ִבים ְוִנְכָבִדים מ  ֹיֶסף עֹוד ָבָלק ְשֹלח  ָשִרים ר  ר    ִבְלָעם ֲהֹלְך ִעָּמנּו ו  יֹאְמרּו לֹו ֹכה ָאמ  ִבְלָעם ו 

לִצפֹו ָבָלק ֶבן ָלי  ר א  ֲהֹלְך א  ע מ  ב   ִכיָנא ִתָּמנ  ֶבְדָך ְמ כ  י ֶאֱעֶשה ּוְלָכה ְוֹכל ֲאֶשר ֹאד ד ֲאכ  ל  ר א    ָנא ָקָבה  תֹאמ 

יֹאֶמר ֶאל ן ִבְלָעם ו  י ע  ֶזה ו  ת ָהָעם ה  י ָבָלק ִאם  ִלי א  ְבד  יתֹוִלי ָבָלק    ִיֶתן  ע  ל     ֶכֶסף ְוָזָהבְמלֹא ב  ֲעֹבר לֹא אּוכ    ל 

ָנה אֹו ְגדֹוָלה  ה'ִפי    ֶאת ֲעשֹות ְקט  ם  ֱאֹלָהי ל  ָתה ְשבּו ָנא ָבֶזה ג  ה  ְוע  ְדָעה מ  ָלְיָלה ְוא  ֶתם ה  ף    א  ר    ה'ֹיס  ב  ד 

ָיבֹא ֱאֹלִהים ֶאל יֹאֶמר לֹו ִאם  ִעִּמי ו  ְיָלה ו  ְך    ִבְלָעם ל  ְך ֶאתִלְקרֹא ְלָך ָבאּו ָהֲאָנִשים קּום ל  ָדָבר   ִאָתם ְוא  ה 

ֲעֶשה    ֲאֶשר ֶליָך ֹאתֹו ת  ר א  ב  י ֲחֹבש ֶאתֲאד  ֹבֶקר ו  ָיָקם ִבְלָעם ב  י ֶלְך ִעם  ֲאֹתנֹו  ו  י מֹוָאב    ו  רָשר  ִיח  ף ֱאֹלִהים  ו    א 

ְך    ִכי ְלא  ב מ  ִיְתי צ  ְך הּוא ו  ֶדֶרְך  ה'הֹול  ל  ב  ב ע  י ְנָעָריו ִעּמֹוֲאֹתנֹו    ְלָשָטן לֹו ְוהּוא ֹרכ  ֶרא ָהָאתֹון ֶאת  ּוְשנ  ת    ו 

ְך   ְלא  ֶדֶרְךִנָצב    ה'מ  ְבָידֹו    ב  ְשלּוָפה  ְרבֹו  ת  ְוח  ִמן   טו  ֶדֶרְך    ָהָאתֹון  ָשֶדה ה  ב  ֶלְך  ת  י    ו  ֶאת  ְך ו  ָהָאתֹון    ִבְלָעם 

טֹ  ָדֶרְך  ָתּה ְלה  ְך    ה  ְלא  מ  ֲעֹמד  י  ְכָרִמים ְבִמְשעֹול    ה'ו  ֶאת  ה  ָהָאתֹון  ֶרא  ת  ו  ִמֶזה  ר  ְוָגד  ִמֶזה  ר  ְך    ָגד  ְלא    ה' מ 

ץ ִתָלח  ִקיר    ֶאל  ו  ץה  ִתְלח  ִקיר    ֶרֶגל ִבְלָעם ֶאל  ֶאת  ו  יֹ ה  ְך  ֹכָתּהֶסף ְלה  ו  ְלא  יֹוֶסף מ  ֲעֹמד ְבָמקֹום    ה'  ו  י  ֲעבֹור ו 

ין ֶרא ָהָאתֹון ֶאת   ֶדֶרְך ִלְנטֹות ָיִמין ּוְשמֹאול ָצר ֲאֶשר א  ת  ְך  ו  ְלא  ץ ה' מ  ִתְרב  ר ו  ִיח  ת ִבְלָעם ו  ח  ף ִבְלָעם   ת  א 

י   לָהָאתֹון    ֶאת  ְךו  ק  ּמ  ח    ב  ִיְפת  תֹאֶמר    ֶאת  ה'ו  ִניִהִכיָעִשיִתי ְלָך ִכי    ְלִבְלָעם ֶמהִפי ָהָאתֹון ו  ֶזה ָשֹלש ְרָגִלים    ת 

יֹאֶמר ִבְלָעם ָלָאתֹון ִכי   ְלְת ו  ל  ְגִתיְך  ִבי לּו ֶיש  ִהְתע  ָתה ֲהר  תֹאֶמר ָהָאתֹון ֶאל   ֶחֶרב ְבָיִדי ִכי ע  ִבְלָעם ֲהלֹוא    ו 

י    ָאֹנִכי ֲאֹתְנָך ֲאֶשר ְבָת ָעל  דָרכ  עֹוְדָך ע  ֶזה  מ  יֹום ה  ל    ה  ְיג  יֹאֶמר לֹא ו  ֲעשֹות ְלָך ֹכה ו  ְנִתי ל  ן ִהְסכ  ְסכ  ה    ה' ה 

י ְרא ֶאת  ֶאת י ִבְלָעם ו  ינ  ְך    ע  ְלא  ְך    ה'מ  ְלא  ָליו מ  יֹאֶמר א  ָפיו ו  חּו ְלא  ִיְשת  ִיֹקד ו  ְרבֹו ְשלָֻּפה ְבָידֹו ו  ֶדֶרְך ְוח  ִנָצב ב 

ה ָאֹנִכי ָיָצאִתי ְלָשָטן ִכי  ֶאת  ִהִכיתָ ָמה    לע    ה' ִני ָהָאתֹון    ֲאֹתְנָך ֶזה ָשלֹוש ְרָגִלים ִהנ  ִתְרא  ֶדֶרְך ְלֶנְגִדי ו  ט ה  ָיר 

ת   י ֶזה ָשֹלש ְרָגִלים    טו  יְלָפנ  ם  ָתהְט נָ   אּול  ָתה ג  י ִכי ע  יִתי  ֹאְתָכה  ִמָפנ  ְגִתי ְואֹוָתּה ֶהֱחי  יֹאֶמר ִבְלָעם ֶאל  ָהר    ו 

ְך   ְלא  ְעִתי  ה'מ  ָתה    ָחָטאִתי ִכי לֹא ָיד  ָתה ִאם  ִנָצב ִלְקָראִתיִכי א  ָדֶרְך ְוע  יֹאֶמר    ב  יֶניָך ָאשּוָבה ִלי ו  ע ְבע  ר 

ְך   ְלא  ְך ִעם  ֶאל  ה'מ  ָדָבר ֲאֶשר ָהֲאָנִשים ְוֶאֶפס ֶאת ִבְלָעם ל  ֶלְך ִבְלָעם ִעם  ה  י  ר ו  ב  ֶליָך ֹאתֹו ְתד  ר א  ב  י    ֲאד  ָשר 

א ִלְקָראתֹו ֶאל י צ  ו  ע ָבָלק ִכי ָבא ִבְלָעם  ִיְשמ  ל  ָבָלק ו  ְרֹנן ֲאֶשר    ִעיר מֹוָאב ֲאֶשר ע  ְגבּול ְגבּול א  ה ה    ִבְקצ 

יֹאֶמר ָבָלק ֶאל  ֶליָך ִלְקרֹאִבְלָעם ֲהלֹא ָשֹלח  שָ   ו  ְחִתי א  ְבֶדָך    ָלְך ָלָּמה לֹא  ל  ל כ  ְמָנם לֹא אּוכ  אֻּ ָלי ה  ְכָת א  ָהל 

יֹאֶמר ִבְלָעם ֶאל  ה  ו  ר ְמאּוָמה    ָבָלק ִהנ  ב  ל ד  ָתה ֲהָיֹכל אּוכ  ֶליָך ע  ָדָבר ֲאֶשר ָיִשים ֱאֹלִהים ְבִפי ָבאִתי א    ה 

י ֶלְך ִבְלָעם ִעם ר ו  ב  ָשִרים ֲאֶשר    ֹאתֹו ֲאד  ח ְלִבְלָעם ְול  ל  ְיש  ח ָבָלק ָבָקר ָוצֹאן ו  ִיְזב  צֹות ו  ָיֹבאּו ִקְרי ת חֻּ ָבָלק ו 

ֹבֶקר   ְיִהי ב  ח ָבָלק ֶאתִאתֹו ו  ִיק  ל  ו  הּו ָבמֹות ָבע  י ֲעל  י ְרא ִמָשם    ִבְלָעם ו  ה ָהעָ ו  יֹאֶמר ִבְלָעם ֶאל  םְקצ  ָבָלק    ו 

ה ֲאֶשר ִדֶבר ִבְלעָ   ְבנ  ש ָבָלק כ  י ע  יִלים ו  ן ִלי ָבֶזה ִשְבָעה ָפִרים ְוִשְבָעה א  ל  ִלי ָבֶזה ִשְבָעה ִמְזְבֹחת ְוָהכ  ע  י  ם ו 

יֹאֶמר ִבְלָעם ְלָבָלק ִהְתי צ   ח  ו  ִּמְזב  ִיל ב  לָבָלק ּוִבְלָעם ָפר ָוא  ְלָכה    ב ע  יֹעָלֶתָך ְוא  ה  אּול  ר    ה'  ִיָקר  ִלְקָראִתי ּוְדב 

ה ֶלְך ֶשִפי   מ  י  ְדִתי ָלְך ו  ִני ְוִהג  ִיָקר י ְרא  ָליו ֶאת  ֱאֹלִהים ֶאל  ו  יֹאֶמר א  ל   ִבְלָעם ו  ע  ְכִתי ָוא  ִּמְזְבֹחת ָער  ת ה  ִשְבע 
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ח    ִּמְזב  ִיל ב  ָיֶשם  ָפר ָוא  יֹאֶמר שּוב ֶאל  ָדָבר ְבִפי  ה'ו  ל  ִבְלָעם ו  ה ִנָצב ע  ָליו ְוִהנ  ָיָשב א  ר ו  ב  ֹעָלתֹו    ָבָלק ְוֹכה ְתד 

ר ִמן  הּוא ְוָכל יֹאמ  ִיָשא ְמָשלֹו ו  י מֹוָאב ו  ִני ָבָלק ֶמֶלְך  ָשר  ימֹוָאב    ֲאָרם י ְנח  ְרר  ה  ֲעֹקב    ֶקֶדם ְלָכה ָאָרה  מ  ִלי י 

ם   ָזע  ֶאְזֹעם לֹא  ּוָמה  ל  ֹבה א  ל ָמה ֶאֹקב לֹא ק  ִיְשָרא  ֹזֲעָמה  ֶאְרֶאנּו ּוִמְגָבעֹות    ִכי  ה'ּוְלָכה  ִרים  רֹאש צֻּ מ 

ָשב    ֲאשּוֶרנּו ֶהן גֹוִים לֹא ִיְתח  ר י ֲעֹקב ָעם ְלָבָדד ִיְשֹכן ּוב  ְפִשי    ּוִמְסָפר ֶאת  ִמי ָמָנה ֲעפ  ל ָתֹמת נ  ע ִיְשָרא  ֹרב 

יֹאֶמר ָבָלק ֶאל ֲחִריִתי ָכֹמהּו ו  י    מֹות ְיָשִרים ּוְתִהי א  ְחִתיָךִבְלָעם ֶמה ָעִשיָת ִלי ָלֹקב ֹאְיב  ְכָת    ְלק  ר  ה ב  ְוִהנ 

ת   ר ֲהלֹא א  יֹאמ  ן ו  י ע  ְך ו  ָליו ָבָלק ְלָך  ְבִפי  ה'ֲאֶשר ָיִשים  ָבר  יֹאֶמר א  ר ו  ב  ָמקֹום    ָנא ִאִתי ֶאל  ֹאתֹו ֶאְשֹמר ְלד 

הּו ִתְרֶאה ְוכֻּלֹו לֹא ִתְרֶאה ְוָקְבנֹו ר ֲאֶשר ִתְרֶאנּו ִמָשם ֶאֶפס ָקצ  ח  ה ֹצִפים ֶאל  א  הּו ְשד  ִיָקח  רֹאש    ִלי ִמָשם ו 

ִפְסָגה ִיֶבן ִשְבָעה ִמְזְבֹחת ו    ה  יֹאֶמר ֶאלו  ח  ו  ִּמְזב  ִיל ב  ל ָפר ָוא  ל  י ע  ב ֹכה ע    ִאָקֶרה ֹעָלֶתָך ְוָאֹנִכי    ָבָלק ִהְתי צ 

ִיָקרֹכה   יֹאֶמר שּוב ֶאל  ֶאל  ה'  ו  ָיֶשם ָדָבר ְבִפיו ו  ל  ִבְלָעם ו  ָליו ְוִהנֹו ִנָצב ע  ָיבֹא א  ר ו  ב  ֹעָלתֹו    ָבָלק ְוֹכה ְתד 

ה יֹאֶמר לֹו ָבָלק מ  י מֹוָאב ִאתֹו ו  י ְבנֹו ִצֹפר    ה'ִדֶבר    ְוָשר  ֲאִזיָנה ָעד  ר קּום ָבָלק ּוְשָמע ה  יֹאמ  ִיָשא ְמָשלֹו ו  ו 

ב ּוֶבן ז  ל ִויכ  ה  ָאָדם ְוִיְתֶנָחם ה    לֹא ִאיש א  ר ְולֹא י ֲעֶשה ְוִדֶבר ְולֹא ְיִקיֶמָנה ִהנ  ְך ָלָקְחִתיהּוא ָאמ  ְך    ָבר  ר  ּוב 

ֲעֹקב ְולֹא  ְולֹא ֲאִשיֶבָנה לֹא  ל    ִהִביט ָאֶון ְבי  ת ֶמֶלְך בֹו    ה'ָרָאה ָעָמל ְבִיְשָרא  ל מֹוִציָאם  ֱאֹלָהיו ִעּמֹו ּוְתרּוע  א 

ם לֹו   ִמִּמְצָרִים ש  ִכי לֹא  ְכתֹוֲעֹפת ְרא  ח  ה  ְבי ֲעֹקב ְולֹא  נ  ל מ  ֲעֹקב ּוְלִיְשָרא  ר ְלי  ת י ָאמ  ל ָכע  ל    ֶקֶסם ְבִיְשָרא  ָפע 

ל ֶהן ד   א  ב ע  ָשא לֹא ִיְשכ  ֲאִרי ִיְתנ  ם  ָעם ְכָלִביא ָיקּום ְוכ  ל ֶטֶרף ְוד  יֹאֶמר ָבָלק ֶאל   יֹאכ  ְלָעם  בִ   ֲחָלִלים ִיְשֶתה ו 

ם ם  ג  ֶבנּו ג  יֹאֶמר ֶאל  ֹקב לֹא ִתקֳּ ן ִבְלָעם ו  ע  י  ְך לֹא ְתָבְרֶכנּו ו  אֹמר ֹכל ֲאֶשר  ָבר  ֶליָך ל  ְרִתי א   ָבָלק ֲהלֹא ִדב 

ר   ב  יֹאֶמר ָבָלק ֶאל   ה' ְיד  ר  ָנא ֶאָקֲחָך ֶאל  ִבְלָעם ְלָכה  ֹאתֹו ֶאֱעֶשה ו  י ִייש  ר אּול  ח  י ָהֱאֹלִהים    ָמקֹום א  ינ  ְבע 

ח ָבָלק ֶאת ִיק  ֹבתֹו ִלי ִמָשם ו  ְפעֹור    ְוק  נִ ִבְלָעם רֹאש ה  לה  י  ְשָקף ע  ְיִשיֹמן  ְפנ  יֹאֶמר ִבְלָעם ֶאל  ה  ה  ו    ָבָלק ְבנ 

יִלם   ן ִלי ָבֶזה ִשְבָעה ָפִרים ְוִשְבָעה א  ל ָפר  ִלי ָבֶזה ִשְבָעה ִמְזְבֹחת ְוָהכ  י ע  ר ִבְלָעם ו  ֲאֶשר ָאמ  ש ָבָלק כ  י ע  ו 

ח   ִּמְזב  ב  ִיל  י    ָוא  ינ  ְבע  ִכי טֹוב  ִבְלָעם  י ְרא  ְך ֶאת  ה'ו  ְולֹא  ְלָבר  ל  ְך    ִיְשָרא  םָהל  ע  ם    ְכפ  ע  ְנָחִשים ְבפ  את    ִלְקר 

ָיֶשת ֶאל ִיָשא  ו  ו  ָפָניו  ִּמְדָבר  י ְרא ֶאת  ִבְלָעם ֶאת  ה  ו  יָניו  ָעָליו רּוח  ֱאֹלִהים    ע  ְתִהי  ו  ִלְשָבָטיו  ן  ֹשכ  ל  ִיְשָרא 

י  ע  ִאְמר  ם ֹשמ  ם ָהָעִין ְנאֻּ ֶגֶבר ְשתֻּ ם ה  ם ִבְלָעם ְבנֹו ְבֹער ּוְנאֻּ ר ְנאֻּ יֹאמ  ִיָשא ְמָשלֹו ו  ל ֲאֶשר    ו  ה א  ֲחז  י    מ  ד  ש 

יָנִים ל ּוְגלּוי ע  ה   ֶיֱחֶזה ֹנפ  ל ִכְנָחִלים ִנָטיּו    מ  ֲאָהִלים  ֹטבּו ֹאָהֶליָך י ֲעֹקב ִמְשְכֹנֶתיָך ִיְשָרא  י ָנָהר כ  ֹנת ֲעל  ְכג 

ע   י   ה'ָנט  ֲעל  ֲאָרִזים  ל  כ  ִיז  לְ   ָמִים  מ  ג  ֲאג  מ  ְוָיֹרם  ִבים  ר  ִים  ְבמ  ְרעֹו  ְוז  ִמָדְלָיו  ִים  ְלכֻּתֹו  מ  מ  א  ש  ְוִתנ  ל  כֹו  א 

ִים ִמִּמְצר  יֶהם    ְכתֹוֲעֹפת  מֹוִציאֹו  ְצֹמת  ְוע  ָצָריו  גֹוִים  ל  יֹאכ  לֹו  ם  םְרא  ִיְמָחץ    ְיָגר  ֲאִרי  ְוִחָציו  כ  ב  ָשכ  ע  ָכר 

ר   ְמָבְרֶכיָך ָברּוְך ְוֹאְרֶריָך ָארּור  ּוְכָלִביא ִמי ְיִקיֶמנּו  ִיח  ף ָבָלק ֶאל   ו  ִיְסֹפק ֶאת   א  יֹאֶמר ָבָלק    ִבְלָעם ו  ָפיו ו  כ 

ָתה    ֶאל ְך ֶזה ָשֹלש ְפָעִמים ְוע  ְכָת ָבר  ר  ה ב  י ְקָראִתיָך ְוִהנ  חִבְלָעם ָלֹקב ֹאְיב  ְרִתי    ְמקֹוֶמָך  ְלָך ֶאל   ְבר  ד  ָאמ  ב  כ 

ֶבְדָך ה    ֲאכ  ִבְלָעם ֶאל  ִמָכבֹוד  ה'  ְמָנֲעָךְוִהנ  יֹאֶמר  ם ֶאל  ו  ג  ְלָאֶכיָך ֲאֶשר  ָבָלק ֲהלֹא  ְרִתי    מ  ִדב  י  ל  ְחָת א  ָשל 

אֹמר ִאם יתֹו    ִיֶתן  ל  ְוָזָהב  ִלי ָבָלק ְמלֹא ב  ֲעֹבר ֶאתֶכֶסף  ל ל  ֲעשֹות טֹוָבה אֹו ָרָעה ִמִלִבי   ה'ִפי    לֹא אּוכ     ל 

ר    ֲאֶשר ב  ְּמָך    ה'ְיד  ְלע  ֶזה  ְלָכה ִאיָעְצָך ֲאֶשר י ֲעֶשה ָהָעם ה  ִּמי  ְך ְלע  ָתה ִהְנִני הֹול  ר ְוע  ב  ֲחִרית  ֹאתֹו ֲאד  ְבא 

ָיִמים י  ה  ע  ִאְמר  ם ֹשמ  ם ָהָעִין ְנאֻּ ֶגֶבר ְשתֻּ ם ה  ם ִבְלָעם ְבנֹו ְבֹער ּוְנאֻּ ר ְנאֻּ יֹאמ  ִיָשא ְמָשלֹו ו  ע    ו  ע  ד  ל ְוֹיד  ת  א 

ה ֶעְליֹון   ֲחז  ְך כֹוָכב ִמי ֲעֹקב ְוָקם    מ  ָתה ֲאשּוֶרנּו ְולֹא ָקרֹוב ָדר  ְולֹא ע  יָנִים ֶאְרֶאנּו  ל ּוְגלּוי ע  ֹנפ  י ֶיֱחֶזה  ד  ש 

ר ָכל ְרק  י מֹוָאב ְוק  ֲאת  ץ פ  ל ּוָמח  ֶבט ִמִיְשָרא  י  ש  ָשה ְוָהָיה    ְבנ  ת ְוָהָיה ֱאדֹום ְיר  ָשה  ש  ִעיר ֹאְיָביוְיר  ל    ש  ְוִיְשָרא 

ְרְד ֹעֶשה ָחִיל   י ְרא ֶאת  ְוי  ִעיר ו  ק    ִמי ֲעֹקב ְוֶהֱאִביד ָשִריד מ  אִשית גֹוִים ֲעָמל  ר ר  יֹאמ  ִיָשא ְמָשלֹו ו  ק ו  ֲעָמל 

י ְרא ֶאת ו  ד  י ֹאב  ֲעד  ֲחִריתֹו  ר    ְוא  יֹאמ  ו  ִיָשא ְמָשלֹו  ו  יִני  ק  יָתן מֹושָ ה  ִכי ִאם  ֶבָךא  ִקֶנָך  ע  ֶסל  ִיְהֶיה    ְוִשים ב 

ד  ר ָקִין ע  שּו ְלָבע  ל ְוִצים ִמי ד ִכִתים ְוִענּו א  מֹו א  ר אֹוי ִמי ִיְחֶיה ִמשֻּ יֹאמ  ִיָשא ְמָשלֹו ו  שּור ִתְשֶבָך ו  ר  ָמה א 

ם ְוִענּו ֶבר ְוג  י   ע  ָיָקם ִבְלָעם ו  ד ו  י ֹאב  ָיָשב ִלְמֹקמֹו ְוג םהּוא ֲעד  ְרכֹו  ֶלְך ו  ְך ְלד   ָבָלק ָהל 

המיפוי המוצע מעלה כמה תובנות. ראשית, במעשה האתון משולבים חומרים לשוניים מובהקים  

עובדה  .  פרשת בלעםהמשותפים לפחות לארבע מערכות אנלוגיות שונות, שרכיביהן פזורים לאורך  
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סטרס ש"אין כל קשר ברור בינו ]מעשה האתון[ לקבוצת טקסטים כלשהי    זו סותרת את דברי ון

משרבב,    נראטיב בידיהוטמע בפוסלת אוטומטית את הרעיון שהסיפור  גם    היא   1054לפניו או אחריו". 

עדיין   החסרה  בעיניו,  חיונית  נקודה,  איזו  להטעים  דואג  אלא  הסיפור  רצף  לגורל  חש  ש"איננו 

טענה אפשרית, בדרכו של זקוביץ' בכמה מקומות, שתוספת מאוחרת הותאמה  גם    1055. בכתובים"

במקרה   להתקבל  יכולה  איננה  הקדום,  בטקסט  לאנלוגיות  המודע  עורך  בידי  הקדום  לנראטיב 

  טקסט יעד שונים המרומזים ב-קטעי   ה הבחין בארבע  ובלתי תלוי  מאוחר  עורךכלום ייתכן ש  1056זה.

יסודות מארבעתם?  וטרח לשלב   אפילו תאורטית:    קשה להניחוו  ,דבר רחוק מהדעתהבתוספתו 

אחד   ֶארמז  אלא  נותר  אין  ובלעדיו  האתון,  במעשה  ורובו  ראשו  מכונס  לאדום  ההשוואה  מערך 

למה "ימציא" העורך אנלוגיה שלמה על בסיס    ( וכמה פירורים אנלוגיים.21, אל כ' 13עצמאי  )כ"ב  

מסקנה זו מקבלת    יצירה בכללה.היה מבט מבפנים על הר מעשה האתון  מחב של  סביר יותראלו?  

,  לא סומנו(ש) בפרשה    מילים המנחותמהצטרפות היסודות האנלוגיים התמאטיים והנוספת  תמיכה  

מגמות  וכן   בקידום  השונים  הארמזים  של  משמעויותיהם  השתלבות  דרך  של  תוכנית  מבחינה 

אחדותית  ,הנראטיב מעיקרה  לקשרים    .שהיא  מצטרפים  אלה    הנוספים טקסטואליים  -תוךהכל 

עשויים  ומילים מנחות  רמזים  הטענה שאֶ המהדקים את מעשה האתון לפרשה והובחנו זה מכבר.  

עורכים מאוחרים או  סופרים  בידי  פרי תחיבה  ובעלי    להיות  יכולה להתקבל שעה שאלו מעטים 

; אפילו טענות לעריכה רוחבית מאסיבית חייבות להידחות שעה שעקירתן  אחיזה רופפת בטקסט

   מותירה טקסט. בקושי –אם להתנסח בפשטות  – של ה"תוספות"

ועל  נראה   עצמם  בפני  פעם  עמדו  גם את הרעיון שהמשלים  האנלוגי מחלישה  שתפרוסת החומר 

לעקידת יצחק,  המסייע ביצירת ֶארמזים  בסיסם נכתב הנראטיב. המשלים מכילים חומר אנלוגי  

אפשר היה לטעון  . , ליציאת מצרים ולסיפור גן עדןברכות יעקבל, להפיכת סדום, ללקיחת הברכות

  פּוָתח לאחר מכן בידי יוצר הנראטיב קיים במשלים שקדמו לפרשת בלעם ו  היהאולי שחומר זה  

. אכן, האזכור הכפול המפורש של יציאת מצרים יכל להוות מניע  לכדי מערכי השוואה של ממש

כ"ד    ; אך ספק אם8-9לעיצוב אנלוגיה ברוח זו, וכך גם אולי החומר המובהק מברכות יעקב בכ"ד  

ע  "  8  לבראשית ב'  פרפראזה על ה  ,6 ֲאָהִלים ָנט  , היה מספיק כדי להשיא מחבר מאוחר לפתח  ה'"כ 

ִעיר ֹאְיָביו "   בשיח המרומז שבין  הוא הדין  אנלוגיה שלמה לסיפור גן עדן;   ָשה ש  ש  לבין "  "ְוָהָיה ְיר  ְוִיר 

ר ֹאְיָביו ע  ת ש  ְרֲעָך א  לעודד יצירה יש מאין של אנלוגיה    , שבשום פנים לא יכל(17" )בראשית כ"ב  ז 

ראוי    בהנחה שבכלל ניתן היה לקורא לזהותו ללא רקע אנלוגי קודם זה.  – שלמה לעקידת יצחק  

 
 . 62ורובקר, טקסט ומסורת,  403-404. זו למשל גם דעת אכנבך, השלמה, 413ון סטרס, חיי משה,  1054
 .  53. ראו בדומה נול, בלעם בנביאים, 42רופא, ספר בלעם,  1055
 . 83-88זקוביץ', מקראות,   1056
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זו שמקבילה  בכ"ד    לציין  מ"ח  לבראשית  הרבים  הדמיון  ברעיון    יםמטיל   15-24וקווי  רב  ספק 

כמה  ככלל,    1057מהווה תוספת מאוחרת.   14b–24כ"ד  במדבר  )הבעייתי מתודולוגית כשלעצמו( ש

אינם  מ הקדומה  ההיסטוריה  אל  מהמשלים  הנשלחים  המילוליים  של   םימותיר החצים  רושם 

בפני עצמם, והם מקבלים את מלוא משמעותם מהצטרפות ליסודות    ֶארמזים המסוגלים לעמוד 

,  ים נקודה כזו או אחרת, היקף החומרדוחגם אם האנלוגיים האחרים, הזרועים לאורך הנראטיב. 

קשרי של  הנוצרים  - מורכבותם  בטקסט  המשמעות  כלליים  במוטיבים  על  ועיגונם  מאוד  מקשה 

מצבורי המייחסות  או  רמז- טענות  הפנטטאוך  של  מאוחרת  רוחבית  לעריכה  מסוימים  ים 

   1058ההקסטאוך.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ב  1057 חורצת משפט  אינה  זו  הנפוצה,  אמירה  על הדעה  עקרוני  ערעור  מציגה  אלא  כל החומר המדובר,  דבר 

 (.  49שהובעה אצל רויאר, ון סטרס ואחרים וזוכה לתמיכה גם כיום )ראו רובקר, טקסט ומסורת, 
. המקבילות המסועפות שתוארו לעיל ממחישות את גודל טעותו של רובקר  413כדעת אכנבך, השלמה,    1058

 (.    61וברוח דומה    63לא קשור כלל לישראל" )טקסט ומסורת,   3-1בדבריו, ש"בראשית י"ב 
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 סיכום ומסקנות  10.0

רבות  המשיקים אלו לאלו בנקודות  שלל כיוונים פרשניים והצעות יישוב,  במהלך מחקר זה הועלו  

פרומים .  שונותו שנותרו  הפרשניים  הקצוות  את  לאסוף  העת  מזה  זו  זה  מרוחקים  ולארגם  או   ,

ב האינטרטקסטואלי    .שלמההה  מונ ת למקומם  החומר  של  בהשלכות  הדברים  אמורים  במיוחד 

מלאכת הכינוס    .בטקסט  הערכת דמות בלעםעיצוב  ל  יםהנוגע   יםהספרותי  יםבפרשה על הניתוח

 .  , מהיבטיה השוניםהדמותהערכת במבט פנורמי על עיצוב תיערך 

אמור להיות    בלעםש  הוצעראשית,    :על תפיסת ה' כמקור הכוח  נודע וגאה, המאיים  מנטיקןבלעם כ

ישנה השקה  עלא,  - ה העקיפה לכך מהמסורת אודותיו בכתובת דיראינדיקצימעבר ל.  ר לקוראמוכ

בלעם  שלסבירה   שם  זה(-)"מחריב  משמעות  מעין  או  עממית,  עם"  באטימולוגיה  הפחות  לכל   ,

-ו  2מופיעים לראשונה )בכ"ב    "ְבֹער  ִבְלָעם ֶבןהן ""ָבָלק ֶבן ִצפֹור"  והן  בלק ובעור,  שמות    משמעות ל

, אלא גם  במסורת  שלא בלעם בלבד היה ידוע לקורא  לפי זה, נראה  .ללא זיהוי נלווהבהתאמה(    5

  את ישראל. ואכן, בלעם   הרוסלבלק במזימה ל  שחברלפחות תוואי כללי של הסיפור: בלעם הנודע  

ּמֹו)"דגש מוצאו המקורי  מו  .כמנטיקן הידוע מאוד בלהטי פיו  אגביתצב  ועמ י ע  ְבנ  במרכזי    "(ֶאֶרץ 

עם  - זקניטורח לשלוח  נוהג בו כבוד גדול,  מלך מואב  ,  )"ְפתֹור"(  הניחוש והקסם שעל גדות הפרת

;  8)כ"ב  זיקתו לה'  כדי להשיגו ומוכן לשלם כל מחיר תמורת שירותיו.   ים, פעמיים,רחקלמנכבדים  

  , שכנראה היה בלתי ניתן לערעור לוש אגדיהשל המחבר המקראי למוניטין תובן היטב כתגובה ( 18

מקורם של כוחות כאלו יכול להיות  ש ההשקפהעל   המעידזיקה זו  .בתודעה הקולקטיבית העברית

  ת מתחדד  הנקודה.  בלעם  יש ערך ותוקף לברכות היוצאות מפי  רק הודות לו , ו רק באלוהי ישראל

שכוח הדיבור    –  21לשמות ד'    28במיוחד באמצעות היחס בין כ"ב    –עוד במעשה האתון, המבהיר  

האל. של  המלאה  בשליטתו  נתון  בלעם  של  במעשה    האגדי  המפחיד  המנטיקן  של  הגחכתו  אכן, 

ממנו: נובעים  שכוחותיו  התפישה  עם  פולמוס  על  מעידה  מיעוט    האתון  היא  הברורה  המגמה 

ון המוחלט של בלק בכוח הקללה  אמנגד ל-כמשקל  במיוחד  . דבר זה באחשיבותו של בלעם עצמו

ייחוס הכוחות לו  שאינו מוחה על  רגש דומה חולק גם המנחש הזר עצמו,  , אבל  (6b)כ"ב    של בלעם

, המדגישים  עמוסו בניגוד בוטה לדמויות מופת עבריות דוגמת יוסף, משה, ירמיהו    –עצמו )ולא לאל(  

   . את היותם שליחים ותו לא

ָלי  ִצֹפר ֶמֶלְך מֹוָאב  ָבָלק ֶבן"מלך זר על תוארו )אזכור   ח א  במקרא,    בפני האל גם הוא יוצא דופן  ("ָשל 

והוא מצטרף לבררת המחדל של שיפוט שלילי של אנשים רמי קומה ומעמד כ"גאים". ניואנסים  

והמשל   השלישי  המשל  בפתיחי  בלעם  של  הגרנדיוזיים  הכבוד  בתארי  הד  מוצאים  אלו  עדינים 

בין שליחות משה לשליחות    תחזק לאור ההנגדהפירוש זה מ  ., שהם אולי פרי תחושותיו שלוהרביעי
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מקור המתח בין הגיבור   בלעם שצפה ועולה מן החומר האנלוגי לנראטיבים של תחילת ספר שמות.

. משה אינו בטוח ביכולות  ה את נקודת העיקר של הנגדה זומהוֶ   לאל סביב שאלת היציאה לשליחות

  ִמי ָשם ֶפה ָלָאָדם אֹו ִמי ; האל נוזף בו כי "את למשימה, ועומד על כך שאינו רוצה לצהדיבור שלו

ם , ועומד על כך שברצונו  '". בלעם, כמסתבר, בטוח ביכולות הדיבור שלוה  ֲהלֹא ָאֹנִכי]...[    ָישּום ִאל 

, ולאחר דבר המלאך  (בלעם  ; האל נוזף בו באמצעות פתיחת פי האתון )והיאלמותלצאת למשימה

ֲאֶשר  ֶאת" ָדָבר  ֹאתֹו    ה  ֶליָך  א  ר  ב  ַדֵברֲאד  הס תְׁ בכ"ב  ו",  הסייג  מלשון  בלעם, 20טה  גם  עובר   ,

ר דווקא.      בהתנצלויותיו, להתייחס ליכולת לדב 

"אילוף"  בפרספקטיבה של הערכת הדמות,    :ביחס לה'  אליליתופרקטיקה  בלעם כבעל השקפה  

תו של בלעם בעל  גרירהמתאר את    רצףפני  על  אחת    ה בלעם בעניין שליטת האל בדיבור הוא נקוד

כרחו, באמצעות רמזים הולכים ומתעבים, מתוך השקפותיו האליליות על אלהי ישראל, והבאתו  

 : עיקריים  היבטים שניתפיסת ה' כאליל מתבטאת בלכדי הכרה ברורה שקללה אינה בת השגה. 

שולל. רעיון זה בולט ביותר בהשמטה  א( מחשבת בלעם כי האל אינו מודע למתרחש וניתן להוליכו 

בכ"ב   לאל  מהדיווח  בלק  חנופת  לִ   11-10של  התשובה,  חלקי  בשאר  הרב  שבכל  ובפירוט  שאלה 

אינפורמטיבית.   נועדה להיות  והנחרץ בכ"ב  הסבירות לא  זה בא האיסור המוחלט  עוד  12כנגד   ,

במפורש   רצונו  את  בלעם  מגלה  בלשון  ש,  למדול  –בטרם  מנוסח  המענה  בלבו;  מה  יודע  האל 

, האל יודע מה בחר להשמיט. תופעה דומה  אמורל  – המקבילה לחנופת בלק שהושמטה מהדיווח  

. האזכור הציני של עניין ההליכה בלבד, כאילו "לקרוא לך" עשוי להיות מטרת  20כ"ב  ניסוח  מציג  

ד הקללה והתמקדותו ביסוד  המשימה, מתכתב עם התחמקותו של בלעם מהתייחסות ישירה ליסו

ב בלבד,  בכ"ב  כל  ההליכה  הגורף  האיסור  הישמע  מרגע  בלק  שליחי  עם  של    . 12מגעיו  זה  עיצוב 

(  6b)כ"ב    את בלק  במיוחדלאורך הטקסט, המאפיין    (ידיעה-הדמות מסתייע במוטיב הכללי של )אי 

ואצל בלעם  ין הארץ",  . עוורונן של הדמויות מרומז בביטוי הנשנה "כיסוי עאך מקרין גם על בלעם

לתמרון. וניתנותו  האל  של  המוגבלת  ידיעתו  לגבי  השווא  במחשבות  מ  מתבטא  סתייע  המוטיב 

הברכותב נטילת  לסיפור  י"ח  ול  זיקות  )בראשית  סדום  על  ומתן  כ"ז עם    .(31-16משא    בראשית 

ְרֹאת")  של מי שנתפש כבעל הברכות  נוף עיוורומשות יָניו מ  ִתְכֶהיןָ ע  ה של  מוטעֶ הייחוס  עצם ה כן  ו  ,("ו 

סדום יש מראית  גורל  במשא ומתן על    ;(6b)כ"ב    י, ולא למקור האלוהיאנושצינור הכוח הברכה ל

ְרָדהידיעה אלוהית )" - של אי  עין ֲעָקָתּה    א  ְכצ  ָדָעה  ְוִאם]...[  ָנא ְוֶאְרֶאה ה  גילוי    –, אך ההקשר  "(לֹא א 

   .ציג זאת כמעין ניסיוןמ  – דעת מעושה בפני אברהם 

)להבדיל    או כיבודיםבאמצעות לחץ    ולשכנע  ניתן יהיה , ו בלעם סבור שהאל עשוי לשנות את דעתוב(  

משינויי דעת אלוהיים "לגיטימיים" במקרא, הנובעים מבקשת רחמים, הכאה על חטא ושיפור דרכי  
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ובמיוחד מהתוכחה בכ"ג  ומנסיונות ההקרבה החוזרים,   19רעיון זה נראה בפשטות מכ"ב . האדם(

  35וכ"ב    22, כ"ב  20"שינויי הדעת" האלוהיים בכ"ב  שלושת    אחרמצאות תוכחה זו להי.  20-19

בהצטרף לשלל הרמיזות לבלעם לאורך פרק כ"ב ולתכנים המופנים    .מקריתאינה יכולה להיות  

ה  סתם, אלא כאמיר  הכהורא לא    20  בכ"בשלו במשלים, מתבארים גם דברי האל  -)גם( אליו בפיו 

ִלְקרֹא ְלָך ָבאּו ָהֲאָנִשים קּום    ִאם"  יבור דה  נימת  . או להתעשת, אם ירצה  –המניחה לבלעם לטעות  

ְך ִאָתם ֲעֶשה   ל  ֶליָך ֹאתֹו ת  ר א  ב  ָדָבר ֲאֶשר ֲאד  ְך ֶאת ה  .  בחלקה הראשון, ופסקנית בשני   אירונית"  ְוא 

מעין    שיעורו ;  להתמקד בהליכה בלבד ולהצניע את עניין הקללה  מתכתב עם מאמצי בלעם  דיבור זה

על כרחך אתה    –  תם, אם כןלך ִא הליכה לשם הליכה!    !? , הא"רק לקרוא לך ללכת באו האנשים

ת בראיות מיסודות דומים בהתנהלות  דגמלהבין כך מו העקרונית  האפשרות  תעשה מה שאומר לך".  

ב'   מל"ב  י"א,  בבמדבר  חוזרות    18-16האל  בשאילות  טעות  המ  האל  מתשובות  וכן  י"ח  ושמ"א 

ת שבצורך האלוהי לשוב על  עולה מהמוזרּו  תון בהקשר הנסבירותה  .  12-9בשופטים כ' ובשמ"א כ"ג  

אי   –ה"אזהרה"   מופת במקרא    נךשכדוגמתה  דמות  כבר   –מוצא אצל אף  שבלעם  העובדה  חרף 

נימה כזו תסביר היטב מדוע האל כועס על  .  (18)כ"ב    בפני בלק  החגיגיתהגדולה ו הכרזתו  הכריז את  

המילולית    "שורת הדין"הנחפז, שמסרב להטות אוזן לנאמר לו בין השיטין, ובוחר לדבוק בבלעם  

עידוד למחשבתו  מכאן  שואב  אף    בלעם, נראה ש20-19לאור כ"ג    .מתוך נחישות להפיק את זממו

שינוי הדעת המתבטא  .  םדעתו גם בעניין קללת העאת    השנ ילחץ ושכנוע,    די הנואלת כי האל, עם  

תוצר של    –  1, ורק כ"ד  יכול לחזק את תקוות בלעם בכך  35המלאך בכ"ב  מפי  המפתיע    בהיֶתר

   יאפשר לו לקלל.כי האל לא  סופית שלו  הכרמעיד על ה  – 19עצמו בכ"ג -התוכחה לבלעם מפי 

הדמות   עיצוב  של  זה  חשוב  אינטרטקסטואליים.  היבט  באמצעים  הוא  אף  הקריאה  מחוזק  לפי 

כאן,   אלוהישהוצעה  דעת  שינוי  של  לכאורה  אפשרותו  בסימן  עומד  סדום  על  ומתן  אך  המשא   ,

( מבהיר מראש שגילוי הדעת האלוהי בפני אברהם יש בו פן  21-16הפתיח לסיפור )בראשית י"ח  

ובסופו של דבר מגמת דבריו של אברהם מתממשת מבלי שהאל משנה באמת את עמדתו  נוכי,  חי

כ"ב  בראשית  בדרך נוקבת יותר: שינוי הדעת ב  בטאת זאתמהאנלוגיה לעקידת יצחק  הראשונית.  

שמא כך יש להבין    אינו באמת שינוי דעת, שכן העניין כולו היה מלכתחילה רק ניסיון לאדם.  12-11

את   מספקים  ל   סיוע...?  22וכ"ב    20כ"ב  במדבר  גם  זו  משמעות  העוד  הצפת  י  ות  שרירותיִמפגנ 

האיש.  עם  יעקב  ומאבק  למלת  דמים  חתן  בסיפורי  לכאורה,  הספרותית    1059האלוהית,  זיקתם 

עירור  מגלה את תרומתם ל  , העולה בבחינה מדוקדקת,לסביבותיהם הטקסטואליות בנוסח הסופי

 יעקב ומשה באל.   ו והססנותו של משה, וחוסר בטחונם שלקורת אלוהית סמויה כלפי סרבנות ב

 
 . 130לעניין הקשר למאבק יעקב עם האיש ראוי להזכיר שוב את קרמייקל, ביקורת,   1059
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בלעם   של  האלילית  להשקפתו  הנוגעות  העיקריות  הנקודות  ה'  לשתי  קווים  על  כמה  מצטרפים 

המנטית להתנהלותו  הנוגעים  כקריקטורה  מעשיים  דמותו  בהצגת  ומסייעים  של  גרוטסקית  , 

ניכר מהגערה  הוא גם    .עיסוקו בניחוש כנראה ידוע מראש לקורא, כאמור  .בכלל  ייםאלילמנטיקנים  

מטרה לחצי המחבר במעשה האתון, שהרי קריאה  . נתון זה משמש  1ומהגילוי למפרע בכ"ד    23בכ"ג  

ואילו בלעם באטימותו    –ות לחם חוקו של מנחש  י בהתנהגותן של חיות )ובמיוחד החמור( אמורה לה

ש מרומז   .המכוון נגדו  יזדונמייחס את התנהגות האתון לקשי עורף  ח  אופיו הטכני, האקראי של הנ 

לכך מצטרפת  כצוהר פתוח לתכניות האל.    23, ולעומתו מוצג דבר הנבואה האלוהי בכ"ג  3bגם בכ"ג  

. כן חשוב עניינו של נחש  הנכלים המאיים להרע ליעקב- ההקבלה בין בלעם ללבן, המנחש הארמי רב

בן  אם  במיוחד  –  הקדמוני בבלעם את  בזיקה    דמותו-רואים  רק  גם אם מכירים  אך  כ"ב,  בפרק 

הנרטיבים. בין  האלוהיים,    הכללית  וליכולת  לידע  עקיפה  דרך  מסמל  הדעת  עץ  חטא  של  הָנָחש 

האנלוגי לסיפור גן  החומר   . , והוא מעמיד רקע אפל לפניית בלעם לנחשיםמבקש להרשיעהמחבר ש

דברי בלעם    קריאה של  זמיןעדן לוכד היבט נוסף של הגישה הטכנית שמתעקש בלעם לנקוט. הוא מ

כגלגול מרומז של האחריות אל ה', כפי שנהג אדם    12בכ"ג  תו  הצטדקו  של, וכן  35aבכ"ב  למלאך  

מבחינת בלעם, התנאים הברורים שסוכמו עם בלק וההיתר המפורש שנתן  .  (12)בראשית ג'    הראשון

ואולם, הבקורת החריפה ביותר    !?איזו זכות אפוא יש לבלק או לאל להתלונן –האל, הם הקובעים 

יסוד זה  להשגת מטרותיו.  גרידא  כאמצעי    ה'נמתחת על יחסו לעל השקפתו התאולוגית של בלעם  

 .  15בלשון זהה לדימוי האל הרוֶעה בבראשית מ"ח   30מוצף דרך עיצוב דבר האתון בכ"ב 

של   בגוון    :תמוסרי  שחיתותהיבטים  במקרא  מתאפיין  האלוהות  עם  החי  עזחיובהקשר  ,  י 

ב וההפך  כללית;  צדקּות  עם  בבד  בד  מגיע  הוא  זו  1060. האלילי  "רשע"ופרדיגמטית  לא    ,מבחינה 

לגישתו התאולוגית  שמחוץ    גם בתחומים  מפתיע לגלות ביטויים לשיפוט מוסרי נוקב כלפי בלעם

per se  .,ודאי היה מּועד להיתפש באופן שלילי בעיני קורא  עבור תשלום  הרעיון לקלל את ישראל    כך

ספציפית  .  עברי בלעםבקורת  זה    על  של החומר האנלוגי.  בעניין  הקשרים  בכמה  ההקבלה  עולה 

מנגידה את מטרתו הנעלה של אברהם להציל את העיר החטאה, באמצעות    31-16לבראשית י"ח  

ה עם מטרתו  טוב שבה,  נקודת  על  להאביד את העם הצדיק באמצעות    זדוניתהצבעה  בלעם  של 

גדול  מעשה    –צאת אברהם לפגוע בזרעו    את   דינגמ  ת יצחקלעקיד  דמיון הה על נקודת רע שבו.  הצבע

כוונתו של אברהם  על רקע    .לפגוע בזרע אברהם  עם צאת בלעם  –המחבר    לפי ,  והיםאל יראת  של  

א ֱאֹלִהיםבהיותו " בעל כורחו ו )לפחות    ת זדוניכמוצגת  כוונת בלעם  נראה ש,  (12" )בראשית כ"ב  ְיר 

 
 ; תהלים ה'; ז' ועוד הרבה.  11ראו למשל בראשית כ'  1060
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  קרוב מגולם, בזעיר אנפין, במוטיב המשותף של פגיעה בברייה קרובה   עניין.  מנקודת מבט עברית(

תפקידו של מעשה האתון בהצפת משמעות יחסי הדמויות בסיפור הכללי מתבטאת    .בכלי שיסוף

לאתון בלעם  של  האכזרי  היחס  של  במובהקותו  הכללי,    .כאן  יחס  ב  תהקוטבי  הנגדהה בסיפור 

ופגיעה  ל   אברהםביצחק  הפוכה  גם  גוררת    בזרע  בשני    כלפיהערכה  כך  כל  הבולט  הציות  יסוד 

והוא מציית רק    –היינו, כהכרעה מוסרית    – מוצגת כיראת אלוהים  אברהם  צייתנות    .הסיפורים

ל )"  טכניצייתנות בלעם מוצגת כפרי אילוץ  ;  בעל כרחו לציווי להרע "(, והוא מציית רק בעל  לֹא אּוכ 

הכללית: אברהם נקרא מארם מערבה להיות  ההנגדה גם מוסיפה לאפקט . לציווי שלא להרע כרחו

 (. 6לקלל )כ"ב  –(, בלעם 3ברכה לעמים )בראשית י"ב 

ש חלקההערכת  אפשר  ויושר.  מרמה  של  מהזווית  גם  מוארת  המתבטאת    תלקּודמות  בלעם, 

גם דמויות    , שהריבהשמטת חנופת בלק בדיווח לאל ושאר שינויים, עשויה להיתפש כעניין פעוט

מעצבות את דבריהן בשינויים קלים התואמים את צרכיהן ואת    כעבד אברהם או יוסףחיוביות  

ת של  בהתפתלויות הנכלוליּו ביטמעודדת להללבן ההשוואה עם זאת, אפשר ש 1061חילופי הנסיבות. 

נקודת  כ  נהאם אכן הּובגם העלאת מאבק יעקב עם האיש,  בלעם בין שני אדוניו בעין שיפוטית יותר;  

כרקע להעדר שינוי מקביל אצל בלעם בעקבות המפגש עם    תמוצבאולי  ,  ת ויושרבקניית ישירּו  מפנה

 מכל מקום, בנקודה זו קשה לצאת מידי ספק.  (.10b ,23bהמלאך )כ"ג 

המטען הסמנטי    לעומק  חן הטקסט נב -במסגרת הניתוח צמודמה מניע  את בלעם במעשיו?    :חמדנות

יתֹו ֶכֶסף ְוָזָהב   ִיֶתן  ִאםשל דברי בלעם " נמצא כי עצם השימוש בביטוי זה  .  (18" )כ"ב  ִלי ָבָלק ְמלֹא ב 

ככלות   ;נראה פשוט ומתבקשמניע זה    ,מכל מקום.  אינו יכול להיחשב ראיה לחמדנות מצד בלעם

לכך יש לצרף את המשמעות המסתברת של הקשר בין    . בלקשליחי  לו    יםהכול, זה הפיתוי שמציג 

ד ְמֹאדתיאור הארבה ה"ל   18-17כ"ב  במדבר   ", המכסה את עין כל הארץ וממלא את בתי המצרים  ָכב 

ההופעה   ולדפוס  י',  י"בהחוזר  בשמות  בבראשית  הכובד  מוטיב  ויציאת    י"ג- של  שעבוד  ובסיפור 

זו,    מצרים בכלל. ְוָזָהבל"   ת בלעםציפיינראה שמבעד לזיקה  ֶכֶסף  יתֹו    –  בוזב  –  ית" מושוו ְמלֹא ב 

 (.6ה )שמות י' למלוא הבית ארבֶ 

יחסו ההדוק של בלעם  הבנת  לאור    רק  עד תום  מתפענח  האחרוןֶארמז  ה   :אויבי ישראלבלעם כנציג  

אמצעות תיאור שיתוף הפעולה של  בבנראטיב,  אויבי ישראל. קרבה זו מעוצבת בדרך אגבית למדי  ל

ְיָלה בלעם עם שליחי בלק ולאחר מכן עם מלך מואב עצמו. לצד הזמנת בלעם " ל  ", אולי  ִלינּו ֹפה ה 

שכזו,    בעיצוב נימה  35- ו  21,  12,  9-8ם" בכ"ב  צודקת ליבוביץ' ושאר הטוענים לחשיבות המילית "עִ 

 
, העוסק בשינויי הלשון בין דברי יוסף לאחיו על הדברים  15-19לעניין יוסף ראו למשל ברמן, קבורת יעקב,    1061

שיאמר לפרעה, לדברים שסח בפועל. כזכור, תופעה זו משמשת הרבה לביטויי מניעיהן ורחשי לבן של הדמויות,  
 זרת.    ולא תמיד מעידה כשלעצמה על הערכה שלילית; ראו במיוחד סברן, הגדה חו
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כ"ב   )השוו  הרבה  בכך  לתלות  קשה  משמעּו(40אך  כמנטיקן  תיֹו .  בלעם  של  עיצובו  דרכי  יותר  ת 

מציגות את  . אלו  למלך אדוםבמיוחד  ולעשו  ,  לבןיות הקושרות אותו לנלוג בינלאומי, והזיקות הא

טובה מצד " וכפיות  כמעשה של טיפשות  ָהָאֶרץההתנגדות לברכות אברהם  בברכות  , שהרי  "גֹוי י 

שיתוף הפעולה של    , זיקות אלולפי  .  אברהם לישראל אמורים בעקיפין להתברך גם כל גויי הארץ

בלק   שליחי  עם  נפרדת  הוא  בלעם  דמות  הוא  אין  לפחות מבחינה מסוימת  הלוא  עניין מתבקש: 

זיהוי בלעם כנציג האדומי של אויבי ישראל   לגמרי, אלא חלק מטונימי של אותם "אויבים בפועל".

ל גֹוִים ָצָריו" )כ"ד מ (, את ההקבלה השירית בין תיאור יחס  8bאיר מחדש גם את דברי המשל "יֹאכ 

ואולי אף את ההתייחסות העוינת הכפולה    10b- ו  9bישראל והגויים ותיאור בלעם וישראל בכ"ג  

ק " 20ובמיוחד  7b לעמלק, נכד אדום )כ"ד אִשית גֹוִים ֲעָמל  י ֹאב  ר  ֲחִריתֹו ֲעד  , והוא עולה בקנה  (ד"ְוא 

   אחד עם התופעה המקראית הנרחבת של זיהוי אדום עם האומות. 

יתֹו  תחת "  .18-17בבמדבר כ"ב  לשמות י'  מובנו של החומר האנלוגי    עד תום  זה מתברר  לאור ְמלֹא ב 

ְרֶבה"    ו" יקבל בלעם )אדום ושאר אויבי ישראל( מלוא ביתֶכֶסף ְוָזָהב המכסה את עין הארץ  זה  "א 

כפי שאכן חוזה בלעם לבסוף בנבואות הזעם בפרק    –המוני בני ישראל הפולשים    –ויושב מול בלק  

ְך ְולֹא ֲאִשיֶבָנה" )כ"ג  גם    כנראה  מרומזדומה  מאיים    טון  כ"ד. ר  ְך ָלָקְחִתי ּוב  ה ָבר  שעל רקע  (,  20ב"ִהנ 

ד שּוְבָך ֶאל ָהֲאָדָמה ִכי ִמֶּמָנה לָֻּקְחָת  האנלוגיה לסיפור גן עדן   ר  מהדהד את "ע  פָּ ֶאל עָּ ה וְׁ ר ַאתָּ פָּ ִכי עָּ

שּוב ְך"   11כ"ג  כן בו  ;(19" )בראשית ג'  תָּ ְכָת ָבר  ר  ה ב  ְחִתיָך ְוִהנ  י ְלק  על רקע האנלוגיה  ש ,  "ָלֹקב ֹאְיב 

ְחִתיָך"  מעורר אתללקיחת הברכות   ְחִתי ּוְלק  ַכל ַגם ִמָשם  ְוָשל  ה ֶאשְׁ מָּ ד   לָּ ֵניֶכם יֹום ֶאחָּ " )בראשית  שְׁ

רגישות לתחזית קודרת זו גם בהשוואת תיאור מותו של    תבנוסח הסופי של החומש, ניכר  (.45כ"ז  

עם  הסמוי שיח ל בעצמם המשך, המהווים (29b ,31 ,33bכ"ב  ( לאיומי המלאך )8בלעם בחרב )ל"א 

   (.18, במדבר כ'  40ברכת החרב הקדומה )בראשית כ"ז 

ין  מבטא גישה תאולוגית מרתקת בעניכשלונה של ברכת החרב, המשתקף היטב במעשה האתון,  

ל השיח הפולמוסי עם "מהותן ודרך תפקודן של ברכות בכלל.  ְרְבָך ִתְחֶיה ְוע  מבהיר שאין לסמוך   "ח 

, המוצג כמטרה  פרשהה   תעל ברכה זו שתתגשם כנגד רצון האל. והלוא זה עצמו הרעיון שבו נאבק

ת ֲאֶשר : "ּהבראשית ּהָ ילִחצֶ  ְעִתי א  ְך ְמֹבָרְך    ִכי ָיד  ֲאֶשר ָתֹאר יּוָארְתָבר  דיבור זה מתייחס  בפשטות,    ".ו 

. זה גם  מקור היכולת לברך, ולא רק לשאלת  ת כברבוטאהמלאפקטיביות האוטומטית של ברכה  

ם ה" המשל מובנם הפשוט ביותר של דברי  ל ּוָמה ֶאְזֹעם לֹא ָזע  ֹבה א  (  8'" )במדבר כ"ג ָמה ֶאֹקב לֹא ק 

; ומבעדם יש לקרוא גם את כ"ג ?"במה זה יועיל  –אפילו אם אקב  לא רק "איני יכול", כי אם "  –

של  .  20 התאורטית  במחזור  לייתכנות  הגנובות  הברכות  היפוך  עם  במהודק  המתכתב  זה,  רעיון 

משלים את המסר הנוגע לבלעם  והוא    ,45-44ומל"א ב'    2בשופטים י"ז  יש עדות גם  סיפורי יעקב,  
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לריק    המנטיקן האלילי הגדול  . מאת בעל הפרשה כוחותיו ומפעלותיו    –מתגאה  כל  הוא חב את 

. לא זאת בלבד שאין בכוחו להרים חרב או להשמיע קול להרע אם אין  ולקשר עמו  האגדיים לה'

אינן    –וחות אלו  להעניק לו כ לחול עליו )ברכת החרב( ואמורות  היו  האל חפץ בכך; אף ברכות ש

מתח    נוצרלכאורה    .הוא עצמו  תקפות אם אין האל רוצה בכך; הוא הדין לקללות וברכות שיבטא

ומברך להמשיך  מצּוֶוה  בלעם  שלבסוף  העובדה  זאת  ניתבהחלט    אך   ,עם  להבין  מבט  ן  מנקודת 

כיצד שם  מחיש לא רק  מ  כ"ד -במדבר כ"ג  עיצובהמגולם בכמו במכות מצרים, התהליך    :תספרותי

האל ללעג את אויבי ישראל, בין השאר בכך שגרם להם להשפיע השפעה הפוכה מזו שקיוו לה; הוא  

 אמונותיהם האליליות והמאגיות.  תפלות ממחיש את דרכו ומגמתו לפקוח את עיניהם באשר ל

שיש בה בהכרח פן  פרשנית  שפענוח ֶארמזים הוא מלאכה    חשוב לזכורלבסוף, מן הפן המתודולוגי,  

ן  נית   ההי  כזה או אחר  אין לשלול את האפשרות שֶארמז. לפיכך, לכאורה  מסויםומקרי  סובייקטיבי  

נוגע כלל    ושאינ  זהבאור חיובי או רך יותר ביחס להערכת דמות בלעם, או ככבפני עצמו,    ,להבנה

כה הכללית  להערכת הדמות. עם זאת, נראה שצירוף הארמזים כולם מטה את הדעת לדרך ההער

         .או מעורר מחלוקת  מדויקלא  יימצאהמוצעת, אפילו אם פרט כזה או אחר 

 תרומות והשלכות נוספות של הממצאים  10.1

עשה  ת מקריאאת    לאפשרדומה שהוצעו די ראיות כדי  מעבר למסקנות הנוגעות להערכת בלעם,  

נפרד מהפרשה  האתון ובלתי  מקורי  כן,.  כחלק  על  את    יתר  לקרוא  העקרונית  היכולת  הומחשה 

"שינויי הדעת" האלוהיים    –החוליות התמוהות בו  .  כ"ד, בגדול, כרצף עלילתי הגיוני-במדבר כ"ב

פולמוס סמוי נגד השקפותיו השגויות של בלעם על אלוהי  אסטרטגיה של הטעיה ו חלק מהוסברו כ  –

 ישראל.  

דיאכרוניים לדיונים  גם  השלכות  להיות  עשויות  זו  עבודה  של    זמנם בעניין  .  מסוימים  לממצאי 

האבותקטע מסיפורי  רלוונטיים  שמות,  -וקטעי  ים  ספר  מתחילת  ראיותהיעד  בזכות    הוצעו 

. העובדה שהם מתפקדים  פרשת בלעםזמן חיבור  להכרונולוגית, לפחות בצורתם הכללית,  קדימּוָתם  

לפחות  ש   עידעשויה לה  –בהקשר של השתלשלות הברכה    –   יעד- קטעי  תורכרצף רעיוני אחד גם ב

  1062.לקבוע מסמרות בעניין  מוקדם; מכל מקום,  יותר  שלב קדום היוו מגָבש רעיוני כבר במבחינה זו  

- קטעיכמה  ים בין  זוהמשמעותם האפשרית של הקשרים האינטרטקסטואליים המ  עניין קרוב הוא

לטעון שבעל הפרשה היה המאוחר מכל מחברי  כאמור  אפשר    .לבין עצמם  יעד שונים של פרשת בלעם

 
לציין שבדברים אלו טמונה הנחת יסוד מתודולוגית המאמצת את בקורותיו של באדן במחקריו )ראו    1062 ראוי 

הבטחה,   באדן,  שיטת  126-27במיוחד  ובעלי  המוקדמים  התעודות  תורת  בעלי  בקרב  הידוע  הרעיון  כלפי   )
 ההשלמות, שלפיו רבים מקטעי ההבטחה לאבות מהווים תוספות מאוחרות.   
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חשף   הללו,  עליהן  הרבה מהטקסטים  ונשען  ביניהם  הקיימות  החדשה;הזיקות  אולם    בכתיבתו 

ומורכבות הקשרים הל  יד   זה  למחבר ש  אין לשלול על הסף את האפשרות ו,  ללאור היקף    הייתה 

או של חומרים כאלו ואחרים   היעד הללו-מקטעי   אי אילושל  או אף בחיבורם  שכתובם  עריכתם, בב

לציין שחריצת משפט בנקודה זו תחייב עיון נוסף, נרחב ומעמיק בפרטיהם    למותר  .המשולבים בהם

של החומרים הרלוונטיים ובעמדות הדיאכרוניות המפורטות אודותיהם במחקר. מכל מקום, שתי  

לבחינה מחודשת של  מאמץ  ב    כס אפשריהאפשרויות גם יחד מציבות את תיארוך פרשת בלעם כנ 

ש   –התיאוריות הבקורתיות על התהוות התורה   יוכל    גס של הפרשה הזותיארוך  לפחות  בהנחה 

 ות )כגון ניתוח לשוני(.  זקלהיעשות על בסיס ראיות אובייקטיביות ח

בפרספקטיבה רחבה יותר, ההדגמה הנוכחית של מכלול זיקות נרחב ביחידת טקסט קצרה מספקת  

  אחדּותה של חטיבה נתונה )כאן: מעשה האתון בסביבתו הטקסטואלית( הצגת  דרך לתקדים חשוב כ

לרוב    נהנוסיונות שננקטו בכיוון זה ביחס לטקסטים מקראיים אחרים לא  י; נ באמצעות ֶארמזים

במידה דומה של מורכבות וצפיפות, וממילא קשה היה    מכלול נרחב של ֶארמזיםמהאפשרות להציג  

עורכים   בידי  נקודתיים  ארמזים  של  שילוב  שתשלול  הצורך,  די  חזקה  ראיה  מתוכם  להפיק 

 מאוחרים, או עריכה רוחבית.

בלעם מצטרפת להערכת הדמות    ּותאדומי  –ולא בלי קשר לשאלת התיארּוך הדיאכרוני    – לבסוף  

בב של אדום  כ'  הלאומית השלילית  של  אפשריכראיה    21-14מדבר  מוקדמת  שלילית  לתפיסה  ת 

אדום בעיניים עבריות, בניגוד לרעיון שתפיסה זו נתהוותה רק בעקבות מאורעות תחילת המאה  

 1063אפקט דומה יש לצימוד זהותו האדומית של בלעם עם עיצובו כנציג ה"גוִים".;  השישית לפנה"ס

על  כ"ד.  -בסיס לאיחור של סיפור בלעם שבבמדבר כ"בכראיות אלו  בחון  לחלופין, אפשר לנסות ל

להוסיף ניתן  אלו  רוחביות  וכהנה    השלכות  נקודתיות,    טקסטואליות סוגיות  כהנה  ודיאכרוניות 

  1064. שהממצאים הנוכחיים מאירים מחדש

 

 
 . 158-204או למשל עסיס, זהות; דיקו, אדום, ר 1063
את ההשקפה שהמסורות    תזמנית עם סיפורי האבות ועם סיפור השעבוד מערער -למשל, ההתכתבות הבו  1064

ות, כדעת רומר, אבות ישראל; בלום,  על שעבוד ויציאת מצרים הותכו עם סיפורי האבות בידיים כוהניות מאוחר 
של סקירתו  ]ראו  ואחרים  ספרותי  אברהם,    קשר  מוטיבים  [(164-163סונק,  של  ההופעה  בסדר  ההתאמה   ;

סיפורי  ,  ת שמידדעגלותי מאוחר של שמות ד' כ -ה' מתנגדת לתיארוך בתר-כ"ג ובשמות ג'-מקבילים בבמדבר כ"ב
; הזיקות הספרותיות לקורות יעקב מקשות על טענות  317-311וגרץ, מסורת ועריכה,    206-203אבות ושמות,  

יעד שונים של פרשת  - הנסל, הידוק קשרים( לתהליך השתנות ארוך ביותר של הטקסט, המייחס קטעי)כגון זו של  
בלעם בתוך קורות יעקב לזמנים שונים, כולל תחילת התקופה הפרסית. כן יש לדון במקרים רבים של סיווג של  

ביותר משכבה אחת משמשים  -קטעי בארמז. דוגמא  היעד שנזכרו לשכבות או מקורות שונים, כאשר חומרים 
 (.      9-8)לסקירה קצרה ראו נף, ניסיון,  19,  14-1לשכבה אחרת מכ"ב   18-15אחת היא סיווג בראשית כ"ב  
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 ( 1626)בלעם והאתון  – ואן ריין : רמברנדט1נספח 
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 ( 1622)בלעם והאתון  –   טר לסטמןי: פ2נספח 
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Summary 

This study's aim is to explore the appraisal of the figure of Balaam in Numbers 22-24.  

A preliminary survey displays a wide range of opinions presented on the subject in the 

history of exegesis, tracking their development and variation. While prior to the modern 

era Balaam was almost categorically condemned as a purely negative antagonist, a 

sweeping majority of modern scholars maintain that his appraisal in Numbers 22-24 is 

not uniform. It is especially common to make a distinction between a negative 

characterizaion of Balaam within the tale of the jenny (Numbers 22:21-35) – mostly 

considered an interpolation – and a positive one in the rest of the pericope. However, 

linguistic and structural evidence have recently been introduced which oppose this 

conventional stance, encouraging a reexamination of the diachronic status of the tale of 

the jenny – and with it, the appraisal of the figure of Balaam.     

In addition to an in-depth examination of the general molding of Balaam's character 

appraisal in the text, the current study seeks to apply the methods of literary molding of 

figure appraisal, described in scholarship, focusing on a layer that has not yet been 

exhausted: literary allusions. These may serve for figure appraisal both directly, and 

indirectly as an additional criterion to the verification of the authorial separation of the 

tale of the jenny from its textual surroundings, which is the basis for a dichotomous 

molding of the figure appraisal in the text. A rigorous methodological standard will be 

set for both the assessment of diachronic, genetic theories and validation of literary 

allusions, including the weighing of possible diachronic ramifications.   

Required dialogue with composition-history oriented research demands a preliminary 

inquiry into the pros and cons of the theories available in the field. As part of the 

literature review, various explanatory models are surveyed: documentary, neo-

documentary and fragmentary hypotheses proposals, as well as dichotomous proposals 

that attribute the text in general, with the exception of the tale of the jenny and a few 

additions, to one author. In this matter the dichotomous model is found to be relatively 



 

strong. The question also arises as to the relationship between the narrative and oracles, 

which many believe differ in origin. The issue cannot be decided with certainty, but the 

extent of the connections between these Gattungen makes it possible, with relative 

confidence, to treat the oracles as an integral part of the text when it comes to character 

evaluation. 

The next chapter presents the foundations for the interpolation claim, as well as the basis 

for identification of negative appraisal within Numbers 22:21-35 and positive appraisal 

in the encasing text, according to the dichotomous model. Counter-evidence is then 

discussed which reinforces a unified conception of the text. Along with concrete 

answers to some of the problems regarding Numbers 22:21-35, such as the 

disappearance of the secondary characters and the inappropriate landscape route, the 

chapter offers a critical analysis of the view that Numbers 22:21-35 is a purely symbolic 

story meant to reflect Balaam's condition. Further on, two types of unifying evidence 

are considered: Firstly, shared linguistic charasteristics of Numbers 22:21-35 and the 

surrounding text, consisting in a rare vocabulary, a tendency for grammatical 

anomalies, extensive soundplay and the use of armisms; secondly, sophisticated 

structural designs embedded in the text. A debate between scholars who recognize a 

few, different numerical designs in the text is layed out and decided in favor of complex 

three-and-four designs, constituting an internal analogy between Balaam's state in the 

surrounding narrative and the jenny's state in Numbers 22:21-35. The notable use of 

seven arrays is also acknowledged.  

This body of evidence is important and convincing, but it does not tackle the textual 

difficulties on which the diachronic separation of Numbers 22:21-35 is based – 

especially the contradiction between 22:20 and 22:22 and the angel's strange permission 

in 22:35, which seems to prepare for a typical Wiederaufnahme. Another persisting 

question is crucial to this study: Is it possible to explain the different molding of 

Balaam's appraisal in Numbers 22:21-35 and outside of it – if indeed such a salient 

dichotomy exists? 



 

To explore this matter, previously noted ways of literary molding of character appraisal 

in the bible are described. These are then applied in a close analysis of Balaam's 

appraisal in the pericope. The narrative engulfing the tale of the jenny – Numbers 

22:2-20, 36-41 is closely examined and the findings are compared to the character 

appraisal shown in the tale of the jenny. This analysis explicates several latent meanings 

regarding the motives of the characters and Balaam's idea of God, raising significant 

suspicions for a consistent figure appraisal. The next textual unit, made of an interlocked 

chain of narratives and poetry in an orderly literary structure, demands a different 

treatment, and its discussion is structured according to subjects. After engaging some 

textual difficulties in Numbers 23:1-4, the discussion focuses on the nature and purpose 

of Balaam's mantic activity. The conclusion is that the great emphasis on the foreign 

nature of the procedures and their technical character blackens the figure of Balaam, 

even though there is no sufficient evidence for the idea that their goal is to force God to 

permit a curse; rather, it seems they are aimed at persuasion. As for the oracular 

material, a succinct consideration of the measure of speaker autonomy shows that 

despite a clear attribution of the messages to God, some of the undertone and emotion 

can also be attributed to the human speaker. This may allow additional information to 

be extracted regarding Balaam's view of himself.   

The second part of the study deals with the intertextual aspect of text molding as a 

literary means of character appraisal. The initial theoretical discussion consists in 

presentation and justification of the appeal to diachronic intertextuality (distinguished 

from synchronic intertextuality, which is strictly reader-oriented), as well as a general 

justification of the recourse to authorial intention in the field of biblical studies. Basic 

concepts used in the study are defined: literary allusion, analogy, echo, parallel. Criteria 

for allusion verification, differential diagnosis and the means to decide the direction of 

influence are discussed in some detail. The use of recognized allusions in a biblical text 

as a key to insights about its compositional history is attested in scholarship. Beside vast 

examples from the literature about Jesaiah and edition processes of the twelve, there are 



 

many cases of scholars turning to allusions to establish or refute a case for textual unity 

in specific cases, whether in the level of composition or editing process.  

The analogical material in the Balaam pericope is aboundant. This study targets 

allusions and echoes which are sufficiently demonstrable, from a strict methodological 

perspective, as literary objects in the text of Numbers 22-24. Each section deals with a 

corpus of evidence linking material from the Balaam pericope with another passage in 

the Pentateuch: Isaac's binding, the destruction of Sodom, the taking of Isaac's blessing 

and its implications in Jacob's dealings with Esau and Laban, the confrontation with 

Edom (Numbers 20:14-21), the enslavement and exodus narratives (especially Exodus 

1, 3-5, 10) and finally the primordial story of Eden. Certain points have already been 

noticed and partly discussed in the literature. Current scrutiny offers a panoramic 

picture of the totality of connections to be found in the implicit level of textual 

performance, as well as an in-depth examination of the details of each analogical 

system. Occasional specific allusions are also pinpointed. Not all the material is directly 

relevant to the Balaam figure appraisal, but a significant portion does have a bearing on 

the subject. These are the main conclusions: 

Regarding the Abraham cycle: Both characters are men of God summoned from Aram, 

one to become a blessing, the other to curse. The link to the Abraham cycle opens with 

the fundamental reference of Numbers 22:6 to Genesis 12:3, which colors the entire 

following narrative in light of the question of the source of the great mantic's power to 

curse and bless – God or Balaam himself. Several parallels to the binding of Isaac have 

been previously noted in scholarship (conspicuous are the morning donkey saddling, the 

exit along with two servant boys and a threat to hurt a loyal and close character with a 

slashing instrument). Besides these many new features are presented, e.g. the similarity 

of Genesis 22:13 to Numbers 22:41, that of Genesis 22:17 to Numbers 24:18 and others. 

This is probably the most famous analogical set recognized in the pericope to date. In 

the debate regarding its implications on Balaam's character appraisal, one may rather 

clearly judge infavor of a negative appraisal design. Balaam is not portrayed as an 

obedient "second Abraham" as Rouillard claims; to the contrary, he is depicted as cruel 



 

to a close and loyal being, willingly seeks to hurt the seed of Abraham, is blind to hints 

and gets scolded by the angel of god – a symmetrical opposite of Abraham in the binding 

story.      

A complementary set of parallels refers to the story of Sodom, especially the 

preliminary negotiation passage in Genesis 18. Both texts unfold relentless trials of 

persuasion. Abraham views a group that God wishes to destroy from a height, and 

repeatedly tries to change God's will to harm them – in order to save them. Balaam 

views a group that God wishes to bless from a height and repeatedly tries to change 

God's good will towards them – in order to harm them. The analogy rests on a few 

unique linguistic features, but most noteworthy is the sharing of the relatively general 

motifs of ability and persistence, which emphasize the heroes determined will to harm 

(Balaam) and to prevent harm (Abraham). With due caution, it is proposed that the 

narrator also intended a reference to the slander of Moab and Ammon – a matter 

clarified in light of additional analogical material further on – and some evidence is 

presented in support of an inner-biblical exegesis attesting to an ancient noticing of the 

analogy (Hosea 11:8-9). 

Jacob cycle materials: Significant connections are found which link the pericope to 

Genesis 27, to the figure of Laban in Genesis 30-31, to the Jabbok struggle and to the 

blessings of Jacob in Genesis 48-49. It appears that the narrator focuses on the matter of 

blessing, specifically the one taken from Esau in Genesis 27:28-29, as well as Jacob's 

dealings with Esau and Laban. Ideologically, it seems that the connection between the 

texts aims at a principal display of blessing (and curse) as a non-automatic force deriving 

its potency from God – as against common near eastern conceptions. From this aspect, 

a logical relation of partial identification is made between the misguided beliefs of 

Balaam and the characters in Genesis 27. Moreover, the cluster of associations forms a 

historical, atavistic relation that identifies Balaam as a metaphorical heir of Jacob's 

brother Esau and his "brother" Laban. A central literary factor that substantiates the 

bond with Esau is the presentation of the blessing "you shall live upon your sword" as 

such that is not realized in Balaam.  



 

The confrontation with Edom (Numbers 20:14-21): The linguistic signifiers linking the 

pericope, and particularly the tale of the jenny, to this passage point to a transitive 

analogy that maintains the implicit conversation with the failing blessing of Esau. In 

light of Genesis 36:32 and additional exterior evidence, one may suggest that the 

parallels equate Balaam with the king of Edom, and present the tale of jenny as an 

illustration of Edom's ungrateful malevolence and its impending retribution. 

Notwithstanding, scrutiny of the multifold and contradictory information about 

Balaam's origin, on the one hand, and of the symbolic load of Edom in the Hebrew 

perception, on the other, raises a possibility that Balaam does not only represent Edom, 

but is an international figure standing for the enemies of Israel in general – "peoples of 

the land" who could benefit from the blessings given to the seed of Abraham (Genesis 

12:2, 18:18, 22:18, 26:4) but stupidly and ungratefully went against him, and will be 

doomed (Numbers 24:15-24). 

Enslavement and exodus: The ties to this vast textual unit strengthen the narrative's goal 

to associate the Balaam pericope with the process of the fulfillment of the blessing of 

Abraham. Three passages are distinctly used: Exodus 1, 3-5 and 10, along with the 

embrace of salient Leitwörter: kbd, ydʿ, ysf and mʾn verbs. The links to Exodus 1 elicit 

the initial, general comparison through similarity of circumstance, implying a 

forthcoming divine aid against a devious king who fears Israel's growth. Exodus 3-5 

provides a complete storyline format in which a significant portion of the pericope – up 

until the beginning of the curse trials – is cast. As for Balaam's character appraisal, 

linguistic and thematic links from across these passages – especially from Moses' 

assignment episode – portray Balaam as an overly confident person proud of his mantic 

speech abilities – as opposed to Moses, who profoundly doubts his speech and sees 

himself unfit for grandiose tasks. In correspondence to a literary device of role-

reversing employed in the bloody bridegroom passage, the tale of the jenny displays 

material that surprisingly link Balaam to Pharaoh, accentuating the mantic's 

characterization as cruel, stubborn and ungrateful.     



 

The story of Eden: This section takes on a prior work done by Savran, reviewing the 

material he spotted and expounding with some complementary findings. The analogy 

rests mainly on strong thematic connections, a nearly visible cluster of thematic and 

linguistic features in the third oracle and a chiastic allusion in Numbers 24:1-2. It 

appears that its central message is the depiction of Israel's νόστος as a symbolic return 

to the blessed harmony of Eden prior to the sin. In terms of figure appraisal, the critical 

contribution of the analogy is the highlighting of latent meanings in Balaam's discourse 

with the angel and the metamorphosis in his mantic stature in Numbers 24:1-2. 

Following the analysis of alluding material in the pericope, relevant methodological 

issues are handled. First, this section brings forth the evidence regarding direction of 

influence, supporting the claim that materials were borrowed from each of the 

mentioned texts as a literary device employed in the Balaam pericope, and not vice 

versa. This argument lies heavily on spotted textual oddities that reveal strained 

incorporation of materials within the pericope. This is buttressed by an overview of the 

defining importance of the other passages in biblical perception, elevating their a-priori 

and relative proneness as borrowing objects, and the consistent exegetical attitude 

reflected towards them as a theological unit towards which the analogical markers of 

Numbers 22-24 point.  

The next phase engages in establishing a referential diagnosis. It shows how in each and 

every case the available evidence provides sufficient grounds to favor the argument for 

an intended allusion, or at least an unintended echo, rather then another diachronic 

explanation of the findings (incidental similarity, type scene affiliation etc.).  

Finally,  implications of the allusions on the diachronic understanding of Numbers 

22:21-35 within the surrounding text are layed out. Given their distribution outside and 

within Numbers 22:21-35, the plethora of alluding material pertaining to several 

different analogy sets join other structural, linguistic and content-related evidence 

attesting to textual affinity. This strongly supports a view of Numbers 22:21-35 as an 

intrinsic part of the original Balaam Pericope. Such conclusion has a significant bearing 



 

on the appraisal of Balaam's character . It entails that a reasonably uniform appraisal is 

probably meant in both Numbers 22:21-35 and the surrounding text. Of course, one may 

try to claim, like few commentators, that Balaam is not so negatively depicted even 

within Numbers 22:21-35. However, this can hardly be reconciled with the general 

tendency identified in the study of the alluding material, and even if these or other proofs 

fail to convince, the rest should suffice. Another argument is that the consistent unity of 

purpose reflected in the analogies as a whole greatly diminishes the probability that a 

competing interpretation of one or more analogical sets in fact supports the opposite 

conclusion, pointing to a positive character appraisal.  

Lastly, an articulation of the actual and potential scholarly contributions of the study is 

put forth. One consists in various new literary insights, some specific and others relating 

to whole analogical and other exegetically-related arrays. Moreover, a new body of 

arguments supports a negative appraisal of the character of Balaam, showing how it fits 

with what are commonly considered as expressions of obedience. From a diachronic 

perspective, the findings seem to support the idea that a text or an oral tradition 

including the referred passages was already available to the Balaam pericope narrator 

as a distinct literary aggregate of some sort.  
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