
 
 

 קללת אחיה וברכת בלעם – פרשת בלק

ל ָפִניםעל הפסוק " ר ְיָדעֹו ה' ָפִנים אֶׁ ה ֲאשֶׁ " )דברים לד י( דרשו רבותינו  ְולֹא ָקם ָנִביא עֹוד ְבִיְשָרֵאל ְכֹמשֶׁ

 פרי וזאת הברכה(.)סִ  "אבל באומות העולם קם, ואיזהו? זה בלעם בן בעור ,בישראל לא קם"בִספרי: 

והוא רצה לכוון את הקללה   תה גבוהה כל כך שהוא היה יודע מתי הקב"ה כועס,ידרגתו של בלעם בנבואה הי 

"ֵאל  את הפסוק בספר תהלים )ז יב(  דרשו רבותינוכך    שלו לאותו רגע שהקב"ה כועס וכך תחול קללתו.

 "רגע"וכמה זמן   רגע. וכמה זמן כעסו? הקב"ה כועס בכל יום,ש  במסכת ברכות )ז.(  ואמרו ֹזֵעם ְבׇכל יֹום"

בלעם היה יודע  חלקים נקבל את הזמן שבו הקב"ה כועס.  58,888-אמרו רבותינו שאם נחלק שעה ל זה?

  לכוון בדיוק את הרגע שבו הקב"ה כועס.

)ז. יכול לקלל בזמן קצר כזה?  י( שאלו:שאלמלד"ה    התוספות במסכת ברכות  ותשובתם    מה היה בלעם 

ֵלם "  שבלעם היה יכול להגיד:   ומדוע לא קילל בלעם את עם ישראל?   שהקב"ה יכלה את עם ישראל.  –  !"כַּ

ֹקב  ועל כך אמר בלעם לבלק:  אותם ימים לא כעס הקב"ה.משך כל  משום שב  ֹבה אֵ   ?"ָמה אֶׁ ּוָמה   !ל-לֹא קַּ

ְזֹעם ם ה' ?אֶׁ  " )כג ח(. !לֹא ָזעַּ

 

כח,  ,  רבה  אליהוחז"ל )סדר  על כך  עונים    ?רבנו  משהכמו  בלו אומות העולם נביא בדרגה גבוהה  יומדוע ק

אם היית נותן לנו "  :טענו כלפיוהם י  ישפוט הקב"ה את אומות העולם על מעשיהם הרעים,(, שכאשר  יב

נתן להם הקב"ה לפיכך, כדי שלא לתת להם פתחון פה, "  ,"התורה  מים אתיהיינו גם כן מקי  נביא כמו משה,

 ובכל זאת לא האמינו בקב"ה.  "מעולה בחכמתו יותר ממשה את בלעם שהיה

בשלוש השעות הראשונות של היום,  :  אפשר לדעת מתי כועס הקב"השאביי    מובא בשם    במסכת ברכות )ז.(

 הקב"ה.  לשהכעס  זמן    וזה  –כשצבע הכרבולת של התרנגול הופך מאדום ללבן, והוא עומד על רגל אחת  

מאוד  ר מין )= כופר, כנראה נוצרי( שהיה מצער  התגוררבי יהושע בן לוי  בשכנותו של  מספרת הגמרא ש

ולכן   ,מיןרבי יהושע בן לוי רצה לקלל את אותו  קושיות מפסוקים.  באותו  מטריד  ו יהושע בן לוי    בי את ר

כשהגיע ואולם,    .אותו המיןקלל את  כדי להכרבולת  תלבין  שחיכה לאותו רגע  ו  לקח תרנגול, הסתכל עליו,

משנתו הסיק מכך כשהתעורר  , ורבי יהושע בן לוינפלה תרדמה על    –הכרבולת  בו הלבינה  שהרגע המיוחל  

בן לוי שאין הקב"ה   יהושע  הרי  שואפילו הם רשעים,  שינצלו את רגע כעסו לקלל אנשים,  וניין  מערבי 

ֹכלה' "טֹוב : נאמר ֲעָשיו" )תהלים קמה ט(., לַּ ל ָכל מַּ ֲחָמיו עַּ  ְורַּ

 

רך את יב, ובמקום זה  לקללבאותה תקופה, וכך לא הצליח בלעם  ה'  כעס  ישראל לא  מרוב אהבת ה' לעם  

לל אחיה השילוני יטובה קללה שק"  רבותינו במסכת תענית )כ.(:על ברכתו של בלעם אמרו  .  עם ישראל

ֵבְרָכן בלעם ִמְבָרָכה שֶׁ יותר  יהיו כמו קנה:  לל את עם ישראליאחיה השילוני קהרשע:    את ישראל   שהם 



 
 

ִים" )מלכים א יד טו(, מַּ ָקנֶׁה בַּ ר ָינּוד הַּ ֲאשֶׁ ת ִיְשָרֵאל כַּ עם ישראל  רך את  יבהרשע  בלעם  אבל    "ְוִהָכה ה' אֶׁ

 "ָכֲאָרִזים ֲעֵלי ָמִים" )במדבר כד ו(. ארז:מו שיהיו כ

כנגד כל הרוחות, אבל כשנושבת רוח חזקה מאוד, נשבר  איתן  עומד  ה  ארזעץ  רך אותם שיהיו כי בלעם ב

 תובברכ  .תקנהלהם  לא תהיה    -שבהגיע חורבן  לעם ישראל  איחל בלעם הרשע  כך  .  הארז ואין לו תקנה

  מוסתרת קללה.

:  מוסתרת ברכהדימוי זה  בו  נה,, אך דימה אותם לקקילל את עם ישראלאמנם  אחיה השילוני  מת זאת,  לעו

ְחִליף ְוׇשָרָשיו ְמרּוִבין" ִים ְוִגְזעֹו מַּ ָבעֹוָלם ָבאֹות ְונֹוְשבֹות בֹו   ,ָמה ָקנֶׁה זֶׁה עֹוֵמד ִבְמקֹום מַּ ֲאִפילּו ׇכל ָהרּוחֹות שֶׁ וַּ

ן ָלא הֹוֵלְך ּוָבא ִעָמהֶׁ ָקנֶׁה ִבְמקֹומֹו  ,ֵאין ְמִזיזֹות אֹותֹו ִמְמקֹומֹו אֶׁ ד הַּ רוח חזקה   נושבתכש  – "  ָדְממּו ָהרּוחֹות ָעמַּ

לאחר  יכחד, וי עם ישראל לעולם לא  כך  .  מקומועמוד נטוע בהסערה  חוזר הקנה לוך  שבמתכופף הקנה, ו

 עתיד הוא לחזור למקומו בארץ ישראל. וִיגלה מארצו ָינּוד ש

 


