54
שיעורי תורה לגברים

יום ראשון 19:30
מבשרת ציון ,ביהכ"נ עין חמד

פרשת בלק -פשט

ממעינה של תורה ומפי צדיק

"וירא בלק בן צפור" ( פרק כב' פסוק ב')

במה זכה בלק מלך מואב ,שהוא שמו של שונא ישראל מובהק תיקרא פרשה בתורה על
יום שני  – 17:30לפני מנחה
שמו ,שהרי בתורה ישנן פרשות הנקראות בשם אדם צדיק .כגון" :נח" -שהיה איש צדיק
גבעת זאב ,ביהכ"נ רח' שבט בנימין תמים" .פנחס" -שמסר נפשו לשם שמים ,וזכה לברית שלום וכהונת עולם .אף "יתרו"-
שהיה ראש לכל כהני עבודה זרה ,עזב הכל והתגייר באמונה שלמה .אולם בלק שרשע
יום שלישי 21:30
היה ,במה זכה?
הר חומה ,רח' שמעון בן חמו 26
א .ברם ,באמת כל הגויים שונאים לישראל" -בידוע שעשיו שונא ליעקב"  ,אלא שהם
יום רביעי 21:00
מסתירים את שנאתם ומחפים עליה במילים ומליצות נאות ,כך שאין יודעים להיזהר
משפחת
זאב
רח' הלולב  43ג.
מפניהם .ואילו בלק היה גוי "הגון" -שגילה את שנאתו לעיני הכל ,וגוי "הגון" שכמותו זכאי
עזריה
שתיקרא סדרה בתורה על שמו .מה שאין כן בלעם היה צבוע ,מראה עצמו כאילו רוצה
לברך את ישראל ובאמת כוונתו לקלל את ישראל ,וזה יותר מסוכן מאחד שמראה שנאתו.
יום חמישי
ולכן בלק ביחס לבלעם נקרא צדיק וזכה שתיקרא הפרשה על שמו .וכן מצינו ביעקב
 21:00שיעור – הבן איש חי
פרשת וישלח "הצילני נא מיד אחי מיד עשיו" .מדוע כפל הלשון? שאם יבוא כאחי -הצילני,
רח' האייל  37ירושלים
כיוון שזה יותר מסוכן שמראה עצמו כאוהב .ומיד עשיו -דהיינו בשנאתו הברורה .וכן בימנו
ישמעאל מראים שנאתם לעם ישראל ועושים מעשה להראות שנאתם .מה שאין כן
יום שבת 14:30
גבעת זאב ,ביהכ"נ רח' שבט בנימין אמריקה ,שהם כנגד עשיו ,מראים לנו כביכול אהבה בני ברית רח"ל ,ובאמת שנאתם יותר
גדולה ומסוכנת שהרי על עשיו כתיב "הלכה שונא את יעקב" .משא"כ בישמעאל שעשה
הקדשת העלון
תשובה בסוף ימיו .ועל זה נאמר :שמור אותי מאוהבי ,וממשנאי אשמר בעצמי.
הרוצה להקדיש את העלון לעילוי
נשמת ,רפואה ,זיווג הגון ,לפרנסה וכיו"ב ב .בלק אכן שנא את עם ישראל שנאה עזה ,ללא כל רחמים ,אף זכותו הייתה בכך שהיה
איש אמת .בלק שמע שבני ישראל יצאו ממצרים ונעשו להם מופתים ונסים גדולים,
וכן הרוצה לתרום לפעילות
הרב פולק שליט"א יש לפנות
ולפיכך ידע שהם מונהגים בהשגחה מיוחדת .אולם פחדו היה גדול ,מפני שיחד עם בני
לטל' 050-2057937
ישראל יצאו גם "ערב רב" ,שרבים מהם לא היו יהודים ,והיו בהם מהחרטומים ,בעלי
אפשרות לעשות פדיון נפש לחולים
כשפים וקסמים גדולים .בלק ,שהיה הגדול שבקוסמים ,ידע שאם לא יגן על עצמו וילחם-
ע"י הרב.
הם ילחמו בו .ומתוך כך פעל ,ולא במזימות עורמה ועלילות שקרים .ובזכות האמת
שהייתה בו כתכונה קבועה ,זכה שתיקרא פרשה על שמו .ללמדך עד כמה האמת יקרה
וחשובה אצל בורא עולם.
בלעם היה בעל כוחות רוחניים גדולים מאוד ,כדוגמת כוחו הרוחני של משה ,אך מצד
הטומאה ,בבחינת "זה לעומת זה ברא ה' " .אך להבדיל ממשה ,שבכוח הטהרה
והקדושה פעל להטיב ולתקן את הבריאה ,השתמש בלעם בכוחו הרוחני שהיה בעיקר
בפיו ,על מנת להרוס ,להרע ,ולהשליט הטומאה בעולם.
כשהלך בלעם לקלל את ישראל ,החלישו הקב"ה לאורך כל הדרך ,עד שלא עמד לו כוחו
שבפיו אפילו מול אתונו ,ונאלץ להכותה( ,לעומת זאת אנו רואים שכוח הדיבור ,שבו
הצטיין בלעם ,ניתן דווקא לאתון).
אולם הדבר ש'שבר' והחליש את בלעם לגמרי ,היה כשראה שאין פתחי האוהלים של
ישראל מכוונים זה מול זה .צניעות ושמרנות גדולים ,מחלישים מאוד את כוח הרוע
והטומאה .אדם הנוהג בצניעות גדולה ,בענווה ובתמימות ,מוגן הוא בכוח רוחני טהור ,ואין
יכולת הכוח הרע לפגוע בו .כשראה בלעם כך ,ידע שאין עצה אלא לנסות ולהפיל את בני
ישראל ממדרגת הצניעות ,ולהכשילם בזימה השנואה כל כך אצל הקב"ה .ואכן כך עשה.
אולם ה"סדק" שדרכו הצליח בלעם לפרוץ את ההגנה הרוחנית של עם ישראל ,היה
כשראה נקודת חולשה בנושא האחדות .שכן ההגנה העליונה והגדולה ביותר על עם
ישראל ,ישנה כאשר כל הלבבות מאוחדים.
בברכת שבת שלום
הרב אורי פולק שליט"א

רמז-

בעל הטורים

א .וירא בלק .בא ללוק דמן של ישראל:
ב .בן צפור .שעף עליהם כציפור נודדת מן קנה כן קללת חנם לא תבא .וירא שראה שעמדה לו חמה למשה .וירא.
שנתקדרה חמה מצינו ראייה ל' הבנה כמו וכל העם רואים וכן שמיעה ל' הבנה כמו כי שומע יוסף:
ג .ויגר .ב' במס' הכא ואידך וירא שאול אשר הוא משכיל מאד ויגר מפניו אף כאן בשביל שראה שישראל מצליחים
ומשכילים בכל ירא מפניהם:
ד .ויגר מואב .והיינו דכתיב אילי מואב יאחזמו רעד:
ה .ילחכו .ב' במסרה ילחכו הקהל ילחכו עפר כנחש בתרי עשר בפרשת רעה עמך בשבטך שמדבר מענין הגאולה והיינו
דכתיב כאשר שמע למצרים יחילו כשמע צור לומר כאשר נפל פחדם על כל האומות כן יהיה לעתיד:
ו .אל בלעם בן בעור פתורה ( .)1194בגימ' זהו פותר חלומות (:)1194
ז .הנה עם יצא .הנה עולה ס' ( )60לומר ס' רבואות יצאו:
ח .יושב ממלי .שיושב כנגדי ורואה אותי ואני איני יכול לראותו מפני העננים שמקיפים אותו:
ט .לכה נא .בה"א כי ד' דגלים הם וערב רב יוצא אחריהם כזנב:
י .ארה לי .פיו הכשילו שלבסוף קילל אותו:
יא .מבורך .ג' אשר תברך מבורך ואידך יהיה שם ה' מבורך ואידך באיוב מלמד שהיה יודע לכוין השעה שהקב"ה כועס בה
והיה מקלל ומברך בה' וזהו יהי שם ה' מבורך:
יב .תאור .ג' ואשר תאור .לא תאור את העם .ונשיא בעמך לא תאור .ודרשינן מינה בסנהדרין ה"ה לכל אדם ע"כ לא תאור
שאסור לקלל כל אדם:
יג .ואשר תאר יואר ( .)1325בגימ' שקיללתה את מואב (:)1325
יד .לא תאור את העם .בלעם אמר קבה לי והקב"ה השיבו לא תאור אפי' חסרון כל דהו:
טו .מאן .ג' [דאיכא למידרש] מאן ה' לתתי מאן בלעם הלוך עמנו אשר מאן לתת לך בכסף מלמד שכוונתו להרבות לו
שכרו וזהו מאן כדי לתתו בכסף פדיום להרבות שכרו:
טז .ואך את הדבר .יכול אם ירצה לקלל העכו"ם יקלל ישראל עמהם או אם ירצה לברך ישראל יברך העכו"ם ג"כ ת"ל אך
חלק:
יז .בדרך לשטן .מכאן שכל הדרכים בחזקת סכנה:
יח .ותט .שלשה במס' בהאי ענינא תרי וחד ותט אשורנו מני ארחך למה ותט האתון בשביל ותט אשורנו שבלעם נטה מני
ארחך שהיה חפץ לקללם והקב"ה רצה לברכם:
יט .ויך את האתון .ולא קלל אותה לפי שהיה דעתו לקלל את ישראל ואין שני קללות ביום אחד דכתיב לא אוסיף לקלל .אי
נמי מפני שלא הגיע הרגע של הזעם:
כ .הלוא אנכי אתונך .מלא וי"ו ששה דברים אמרה לו לטעינה בעלמא אקראי בעלמא כדאיתא בפ"ק דעכו"ם
כא .רכבת עלי ( .)732בגימ' רבעתני (:)732
כב .מלאך י-ה-ו-ה בדרך ( .)343בגי' גבריאל המלאך (עם הכולל :)343
כג .הנה אנכי יצאתי לשטן .יצאתי ממדתי ממדת רחמים שמלאך רחמים היה:
כד .אותכה .כתיב בה"א בה' דברים חטאת.
כה .ואותה החייתי .מלא וי"ו שהשיבה אותו ו' דברים ונבראת ביום ו' בין השמשות:
כו .בפי ( . )92בגי' מלאך (עם הכולל :)92
כז .בפי ( .)92בגי' הזמם ( )92שמלאך נתן זמם לתוך פיו כדי להחזירו אל בלק:
כח .שבעה פרים ושבעה אילים .וכן עשה איוב כי כן מנהג בני נח להקריב ז' כנגד ז' מצות שלהם:

דרש-

מדרש רבה

וירא בלק בן צפור זש"ה (דברים לב) הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט לא הניח הקב"ה לעובדי כוכבים פתחון פה לע"ל לומר שאתה
רחקתנו מה עשה הקדוש ברוך הוא כשם שהעמיד מלכים וחכמים ונביאים לישראל כך העמיד לעובדי כוכבים העמיד שלמה מלך על ישראל
ועל כל הארץ וכן עשה לנ"נ זה בנה בהמ"ק ואמר כמה רננות ותחנונים וזה החריבו וחרף וגדף ואמר (ישעיה יד) אעלה על במתי עב נתן
לדוד עושר ולקח הבית לשמו ונתן להמן עושר ולקח אומה שלימה לטובחה כל גדולה שנטלו ישראל את מוצא שנטלו האומות כיוצא בה
העמיד משה לישראל ובלעם לעובדי כוכבים ראה מה בין נביאי ישראל לנביאי עובדי כוכבים נביאי ישראל מזהירין את ישראל מן העבירות
שנא' (יחזקאל ג) ואתה בן אדם צופה נתתיך וגו ' ונביא שעמד מן הגוים העמיד פרצה לאבד את הבריות מן העולם ולא עוד אלא שכל
הנביאים היו במדת רחמים על ישראל ועל עובדי כוכבים שכן ירמיה אומר (ירמיה מח) לבי למואב כחלילים יהמה וכן יחזקאל (יחזקאל כז) בן
אדם שא על צור קינה וזה אכזרי עמד לעקור אומה שלימה חנם על לא דבר לכך נכתבה פרשת בלעם להודיע למה סלק הקב"ה רוח הקדש
מעובדי כוכבים שזה עמד מהם וראה מה עשה :
וירא בלק בן צפור מה ראה ראה בפורעניות שעתידה לבא על ישראל מכל שונאיו שכולם היו באים במלחמות ובשעבוד שהן יכולין לעמוד
בהן וזה כאדם שמוציא דבר ועוקר אומה שלימה וירא בלק נוח לרשעים שיהיו סומין שעיניהם מביאין רעה לעולם בדור המבול כתיב
( בראשית ו) ויראו בני האלהים וכתיב (שם ט) וירא חם אבי כנען וכתיב (שם יב) ויראו אתה שרי פרעה וכן כולם וכאן וירא בלק וירא בלק
משל למלך שהושיב שומרים לשמרו מן הגייס והיה בטוח עליהם שהיו גבורים עבר הגייס והרגן והיה מרתת על עצמו וכן בלק ראה מה עשו
בסיחון ועוג שהיה מעלה עליהן שכר לשמרו ונתיירא מעצמו ועוד שראה נסים של נחלי ארנון :
כתיב ויגר מואב מהו ויגר כשהיו ישראל נראין לעמונים נראין עטופים לשלום ולמואבים נראים מזויינין למלחמה שכך כתיב (דברים ב) וקרבת
מול בני עמון אל תצורם כל מין צרה אל תצר להם ואל תתגר בם כל מין גירור ולמואב אמר אל תצר ואל תתגר בם מלחמה מלחמה אי אתה
עושה אבל מה שאתה יכול לחטוף מהן חטוף ולכך נראין מזויינין למואב והן נאגרין לעריהם שאין ויגר אלא לשון אסיפה שנא' (משלי י) אוגר
בקיץ בן משכיל ד"א ויגר לשון גר שהיו רואין לעצמן גרים בעולם אמרו ירדו למצרים לגור ואחזו אותה ומשכירין היו להם בתים שנא' (שמות
ג) ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה ד"א ויגר לשון יראה שהיו מתיראין שראו כל האומות ביד ישראל שבא סיחון ונטל ארץ מואב והוא
נלחם במלך מואב הראשון ועוג נטל כל ארץ בני עמון שנא' (דברים ג) כי רק עוג מלך הבשן וגו' באו ישראל ונטלוהו משניהם שאין בו עולה
והיו אלו רואין את ארצם ביד ישראל והיו אומרים לא אמר להם הקדוש ברוך הוא כי לא אתן לך מארצו ירושה הרי ארצנו לפניהם לכך היו
מתיראין ויקץ מואב שהיו רואין את עצמן כקוצין בפניהם :
ויאמר מואב אל זקני מדין מה טיבן של זקני מדין כאן שהיו רואין את ישראל נוצחין שלא כדרך הארץ ואמרו מנהיג שלהן במדין נתגדל נדע
מהן מה מדותיו אמרו לו זקני מדין אין כחו אלא ב פיו אמרו להם אף אנו נבוא כנגדן עם אדם שכחו בפיו ויאמר מואב אל זקני מדין והלא את
מוצא שמדינים נלחמים עם המואבים שנא' (בראשית לו) המכה את מדין בשדה מואב והשנאה ביניהם מעולם משל לשני כלבים שהיו
מריבים זה עם זה בא זאב על אחד מהן אמר השני אם איני עוזרו היום הורג את זה ולמחר יבא עלי לפיכך נתחברו מואב עם מדין עתה
ילחכו הקהל את כל סביבותינו כלחוך השור מה שור כחו בפיו אף אלו כחן בפיהן מה שור כל מה שמלחך אין בו סימן ברכה אף אלו כל
אומה שנוגעים אין בהם סימן ברכה מה שור מנגח בקרניו אף אלו מנגחין בתפלתן שנא' (דברים לג) וקרני ראם קרניו בלק בן צפור מלך
למואב בעת ההיא והלא מתחלה נסיך היה שנא' (במדבר לא) את אוי ואת רקם אלא משנהרג סיחון המליכוהו תחתיו בעת ההיא שגרמה לו
שעה :

סוד-

זוהר הקדוש

וירא בלק בן צפור את כל אשר וגו' :ראיתי לבאר כאן ,ענין בלק ובלעם ,שהיו קוסמים וחכמים ,שאין כמותם בעולם .וכמ"ש חז"ל כי בבחי'
אחת היה בלק טפל לבלעם .ובבחי' אחרת ,היה בלעם טפל לבלק .וגם בזוהר האריך בענין בלק ובלעם ,כי נקרא בלק בן צפור ,ע"ש חכמתו
שהיה קוסם ,ע"י צפור א' :הגהה א"ש ,אני פרשתי בזוהר ,כפי דבריהם ,כי בן צפור ,ירצה דדריש כן מלשון בינה שהיה מבין חכמתו
מאמצעות אותו הצפור הנקס"ם:
גם ראינו תכלית שנאתם עם ישראל על חנם ,משא"כ בזולתם .זולתי עמלק ,שגם הוא היה שונא גדול לישראל .ולכן רצוני לייסד ענין זה ,על
מאמר ספר הזוהר בפרשת בלק דף קצ"ט ע"ב שורה כ"ג ,וז"ל ,ודוד מלכא אמר( ,תהלים ט') כי הנה הרשעים ידרכון קשת כוננו חצם וגו',
ואע"ג דהאי קרא וכו' ,אמרו עמלק ,ע"ם ל"ק ,עמא דלקא לון וכו' .בלק ,בא לק וכו' ,בלעם ,ב"ל ע"ם וכו' .מה אתוון אשתארו עמ"ק ,בלבל
עמק דמחשבה דילהון ,דלא ישלטון ,ולא ישתארו בעלמא וכו' עכ"ל:
ומה שכתוב בן צפור היינו כמה דאמרו כמו שאמרו החברים (לקמן דף קצו סוע"ב) ,שהיה מבני בניו של יתרו שהיה נקרא צפור ,לפי שפרח
ממשפחתו כצפור ונטהר ונתגייר ,אבל עוד יש טעם שהתורה מזכירו בשם אביו ,כי היה בן צפור ממש כאילו הצפור היה אביו ,דהא חרשוי
הוו בכמה זינין דההוא צפור כי כשפיו היו בכמה אופנים של זה הצפור ,וכל עסקיו היה עם אותה הצפור ,דהיינו נטיל צפור מכשכש
בעשבא לקח צפור אחת והיה מכשכש לה עם עשב ,מפרח באוירא והיה מפריחה באויר על ידי לחשים ,והיתה הצפור הולכת בשליחותו
ומביאה לו עשב הצריך לו ,וכדי שמעשיו יצליחו עביד עובדין ולחיש לחישי עשה מעשים ולחש לחשים ,ר"ל שהיה מעורר את מעשה
הכשפים במעשה ובדיבור ,ועל ידי זה וההוא צפור הוה אתי הצפור ההיא באה ,וההוא עשבא בפומיה מצפצפא קמיה ואותו העשב היה
בפיה ,ועל ידי זה היתה מצפצפת לפניו ,ואעיל ליה בכלוב חד והכניס אותה בכלוב אחד(כעין שכתוב (ירמיה ה כז) ,ככלוב מלא עוף ,והיא
תיבה לשמירת צפרים) ,מקטר קטרתין קמיה והקטיר קטרת לפניה  ,ועל ידי זה היה מלביש כח הטומאה בצפור להשיב לו על כל
משאלותיו ,ואיהו אודע ליה כמה מלין והצפור הודיעה וגילתה לו כמה דברים שהיה רוצה לדעת.
ועוד עשה בלק באופן אחר לדעת את חפצו עביד חרשוי ומצפצפא עופא עשה מעשה כשפים ועל ידי זה היתה הצפור מצפצפת לפניו,
ואחר כך ופרח וטס לגבי גלוי עינים פרחה וטסה הצפור אל גלוי עינים ,שהוא מלאך "עזא" שנפל מן השמים לארץ ונמצא בהרי חשך קשור
בשלשלת של ברזל ,ואודע ליה והוא הודיע לבלק על ידי הצפור כמה ידיעות ,ואיהו אתי והצפור חזרה ובאה אל בלק והודיעה לו מה
ששמעה ממנו ,וכל מלוי בההוא צפור הוו וכל דבריו והשתמשות כשפיו של בלק היו בצפור ההיא.

סוד-

המשך הזה"ק

יומא חד עבד עובדוי יום אחד עשה את מעשי כשפיו על ידי הציפור ,כדי לידע בענין ישראל ומעשיהם ,ונטיל ההוא צפור
ופרח ואזיל ולקח את הצפור ההיא ופרחה והלכה ,ואתעכב ולא אתא ונתעכבה ולא חזרה אל בלק כדרכה ,לפי
שהחיצונים היו יודעים את מעלת ישראל ולא היו רוצים להשיב לו תשובה ,לכן נתעכבה הצפור ,הוה מצטער בנפשיה ובלק
היה מצטער בנפשו על זה ,עד דאתא עד שחזרה ובאה ,כי מחמת צערו של בלק שלחו החיצונים את הצפור להשיב לו
תשובה ,והיינו חמה חד שלהובא דאשא דטס אבתריה ואוקיד גדפוי שראה שלהבת אש אחת שהיא כח הקדושה
המבטלת כל כחות הלחשים ,טסה אחרי הצפור ושורפת את כנפיה ,לרמז שניטל כח הפריחה שבכנפיה ,וגם נשרפו כנפי
וכחות החיצונים ,ואין שום כח מועיל כנגד ישראל ,כדין חמא מה דחמא אז ראה מה שראה ,כלומר שהבין על מה הדברים
רומזים ,ודחיל מקמייהו דישראל והיה מתירא מפני בני ישראל ,לכן כתוב ויגר מואב מפני העם( .רמ"ק ומפרשים)
ושואל מה שמיה דההוא צפור מה שמה של אותה צפור ,ואמר ידו"ע ידוע שמו ,היינו הידעוני הכתוב בתורה(ויקרא יט
לא)( ,וזהו כשיטת הרמב"םה' ע"ז פ"ו ה"ב ,שכתב שידעוני הוא עוף ששמו ידוע ,ולא כרש"י במס' סנהדרין דף סה ע"א,
שהוא שם חיה) ,וכל אינון דמשמשי וידעי לשמשא בההוא צפור וכל אותם המשתמשים ויודעים להשתמש בזו הצפור,
דהיינו שעושים מעשה ידעוני ,לא ידעין חרשוי כמה דהוה ידע בלק לא היו יודעים את כשפי הצפור כמו שבלק היה יודע,
כי הוא ידע את כל חכמתה ,ולא היה אחד מהם חכם בחכמה זו כמותו ,לכן היה נקרא בן צפור ,כלומר חכם בחכמת הצפור
יותר מכולם.
וכל חכמתא דהוה ידע בההוא צפור הוא ידע וכלחכמה החיצונית שהיה יודע ,באותה הצפור היה יודע ,והכי הוא עביד
וכך היה עושה ,גחין קמיה כפף והשפיל עצמו לפניה כמי שמתפלל שעושה עצמו כעני ,וקטיר קטרתא והקטיר לפניה
קטורת ,חפי רישיה וגחין וכיסה את ראשו ,וכפף את עצמו ,ואמר איזה שם טומאה ,ואח"כ איהו אמר העם בלק אמר מפני
"העם" ,שהוא לשון בזיון לומר שהם עם בעלמא ,וציפרא אתיב ישראל והצפור השיבה לו מפני בני "ישראל" ,שהוא אותיות
ל"י רא"ש לשון שררה ,לומר שהם חשובים ,איהו אמר מאד בלק אמר מפני העם "מאד" ,ור"ל שהם רבים בדרך הטבע לכן
הם מתגברים ,וציפרא אתיב רב והצפור השיבה כי "רב" הוא ,על שום רב עלאה דאזיל בהו על שם רב העליון שהוא
הקב"ה שהולך בתוכם .ור"ל שהם נוצחים בכח הקב"ה ההולך בקרבם ,שבעין זמנין צפצפו דא ודא שבעים פעמים צפצפו
בלק והצפור זה לזה ,כי כל עסק חכמה זו הוא בחידות ורמזים ,ועוד רצה לנסות ,לכן איהו אמר דל בלק אמר ד"ל ,לומר
שהם דלים ועניים ,וציפרא אמר רב והצפור השיבה "רב" ,לומר שהם גדולים וחשובים ,כדין דחיל אז נתירא בלק דכתיב
ויגר מואב מפני העם מאד כי רב הוא היינו רב הוא ודאי כי הבין שהקב"ה שהוא רב ושליט הוא ההולך עמהם( .רמ"ק
ומק"מ ומפרשים)
ובזיני חרשין דקסדיא"ל קדמאה ובספר שכתובים בו מיני כשפים של קסדיא"ל הקדמון ,שהוא היה יודע לעלות אל
הממונה השולט על כל מיני מעשה כשפים ,והיה מבין בעסק הידעוני מה שאחרים לא הבינו ,אשכחן שם מצאנו כתוב,
דציפרא דא הוו עבדין ליה בזמנין ידיען כי את צפור הזו היו עושים אותה בזמנים ושעות ידועות ,ולא נגמרה מעשה
הצפור ביום אחד ,מכסף מעורב בדהבא ועשו אותה מכסף מעורב בזהב ,כי כסף הוא כח החמה ,וזהב הוא כח הלבנה,
ועשו אותה משני כחות של החמה והלבנה יחד ,כדי לקבל כח משניהם ,והיינו רישא דדהבא ראשה עשו מזהב ,כנגד כח
הלבנה לבדה ,פומא דכסף פיה עשו מכסף ,כנגד כח השמש לבדו ,גדפוי מנחשת קלל מעורב בכספא כנפיה עשו
מנחשת קלל שהוא פסולת של זהב מעורב בכסף ,כנגד כחות שניהם יחד ,גופא דדהבא גופה עשו מזהב ,נקודין דנוצי
בכסף מנוקדת הנוצה שלה בנקודות כסף ,רגלין דדהבא רגליה עשו מזהב ,ועיקר מעשיה נעשה על ידי ושויין בפומא
לישן דההוא צפור ידו"ע ששמו בפיה לשון של צפור הנקראת ידוע ,ובזה הלשון היתה מדברת בהשפעת כח הכוכבים
והורדת כחם למטה.
ושוין לההוא ציפרא בחלון חד ושמים את הצפור בחלון אחד ,ופתחין כוין לקבל שמשא ביום היו פותחים חלון כנגד
השמש שהוא שולט ביום ,כדי להמשיך מכחו בצפור ,ובליליא פתחין כוין לסיהרא ובלילה פותחים חלון כנגד הלבנה שהיא
שולטת בלילה ,כדי להמשיך מכחה בצפור ,ועוד מקטרין קטרתין ועבדין חרשין היו מקטרים קטורת לפניה ועשו מעשה
כשפים ,ואומאן לשמשא וביום היו משביעים את השמש שיתן מכחו בהצפור ,ובליליא אומאן לסיהרא ובלילה היו
משביעים את הלבנה שתתן מכחה בצפור( ,דף קפה ע"א) ודא עבדין שבעה יומין ואת זה עושים כל יום ויום במשך שבעה
ימים.
מכאן ולהלאה ההוא לישנא מכשכשא בפומא דההוא ציפרא מכאן ולהלאה הלשון מכשכש בפי הצפור ,אבל עדיין אינה
יכולה לדבר ,לכן נקדין לההוא לישנא במחטא דדהבא מנקדים את הלשון במחט של זהב ,ועל ידי זה והיא ממללא
רברבן מגרמה היא מדברת דברים גדולים מאליה .וכלא הוה ידע בלק בצפור דא והכל ידע בלק על ידי צפור זו ,על דא בן
צפור ועל כן הוא נקרא בן צפור ,לפי שהיה בקי בחכמת הצפור בכל דרכי הידעוני ,ובגין כך חמא מה דבר נשא חרא לא
יכיל למנדע ולכך ראה בלק מה שאדם אחר אינו יכול לדעת ,ולא יכיל למחמי ואינו יכול לראות (רמ"ק ומפרשים)

