
 

 
 

Billam and His Entourage 

ף ֱאֹל:במדבר כ"ב.  1 ַחר־ַאַ֣ ִּֽ ְך יְ קכב ַוי  ב ַמְלַאַ֧ ְתַיצ ֵּ֞ ְך הּו֒א ַוי  ַ֣ י־הֹול  ִּֽ ב ַעל־ֲאֹת֔נֹו --י֮ם כ  ַ֣ ן ֑לֹו ְוהּו֙א ֹרכ  ַ֣ טָׂ ֶרְך ְלשָׂ יו ה ַבֶדֶּ֖ ָעָרָ֖ ֵ֥י נְׁ נ  ּושְׁ

ֹו .ִעמּֽ  

God's anger was kindled because he went; and the angel of Hashem placed himself in the way as an adversary against 

him. Now he was riding on his donkey, and his two servants were with him. 

חוזרין ומשמשין זה לזה מכאן לאדם חשוב שיוצא לדרך יוליך עמו שנים לשמשו, ו – "ושני נעריו עמו" רש"י במדבר כ"ב:כ"ב.  2  

AND HIS TWO LADS WERE WITH HIM – From here we have a rule for a distinguished personage who is going on 

a journey, that he should take with him two men to serve him, so that these in turn may serve one another (i.e., act for 

one another by taking over the other's duties if he must leave his master for a short time) (Midrash Tanchuma, Balak 8). 

(See Rashi Genesis 22:3). 

ח  :ג  בראשית כ"ב ַקֵּ֞ ַַֽיֲחֹב֙ש ֶאת־ֲחֹמ֔רֹו ַוי  ֶקר ַוִּֽ ם ַבֹבֹּ֗ הָָׂ֜ ם ַאְברָׂ ו ַוַיְשכ ֵּ֨ ָעָרי֙ו ִאתּ֔ ֵ֤י נְׁ נ  ֶלְך ֶאל־ֶאת־שְׁ ַַׇֽ֣קם ַוי ֔ ה ַויָׂ י ֹעלָׂ֔ ַ֣ ק ְב֑נֹו ַוְיַבַק֙ע ֲעצ  ַ֣ ְצחָׂ ת י  ֶּ֖ ֹ ְוא 

ים ִּֽ ֱאֹלה  ַמר־֥לֹו הָׂ ִּֽ ֹום ֲאֶשר־אָׂ קֶּ֖ . ַהמָׂ  

ם זה את זה. כלומר אם יצטרך אחד לנקביו יהי' השני משמש שמוש שלו ושל חבירו, וכן  ומשמשי -- שפתי חכמים במדבר כ"ב:כ"ב

פירש"י בהדיא בפ' וירא על פסוק ויקח שני נעריו אתו. דאל"כ יש להקשות על רש"י למה לא פי' הכא כמו שפי' התם גבי אברהם. ואין להקשות  

א ת"ח אסור, כדאמרינן אסור לת"ח לילך יחידי בלילה מפני החשד, ואברהם ת"ח  והלא כבר למדנו זה מאברהם. וי"ל דאי לאו האי קרא ה"א דוק

היה אבל אינש אחרינא אע"פ שהוא אדם חשוב לא, מ"ה כתב כאן. ואי לאו קרא דהתם ה"א דרך ארץ בעלמא אבל איסורא ליכא, להכי צריך  

רהם כתיב וישכם אברהם בבוקר, דל' וישכם משמע קודם אור למכתב קרא דאברהם. ועי"ל דלכך לא פרש"י הכא כמו גבי אברהם משום דגבי אב

  הבוקר, ר"ל קודם שיאור היום ועדיין הי' לילה. ולכך פירש"י שאם אחד יצטרך לנקביו ישאר יחידי ואסור לצאת יחידי בלילה, ולכך נקט רש"י 

בלעם לא כתיב וישכם אלא ויקם בבוקר, משמע   שאין אדם חשוב רשאי לצאת בלתי שני נערים משום סכנה, וסכנה חמירא מאיסורא, אבל גבי

שהאיר היום ולכך לא הוה סכנה אף אם ישאר יחידי, ולכך מפרש משום דרך ארץ וק"ל: ]ג"א[ ובפ' וירא כתב שאם ירחק האחד יהיה השני עמו 

ה עמו ולכך כתב הטעם שיהיו חוזרים ואין זה קושיא, דכאן אין לפרש שאם יתרחק יהי' השני עמו דהא בלאו הכי יש לו שמירה שהיו אנשים הרב

 :ומשמשים זה את זה

Attend to one another. Meaning: If one [of them] needs to relieve himself, the other will attend to his own duties and 

those of [the first]. Rashi explains so explicitly in Parshas Vayera, on the verse "He took his two attendants with him" 

(Bereishis 22:3). For if it was not so [and Rashi was not alluding to his comment there], one could ask: Why did Rashi 

not explain here like he did there concerning Avrohom? We need not ask that we had already learned this from 

Avrohom. For the answer is that if it had not been for this verse, one would have said that it is specifically a Torah 

scholar who is forbidden [to embark on a journey…] As it is taught: "A Torah scholar is forbidden to travel alone at 

night because of suspicion" (Berachos 43b), and Avrohom was a Torah scholar. However [one would say that] other 

people, even if they are distinguished, are not [forbidden from doing so]. Therefore the Torah writes this here. But if it 

was not for the verse there, one would have thought that this was merely proper conduct, but that there was no 

prohibition [to travel alone], therefore it was also necessary to write the verse regarding Avrohom. One may give 

another answer as to why Rashi did not explain here as he did regarding Avrohom. For concerning Avrohom it is 

written "Avrohom arose early in the morning" (ibid.) where the term וישכם ["arose early"] implies that it was before 

daybreak, meaning at nighttime before it was daylight. Thus Rashi explained that if one needed to relieve himself, he 

would be left alone, and it is forbidden for one to travel alone at night. This was why Rashi mentioned that a 

distinguished person is not permitted to travel without two attendants because of danger, and [the laws pertaining to] 

danger are stricter than for transgressions. But regarding Bil'am it is not written וישכם ["he arose early"], only ויקם בבוקר 

["he arose in the morning"]. This implies that it was already daylight and there was no danger even if he were to remain 

alone. Consequently, [here] Rashi explains that this is proper conduct. (Gur Aryeh) In Parshas Vayera Rashi writes that 

if one [of the attendants] became distanced, then the second one would be with him. However this does not pose a 

difficulty. For here one could not explain that if one attendant became distanced, the second one would be with him, 

because even without this Bil'am would have been protected given that there were many people with him. Therefore, 

Rashi wrote that the reason was so they could in turn attend to one another. 

3.  תרגום ירושלמי )יונתן( במדבר כ"ב:כ"ב -- ותקיף רוגזא די"י ארום אזיל הוא ללטוטינון ואתעתד מלאכא די"י באיסרטא 

ותרין עולימוי יניס וימריס עימיהלמישטן ליה והוא רכיב על אתניה  . 

But the anger of the Lord was provoked, because he would go (that he might) curse them; and the angel of the Lord 

stood in the way to be an adversary to him. But he sat upon his ass, and his two young men, Jannes and Jambres, 

were with him. 
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ירושלמי )יונתן( באנגלית שמות א':ט"ו תרגום   

ואמר פרעה דמך הוה חמי בחילמיה והא כל ארעא דמצרים קיימא בכף מודנא חדא וטליא בר }אימרתא{ בכף מודנא חדא והות כרעא 

ואמרין   חרשייא יניס וימברס רישיכף מודנא דטלייא בגויה מן יד שדר וקרא לכל חרשי מצרים ותני להון ית חילמיה מן יד פתחון פו}מ{הון 

לפרעה ביר חד עתיד למיהוי מתיליד בכנישתהון דישראל דעל ידוי עתידא למחרבא כל ארעא דמצרים ובגין איתיעט ואמר פרעה מלכא דמצרים  

 .לחייתא יהודייתא דשמא דחדא שפרא היא ושמא דתנייתא פועה היא מרים ברתה

And Pharoh told that he, being asleep, had seen in his dream, and, behold, all the land of Mizraim was placed in one 

scale of a balance, and a lamb, the young of a sheep, was in the other scale; and the scale with the lamb in it 

overweighed. Forthwith he sent and called all the magicians of Mizraim, and imparted to them his dream. Immediately 

Jannis and Jambres, the chief of the magicians, opened their mouth and answered Pharoh, – A certain child is about 

to be born in the congregation of Israel, by whose hand will be destruction to all the land of Mizraim. Therefore did 

Pharoh, king of Mizraim, give counsel to the Jehudith midwives, the name of one of whom was Shifra, who is Jokeved, 

and the name of the other Puvah, who is Miriam her daughter. 

 הינון יניס וימבריס חרשין דבמצריםשייא ועבדו לחוד וקרא לחוד פרעה לחכימייא ולחר -- תרגום ירושלמי )יונתן( שמות ז':י"א

. בלחשי קוסמיהון היכדין  

But Pharoh called the hachems and magicians; and they also, Janis and Jamberes, magicians of Mizraim, did the 

same by their burnings of divination. 

הפה והלשון ברשותו, שאם בקש לקלל פיו ברשותו. ותאמר לבלעם מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלש להודיעו ש -ויפתח ה' את פי האתון .  4

רגלים, רמזה לו אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלש רגלים. ויאמר בלעם לאתון כי התעללת בי, אף על פי שמדבר בלשון הקדש גוי לשונו  

.  אלא אם כן חרב בידך, והיאך אתה רוצה לעקור אומה שלימה, שתק ולא מצא תשובה סרוח... כך אמרה האתון לבלעם, לי אין אתה יכול להרגני

ויש אומרים, אמר להם אינה שלי, השיבתו הלא אנכי אתונך אשר רכבת עלי   התחילו תמהים שרי מואב, שראו נס שלא היה כמוהו מעולם.

, כיון שדברה מתה, שלא יהיו אומרים זו הסכנתי לעשות לך כהמעודך עד היום הזה, הא למדת שלא היה זקן, שהאתון גדולה הימנו. ההסכן 

שדברה ועושין אותה יראה. דבר אחר, ההסכן הסכנתי לעשות לך כה, חס הקב"ה על כבודו של אותו רשע, שלא יאמרו זו היא שסלקה את  

היתה מדברת לא היו יכולין לשעבדה  ... וסתם פי הבהמה, שאילו בלעם, ואם חס הקב"ה על כבוד הרשע, אין צריך לומר על כבוד הצדיק

 (ולעמוד בה, שזו הטיפשת שבבהמה, וזה חכם שבחכמים, כיון שדברה לא היה יכול לעמוד בה. )שם שם יב

 5.   נצי"ב במדבר כ"ב:כ"ב

)כ,יג(. אבל כבר למדו מזה חז"ל להתנהג בדרך ארץ שלא לילך בלי לויית שני משרתים, וכדאיתא בבמדבר רבה  – ושני נעריו עמו 

 .'לכאורה הוא פלא, הרי הלך עם השרים. ותו, מדוע לא כתיב בתחילת הענין )פסוק כ"א( 'וילך עם שרי מואב ושני נעריו עמו

, והשרים הלכו בדרך המלך, ובלעם נפרד מהם והלך בארחות אבל מזה למדנו דמתחילה מוכנים היו להפרד בבואם למושבות ישראל

ראות מושבות ישראל. ומשום הכי הכין מתחילה שני נערים. ועוד עיין בסמוך בפסוק ל"ה. ובזה מיושב מה שלא נפלאו  , והכל כדי שלא לעקלקלות

אלא כדברינו שלא ידעו מכל זה כללשרי מואב בראותם זה הפלא מן האתון וכל הענין,  . 

הלא טוב לנו ללמוד מאברהם דרך ארץ,  ועדיין יש להתבונן, למאי הודיע הכתוב שהלכו שני נעריו עמו, אם בשביל ללמדנו דעת

. אלא כדי להבין עוד מדוע לא חשו הנערים להנהיג את האתון על  אבינו שהלך עם שני נעריו, וכמבואר בבראשית רבה )נה,ח( בפרשת העקידה

שראה דניאל את המלאך,  הדרך, ומזה נלמוד דגם המה אע"ג שלא ראו את המלאך מ"מ נפל עליהם פחד, כמו שהיה בחנניה מישאל ועזריה בעת 

, ורק בלעם דבאמת רב גובריה שהרי הזדקק כך היו נערי בלעם מבוהלים ונדהמים מרוב פחדוהמה אע"ג דלא חזו, מזלייהו חזו, ויברחו בהחבא, 

,  בר ריק הואאמנם היה לבלעם להבין מפחד הנערים שלא דלדבר עם המלאך אח"כ וגם נדבר עם ה', על כן לא נבעת מזליה ולא הרגיש מאומה. 

וכן ממעשה האתון שלא הסכינה בכך, וזו היתה באמת תוכחת האתון. אבל בלעם הקשה לבו שלא יחת מפני כל, וכסבור שיש שר לישראל עומד 

פניולנגדו, אבל הוא אין לו לירא ממנו, עד שראה מלאך ה', והבין כי הוא המלאך משרים הראשונים ואין בכחו להלוך נגד רצונו, על כן התרפס ל . 


