היבטים לשוניים בפרשת בלק עט
דקדוקי קריאה בפרשת בלק בהפטרה ובראשון של פינחס
כב ג ִ ֣כּי ַרב֑ -הוּא :טעם מונח בתיבת ִ ֣כּי בלבד ,אין לצרף לה את התיבה ַרב הבאה אחריה
כב ד ֵ ֖את ֶי ֣ ֶרק ַה ָשּׂ ֶ ֑דה :טעם טפחא בתיבת ֵ ֖את
תוֹרה :הטעמה בתי"ו ,במלעיל
כב ה ֠ ְפּ ָ
כב ו וְ ַע ָתּ ֩ה :הקורא את העי"ן כמו אל"ף משנה את משמעות הכתובֽ ָ .א ָרהִ֝ -לּי :העמדה קלה באל"ף,
ולהוציא מכל ספק האל"ף בקמץ רחב .1וַ ֲאגָ ְר ֶ ֖שׁנּוּ :הרי"ש בשווא נע ולא בחטף
כב ח וַ ֲה ִשׁב ִ ֹ֤תי :מלרע
כב יא ָ ֽק ָבהִ -לּ֙י :העמדה קלה בקו"ף ,הקו"ף בקמץ רחב ראה הערה על פס' ו ובניגוד לכג יג.
ים ֶאלִ -בּ ְל ֔ ָעם :יש לשים לב לטעמים בפסוק זה ,רבים הקוראים המתבלבלים
ֹלה ֙
אמר ֱא ִ
כב יב וַ ֤יּ ֹ ֶ
וקוראים מרכא-טפחא כבר בתחילתו .הדבר נובע מכך שהאתנח ,2קוטע את דברי הבורא אל בלעם
באמצע ומחלק את הדיבור לשניים֥ :ל ֹא ֵת ֵלְ֖ך ִע ָמּ ֶ ֑הם ֤ל ֹא ָתא ֹ֙ר ֶאתָ -ה ֔ ָעם
אמרוּ ֗לוֹ :טעם נסוג אחור ליו"ד
כב טז וַ ֣יּ ֹ ְ
כב יז ֶא ֱע ֶ ֑שׂה :נחץ באל"ף )העמדה קלה( למנוע הבלעת העי"ן החטופה; ָ ֽק ָבהִ ֔ -לּי :מוקפות וגעיא
בקו"ף ולא מונח ,ובקמץ רחב כמו בפסוק יא.
כב כב וַ ִ ֽיּ ַחר֣ ַ -אף :העמדה קלה ביו"ד מפני הגעיה שם ,כן הדבר גם בהמשך
יתנִ י :התי"ו בפתח
כב כח ִ ֣כּי ִה ִכּ ַ֔
כב ל ַ ֽה ַה ְס ֵכּ֣ן :געיה תחת הה"א הראשונה
כב לו ִ ֣כּי ָ ֣בא :טעם מונח גם בתיבה ִ ֣כּי ,המילים אינן מוקפות
כב לז ַ ֽה ֻא ְמ ָ֔נם :בטעם זקף קטן
את֙י :געיה בה"א הראשונה
כב לח ִ ֽהנֵּ הָ֙ -ב ִ
כג ג יִ ָקּ ֵ ֤רה :הרי"ש בצירי
כג ז ֵ ֽמ ַה ְר ֵרי֔ ֶ -ק ֶדם :הגעיה במ"ם ולא בה"א .לכן ,ועל אף הקושי ,הרי"ש הראשונה בשווא נח
כג ט ֶהןָ -ע ֙ם :המילים מוקפות ,ולכן הה"א בסגול ,כן הדבר גם בפסוק כד
כג יג וְ ָק ְבנוֹ֖ ִ -לי :הקו"ף בקמץ קטן
כג טו ִא ָ ֥קּ ֶרה ֽכֹּה :טעם נסוג אחור לקו"ף
כג יח וּֽ ֲשׁ ָ֔מע :השי"ן בשווא נע ,3כשאר המקומות בהם ישנו חטף באות שאינה גרונית אין הכוונה
אלא להורות על הנעת השווא
רוּעת ֶ ֖מ ֶלְך :אין טעם נסוג אחור לרי"ש
וּת ַ ֥
כג כא ְ
כג כג לֹא-נַ֙ ַח ֙שׁ :במלעילַ .מה֖ ָ -פּ ַעל ֵ ֽאל :הטעם

בפ"א4

 1הערה זו נראית מיותרת .משום מה יש קוראים בתורה בעלי "מסורות קריאה" משונות העושים כעולה על רוחם
ארוּ ָא ֖רוֹר
משיקולים דקדוקיים מוטעים ואף בלעדיהם! אולי הם מדמים לשופטים ה כג ֣אוֹרוּ ֵמ ֗רוֹז ָא ַמ ֙ר ַמ ְל ַ ֣אְך ֔ה' ֥ ֹ
יה ששם האל"ף בחולם .למרות הדמיון ההשוואה אינה נכונה .די אם נציין שאין קמץ חטוף )קטן( בהברה
י ְֹשׁ ֶ ֑ב ָ
מוטעמת ,ובנוסף לשיטתנו שהקמץ הזה יכול להיות רק בהברה סגורה )הברה המסתיימת בדגש או בשווא נח(.
 2הוסבר כמה פעמים שהפתיחה של הפסוק היא לפני האתנח .והאתנח חוצה את החלק העיקרי של הפסוק כלומר
את דברי ה' אל בלעם
 3על פי תוכנת הכתר ,השי"ן בחטף פתח ,כן הדבר גם בתורה קדומה שמוסיף על כך בחלק הדקדוק שכך הוא הדבר
'לתפארת הקריאה' .ככלל ,תנועה חטופה הבאה באות שאינה גרונית לרוב היא נקראת כשווא נע ,והחטף אינו בא אלא על
מנת לסמן את הנעת השווא.
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אכל ֶ֔ט ֶרף :טעם נסוג אחור ליו"ד
כג כד וְ ַכ ֲא ִ ֖רי :הכ"ף בפתח וכן הדבר בהמשך כד טַ .עד֣ -י ֹ ַ
כג כה ִת ֳקּ ֶ ֑בנּוּ :הקו"ף בחטף קמץ
כג כז וְ ַק ֥בֹּתוֹ :במלעיל
כד ג ְשׁ ֻ ֥תם ָה ָ ֽעיִ ן :שׁי"ן ימנית
ים :הכ"ף בפתח והאלף אחריה בחטף פתח ,יש להיזהר לא להבליע את האל"ף וה"א
כד ו ַכּ ֲא ָה ִל ֙
הגרוניות
כד ז יִ ֽ זַּ לַ֙ -מיִ ֙ם :געיה ביו"דִ .מ ָ ֣דּ ְל ָ֔יו :הדל"ת בקמץ רחב ויש להאריך מעט בקריאתה ,הלמ"ד בשווא
נע .וְ יָ ֤ר ֹם :הוא"ו בשווא נע ובמלרע ,הרי"ש בחולם .וְ ִתנַּ ֵ ֖שּׂא :הוא"ו בשווא נע ,הנו"ן בפתח והשׂי"ן
בדגש
וּכ ָל ִ ֖ביא
ימנּוּ :ההפסק במילה ַכּ ֲא ִ ֛רי קטן לעומת ההפסק במילה ְ
וּכ ָל ִ ֖ביא ִ ֣מי יְ ִק ֶ ֑
כד ט ָשׁ ַ ֧כב ַכּ ֲא ִ ֛רי ְ
ימנּוּ מוסב על שניהםְ .מ ָב ְר ֶכ֣יָך :הרי"ש בשווא נע ולא בחטף ,כן הדבר גם בהמשך
כלומר ִ ֣מי יְ ִק ֶ ֑
וְ א ְֹר ֶ ֖ריָך
כד יא וְ ַע ָ ֖תּה :יש להקפיד על קריאה נכונה של העי"ן ,אחרת משבש את משמעות המקרא
כד יז ִמיִּ ְשׂ ָר ֵ֔אל :המ"ם בחירק חסר ,גם היו"ד אחריה בחירק חסר ובדגש חזק
כד יח ֥עֹ ֶשׂה ָ ֽחיִ ל׃ טעם נסוג אחור לעי"ן
כד יט וְ ֵי֖ ְר ְדּ :הוא"ו בשווא נע .רי"ש ודלי"ת בשוא נח
כד כב ְל ָ ֣ב ֵ ֽער ָ ֑קיִ ן :טעם נסוג אחור לבי"תִ .תּ ְשׁ ֶ ֽבּךָּ  :כ"ף סופית דגושה
כה ג וַ יִּ ָ ֥צּ ֶמד :במלעיל
כה ד וְ יָ ֛שׁ ֹב :הוא"ו בשווא נע ,השׁי"ן בחולם ובמלרע
כה ז ִ ֽפּינְ ָח ֙ס :הנו"ן בשוא נע אחרי חירק מלא וכן הדבר בכל מקום
הפטרת בלק ,מיכה ה-ו:
ה ו יְ יַ ֵ ֖חל :יו"ד ראשונה בשווא נע ,יו"ד שנייה בפתח
ה ט וְ ַה ֲא ַב ְד ִ ֖תּי :העמדה קלה בה"א למנוע הבלעת האל"ף החטופה
ה יא יִ ְֽהיוּֽ ָ -לְך׃ געיה ביו"ד הראשונה
ו א וְ ִת ְשׁ ַ ֥מ ְענָ ה ַהגְּ ָב ֖עוֹת :יש להקפיד על הפרדת התיבות למי שאינו מבחין בקריאתו בין קמץ
לפתח
וֹס ֵדי ָ ֑א ֶרץ :טעם נסוג אחור למ"ם ,הסמ"ך בשווא נע
ו ב ֣מ ְ
ו ג ֲע ֵנ֥ה ִ ֽבֿיֲ :ע ֵנ֥ה במרכא והבי"ת אחריה

רפויה5

ו ה זְ ָכר-נָ ֙א :הכ"ף בקמץ קטן ְל ַ֕מ ַען :בזקף

גדול6

ו ז ְבּ ִ ֽר ְב ֖בוֹת :געיה ברי"ש והבי"ת הראשונה בשווא נע .נַ ֲח ֵלי֑ ָ -שׁ ֶמן :העמדה קלה בנו"ן
ו ח וְ ַ ֣א ֲה ַבת ֶ֔ח ֶסד :הטעם נסוג לאל"ף
ראשון של פינחס
 4לפי תוכנת הכתר .אך בתנ"ך קורן ועל פי תורה קדומה ,הטפחא בעי"ן ולא בפ"א וכן הדבר בכל ספרי תימן .אנו הולכים
לפי כ"י לנינגרד ומהדורת ברויאר לפיהם הטעם בפ"א.
 5כן הוא בבן אשר )כא"צ( לנינגרד קהיר וששון וכן הוא בתנ"ך ירושלים תשי"ג ובתיקון ההפטרות של פלדהיים אל נכון.

למרבה הצער המדקדק בן זאב לפני כמאתיים שנה הגיה והפך את המרכא לטפחא והדגיש את הרפה .במצודתו נלכדו
תנ"ך לטריס ,היידנהיים ,ותנ"ך קורן ,בעקבותיהם כמה תיקוני קוראים.
 6כן הוא במדויקים ,כולל ירושלים תשי"ג ולנינגרד
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כה יא ְבּ ַקנְ ֥אוֹ :הנו"ן רפויה בשוא נח ,עם זאת יש להשמיע האל"ף ,לא – בְּ ַקנוֹ .וכן ְבּ ִקנְ ָא ִ ֽתי׃ ולא –
בְּ ִקינ ִָתי
שׁ ֽלוֹם :בחלק מספרי התורה הוא"ו של 'שלום' קטועה7
כה יב ָ
כה יג וְ ָ ֤היְ ָתה ֙לּוֹ :טעם נסוג אחור לה"א הראשונה ודגש חזק בלמ"ד מדין אתי מרחיק ,עם זאת
אֹלהיו :האל"ף כלל אינה נשמעת
היו"ד בשוא נעֽ ֵ .ל ָ֔
כה טו ֣ר ֹאשׁ ֻא ֥מּוֹת ֵ ֽבּית֛ ָ -אב ְבּ ִמ ְד ָ ֖י ן ֽהוּא :אין להתעכב על ָ ֛אב ,ויש להאיץ מעט את קריאת התיבה
ְבּ ִמ ְד ָ ֖י ן להסמיכה לתיבה שלפניה שהרי הטפחא היא כאן המפסיק העיקרי
כה יח ִ ֣כּי צ ֲֹר ִ ֥רים :תיבת ִ ֣כּי במונח ואיננה מוקפת לזו שלאחריהַ .עלְ -דּ ַברְ -פּ ֑עוֹר :גם כאן וגם
בהמשך הפסוק ְדּ ַבר -במקף ולא במונח; ַה ֻמּ ָ ֥כּה בטעם מרכאְ ,בֿיוֹםַ -ה ַמּגֵּ ָ ֖פה הבי"ת רפה
כו ג ְבּ ַ ֽע ְר ֣בֹת :געיה בעי"ן והרי"ש בשווא נח
ה־ּלי בדקדוקי המלים וההדרכה לקורא ָ ֽא ָרהִ֝ -לּי :העמדה קלה
ִ
ה־ּלי כב יא ָ ֽקבָ
ִ
כב וֽ ָ 8א ָר
באל"ף ,ולהוציא מכל ספק האל"ף בקמץ רחב .ובהערות.
הערה זו נראית מיותרת .משום מה יש קוראים בתורה בעלי "מסורות קריאה" משונות העושים
כעולה על רוחם משיקולים דקדוקיים מוטעים ואף בלעדיהם! אולי הם מדמים לשופטים ה כג
יה ששם האל"ף בחולם .למרות הדמיון ההשוואה אינה
ארוּ ָא ֖רוֹר י ְֹשׁ ֶ ֑ב ָ
֣אוֹרוּ ֵמ ֗רוֹז ָא ַמ ֙ר ַמ ְל ַ ֣אְך ֔ה' ֥ ֹ
נכונה .די אם נציין שאין קמץ חטוף )קטן( בהברה מוטעמת ,ובנוסף לשיטתנו שהקמץ הזה יכול
להיות רק בהברה סגורה )הברה המסתיימת בדגש או בשווא נח(.
הדברים פשוטים למדיי .אבל ידידנו אוריאל מצא מה להוסיף
הה מתוך "תיקון" א' פח:
הקפתי בתכלת שוואים שמסומים אצלו ביגוד למקובל בכל )?( עדות ישראל.
https://tefillotvetikkun.files.wordpress.com/2019/05/t40.pdf

אברהם נפח או בשמו באנגלית  Alan Smithחידש כמה עניינים בדקדוק ,הוא הובא כאן
בעבר .הוא מתנגד לשיטת הדקדוק המקובלת של תנועות גדולות וקטנות .המעוניין יכול להגיע
לאתר שלו .ב"תיקון" הזה )והמרכאות כאן צודקות ללא כל ספק!( הוא מציין שוואים נחים
מובהקים כאילו הם נעים .כללית נראה שלמעשה אי-אפשר לאמץ את השיטה שלו מלבד
היותה לא נכונה .אי אפשר לקרוא נעים כמה מהשוואים שלו שציין.
מלבד זאת הוא ציין את שתי המלים האלה כקמץ קטן .לכאורה נראה שהוא מודה בקיום שני
הקמצים ,בניגוד למתנגדים אחרים לשיטת הקמחיים.
לענ"ד חלק מדבריו אינם ראויים לדיון ,אבל יש בהם גם דברים טובים.
אינני יודע אם הוא מספק הסברים להכרעותיו.
ידידנו חנן אריאל הסביר את סימון הקמצים ,השוואים וההטעמה בסידור קורן .הסידור אינו
לפניי ,אבל כללית השיטה היא לפי מה שמלמדים היום את כללי קמץ חטוף )קטן( ,במלים כמו

 7קטיעה זו אינה משנה את הקריאה ,אבל הקורא )או העולה( עלול לפסול את הספר בטעות...
 8אני מקדים דיון זה לשאר הענינים בגליון.
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ָנע ֳִמי או ָיעֳמַ ד הקמץ בנו"ן וביו"ד הוא קטן .ובניגוד למה שמקובל בעדות שהבחינו בין קמץ
רחב לחטוף במשך הדורות.
ולגבי שתי המלים מהפרשה כותב כך,
קמץ בהברה פתוחה

].[20

 ...וכן הגו אחו במקרים שבהם הסברה הדקדוקית חד משמעית
] [20לאפוקי " ָא ָרה-לִּ י" )במדבר כב  6ועוד( וכן " ָקבָ ה-לִּ י" ,שיש ספק בקריאתן .ראה ספקו של
ר' אליהו הלוי אשכזי ,הבחור ,ספר ההרכבה בערך ארה )דף ג ע"ב – ד ע"א(; גזיוס–קאוטש
סעיף  ,67oוקב"ש בערך ארר ,עמ'  .91כך הגו גם במקרה של " ָּבמֳ ֵתי" )דברים לב  13ועוד( ראה
קב"ש בערך בָּ מָ ה עמ'  ,136ומגד – ז'ואון ומוראוקה עמ' .289
הוא מציין שיש כאן ספק ,ומציין גם מדקדקים ערלים וטמאים שדנו בזה.
דברי ר' אליהו בחור )הניקוד כנראה לפי מה שנהגו לקרוא באותו מקום וזמן וכנראה אינו
מהבחור( .מובא כאן רק קטע.

מכל מקום בסידור קורן הוכרע לציינו קמץ רחב ולו בגלל הספק.
פרופ' אשר לאופר נר"ו
ב"ה
כבדיי,
קמץ ביקוד הטברי מסמל תועה אחורית חצי מוכה ] .[ɔבעלי המסורה לא הבחיו כלל
באיכות בין מה שאו מכים קמץ קטן וקמץ גדול )אין גם הבדל באיכויות מימוש הקמץ גם
בהגיות האשכזיות והתימיות(.
בהגייה הספרדית יש הבחה בין קמצים ,והכלל הוא שכל קמץ מוטעם )כולל סימן המתג( הוא
קמץ גדול .משום כך אין כלל ספק שבהגייה הספרדית יש לממש את הקמצים במילים ָ ֽא ָרה-
ִ֝לּי ו ָ ֽק ָבהִ -לּ֙י כקמצים גדולים.
עוד בושאי הגייה תוכלו למצוא באתר  ,http://pluto.huji.ac.il/~lauferובייחוד בפריט מס' :50
" .50מימושי קמץ בימיו )כיצד יש לבטא מילים כמו ָע ֳִמי או ָ ֽתעָ בְ דֵ ם?(" ,מחקרים בלשון יז-
יח  -ספר היובל לפרופ' אהרן ממן ,האויברסיטה העברית ירושלים ,עמ' .386-361
בברכה ,אשר.
א"ה .מצד 'מצווה לשמוע דברי חכמים' אני אכן ממליץ לעיין במראי המקום.
יואל בן-נון
ב"ה ד' בחודש הרביעי התשע"ט
את מאמרו השופע דעת של אשר לאופר על הגיית ה'קמץ' )בטעם או במתג( ,אפשר לתמצת
בהנחות ובמסקנות הבאות:
 .1העברית הקדומה אינה מענייננו ,בפרט ביחס לנוסחי תפילה וקריאה בתורה.
 .2המסורה הטברנית איננה רלבנטית לדיון כי אינה מבחינה בין סוגי 'קמץ' ,וכולם אצלה
בקמיצת הפה.
 .3שיקולי דקדוק פועלים לשני הכיוונים ,ואין בהם כדי הכרעה כלשהי.
 .4המסורת דוחה את ההיגיון הלשוני -
והמסורת הקובעת למבטא המבחין בין 'קמץ רחב' לבין 'קמץ קטן' היא המסורת 'הספרדית'
)ואף רשב"ם(.
 .5תיקוני סופרים מסברא הם עברה חמורה ,וראוי לנדות עליה )כדברי רמב"ן(.
אילו היה אבי מורי ,ד"ר יחיאל בן-נון ז"ל חי עמנו כיום ,בוודאי היה מגיב באופן מסודר ושופע
דעת ,אולם אני אסתפק בכמה הערות קצרות )גם לזכרו של א"מ ז"ל(:
 .1העברית הקדומה היא בהחלט חיונית להבנת לשוננו העברית ,ודווקא בדורות התחיה.
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 .2המסורה הטברנית היא המסורת העיקרית שלנו ,מפני שהיא נתקבלה בכל תפוצות
ישראל ,והיא כוללת את סימון המתג והטעם -
המתג איננו חלק מהמסורת הספרדית אלא מהמסורה הטברנית המשותפת לכולנו!
 .3המתג במקורו איננו מורה בשום פנים על אופן קריאת ה'קמץ' ,בדיוק כמו המתג לפני
חטף-פתח או פתח-סגול )"כַּאֲ ֶשׁר"; בֶּ אֱ מֹר"(;
המתג מורה רק על הפסקה קלה למניעת הבלעה ,וזאת היתה ההקפדה העיקרית של חכמי
המסורה.
 .4מוזר מאד ורחוק מדיוק של קריאה בתורה ,לקרוא "גם קֹ ב לא ִת ֳקבֶ נּוּ" ,כמו "לא ָתאֹ ר את
העם כי ברוך הוא",
וכמעט בנשימה אחת )פעמיים( 'אארה לי' ו'קאבה לי',
רק מפני מסורת ספרדית שנאלצה להתאים את מבטאה למסורה הטברנית )בכללים
פשוטים(.
 .5להחיל את כל זה גם על לשון הדיבור נראה מופרך בעיני ,ונידויים וחרמות אינם מעניננו
בכל מקרה.
ויהפוך ה' לנו את כל הקללות לברכה ולישועה
יואל בן-נון
א"ה .אינני טוב בוויכוחים ,אנסה לעמוד על דבריו הנמרצים של יואל בן-נון נר"ו.
העברית הקדומה נחוצה מאוד להבנת המקרא ואף המשנה ולפרשנות .מצד שני אין לשנות
מסורות קריאה לפי מה שיוצא ממחקרים.
אינני יודע כרגע למה מתכוון על טיב המסורה הטברנית .אין ספק שדבריו נכונים ,אך גם היא
מבחינה בין שני סוגי הקמץ.
המתג או הגעיא ,תפקידם מה שיהיה .ר"מ ברויאר מונה בספרו טעמי המקרא ובסוף תנ"ך
מוסד הרב קוק עשרה מיני געיא .ענייננו בגעיא או הברה הראויה לגעיא לפני שווא .כשהיא
מופיעה בהברת קמץ הוא מגלה שמדובר בקמץ רחב .כך מקובל בקהילות שהבחינו במבטאם
בין קמץ רחב לחטוף )ובהגדרה המקובלת בין 'גדול' ל'קטן'(.9
אינני יודע אם אמנם כל הגעיות נועדו רק על הפסקה קלה ורק למניעת הבלעה ,ליואל פשיטא
ליה ,לדידי מבעיא לי.
טוןָ -קטָ ן,
מוזר ורחוק? ומה בעניין מלים הבאות גם בחולם וגם בקמץ רחב לכל הדעות? קָ ֹ
ִמגְ דּ ֹולִ -מגְ דָּ ל! ושוב ,לא רק מסורת ספרדית ,גלוי לעיין ששני הקמצים שונים מאוד זה מזה.
האחד תנועה 'עצמאית' שבנטייה לפעמים הופך פתח או שווא; משנהו תולדת החולם החסר
יחד עם תנועת הקיבוץ ] ָק ְר ַּבן-קֻ ְר ַּבן ,עָ ִז ּי ֻע ִז ּי[ )דברים דומים אפשר לומר ביחס בין השורק
והקיבוץ(.
וגם בכתר ארם צובה מנקד חטף-קמץ כדי לוודא שאינו נקרא קמץ רחב )או אולי כדי להראות
שהוא בהברה סגורה ,ואולי להורות שהוא לשון ציווי( ירמיהו ב יב וְ ׂשַ ע ֲרּו חֳ ְרב ּו ְמ  ֹאד .מי
לנו טברני יותר ממנו!
לעניין לשון הדיבור ,צָ ה ֳַריִ ם נאמר 'בלשון העם' צַ הַ ַריִ ם .אין בדעת מי להטיל על זה נידויים
הו ַריִ ם לפי האקדמיה –
צו ֹ
הו ַריִ ם ,מי שרוצה לומר ֹ
וחרמות .אני מעדיף לומר בלשון הדיבור צַ ֹ
לא ינודה ולא יחרם! וגם לא מי שאומר צַ הַ ַריִ ם....
כב ג טיפת דיו של רש"י – הרב יצחק ישעיה וייס גאב"ד נוה אחיעזר.
ש ָראֵ ל .ברש"י :ויגר ,לשון מורא ,כמו ּג וּר ּו לָ כֶ ם )איוב
מואָ ב ִמ ְּפנֵי ְ ּבנֵי יִ ְ ׂ
מואָ ב ִמ ְּפנֵי הָ עָ ם ְמאֹד ִ ּכי ַרב הוּא וַ ָ ּי ָקץ ֹ
וַ ָ ּיגָר ֹ
יט ,כט( .ויקץ מואב ,קצו בחייהם.
9

יש געיות הבאות לפני שווא נח ,או הברה סגורה בדגש .בסוף כרך כתובים תנ"ך ברויאר מוסד הרב קוק עמ'

תב מונה את
הכוונה לגעיות אלה.

גם
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 .כאן אין

חז"ל פתרו במספר אופנים בדרך הפשט את המילה 'ויגר' ,ראה במדבר רבה
כאן ]פרשה כ[ :א .נראין מזויינין למואב ,והן נאגרין לעריהם .שאין ויגר אלא
לשון אסיפה ,שנא' ֹאגֵר ַּב ַ ּקיִ ץ ֵּבן ַמ ְ ׂש ִ ּכיל )משלי י ,ה( .כלומר ויאסף מואב .10ב .ויגר לשון
גר ,שהיו רואין עצמן גרים בעולם ,אמרו ירדו למצרים לגור ואחזו אותה,
ית ּה )שמות ג ,כב( .כלומר
ומשכירין היו להם בתים ,שנא' וְ ָׁשאֲ ָלה ִא ּ ָׁשה ִמ ּ ְׁשכֶ ְנ ּ ָת ּה ו ִּמ ּג ַָרת ֵּב ָ
ויהי כגר .ג .ויגר לשון יראה וכו' .וכן במדרש הגדול שנתיירא ונכנסה בו זיעה
]במדרש החפץ גרס :זועה[ ,כמה דאת אמרת ִ ּכי יָ ג ְֹר ִּתי )דברים ט ,יט( .כלומר ויירא.11
התרגומים תירגמוה כפתרון הג' של חז"ל' ,ודחיל' שהוא תרגום של יראה ,פחד
ואימה.
גם רבי מנחם במחברתו פירש כן' :גר' מתחלק לי"א מחלקות .השלישיּ ,גוּר ּו
יש )דברים א ,יז(,
ָלכֶ ם ִמ ּ ְפנֵי חֶ ֶרב )איוב יט ,כט( ,ו ְּמג ּור ָֹתם ָא ִביא ָלהֶ ם )ישעיהו סו ,ד( ,לֹא ָתגוּר ּו ִמ ּ ְפנֵי ִא ׁ
גו ֵרם )משלי כא,
מגור מסביב ]ירמיה ו ,כה[ְ ,מ ֹגו ַרת ָר ָׁשע )משלי י ,כד(ּ ִ ,כי יָ ג ְֹר ִּתיׁ ,שֹד ְר ָׁש ִעים יְ ֹ
תו יָ גוּר ּו אֵ ִלים )איוב
ז( ,ויגר מואבִ ,מ ִּתגְ ַרת יָ ְד ָך )תהלים לט ,יא( ,יָ ג ְֹר ִּתי כָ ל עַ ְ ּצב ָֹתי )איוב ט ,כח(ִ ,מ ּׂ ֵש ֹ
מא ,יז( ,לשון מורא המה ...ומסיים וכל מלה אשר היא רבת פנים ,לא יוכל הפותר
לפתור כי אם במראה הקרוב אליה והראוי לה.
רש"י כאן מסכים עם התרגומים ורבי מנחם ומעדיף את פתרונם על שאר
הפתרונות שבחז"ל .לכן העתיק הגדרתו ,בצירוף הפסוק שהציב מנחם בתחילת
המחלקה.
גם בפתרון מרבית הפסוקים שכלל מנחם במחלקה זו הסכים עמו במקומם.
וכן הסכימו רוב המפרשים שבידינו לפירוש זה בפסוק שלפנינו.
אולם בתהלים ]לט ,יא[ בפסוק מתגרת ידך ,הביא תחילה רש"י את פתרון מנחם:
ממורא מכותיך ,תגרת לשון ויגר מואב .והתי"ו יסוד נופל בתיבה כמו תנובה
תלונה תקומה תחנה ,כן פירש מנחם ,12ואני אומר שאין תגרת לשון מגור,
שהיה לו לומר תגורה ,כאשר יאמר מן וישב תשובה ,ויקם וירם וילן ,תקומה
תרומה תלונה ,כן יאמר ויגר תגורה או מגורה כמו מגור מסביב ,מגורתם אביא להם.
הא למדת שאין תגרת אלא כמו ָל ּ ָמה ִת ְת ּג ֶָרה ְ ּב ָר ָעה )דברי הימים ב ,כה ,יט( ,אַ ל ִּת ְת ּגָר ּו בָ ם
)דברים ב ,ה( ]במחברת שם מחלקה עשתי עשר ,פירש שהם מלשון מריבה
ומצה ומדון[ ,שהפועל שלו גרה כמו קוה אוה צוה שפעולתם תקוה תאוה

 10ואל יהי פירוש זה תמוה בעינינו ,שראיתי מעין זה במחברת הערוך להר"ש פרחון שכתב:
מו )חבקוק א ,טו( ,פי' כמו וְ יַ ַא ְספֵ ה ּו ְ ּב ִמ ְכ ַמ ְר ּת ֹו ]הסמוך לו[ ...,ומזה נאמר הֵ ן ג ֹּור יָ גוּר
גור ...,מין אחר ,יְ ג ֵֹרה ּו ְבחֶ ְר ֹ
או ִתי ִמי גָר ִא ּ ָת ְך )ישעיהו נד ,טו( כלומר אם יתקבצו לך אחרים לעזרך שלא ממני ועצתי ,כי מי
אֶ פֶ ס ֵמ ֹ
שנתקבץ אליך עמך יפול בחרב .וכידוע דבריו בנויים על דברי רבי יונה ג'נאח בשרש 'גור',
ֻרות )יואל א ,יז(,
ירו ׁש יִ ְתג ֹּו ָרר ּו )הושע ז ,יד( ,נֶהֶ ְרס ּו ַמ ְּמג ֹ
וז"ל :וזכרנו אנו בספר התוספת ,יגרהו בחרמוַ ,על דָּ גָן ְו ִת ֹ
ענינו כולו 'הקיבוץ' .ומן העניין הזה אצלי הן גור יגור אפס מאותי מי גר אתך עליך יפול )ישעי' נד טו( ,הוא
רומז לקיבוץ גוג ומגוג על ישראל ,ואבדם בארץ ישראל .ופרוש הפסוק היקבוץ קבוץ ולא
מאתי ,מי שנקבץ עליך בקרבך יפול .אומר כי גוג ומגוג המתקבץ עליכם ,הוא מרשותי
וברצוני ,אלא שהם יפלו מתים בקרבכם ,וכו' .וראה ברש"י שם שפירשו על דרך הפשט
בשלש צורות שלפנינו .גר ,אסיפה ,ותגרה.
 11וכ"ה מפורש כלשון יראה בפתרון תורה ובאלה הדברים זוטא ]בילק"ש[ שמובא בתו"ש.
 12כן כתב רבי מנחם בתחלת ספרו ]עמ'  [2במנותו 'האותיות החמשה הנראים כנשרשים
ועומדים עמידת מיוסדים ,ויעלו לעת מקרה ,אלה הם ...תימנ"ה .המעלה הראשונה אשר
תחילת המלה תי"ו ,אלו הן קצות מילהם :תֹאֲ נָה הוּא ְמבַ ֵ ּק ׁש )שופטים יד ,ד( ,אנה לידו ]שמות כה ,יג[
מה יתאונן ]איכה ג ,לט[ ...תגרת ידיך ,גורו לכם ]איוב יט ,כט[.
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מצוה ,כן יאמר מן גרה תגרת וכן פירושו ממכת ידך אשר אתה מגרה עלי אני
כליתי.13
וכן ביחזקאל ]כא ,יז[ פתר רש"יְ :מגו ֵּרי אֶ ל חֶ ֶרב ,קבוצות עמים באים לחרב היו
אגְ ָרה בַ ָ ּק ִציר )משלי
סביבות עמי כן ת"י ,מגורי לשון אוגר בקיץ בן משכיל ]משלי י ,ה[ָ ,
ו ,ח( נהרסו ממגורות ]יואל א ,יז[ העוד הזרע במגורה ]חגי ב ,יט[ .ומנחם חברו 14לשון יראה
כמו ויגר מואב.
גם האבן עזרא כאן פירש כן .אבל בעניין מתגרת איחד בפירושו לתהלים ]לט,
יא[ את פירוש מנחם עם פירוש רש"י :מתגרת ידך ,מפחד ידך ,שטעמו מכתך,
ש )ישעיהו מ,
כמו ויגר מואב ,ובמשקלו ְלכָ ל ִּת ְכ ָלה )תהלים קיט ,צו( ,שהוא מגזרת וְ כָ ל ַּב ּ ָׁש ִל ׁ
יב( כאשר אפרש.
ובפירוש רבינו מיוחס ברבי אליהו היוני ]ה"א ק"מ?[ :כמו ויגור ,שהוא מגזרת
ּגוּר ּו ָלכֶ ם )איוב יט ,כט( ,לֹא ָתגוּר ּו )דברים א ,יז( ,וכן כל עלומי העי"ן בעניין זה ,כגון וַ יּ ָָקם
מת.
ָש ּוב וַ יָּס ּור וַ ָיּ ֹ
ָמת ,שהוא וַ יָּק ּום וַ יּ ׁ
ָסר וַ יּ ָ
ָשב וַ יּ ָ
וַ יּ ׁ ָ
וְ ָה ָר" ׁש פרחון ]ד"א תתקכ"א[ בספרו מחברת הערוך ,ערך גור ,כתב :מין אחר,
בואֶ ּנ ּו )משלי י ,כד( ,פי' מוראו
מועֵ ד ְמגו ַּרי )איכה ב ,כב(ְ ,מ ֹגו ַרת ָר ָׁשע ִהיא ְת ֹ
ויגר מואבִּ ,ת ְק ָרא ְכ ֹיום ֹ
ופחדו .מין אחר יגורהו בחרמו ,פי' כמו ויאספהו במכמרתו...
פירוש מעניין במילים נרדפות אלו מצאתי בפירושי סידור התפילה
המיוחסים לרוקח ,במזמור רננו צדיקיםִ :מ ּ ֶמ ּנ ּו יָ גוּר ּו )תהלים לג ,ח( ,הוא יותר פחד
מיראה ,כמו ויגר מואב מפני העם מאוד כי רב הוא ,חרד מעבירה ,וְ חָ ֵרד עַ ל דְּ בָ ִרי )ישעיהו
סו ,ב( ,ירא מן המלחמה .פחד אינו נראה ,אַ ל ִּת ָירא ִמ ּ ַפחַ ד )משלי ג ,כה(.
כב ה המשך טיפת דיו ִה ּנֵה עַ ם יָ צָ א ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ִה ּנֵה ִכ ּ ָסה אֶ ת עֵ ין ָה ָא ֶרץ וְ הוּא י ׁ ֵֹשב ִמ ּ ֻמ ִלי:
ילם:
רש"י :והוא יושב ממלי ,חסר כתיב ,קרובים הם להכריתני ,כמו ]תהלים קיח ,י[ ִ ּכי אֲ ִמ ַ
מולֵ ל וְ יָ בֵ ׁש ]תהלים צ ,ו[.
ובתהילים שם פי' רש"י אמילם ,אכריתם ,לשון יְ ֹ
התרגומים תירגמו מלקבלי ,מן קבלי .שהוא תרגום של כנגדי.
חז"ל בחולין ]יט ,ב[ פירשוהו לפי פשוטו ,מול הרואה .ובירושלמי סנהדרין
]פ"א ה"ג[ זה כנגד זה.
ובדרך דרש חסרות דרשו ]מדרש רבה ותנחומא[ :הוא יושב ממלי ,ממלי כתיב,
כמו דאת אמר ]תהלים קיח,י[ בשם ה' כי אמילם.15
רבי מנחם במחברת מל כתב על דרך הפשט :מתחלק לד' מחלקות ,האחד,
ו ָּמל ה' ]אֱ לֹהֶ ָ
יך[ אֶ ת ְלבָ ְב ָך ]דברים ל ,ו[ ...בשם ה' כי אמילם ...לערב ימולל ויבש .ענין גזירה.
השני ,מוּל ָהאֱ ל ִֹהים ]שמות יח ,יט[ ...,והוא יושב ממלי ...ענינו קרוב מלעומת.

 13גם ריק"ם בספר הגלוי ]עמ'  [63השיג על מנחם בזה ,וז"ל :מתגרת ידך ,אמר שהוא מן גורו
לכם .לשון פחד .ואני אומר כי זה טעות הוא לכל מבין ,כי ִּתגְ ָרה בשקל ִּת ְכ ָלה )תהלים קיט ,צו([ ,לשון
דון ]משלי טו ,יח[ ,אל תתגר בםָ ,ל ּ ָמה ִת ְת ּג ֶָרה ְ ּב ָר ָעה .וכהשגת רש"י
יש חֵ ָמה יְ ג ֶָרה ָמ ֹ
תגרה ומלחמה .ודומיו ִא ׁ
השיג גם רבי בנימין ]מחבר ההשגות שבתוך ספר הגלוי[:
 14לע"ע לא מצאתיו רשום בין מחלקות המחברת שלפנינו ,אך נרמז בהקדמתו ]עמ' [8
במנותו המילים שבנקודתם עזר ויובדלו ממשוליהן הנחברים אליהם ,כגון ...מגורי אל חרבְ ,מגו ֵּרי
ָא ִביו )בראשית לז ,א( .ושם ]עמ'  [3במנותו את המילות שבראשן אותיות הנראים כנשרשים
ועומדים עמידת מיוסדים ,ויעלו לעת מקרה ,שתחילתן אות מם ,מגורותם אביא להם ,גורו לכם
מפני חרב .וכדברי מנחם פירש ברד"ק כאן.
 15א"ה .אמילם בניקוד פתח בלמ"ד אע"פ שהיא בסוף פסוק .יש עדיין סידורים המנקדים בקמץ בטעות.
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וראה אבן עזרא שם :אני אכריתם בשם ה' ,אשר הוא חוסה בו ,ומלת אמילם
כמו ימולל ויבש ,כמו אכינם יכונן .ובאה זאת הלמ"ד קמוצה כדרך יִ ְל ָּב ָׁשם הַ כּ ֹהֵ ן
)שמות כט ,ל( .ורבי משה אמר כי אמילם מגזרת אמלל על משקל פקידה והוא רחוק.
ובשרשי רד"ק מול :ומל ה' אלקיך ...והפעל הכבד ]בניין הפעיל[ בשם ה' כי אמילם.
והמרובע ,16ימולל ויבש ...ענין כולם ענין כריתה.
רש"י כאן מסכים כנראה עם התרגומים חז"ל ורבי מנחם בפשוטו של מקרא ,ולא
הוצרך להביאו לרוב פשיטותו .לכן מצטט כדרכו רק את דרשת חז"ל בחסר
שבמקרא שהוא מלשון אֲ ִמילַ ם ,שפירשוהו גם בעלי הדקדוק מלשון גזירה וכריתה.
ע"כ טיפת דיו של רש"י על פרשת בלק .יש עוד עניינים שלא הובאו כאן ,ויתכן שיובאו
בע"ה בעתיד.
דפי פרשת השבוע בר-אילן בלק עט
עמוס פריש המחלקה לתנ"ך וביה"ס ללימודי יסוד ביהדות ,אוניברסיטת בר-אילן.
עצת בלעם – דיווח על העתיד או יצירתו?
לאחר שבלעם אכזב את בלק מלך מואב ולא הצליח לקלל את עם ישראל
בשלושת נאומיו )הנקראים "משל" בלשון הכתוב ,(17מורה לו בלק להסתלק )במ'
כד:יא( .בלעם אכן יעזוב ,אך לפני כן ישמיע עוד ארבעה "משלים" קצרים כד:טו-
יט; כ; כא-כב; כג-כד .לפני השמעתם הוא עונה מיידית לבלק ,ומזכיר שמראש
הודיע לו ,שהוא אינו בן-חורין בדיבורו ,אלא " ֲא ֶשׁר יְ ַד ֵבּר ה' אֹתוֹ ֲא ַד ֵבּר" )פס' יג( .בין
תגובה מצטדקת זו לבין ארבעת המשלים מופיע פסוק אחד ,שבו בלעם מודיע
יע ְצָך ֲא ֶשׁר
הוֹלְך ְל ַע ִמּי ְל ָכה ִא ָ
לבלק על כוונתו הכפולה )פעולה ודיבור(" :וְ ַע ָתּה ִהנְ נִ י ֵ
יַ ֲע ֶשׂה ָה ָעם ַהזֶּ ה ְל ַע ְמָּך ְבּ ַא ֲח ִרית ַהיָּ ִמים" )פס' יד( .היכן מגשים בלעם את הודעתו?

באשר לפעולה שברישא הדבר ברור :הכתוב החותם את הסיפור" :וַ יָּ ָקם ִבּ ְל ָעם וַ יֵּ ֶלְך
הוֹלְך ְל ַע ִמּי" .ומה באשר לדיבור
ֵ
וַ יָּ ָשׁב ִל ְמקֹמוֹ" )פס' כה( הוא הביצוע של " ִהנְ נִ י
שבסיפא? כאן הדברים אינם כה נהיריםְ .למה בכלל התכוון בלעם בדבריו על
העצה על אודות מה שיעשה עם ישראל למואב? אם מדובר בנבואה על מה
שיעשה עם ישראל בעתיד למואב ,מדוע היא מוגדרת בפיו כעצה? ואם אכן
בייעוץ מדובר ,עליו להכריז 'אשר יעשה עמך לעם הזה' ,ולא להפך!
נעיין תחילה בהסבריהם של שניים מגדולי מפרשינו ,רש"י ורמב"ן.
לכה איעצך  -מה לך לעשות .ומה היא העצה? אלהיהם של אלו שונא זמה
הוא כו'; כדאיתא ב'חלק' )סנה' קו ע"א( .תדע שבלעם השיא עצה זו
להכשילם בזמה ,שהרי נאמר" :הֵ ן הֵ ּנָה ָהי ּו ִל ְבנֵי יִ ְ ׂש ָראֵ ל ִ ּב ְדבַ ר ִ ּב ְל ָעם" )במ' לא:טז(.
אשר יעשה העם הזה לעמך – מקרא קצר הוא זה :איעצך להכשילם ,ואומר לך
מה שהן עתידין להרע למואב באחרית הימים" :ומחץ פאתי מואב" )להלן ,יז(.
התרגום מפרש קוצר העברי) .רש"י(
והנכון בעיני ,שיאמר לו :אגיד לך העצה אשר יעץ האלהים שיעשה העם
עוּצה ַעל ָכּל ָה ָא ֶרץ"
הזה לעמך באחרית הימים; מלשון "זֹאת ָה ֵע ָצה ַהיְּ ָ

)יש'

 16א"ה .לפי הכללים שמלמדים ע"פ ר"א בחור ,ימולל ודומיו הם בניין פיעל של הכפולים ונחי ע"ו; הרד"ק
קורא לצורה זו הבניין המרובע.
 17א"ה .משל בלשון המקרא הוא דיבור בלשון שירה .כך ספר משלי וכן המשלים החוזרים בספר איוב ,ודברי
בות ָא ְכל ּו בֹסֶ ר )ירמיהו לא ,כח(.
המושלים בפרשת חוקת .גם ָא ֹ
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יד:כו(; " ִשׁ ְמעוּ ֲע ַצת ה' ֲא ֶשׁר יָ ַעץ ֶאל ֱאדוֹם" )יר' מט:כ( .ואמר :איעצך ,כי השומע
עצה יקרא 'נועץ' .והנבואה הזאת – לימות המשיח היא ,כי כל נבואותיו
מוסיפות בעתידות) ...רמב"ן(
לפי רש"י ,מדובר אפוא בעצה של בלעם לבלק להכשיל את בני ישראל בזנות
ובאלילות באמצעות בנות מואב ,וסיפור החטא מופיע בכתוב מיד לאחר פרידת
בלעם מבלק )כה:א( .אלא שבסיפור עצמו אין כל קישור של האירוע לבלעם.
ואילו לפי רמב"ן ,מדובר בנבואה הצופה למרחקים ,והיא מודיעה על מה שיעשה
עם ישראל למואב בעתיד הרחוק.
על-פי פשוטו של מקרא ,ביאורו של רמב"ן נראה משכנע יותר מביאורו של
רש"י מכוח שני שיקולים :א( הסברו של רמב"ן הולם לחלוטין את לשון פסוקנו,
ב( בגוף נאומו ,מיד לאחר הפתיחה המליצית,
" ֲא ֶשׁר יַ ֲע ֶשׂה ָה ָעם ַהזֶּ ה ְל ַע ְמָּך".

כּוֹכב ִמיַּ ֲעקֹב וְ ָקם ֵשׁ ֶבט
בלעם אכן מתאר את מה שיעשה עם ישראל למואבָ " :דּ ַרְך ָ
מוֹאב" )פס' יז( .ומה שלכאורה קשה לרמב"ן ,הפועל "איעצך",
וּמ ַחץ ַפּ ֲא ֵתי ָ
ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ָ
גם הוא מיושב בפשטות :ליע"ץ יש מובן של תכנון תוכנית ,ושני הפסוקים
שהביא רמב"ן משכנעים 18.היתרון האחד של פירוש רש"י – הבנת הפועל
"איעצך" במובנו הרווח – מתפוגג ,שהרי הפועל עומד לעצמו ולא מופיע אחריו
כל פירוט של תוכן העצה.
הסברו הלשוני של רמב"ן לפועל "איעצך" יכול לזכות באישוש מסוים לאור
מאמרו של ליפא גינת 19,אשר מצביע על מקבילה אטימולוגית בלשון הערבית:
מובנו של הפועל ו ַַעטַ ' הוא להוכיח ,להזהיר ,להטיף ,לשאת דרשה דתית שיש
בה הזהרות והטפות ואף איומים מפני העונש הצפוי ,ולא רק לייעץ .לפי זה
יתפרש הפועל כאן )כפועל יוצא לשני מושאים( :אני מזהיר אותך את אשר
יעשה העם הזה לעמך .גינת מציע מובן זה לא רק לשני הפסוקים שרמב"ן הזכיר
)יש' יד:כו ויר' מט:כ( ,אלא גם לשני פסוקים נוספים20.
מפליא לגלות שהפשטן הגדול ,רשב"ם ,צועד כאן בעקבות סבו רש"י:
איעצך  -עצה להכשילם ,לפי שידעתי אשר יעשה העם הזה לעמך יהיה

באחרית הימים ,אבל עתה בקרוב בחייך לא תירא מהם .וזו היא העצהֵ " :הן
ֵהנָּ ה ָהיוּ ִל ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְד ַבר ִבּ ְל ָעם" וגו' )במ' לא:טז( ,וכאן סָ ַתם משה את העצה,
רשה משה
ּ
שפ
ֵּ
רה בלעם לבלק ,ולא נודעה העצה עד
אמ ּ
ָ
לפי שבלחש
בשעת הצורך.
מה עומד מאחורי צעידת רשב"ם במקרה זה בעקבות רש"י? אחד השיקולים
החשובים אצל הפשטן הוא ההקשר ,ובמקרה זה – ההקשר הנרחב .בדיווח על

ן־בּעוֹר
תוצאות המלחמה במדין נקרא לקמן" :וְ ֶאת ַמ ְל ֵכי ִמ ְדיָ ן ָה ְרגוּ ...וְ ֵאת ִבּ ְל ָעם ֶבּ ְ
ָה ְרגוּ ֶבּ ָח ֶרב" )לא:ח( .הקורא תמה :מה עושה בלעם במחנה הצבאי של מדין?!
18

ראיה מעניינת שניתן להביא היא הפסוק בנבואת מיכה המזכיר את בלק ובלעםַ " :ע ִמּי זְ ָכר נָ א ַמה

וּמה ָענָ ה אֹתוֹ ִבּ ְל ָעם ֶבּן ְבּעוֹר" )ו:ה( .בפסוק זה עצת בלק היא תוכניתו להביא את
מוֹאב ֶ
ָ
יָּ ַעץ ָבּ ָלק ֶמ ֶלְך
בלעם לקלל את העם .א"ה .אינני יודע מה מצא בנבואת מיכה הפטרת פרשתנו .יעץ של בלק על כרחך
מתפרש נועץ ,החליט להביא את בלעם אחרי התיעצות )עתה ילחכו הקהל ,(....יתכן גם בקשתו את בלעם לקלל
את ישראל היא 'עצה שיעץ )נועץ( עם בלעם.
 19ל' גינת'" ,לכה איעצך' )במ' כד:יד( :עיון פרשני-לשוני" ,בית מקרא ,יח )תשל"ג( ,עמ' .40-45
 20תה' טז:ז )ובו תקבולת הפעלים יעץ //יסר( ,מש' א:ל )ובו עצה //תוכחה( .א"ה .זמני אינו פנוי
לעיין ,אך לפום ריהטא אין ממקומות אלה כל ראיה לדבריו.
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בהמשך מתגלה פרט משמעותי אף יותרֵ " :הן ֵהנָּ ה ָהיוּ ִל ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְד ַבר ִבּ ְל ָעם
ִל ְמ ָסר ַמ ַעל ַבּה' ַעל ְדּ ַבר ְפּעוֹר וַ ְתּ ִהי ַה ַמּגֵּ ָפה ַבּ ֲע ַדת ה'" )שם:טז( .אם כן ,במקום אחר
בספר במדבר נאמר במפורש ,שבלעם הוא היוזם של הכשלת בני ישראל בחטא
הזנות והאלילות בשיטים .מעתה ,יציקת התוכן הזה ל"איעצך" אינה החדרת דרש
לפסוקי התורה ,אלא היא ניצול מידע המפורש בחומש מאוחר יותר ,וזהו
האמצעי הספרותי של "הבטה לאחור" 21.יושם לב להבדל ב"מקור הסמכות" של
ההסבר :רש"י פותח בהבאת המדרש )ובהמשך דבריו נזכר גם הפסוק המאוחר(,
ואילו רשב"ם אינו נזקק לו כלל אלא נשען רק על האמור בחומש .למידע שנמסר
במאוחר ,בספר במדבר ,רשב"ם מוצא נקודת אחיזה גם בתוך פסוקנו .אמנם,
לצורך יצירת נקודת אחיזה זו הפרשן נדחק קמעה ,שהרי פירוט העצה אינו
יע ְצָךֲ ...א ֶשׁר יַ ֲע ֶשׂה ָה ָעם ַהזֶּ ה"
מופיע בפסוקנו ,ולפי זה יש לפסק אותו כךְ " :ל ָכה ִא ָ
וגו' .אם הייתה עצה כזו ,מדוע אין היא מפורשת בכתוב? כאן נזקק רשב"ם
רה
אמ ּ
ָ
למילוי פער מתוך השערה ,בלא תימוכין בלשון הכתוב" :לפי שבלחש
בלעם לבלק" .הכתוב מחקה אפוא את המציאות ואינו מביא כאן דברים שנאמרו
בסתר .ומה הקשר בין העצה שברישא לבין הודעת העתיד שבסיפא? העצה היא
תוצאה של הודעת העתיד :כיוון ש)רק( בעתיד עתידים בני ישראל לפגוע במואב,
בלעם נותן לבלק "עצה להכשילם" בלא חשש מתגובה22.
ר' יוסף בכור שור מבין גם הוא את "איעצך" במשמע של מתן עצה ,אך אין הוא
מערב כאן כלל את נשות מואב .כדי לזהות את תוכן העצה הוא מתמקד בשתי
המילים האחרונות בפסוקֲ " :א ֶשׁר יַ ֲע ֶשׂה ָה ָעם ַהזֶּ ה ְל ַע ְמָּך – ְבּ ַא ֲח ִרית ַהיָּ ִמים" .רק
בעתיד המרוחק יפגעו בני ישראל במואב ,ולכן עצתו היא להירגע ,ואין כל צידוק
לפחד המואבי שעליו דווח בתחילת הפרשה ,ואשר בעטיו קרא בלק לבלעם.
ריב"ש אינו מכניס אפוא לכתובנו מידע מבחוץ ,אף לא מהמשך הספר .בדרכו
הלכו בדורות הבאים גם ר' יצחק אברבנאל ור' רפאל בירדוגו.
לעומת תפיסת יסוד זו )המשותפת לרש"י ,לרשב"ם ולריב"ש( ,ש"איעצך" אכן
משמעה מתן עצה ,אלא שיש מחלוקת מהי העצה ,ניצבת תפיסת היסוד
השנייה ,המבינה את הפועל במשמע של גילוי העתיד )הרחוק( ולא ייעוץ ְמתכנן
עתיד מיידי .לכאורה זו מחלוקת לשונית גרידא ,אולם יש לה משמעות רבה
להערכת דמותו של בלעם לאחר שנכשל בשלושת ניסיונותיו לקלל :הוא אינו
מצטייר כעת כשונא ישראל ערמומי אשר לא מתייאש מכישלונותיו ,ושוב מנסה
)והפעם מצליח( להכשיל את העם רגע לפני שהוא מסתלק מהשטח )כדמותו
בביאורי רש"י ורשב"ם( .תחת זאת הוא מתגלה כנביא הגון ]א"ה .ממש חוזר
בתשובה! לפני כן רכב דרך ארוכה על אתונו כדי לקלל את ישראל ,אע"פ שידע שהקב"ה
מתנגד ,גם ממעשי האתון ,דיבורה ודיבור המלאך אינו מתרשם ,עתה אחרי שבלק מגרש אותו
בלשון ברח לך ,הוא חוזר בתשובה ונהיה 'נביא הגון'! רחמנא ליצלן מהאי דעתא משבשתא!
ואם עשה תשובה למה הרגו אותו בארץ מדין?![ ,אשר אינו מנסה עוד לקלל את העם
אלא מודיע את מה שיעשו בני ישראל .שינוי זה בדמותו התחולל כבר בפירושו
של ריב"ש ,איש התפיסה הראשונה ,אשר לפיו בלעם נעשה איש שלום מובהק
]ממש צדיק! גם לפי בכור שור הוא אומר לבלק ,הייתי רוצה מאוד לכלותם ע"י קללות ,אינני
 21וראו לאחרונה דיונו המפורט של פרופ' יעקבס )י' יעקבס ,בכור שורו הדר לו :ר' יוסף בכור שור
בין המשכיות לחידוש ,ירושלים תשע"ז ,עמ'  ,162-181ושם בעמ'  168הוא דן בפסוקנו(.
 22הלשון "עצה להכשילם" לקוחה מדברי רש"י ,כפי שהעיר מהדיר פירוש רשב"ם ,הרב פרופ'
מאיר יצחק לוקשין )על אתר ,הערה עו(.
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מצליח .אני מייעץ לך לעזוב ,כי הפורענות תבוא על מואב רק באחרית הימים .הוא כלל לא
חזר בתשובה ושמו יזכר לדראון עולם![ ,שכל מטרתו להרגיע את בלק החרד ,ואין לו
עוד כל כוונה לפגוע בישראל.
לא רמב"ן הוא ראשון הדוגלים בתפיסה השנייה ,אלא קדם לו כבר רס"ג ,אשר
מבאר את הפועל כלשון הודעה .ייתכן שביאור זה הוא ה"חָ לָ ק" ביותר בפשוטו
של מקרא ,שכן לפיו הפסוק הוא היגד שלם ללא כל חֶ סר :אודיעך
]="איעצך"[ 23את אשר יעשה העם הזה לעמך ב"אחרית הימים".
התמקדנו בפסוק פשוט ,שכל מילותיו נהירות לכאורה ,אך הוא יוצר קושי פרשני
ומביא לדרכי התמודדות מגוונות ,פרשן פרשן וגישתו.
ָ
יע ְצך ,אבל זה שבלעם יעץ
א"ה .כמדומה מהחובה להוסיף ,המחלוקת הפרשנית הוא במובן ִא ָ
לבלק להכשיל את בני ישראל בעבודה זרה ,אינו שנוי במחלוקת .יש כאן משלים כלומר
נבואות על העתיד .האם משלים אלה הם בכלל העצה ,או אלה משלים לחוד ,ועצת ההכשלה
בעבודה זרה דרך זימה היא מה שהכתוב מכנה איעצך .ולכן רחוק מאוד מהחכמה לכנות את
בלעם איש שלום מובהק.

אנא אל תמנעו את הערותיכם!
הכתובת למשלוחeliyahule@gmail.com :
הערות מתקבלות גם באנגלית.
הודעה מאתר "לדעת" כאן תוכלו להוריד גליונות פרשת השבוע מדי שבוע )גם גליוננו מופיע
שם(http://www.ladaat.info/gilyonot.aspx :
מאמרנו מופיע ונשמר באוצר החכמה בפורום דקדוק ומסורה
http://forum.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=45&t=10317&p=272195#p272195

אם אתה מתעניין
בהבטים הלשוניים של התורה
)לשון המקרא ,המשנה ,התלמוד וכו'(
אתה מוזמן להרשם )בחנם(
לקבלת דוא"ל בנושאים לשוניים
בכתובתfranklashon@gmail.com :
 בּ וֹ א להחכים את עצמך ואת שאר המכותבים 
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הוֹד ְע ָתּ" )איוב כו:ג(.
ל"יעץ" הניצב בתקבולת ל"הודיע" ראוַ " :מה יָּ ַע ְצ ָתּ ְלל ֹא ָח ְכ ָמה //וְ ֻת ִשׁיָּ ה ָלר ֹב ָ
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