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  פרשת בלק
 בינתייםבעיות  - נצחי טוב 

מֹוָאב ִמְּפֵני ְּבֵני  ב הּוא ַוָּיָקץ(ב) ַוַּיְרא ָּבָלק ֶּבן ִצּפֹור ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִיְׂשָרֵאל ָלֱאֹמִרי: (ג) ַוָּיָגר מֹוָאב ִמְּפֵני ָהָעם ְמֹאד ִּכי ַר 

ֶיֶרק ַהָּׂשֶדה ּוָבָלק ֶּבן ִצּפֹור ִיְׂשָרֵאל: (ד) ַוּיֹאֶמר מֹוָאב ֶאל ִזְקֵני ִמְדָין ַעָּתה ְיַלֲחכּו ַהָּקָהל ֶאת ָּכל ְסִביֹבֵתינּו ִּכְלֹח ַהּׁשֹור ֵאת 

ֶּבן ְּבעֹור ְּפתֹוָרה ֲאֶׁשר ַעל ַהָּנָהר ֶאֶרץ ְּבֵני ַעּמֹו ִלְקרֹא לֹו ֵלאֹמר  ֶמֶל ְלמֹוָאב ָּבֵעת ַהִהוא: (ה) ַוִּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֶאל ִּבְלָעם

י ָעצּום הּוא ָצא ִמִּמְצַרִים ִהֵּנה ִכָּסה ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ ְוהּוא ֹיֵׁשב ִמֻּמִלי: (ו) ְוַעָּתה ְלָכה ָּנא ָאָרה ִּלי ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ּכִ ִהֵּנה ַעם יָ 

כּו ִזְקֵני מֹוָאב ַכל ַנֶּכה ּבֹו ַוֲאָגְרֶׁשּנּו ִמן ָהָאֶרץ ִּכי ָיַדְעִּתי ֵאת ֲאֶׁשר ְּתָבֵר ְמֹבָר ַוֲאֶׁשר ָּתֹאר יּוָאר: (ז) ַוֵּילְ ִמֶּמִּני אּוַלי אּו

ֲאֵליֶהם ִלינּו ֹפה ַהַּלְיָלה ַוֲהִׁשֹבִתי ֶאְתֶכם  ְוִזְקֵני ִמְדָין ּוְקָסִמים ְּבָיָדם ַוָּיֹבאּו ֶאל ִּבְלָעם ַוְיַדְּברּו ֵאָליו ִּדְבֵרי ָבָלק: (ח) ַוּיֹאֶמר

ִהים ֶאל ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר ִמ  : (י) ָּדָבר ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ְיהָוה ֵאָלי ַוֵּיְׁשבּו ָׂשֵרי מֹוָאב ִעם ִּבְלָעם: (ט) ַוָּיבֹא ֱא י ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ִעָּמ

ִהים ָּבָלק  ֶּבן ִצֹּפר ֶמֶל מֹוָאב ָׁשַלח ֵאָלי: (יא) ִהֵּנה ָהָעם ַהֹּיֵצא ִמִּמְצַרִים ַוְיַכס ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ ַעָּתה ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ָהֱא

ִהים ֶאל ִּבְלָעם לֹא ֵתֵל ִעָּמֶהם ם ִּכי לֹא ָתֹאר ֶאת ָהעָ  ְלָכה ָקָבה ִּלי ֹאתֹו אּוַלי אּוַכל ְלִהָּלֶחם ּבֹו ְוֵגַרְׁשִּתיו: (יב) ַוּיֹאֶמר ֱא

: (יד) ַוָּיקּומּו ֵמֵאן ְיהָוה ְלִתִּתי ַלֲה ִעָּמֶכםַוָּיָקם ִּבְלָעם ַּבֹּבֶקר ַוּיֹאֶמר ֶאל ָׂשֵרי ָבָלק ְלכּו ֶאל ַאְרְצֶכם ִּכי   : (יג)ָברּו הּוא

ַח ָׂשִרים ָׂשֵרי מֹוָאב ַוָּיֹבאּו ֶאל ָּבָלק ַוּיֹאְמרּו ֵמֵאן ִּבְלָעם ֲה ִעָּמנּו: (טו) ַוֹּיסֶ  : (טז) ַרִּבים ְוִנְכָּבִדים ֵמֵאֶּלהף עֹוד ָּבָלק ְׁש

ַכֵּבד ֲאַכֶּבְד ְמֹאד ְוֹכל ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ַוָּיֹבאּו ֶאל ִּבְלָעם ַוּיֹאְמרּו לֹו ֹּכה ָאַמר ָּבָלק ֶּבן ִצּפֹור ַאל ָנא ִתָּמַנע ֵמֲה ֵאָלי: (יז) ִּכי 

 ִאם ִיֶּתן ִלי ָבָלק ְמלֹא ֵביתֹו ֶּכֶסף ְוָזָהבָקָבה ִּלי ֵאת ָהָעם ַהֶּזה: (יח) ַוַּיַען ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר ֶאל ַעְבֵדי ָבָלק ּוְלָכה ָּנא  ֵאַלי ֶאֱעֶׂשה

ָהי ַלֲעׂשֹות ְקַטָּנה אֹו ְגדֹוָלה: (יט) ְוַעָּתה ְׁשבּו ָנא ָבֶזה ַּגם ַאֶּתם ַהָּליְ  ְוֵאְדָעה ַמה ֹּיֵסף ה לָ לֹא אּוַכל ַלֲעֹבר ֶאת ִּפי ְיהָוה ֱא

ִהים ֶאל ִּבְלָעם ַלְיָלה ַוּיֹאֶמר לֹו ְיהָוה ַּדֵּבר ִעִּמי ִאם ִלְקרֹא ְל ָּבאּו ָהֲאָנִׁשים קּום ֵל ִאָּתם ְוַא ֶאת ַהָּדָבר : (כ) ַוָּיבֹא ֱא

ִהים ִּכי ַוָּיָקם ִּבְלָעם ַּבֹּבֶקר ַוּיַ   : (כא)ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר ֵאֶלי ֹאתֹו ַתֲעֶׂשה ֲחֹבׁש ֶאת ֲאֹתנֹו ַוֵּיֶל ִעם ָׂשֵרי מֹוָאב: (כב) ַוִּיַחר ַאף ֱא

 ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַא ְיהָוההֹוֵל הּוא ַוִּיְתַיֵּצב ַמְלַא ְיהָוה ַּבֶּדֶר ְלָׂשָטן לֹו ְוהּוא ֹרֵכב ַעל ֲאֹתנֹו ּוְׁשֵני ְנָעָריו ִעּמֹו: (כג) 

: (כד) ַוַּיֲעֹמד ַוַּי ִּבְלָעם ֶאת ָהָאתֹון ְלַהֹּטָתּה ַהָּדֶרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו ַוֵּתט ָהָאתֹון ִמן ַהֶּדֶר ַוֵּתֶל ַּבָּׂשֶדה ְוַחְר  ִנָּצב ַּבֶּדֶר 

ַוִּתָּלֵחץ ֶאל ַהִּקיר ַוִּתְלַחץ ֶאת ֶרֶגל   ְיהָוהַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַא ַמְלַא ְיהָוה ְּבִמְׁשעֹול ַהְּכָרִמים ָּגֵדר ִמֶּזה ְוָגֵדר ִמֶּזה: (כה) 

: (כו) ַוּיֹוֶסף ַמְלַא ְיהָוה ֲעבֹור ַוַּיֲעֹמד ְּבָמקֹום ָצר ֲאֶׁשר ֵאין ֶּדֶר ִלְנטֹות ָיִמין ּוְׂשמֹאול: (כז) ַוֹּיֶסף ְלַהֹּכָתּהִּבְלָעם ֶאל ַהִּקיר 

ַוִּיְפַּתח ְיהָוה ֶאת ִּפי : (כח) ַוִּיַחר ַאף ִּבְלָעם ַוַּי ֶאת ָהָאתֹון ַּבַּמֵּקלְרַּבץ ַּתַחת ִּבְלָעם ַוִּת  ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַא ְיהָוה

ׁש ְרָגִלים י לּו ֶיׁש ֶחֶרב : (כט) ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ָלָאתֹון ִּכי ִהְתַעַּלְלְּת ּבִ ָהָאתֹון ַוּתֹאֶמר ְלִבְלָעם ֶמה ָעִׂשיִתי ְל ִּכי ִהִּכיַתִני ֶזה ָׁש

: (ל) ַוּתֹאֶמר ָהָאתֹון ֶאל ִּבְלָעם  ֲהלֹוא ָאֹנִכי ֲאֹתְנ ֲאֶׁשר ָרַכְבָּת ָעַלי ֵמעֹוְד ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ַהַהְסֵּכן ְּבָיִדי ִּכי ַעָּתה ֲהַרְגִּתי

 ְלָעם ַוַּיְרא ֶאת ַמְלַא ְיהָוה ִנָּצב ַּבֶּדֶר ְוַחְרּבֹו ְׁשֻלָפה ְּבָידֹוַוְיַגל ְיהָוה ֶאת ֵעיֵני בִ ַוּיֹאֶמר לֹא: (לא)  ִהְסַּכְנִּתי ַלֲעׂשֹות ְל ֹּכה

ִהֵּנה ָאֹנִכי ָיָצאִתי ְלָׂשָטן ִּכי  ַוִּיֹּקד ַוִּיְׁשַּתחּו ְלַאָּפיו: (לב) ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַמְלַא ְיהָוה ַעל ָמה ִהִּכיָת ֶאת ֲאֹתְנ ֶזה ָׁשלֹוׁש ְרָגִלים

ׁש ְרָגִלים אּוַלי ָנְטָתה ִמָּפַני ִּכי ַעָּתה ַּגם ֹאְת ָיַרט ַהּדֶ  ָכה ָהַרְגִּתי ְואֹוָתּה ֶר ְלֶנְגִּדי: (לג) ַוִּתְרַאִני ָהָאתֹון ַוֵּתט ְלָפַני ֶזה ָׁש

ִאם ַרע ְּבֵעיֶני ִלְקָראִתי ַּבָּדֶר ְוַעָּתה ֶהֱחֵייִתי: (לד) ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ַמְלַא ְיהָוה ָחָטאִתי ִּכי לֹא ָיַדְעִּתי ִּכי ַאָּתה ִנָּצב 

ַוֵּיֶל  ֵל ִעם ָהֲאָנִׁשים ְוֶאֶפס ֶאת ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר ֵאֶלי ֹאתֹו ְתַדֵּבר: (לה) ַוּיֹאֶמר ַמְלַא ְיהָוה ֶאל ִּבְלָעם ָאׁשּוָבה ִּלי

י ָבא ִבְלָעם ַוֵּיֵצא ִלְקָראתֹו ֶאל ִעיר מֹוָאב ֲאֶׁשר ַעל ְּגבּול ַאְרֹנן ֲאֶׁשר ִּבְקֵצה ַהְּגבּול: ִּבְלָעם ִעם ָׂשֵרי ָבָלק: (לו) ַוִּיְׁשַמע ָּבָלק ּכִ 

ַח ָׁשַלְחִּתי ֵאֶלי ִלְקרֹא ָל ָלָּמה לֹא ָהַלְכָּת ֵאָלי  ֹ ַהֻאְמָנם לֹא אּוַכל ַּכְּבֶד(לז) ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם ֲהלֹא ָׁש אֶמר : (לח) ַוּי

ִהים ְּבִפי ֹאתֹו ֲאַדֵּברִּבְלָעם ֶאל ָּבָלק ִהֵּנה ָבאִתי ֵאֶלי ַעָּתה  ַוֵּיֶל   : (לט)ֲהָיכֹול אּוַכל ַּדֵּבר ְמאּוָמה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָיִׂשים ֱא

ִבְלָעם ְוַלָּׂשִרים ֲאֶׁשר ִאּתֹו: (מא) ַוְיִהי ַבֹּבֶקר ַוִּיַּקח ִּבְלָעם ִעם ָּבָלק ַוָּיֹבאּו ִקְרַית ֻחצֹות: (מ) ַוִּיְזַּבח ָּבָלק ָּבָקר ָוצֹאן ַוְיַׁשַּלח לְ 

 :ְקֵצה ָהָעםַוַּיְרא ִמָּׁשם ַוַּיֲעֵלהּו ָּבמֹות ָּבַעל ָּבָלק ֶאת ִּבְלָעם 

  

 פרק כג

ִרים ְוִׁשְבָעה ֵאיִלים: (ב) ַוַּיַעׂש ָּבָלק ַּכֲאֶׁשר (א) ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ָּבָלק ְּבֵנה ִלי ָבֶזה ִׁשְבָעה ִמְזְּבֹחת ְוָהֵכן ִלי ָּבֶזה ִׁשְבָעה פָ 

ְיהָוה  ִיָּקֵרהְוֵאְלָכה אּוַלי  ִּדֶּבר ִּבְלָעם ַוַּיַעל ָּבָלק ּוִבְלָעם ָּפר ָוַאִיל ַּבִּמְזֵּבַח: (ג) ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ְלָבָלק ִהְתַיֵּצב ַעל ֹעָלֶת

ִהים ֶאל ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֶאת ִׁשְבַעת ַהִּמְזְּבֹחת ָעַרְכִּתי  ַוִּיָּקרְדִּתי ָל ַוֵּיֶל ֶׁשִפי: (ד) ּוְדַבר ַמה ַּיְרֵאִני ְוִהּגַ  ִלְקָראִתי ֱא

ֵאָליו ְוִהֵּנה ִנָּצב ַעל  ֵּבַח: (ה) ַוָּיֶׂשם ְיהָוה ָּדָבר ְּבִפי ִבְלָעם ַוּיֹאֶמר ׁשּוב ֶאל ָּבָלק ְוֹכה ְתַדֵּבר: (ו) ַוָּיָׁשבָוַאַעל ָּפר ָוַאִיל ַּבִּמזְ 

ָכה ָאָרה ִּלי ַיֲעֹקב ּוְלָכה ֹעָלתֹו הּוא ְוָכל ָׂשֵרי מֹוָאב: (ז) ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר ִמן ֲאָרם ַיְנֵחִני ָבָלק ֶמֶל מֹוָאב ֵמַהְרֵרי ֶקֶדם לְ 

ם ְיהָוה: (ט) ִּכי ֵמרֹאׁש ֻצִרים ֶאְרֶאּנּו ּוִמְּגָבעֹות ֲאׁשּוֶרּנּו ֶהן ָעם ֹזֲעָמה ִיְׂשָרֵאל: (ח) ָמה ֶאֹּקב לֹא ַקֹּבה ֵאל ּוָמה ֶאְזֹעם לֹא ָזעַ 
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ּוְתִהי ַאֲחִריִתי  ָּתֹמת ַנְפִׁשי מֹות ְיָׁשִריםְלָבָדד ִיְׁשֹּכן ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחָּׁשב: (י) ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעֹקב ּוִמְסָּפר ֶאת ֹרַבע ִיְׂשָרֵאל 

 ֹ ֹ ָּכֹמהּו: (יא) ַוּי : (יב) ַוַּיַען ַוּיֹאַמר ֲהל א ֵאת ֲאֶׁשר אֶמר ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם ֶמה ָעִׂשיָת ִלי ָלֹקב ֹאְיַבי ְלַקְחִּתי ְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת ָבֵר

ֶאֶפס ֲאֶׁשר ִּתְרֶאּנּו ִמָּׁשם  ַאֵחר ְלָכה ָּנא ִאִּתי ֶאל ָמקֹוםַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָּבָלק (לך)   ָיִׂשים ְיהָוה ְּבִפי ֹאתֹו ֶאְׁשֹמר ְלַדֵּבר: (יג)

ֶאל רֹאׁש ַהִּפְסָּגה ַוִּיֶבן ִׁשְבָעה ִמְזְּבֹחת ַוַּיַעל ָּפר  ְׂשֵדה ֹצִפיםְוָקְבנֹו ִלי ִמָּׁשם: (יד) ַוִּיָּקֵחהּו  ָקֵצהּו ִתְרֶאה ְוֻכּלֹו לֹא ִתְרֶאה

ְיהָוה ֶאל ִּבְלָעם ַוָּיֶׂשם ָּדָבר ְּבִפיו  ַוִּיָּקרֹּכה: (טז)  ִאָּקֶרהַעל ֹעָלֶת ְוָאֹנִכי  ָוַאִיל ַּבִּמְזֵּבַח: (טו) ַוּיֹאֶמר ֶאל ָּבָלק ִהְתַיֵּצב ֹּכה

יח) לֹו ָּבָלק ַמה ִּדֶּבר ְיהָוה: (ַוּיֹאֶמר ׁשּוב ֶאל ָּבָלק ְוֹכה ְתַדֵּבר: (יז) ַוָּיבֹא ֵאָליו ְוִהּנֹו ִנָּצב ַעל ֹעָלתֹו ְוָׂשֵרי מֹוָאב ִאּתֹו ַוּיֹאֶמר 

ַההּוא ָאַמר ְולֹא  לֹא ִאיׁש ֵאל ִויַכֵּזב ּוֶבן ָאָדם ְוִיְתֶנָחםַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר קּום ָּבָלק ּוֲׁשָמע ַהֲאִזיָנה ָעַדי ְּבנֹו ִצֹּפר: (יט) 

 לֹא ִהִּביט ָאֶון ְּבַיֲעֹקב ְולֹא ָרָאה ָעָמל ְּבִיְׂשָרֵאלא) ַיֲעֶׂשה ְוִדֶּבר ְולֹא ְיִקיֶמָּנה: (כ) ִהֵּנה ָבֵר ָלָקְחִּתי ּוֵבֵר ְולֹא ֲאִׁשיֶבָּנה: (כ

ָהיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶל ּבֹו ִּכי לֹא ַנַחׁש ְּבַיֲעֹקב ְולֹא ֶקֶסם : (כג) ֵאל מֹוִציָאם ִמִּמְצָרִים ְּכתֹוֲעֹפת ְרֵאם לֹו: (כב) ְיהָוה ֱא

לֹא ִיְׁשַּכב ַעד יֹאַכל ֶטֶרף  ֶהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנָּׂשא: (כד) ָרֵאל ַמה ָּפַעל ֵאלְּבִיְׂשָרֵאל ָּכֵעת ֵיָאֵמר ְלַיֲעֹקב ּוְלִיְׂש 

ֶאל ָּבָלק  : (כו) ַוַּיַען ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמרַּגם ֹקב לֹא ִתֳּקֶבּנּו ַּגם ָּבֵר לֹא ְתָבֲרֶכּנּוְוַדם ֲחָלִלים ִיְׁשֶּתה: (כה) ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם 

 ְלָכה ָּנא ֶאָּקֲח ֶאל ָמקֹום ַאֵחרַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם   ֲהלֹא ִּדַּבְרִּתי ֵאֶלי ֵלאֹמר ֹּכל ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ְיהָוה ֹאתֹו ֶאֱעֶׂשה: (כז)

ִהים ַהִּנְׁשָקף ַעל ְּפֵני ַהְיִׁשיֹמן: (כט)  רֹאׁש ַהְּפעֹורם ְוַקֹּבתֹו ִלי ִמָּׁשם: (כח) ַוִּיַּקח ָּבָלק ֶאת ִּבְלעָ  אּוַלי ִייַׁשר ְּבֵעיֵני ָהֱא

ַוַּיַעׂש ָּבָלק ַּכֲאֶׁשר ָאַמר  ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ָּבָלק ְּבֵנה ִלי ָבֶזה ִׁשְבָעה ִמְזְּבֹחת ְוָהֵכן ִלי ָּבֶזה ִׁשְבָעה ָפִרים ְוִׁשְבָעה ֵאיִלים: (ל)

 :ְזֵּבחַ ִּבְלָעם ַוַּיַעל ָּפר ָוַאִיל ַּבִּמ 
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: (ב) ת ֶאל ַהִּמְדָּבר ָּפָניוַוַּיְרא ִּבְלָעם ִּכי טֹוב ְּבֵעיֵני ְיהָוה ְלָבֵר ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ָהַל ְּכַפַעם ְּבַפַעם ִלְקַראת ְנָחִׁשים ַוָּיׁשֶ (א) 

ִהים: (ג) ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר ְנֻאם ִּבְלָעם ְּבנֹו ְבֹער ַוִּיָּׂשא ִבְלָעם ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֹׁשֵכן ִלְׁשָבָטיו ַוְּת  ִהי ָעָליו רּוַח ֱא

ַמה ֹּטבּו ֹאָהֶלי ַיֲעֹקב ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר ְׁשֻתם ָהָעִין: (ד) ְנֻאם ֹׁשֵמַע ִאְמֵרי ֵאל ֲאֶׁשר ַמֲחֵזה ַׁשַּדי ֶיֱחֶזה ֹנֵפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים: (ה) 

ו ְוַזְרעֹו : (ו) ִּכְנָחִלים ִנָּטיּו ְּכַגֹּנת ֲעֵלי ָנָהר ַּכֲאָהִלים ָנַטע ְיהָוה ַּכֲאָרִזים ֲעֵלי ָמִים: (ז) ִיַּזל ַמִים ִמָּדְליָ  ִיְׂשָרֵאלִמְׁשְּכֹנֶתי

ָצָריו ְוַעְצֹמֵתיֶהם  ת ְרֵאם לֹו יֹאַכל ּגֹוִיםֵאל מֹוִציאֹו ִמִּמְצַרִים ְּכתֹוֲעפֹ ְּבַמִים ַרִּבים ְוָיֹרם ֵמֲאַגג ַמְלּכֹו ְוִתַּנֵּׂשא ַמְלֻכתֹו: (ח) 

ַוִּיַחר ַאף ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם : (י) ָּכַרע ָׁשַכב ַּכֲאִרי ּוְכָלִביא ִמי ְיִקיֶמּנּו ְמָבֲרֶכי ָברּו ְוֹאְרֶרי ָארּורְיָגֵרם ְוִחָּציו ִיְמָחץ: (ט) 

ׁש ְּפָעִמיםַוִּיְסֹּפק ֶאת ַּכָּפיו ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל ּבִ  ְוַעָּתה ְּבַרח ְל ֶאל : (יא) ְלָעם ָלֹקב ֹאְיַבי ְקָראִתי ְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת ָבֵר ֶזה ָׁש

ר ָׁשַלְחָּת ֵאַלי : (יב) ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ָּבָלק ֲהלֹא ַּגם ֶאל ַמְלָאֶכי ֲאׁשֶ ְמקֹוֶמ ָאַמְרִּתי ַּכֵּבד ֲאַכֶּבְד ְוִהֵּנה ְמָנֲע ְיהָוה ִמָּכבֹוד

ה אֹו ָרָעה ִמִּלִּבי ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֵלאֹמר: (יג) ִאם ִיֶּתן ִלי ָבָלק ְמלֹא ֵביתֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב לֹא אּוַכל ַלֲעֹבר ֶאת ִּפי ְיהָוה ַלֲעׂשֹות טֹובָ 

: (טו) ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמיםְצ ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָהָעם ַהֶּזה ְלַעְּמ ְוַעָּתה ִהְנִני הֹוֵל ְלַעִּמי ְלָכה ִאיעָ   ְיַדֵּבר ְיהָוה ֹאתֹו ֲאַדֵּבר: (יד)

ֵדַע ַּדַעת ֶעְליֹון ַמֲחֵזה ַׁשַּדי ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר ְנֻאם ִּבְלָעם ְּבנֹו ְבֹער ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר ְׁשֻתם ָהָעִין: (טז) ְנֻאם ֹׁשֵמַע ִאְמֵרי ֵאל ְויֹ 

ָּדַר ּכֹוָכב ִמַּיֲעֹקב ְוָקם ֵׁשֶבט ִמִּיְׂשָרֵאל ּוָמַחץ ַּפֲאֵתי מֹוָאב  ) ֶאְרֶאּנּו ְולֹא ַעָּתה ֲאׁשּוֶרּנּו ְולֹא ָקרֹובי ֵעיָנִים: (יזֶיֱחֶזה ֹנֵפל ּוְגלּו

ָחִיל: (יט) ְוֵיְרְּד ִמַּיֲעֹקב ְוֶהֱאִביד ָׂשִריד ְוַקְרַקר ָּכל ְּבֵני ֵׁשת: (יח) ְוָהָיה ֱאדֹום ְיֵרָׁשה ְוָהָיה ְיֵרָׁשה ֵׂשִעיר ֹאְיָביו ְוִיְׂשָרֵאל ֹעֶׂשה 

ֲעֵדי ֹאֵבד: (כא) ַוַּיְרא ֶאת ַהֵּקיִני ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו  ְוַאֲחִריתֹוֵמִעיר: (כ) ַוַּיְרא ֶאת ֲעָמֵלק ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר ֵראִׁשית ּגֹוִים ֲעָמֵלק 

: (כב) ִּכי ִאם ִיְהֶיה ְלָבֵער ָקִין ַעד ָמה ַאּׁשּור ִּתְׁשֶּבָּך: (כג) ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר אֹוי ִמי ַוּיֹאַמר ֵאיָתן מֹוָׁשֶב ְוִׂשים ַּבּסֶ  ַלע ִקֶּנ

ֵּיֶל ַוָּיָׁשב ִלְמֹקמֹו ְוַגם ְלָעם וַ ִיְחֶיה ִמֻּׂשמֹו ֵאל: (כד) ְוִצים ִמַּיד ִּכִּתים ְוִעּנּו ַאּׁשּור ְוִעּנּו ֵעֶבר ְוַגם הּוא ֲעֵדי ֹאֵבד: (כה) ַוָּיָקם ּבִ 

 ָּבָלק ָהַל ְלַדְרּכֹו: (פ)
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ֵהיֶהן ַוּיֹאַכל ָהָעם ַוִּיְׁשַּתֲחּוּו ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ַּבִּׁשִּטים ַוָּיֶחל ָהָעם ִלְזנֹות ֶאל ְּבנֹות מֹוָאב(א)  ָ ָלָעם ְלִזְבֵחי ֱא : (ב) ַוִּתְקֶראן

ֵהיֶהן: (ג)  ַוִּיַחר ַאף ְיהָוה ְּבִיְׂשָרֵאל: (ד) ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ֹמֶׁשה ַקח ֶאת ָּכל ָראֵׁשי ָהָעם  ֶמד ִיְׂשָרֵאל ְלַבַעל ְּפעֹורַוִּיּצָ ֵלא

ְרגּו ִאיׁש ֲאָנָׁשיו ל ִה ְוהֹוַקע אֹוָתם ַליהָוה ֶנֶגד ַהָּׁשֶמׁש ְוָיֹׁשב ֲחרֹון ַאף ְיהָוה ִמִּיְׂשָרֵאל: (ה) ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ֹׁשְפֵטי ִיְׂשָרֵא 

ֶׁשה ּוְלֵעיֵני ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ַהִּנְצָמִדים ְלַבַעל ְּפעֹור: (ו) ְוִהֵּנה ִאיׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבא ַוַּיְקֵרב ֶאל ֶאָחיו ֶאת ַהִּמְדָיִנית ְלֵעיֵני מֹ 

ן ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ַוָּיָקם ִמּתֹו ָהֵעָדה ַוִּיַּקח ֹרַמח ְּבָידֹו: (ח) ַוַּיְרא ִּפיְנָחס ּבֶ   ִיְׂשָרֵאל ְוֵהָּמה ֹבִכים ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד: (ז)

ָעַצר ַהַּמֵּגָפה ֵמַעל ְּבֵני ַוָּיבֹא ַאַחר ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֶאל ַהֻּקָּבה ַוִּיְדֹקר ֶאת ְׁשֵניֶהם ֵאת ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ָהִאָּׁשה ֶאל ֳקָבָתּה ַוֵּת 

 : (פפפ)ַוִּיְהיּו ַהֵּמִתים ַּבַּמֵּגָפה ַאְרָּבָעה ְוֶעְׂשִרים ָאֶלףֵאל: (ט) ִיְׂשָר 
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