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   כד,טו וִַּיָּׂשא ְמָׁשלֹו, וַּיֹאַמר:
 ְנֻאם ִּבְלָעם ְּבנֹו ְבעֹר, ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר

  ְׁשֻתם ָהָעיִן.
 כד,טז ְנֻאם, ׁשֵֹמַע ִאְמֵרי-ֵאל, וְֹיֵדַע,
 ַּדַעת ֶעְליֹון; ַמֲחֵזה ַׁשַּדי ֶיֱחֶזה, נֵֹפל

  ּוְגלּוי ֵעיָנִים.
 כד,יז ֶאְרֶאּנּו ְולֹא ַעָּתה, ֲאׁשּוֶרּנּו

 ְולֹא ָקרֹוב; ָּדַרְך ּכֹוָכב  ִמַּיֲעֹקב , ְוָקם
 ֵׁשֶבט  ִמִּיְׂשָרֵאל , ּוָמַחץ ַּפֲאֵתי מֹוָאב,

  ְוַקְרַקר ָּכל-ְּבֵני-ֵׁשת.
 כד,יח ְוָהָיה ֱאדֹום ְיֵרָׁשה, ְוָהָיה

 ְיֵרָׁשה ֵׂשִעיר--אְֹיָביו;  וְִיְׂשָרֵאל , עֶֹׂשה
  ָחִיל.

 כד,יט וְֵיְרְּד,  ִמַּיֲעֹקב ; ְוֶהֱאִביד
  ָׂשִריד, ֵמִעיר.

 

  כד,ג וִַּיָּׂשא ְמָׁשלֹו, וַּיֹאַמר:
 ְנֻאם ִּבְלָעם ְּבנֹו ְבעֹר, ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר

  ְׁשֻתם ָהָעיִן.
 כד,ד ְנֻאם--ׁשֵֹמַע, ִאְמֵרי-ֵאל:  ֲאֶׁשר
 ַמֲחֵזה ַׁשַּדי ֶיֱחֶזה, נֵֹפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים.

ַמה-ֹּטבּו אָֹהֶליָך,  ַיֲעֹקב ;  כד,ה 
  ִמְׁשְּכנֶֹתיָך,  ִיְׂשָרֵאל .

 כד,ו ִּכְנָחִלים ִנָּטיּו, ְּכַגּנֹת ֲעֵלי ָנָהר;
 ַּכֲאָהִלים ָנַטע ה", ַּכֲאָרִזים

  ֲעֵלי-ָמִים.
 כד,ז יִַּזל-ַמִים ִמָּדְליָו, וְַזְרעֹו ְּבַמִים

 ַרִּבים; וְָירֹם ֵמֲאַגג ַמְלּכֹו, ְוִתַּנֵּׂשא
  ַמְלֻכתֹו.

 כד,ח ֵאל מֹוִציאֹו ִמִּמְצַרִים,
 ְּכתֹוֲעפֹת ְרֵאם לֹו; ֹיאַכל ּגֹוִים ָצָריו,

  ְוַעְצמֵֹתיֶהם יְָגֵרם--ְוִחָּציו ִיְמָחץ.
 כד,ט ָּכַרע ָׁשַכב ַּכֲאִרי ּוְכָלִביא, ִמי

 ְיִקיֶמּנּו; ְמָבְרֶכיָך ָברּוְך, ְואְֹרֶריָך
  ָארּור.

  כג,יח וִַּיָּׂשא ְמָׁשלֹו, וַּיֹאַמר:
 קּום ָּבָלק ּוְׁשָמע, ַהֲאִזיָנה ָעַדי ְּבנֹו

  ִצּפֹר.
 כג,יט לֹא ִאיׁש ֵאל וִיַכֵּזב, ּוֶבן-ָאָדם

 וְִיְתֶנָחם; ַההּוא ָאַמר ְולֹא ַיֲעֶׂשה,
  ְוִדֶּבר ְולֹא ְיִקיֶמָּנה.

 כג,כ ִהֵּנה ָבֵרְך, ָלָקְחִּתי; ּוֵבֵרְך,
  ְולֹא ֲאִׁשיֶבָּנה.

 כג,כא לֹא-ִהִּביט ָאֶון  ְּבַיֲעֹקב ,
 ְולֹא-ָרָאה ָעָמל  ְּבִיְׂשָרֵאל ; ה" ֱאלָֹהיו

  ִעּמֹו, ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבֹו.
 כג,כב ֵאל, מֹוִציָאם

  ִמִּמְצָרִים--ְּכתֹוֲעפֹת ְרֵאם, לֹו.
 כג,כג ִּכי לֹא-ַנַחׁש  ְּבַיֲעֹקב ,

 ְולֹא-ֶקֶסם  ְּבִיְׂשָרֵאל ; ָּכֵעת, ֵיָאֵמר
  ְלַיֲעֹקב  ּוְלִיְׂשָרֵאל , ַמה-ָּפַעל, ֵאל.

 כג,כד ֶהן-ָעם  ְּכָלִביא ָיקּום, ְוַכֲאִרי
 ִיְתַנָּׂשא; לֹא ִיְׁשַּכב ַעד-ֹיאַכל ֶטֶרף,

 ְוַדם-ֲחָלִלים ִיְׁשֶּתה.

  כג,ז וִַּיָּׂשא ְמָׁשלֹו, וַּיֹאַמר:
 ִמן-ֲאָרם יְַנֵחִני ָבָלק ֶמֶלְך-מֹוָאב,

 ֵמַהְרֵרי-ֶקֶדם--ְלָכה  ָאָרה-ִּלי  ַיֲעֹקב ,
  ּוְלָכה זֲֹעָמה  ִיְׂשָרֵאל .

 כג,ח ָמה  ֶאֹּקב , לֹא  ַקּבֹה  ֵאל; ּוָמה
 ֶאְזעֹם, לֹא ָזַעם H.  כג,ט

 ִּכי-ֵמרֹאׁש ֻצִרים ֶאְרֶאּנּו, ּוִמְּגָבעֹות
 ֲאׁשּוֶרּנּו:   ֶהן-ָעם  ְלָבָדד ִיְׁשּכֹן,

  ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחָּׁשב.
 כג,י ִמי ָמָנה ֲעַפר  ַיֲעֹקב , ּוִמְסָּפר

 ֶאת-רַֹבע  ִיְׂשָרֵאל ; ָּתמֹת ַנְפִׁשי מֹות
 ְיָׁשִרים, ּוְתִהי ַאֲחִריִתי ָּכמֹהּו.

 כד,כ וַַּיְרא, ֶאת-ֲעָמֵלק, וִַּיָּׂשא ְמָׁשלֹו, וַּיֹאַמר:  ֵראִׁשית ּגֹוִים ֲעָמֵלק,
  ְוַאֲחִריתֹו ֲעֵדי אֵֹבד.

 כד,כא וַַּיְרא, ֶאת-ַהֵּקיִני, וִַּיָּׂשא ְמָׁשלֹו, וַּיֹאַמר:  ֵאיָתן, מֹוָׁשֶבָך, ְוִׂשים
  ַּבֶּסַלע, ִקֶּנָך.

  כד,כב ִּכי ִאם-ִיְהֶיה, ְלָבֵער ָקיִן--ַעד-ָמה, ַאּׁשּור ִּתְׁשֶּבָּך.
  כד,כג וִַּיָּׂשא ְמָׁשלֹו, וַּיֹאַמר:  אֹוי, ִמי ִיְחֶיה ִמֻּׂשמֹו ֵאל.



  כד,כד ְוִצים ִמַּיד ִּכִּתים, ְוִעּנּו ַאּׁשּור ְוִעּנּו-ֵעֶבר; וְַגם-הּוא, ֲעֵדי אֵֹבד.
 
 
NOTES 
 
I is praise of Israel, they are non-cursed by God (not yet “blessed”).  They are numerous ad dwell alone = basically what 
Balak has already seen. 
II adds “blessing,” “lo nachash” etc., and triumph (ke-lavi) 
III begins with reference to himself - he has come into his own in some way; praise of israeal; water imagery;  higher than 
Agag; Egypt reference;  mevarekhekha barulh ve-orarekha arur (recalls abraham, and also is Bilam’s way of talking about 
himself vs Balak?) 
IV adds to prev intro, mahazeh sha-kai yehezeh.  Machazeh recalls abraham.  (Gen 15:1, brit bein habetarim); in the 
future edom wil be yerusha..seir (sounds like blessing after akeda - veyirash zarakha et she’ar oyevav) 
Then goes on to nevuot for other nations, principally amalek.  
 
Bilam story: 6x uchal, 5x ulai 
 

   כב,ב וַַּיְרא ָּבָלק, ֶּבן-ִצּפֹור, ֵאת ָּכל-ֲאֶׁשר-ָעָׂשה ִיְׂשָרֵאל, ָלֱאמִֹרי.   כב,ג וַּיָָגר מֹוָאב ִמְּפֵני ָהָעם, ְמאֹד--ִּכי ַרב-הּוא; וַָּיָקץ מֹוָאב, ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.   כב,ד
  וַּיֹאֶמר מֹוָאב ֶאל-ִזְקֵני ִמְדיָן, ַעָּתה ְיַלֲחכּו ַהָּקָהל ֶאת-ָּכל-ְסִביבֵֹתינּו, ִּכְלֹחְך ַהּׁשֹור, ֵאת ֶיֶרק ַהָּׂשֶדה; ּוָבָלק ֶּבן-ִצּפֹור ֶמֶלְך ְלמֹוָאב, ָּבֵעת ַהִהוא.

 כב,ה וִַּיְׁשַלח ַמְלָאִכים ֶאל-ִּבְלָעם ֶּבן-ְּבעֹר, ְּפתֹוָרה ֲאֶׁשר ַעל-ַהָּנָהר ֶאֶרץ ְּבֵני-ַעּמֹו--ִלְקרֹא-לֹו:  ֵלאמֹר, ִהֵּנה ַעם ָיָצא ִמִּמְצַרִים ִהֵּנה ִכָּסה ֶאת-ֵעין ָהָאֶרץ,
 ְוהּוא ֹיֵׁשב, ִמֻּמִלי.   כב,ו ְוַעָּתה ְלָכה-ָּנא ָאָרה-ִּלי ֶאת-ָהָעם ַהֶּזה, ִּכי-ָעצּום הּוא ִמֶּמִּני--אּוַלי אּוַכל ַנֶּכה-ּבֹו, ַוֲאָגְרֶׁשּנּו ִמן-ָהָאֶרץ:  ִּכי ָיַדְעִּתי, ֵאת

  ֲאֶׁשר-ְּתָבֵרְך ְמבָֹרְך, ַוֲאֶׁשר ָּתאֹר, יּוָאר.
  כב,ז וֵַּיְלכּו ִזְקֵני מֹוָאב, וְִזְקֵני ִמְדיָן, ּוְקָסִמים, ְּבָיָדם; וַָּיבֹאּו, ֶאל-ִּבְלָעם, וְַיַדְּברּו ֵאָליו, ִּדְבֵרי ָבָלק.

  כב,ח וַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם, ִלינּו פֹה ַהַּלְיָלה, ַוֲהִׁשבִֹתי ֶאְתֶכם ָּדָבר,  ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ה" ֵאָלי;  וֵַּיְׁשבּו ָׂשֵרי-מֹוָאב, ִעם-ִּבְלָעם.
  כב,ט וַָּיבֹא ֱאלִֹהים, ֶאל-ִּבְלָעם; וַּיֹאֶמר, ִמי ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ִעָּמְך.

 כב,י וַּיֹאֶמר ִּבְלָעם, ֶאל-ָהֱאלִֹהים:  ָּבָלק ֶּבן-ִצּפֹר ֶמֶלְך מֹוָאב, ָׁשַלח ֵאָלי.   כב,יא ִהֵּנה ָהָעם ַהּיֵֹצא ִמִּמְצַרִים, וְַיַכס ֶאת-ֵעין ָהָאֶרץ; ַעָּתה, ְלָכה ָקָבה-ִּלי
  אֹתֹו--אּוַלי אּוַכל ְלִהָּלֶחם ּבֹו, וְֵגַרְׁשִּתיו.

  כב,יב וַּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל-ִּבְלָעם, לֹא ֵתֵלְך ִעָּמֶהם; לֹא ָתאֹר ֶאת-ָהָעם, ִּכי ָברּוְך הּוא.



   כב,יג וַָּיָקם ִּבְלָעם, ַּבּבֶֹקר, וַּיֹאֶמר ֶאל-ָׂשֵרי ָבָלק, ְלכּו ֶאל-ַאְרְצֶכם:  ִּכי ֵמֵאן ה", ְלִתִּתי ַלֲהלְֹך ִעָּמֶכם.
  כב,יד וַָּיקּומּו ָׂשֵרי מֹוָאב, וַָּיבֹאּו ֶאל-ָּבָלק; וַּיֹאְמרּו, ֵמֵאן ִּבְלָעם ֲהלְֹך ִעָּמנּו.

 כב,טו וַּיֶֹסף עֹוד, ָּבָלק, ְׁשלַֹח ָׂשִרים, ַרִּבים וְִנְכָּבִדים ֵמֵאֶּלה.  כב,טז וַָּיבֹאּו, ֶאל-ִּבְלָעם; וַּיֹאְמרּו לֹו, ּכֹה ָאַמר ָּבָלק ֶּבן-ִצּפֹור, ַאל-ָנא ִתָּמַנע, ֵמֲהלְֹך ֵאָלי.
  כב,יז ִּכי-ַכֵּבד ֲאַכֶּבְדָך ְמאֹד, ְוכֹל ֲאֶׁשר-ּתֹאַמר ֵאַלי ֶאֱעֶׂשה; ּוְלָכה-ָּנא, ָקָבה-ִּלי, ֵאת, ָהָעם ַהֶּזה.

 כב,יח וַַּיַען ִּבְלָעם, וַּיֹאֶמר ֶאל-ַעְבֵדי ָבָלק, ִאם-ִיֶּתן-ִלי ָבָלק ְמלֹא ֵביתֹו, ֶּכֶסף וְָזָהב-- לֹא אּוַכל, ַלֲעבֹר ֶאת-ִּפי ה" ֱאלָֹהי, ַלֲעׂשֹות ְקַטָּנה, אֹו ְגדֹוָלה .  כב,יט
  ְוַעָּתה, ְׁשבּו ָנא ָבֶזה ַּגם-ַאֶּתם--ַהָּלְיָלה; ְוֵאְדָעה, ַמה-ּיֵֹסף ה" ַּדֵּבר ִעִּמי.

   כב,כ וַָּיבֹא ֱאלִֹהים ֶאל-ִּבְלָעם, ַלְיָלה, וַּיֹאֶמר לֹו ִאם-ִלְקרֹא ְלָך ָּבאּו ָהֲאָנִׁשים, קּום ֵלְך ִאָּתם; ְוַאְך, ֶאת-ַהָּדָבר ֲאֶׁשר-ֲאַדֵּבר ֵאֶליָך--אֹתֹו ַתֲעֶׂשה.
  כב,כא וַָּיָקם ִּבְלָעם ַּבּבֶֹקר, וַַּיֲחבֹׁש ֶאת-ֲאתֹנֹו; וֵַּיֶלְך, ִעם-ָׂשֵרי מֹוָאב.

וִַּיַחר-ַאף ֱאלִֹהים, ִּכי-הֹוֵלְך הּוא, וִַּיְתַיֵּצב ַמְלַאְך ה" ַּבֶּדֶרְך, ְלָׂשָטן לֹו; ְוהּוא רֵֹכב ַעל-ֲאתֹנֹו, ּוְׁשֵני ְנָעָריו ִעּמֹו.   כב,כג ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת-ַמְלַאְך ה"  כב,כב
 ִנָּצב ַּבֶּדֶרְך, ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו, ַוֵּתט ָהָאתֹון ִמן-ַהֶּדֶרְך, ַוֵּתֶלְך ַּבָּׂשֶדה; וַַּיְך ִּבְלָעם ֶאת-ָהָאתֹון, ְלַהֹּטָתּה ַהָּדֶרְך.   כב,כד וַַּיֲעמֹד ַמְלַאְך ה", ְּבִמְׁשעֹול

 ַהְּכָרִמים--ָּגֵדר ִמֶּזה, וְָגֵדר ִמֶּזה.   כב,כה ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת-ַמְלַאְך ה", ַוִּתָּלֵחץ ֶאל-ַהִּקיר, ַוִּתְלַחץ ֶאת-ֶרֶגל ִּבְלָעם, ֶאל-ַהִּקיר; וַּיֶֹסף, ְלַהּכָֹתּה.   כב,כו וַּיֹוֶסף
 ַמְלַאְך-ה", ֲעבֹור; וַַּיֲעמֹד ְּבָמקֹום ָצר, ֲאֶׁשר ֵאין-ֶּדֶרְך ִלְנטֹות ָיִמין ּוְׂשמֹאול.   כב,כז ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת-ַמְלַאְך ה", ַוִּתְרַּבץ ַּתַחת ִּבְלָעם; וִַּיַחר-ַאף ִּבְלָעם, וַַּיְך

  ֶאת-ָהָאתֹון ַּבַּמֵּקל.
  כב,כחוִַּיְפַּתח ה", ֶאת-ִּפי ָהָאתֹון; ַוּתֹאֶמר ְלִבְלָעם, ֶמה-ָעִׂשיִתי ְלָך, ִּכי ִהִּכיַתִני, ֶזה ָׁשלֹׁש ְרָגִלים.

  כב,כט וַּיֹאֶמר ִּבְלָעם ָלָאתֹון, ִּכי ִהְתַעַּלְלְּת ִּבי; לּו ֶיׁש-ֶחֶרב ְּבָיִדי, ִּכי ַעָּתה ֲהַרְגִּתיְך.
  כב,ל ַוּתֹאֶמר ָהָאתֹון ֶאל-ִּבְלָעם, ֲהלֹוא ָאנִֹכי ֲאתְֹנָך ֲאֶׁשר-ָרַכְבָּת ָעַלי ֵמעֹוְדָך ַעד-ַהּיֹום ַהֶּזה--ַהַהְסֵּכן ִהְסַּכְנִּתי, ַלֲעׂשֹות ְלָך ּכֹה;

  וַּיֹאֶמר, לֹא.
  כב,לא וַיְַגל ה", ֶאת-ֵעיֵני ִבְלָעם, וַַּיְרא ֶאת-ַמְלַאְך ה" ִנָּצב ַּבֶּדֶרְך, ְוַחְרּבֹו ְׁשֻלָפה ְּבָידֹו; וִַּיֹּקד וִַּיְׁשַּתחּו, ְלַאָּפיו.

 כב,לב וַּיֹאֶמר ֵאָליו, ַמְלַאְך ה", ַעל-ָמה ִהִּכיָת ֶאת-ֲאתְֹנָך, ֶזה ָׁשלֹוׁש ְרָגִלים; ִהֵּנה ָאנִֹכי ָיָצאִתי ְלָׂשָטן, ִּכי-ָיַרט ַהֶּדֶרְך ְלֶנְגִּדי.   כב,לג ַוִּתְרַאִני, ָהָאתֹון, ַוֵּתט
  ְלָפַני, ֶזה ָׁשלֹׁש ְרָגִלים; אּוַלי ָנְטָתה ִמָּפַני, ִּכי ַעָּתה ַּגם-אְֹתָכה ָהַרְגִּתי ְואֹוָתּה ֶהֱחֵייִתי.

  כב,לד וַּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל-ַמְלַאְך ה", ָחָטאִתי--ִּכי לֹא ָיַדְעִּתי, ִּכי ַאָּתה ִנָּצב ִלְקָראִתי ַּבָּדֶרְך; ְוַעָּתה ִאם-ַרע ְּבֵעיֶניָך, ָאׁשּוָבה ִּלי.
  כב,לה וַּיֹאֶמר ַמְלַאְך ה" ֶאל-ִּבְלָעם, ֵלְך ִעם-ָהֲאָנִׁשים, ְוֶאֶפס ֶאת-ַהָּדָבר ֲאֶׁשר-ֲאַדֵּבר ֵאֶליָך, אֹתֹו ְתַדֵּבר ; וֵַּיֶלְך ִּבְלָעם, ִעם-ָׂשֵרי ָבָלק.

 כב,לו וִַּיְׁשַמע ָּבָלק, ִּכי ָבא ִבְלָעם; וֵַּיֵצא ִלְקָראתֹו ֶאל-ִעיר מֹוָאב, ֲאֶׁשר ַעל-ְּגבּול ַאְרנֹן, ֲאֶׁשר, ִּבְקֵצה ַהְּגבּול.   כב,לז וַּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל-ִּבְלָעם, ֲהלֹא ָׁשלַֹח
  ָׁשַלְחִּתי ֵאֶליָך ִלְקרֹא-ָלְך--ָלָּמה לֹא-ָהַלְכָּת, ֵאָלי; ַהֻאְמָנם, לֹא אּוַכל ַּכְּבֶדָך.

 כב,לח וַּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל-ָּבָלק, ִהֵּנה-ָבאִתי ֵאֶליָך--ַעָּתה,  ֲהָיכֹל אּוַכל ַּדֵּבר ְמאּוָמה:  ַהָּדָבר, ֲאֶׁשר ָיִׂשים ֱאלִֹהים ְּבִפי--אֹתֹו ֲאַדֵּבר.   כב,לט וֵַּיֶלְך ִּבְלָעם,
 ִעם-ָּבָלק; וַָּיבֹאּו, ִקְרַית ֻחצֹות.   כב,מ וַּיְִזַּבח ָּבָלק, ָּבָקר ָוצֹאן; וְַיַׁשַּלח ְלִבְלָעם, ְוַלָּׂשִרים ֲאֶׁשר ִאּתֹו.   כב,מא וְַיִהי ַבּבֶֹקר--וִַּיַּקח ָּבָלק ֶאת-ִּבְלָעם, וַַּיֲעֵלהּו

  ָּבמֹות ָּבַעל; וַַּיְרא ִמָּׁשם, ְקֵצה ָהָעם.



 כג,א וַּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל-ָּבָלק, ְּבֵנה-ִלי ָבֶזה ִׁשְבָעה ִמְזְּבֹחת; ְוָהֵכן ִלי ָּבֶזה, ִׁשְבָעה ָפִרים ְוִׁשְבָעה ֵאיִלים.   כג,ב וַַּיַעׂש ָּבָלק, ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִּבְלָעם; וַַּיַעל ָּבָלק
  ּוִבְלָעם ָּפר ָוַאִיל, ַּבִּמְזֵּבַח.

  כג,ג וַּיֹאֶמר ִּבְלָעם ְלָבָלק, ִהְתַיֵּצב ַעל-עָֹלֶתָך, ְוֵאְלָכה אּוַלי ִיָּקֵרה ה" ִלְקָראִתי,  ּוְדַבר ַמה-ַּיְרֵאִני ְוִהַּגְדִּתי ָלךְ ; וֵַּיֶלְך, ֶׁשִפי.
  כג,ד וִַּיָּקר ֱאלִֹהים, ֶאל-ִּבְלָעם; וַּיֹאֶמר ֵאָליו, ֶאת-ִׁשְבַעת ַהִּמְזְּבֹחת ָעַרְכִּתי, ָוַאַעל ָּפר ָוַאִיל, ַּבִּמְזֵּבַח.

  כג,ה וַָּיֶׂשם ה" ָּדָבר, ְּבִפי ִבְלָעם;  וַּיֹאֶמר ׁשּוב ֶאל-ָּבָלק, ְוכֹה ְתַדֵּבר.
  כג,ו וַָּיָׁשב ֵאָליו, ְוִהֵּנה ִנָּצב ַעל-עָֹלתֹו--הּוא, ְוָכל-ָׂשֵרי מֹוָאב.

 כג,ז וִַּיָּׂשא ְמָׁשלֹו, וַּיֹאַמר :  ִמן-ֲאָרם יְַנֵחִני ָבָלק ֶמֶלְך-מֹוָאב, ֵמַהְרֵרי-ֶקֶדם--ְלָכה ָאָרה-ִּלי ַיֲעֹקב, ּוְלָכה זֲֹעָמה ִיְׂשָרֵאל.   כג,ח ָמה ֶאֹּקב, לֹא ַקּבֹה ֵאל; ּוָמה
 ֶאְזעֹם, לֹא ָזַעם ה".   כג,ט ִּכי-ֵמרֹאׁש ֻצִרים ֶאְרֶאּנּו, ּוִמְּגָבעֹות ֲאׁשּוֶרּנּו:  ֶהן-ָעם ְלָבָדד ִיְׁשּכֹן, ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחָּׁשב.   כג,י ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעֹקב, ּוִמְסָּפר

  ֶאת-רַֹבע ִיְׂשָרֵאל; ָּתמֹת ַנְפִׁשי מֹות ְיָׁשִרים, ּוְתִהי ַאֲחִריִתי ָּכמֹהּו.
  כג,יא וַּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל-ִּבְלָעם, ֶמה ָעִׂשיָת ִלי:  ָלֹקב אְֹיַבי ְלַקְחִּתיָך, ְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת ָבֵרְך.

   כג,יב וַַּיַען, וַּיֹאַמר:   ֲהלֹא, ֵאת ֲאֶׁשר ָיִׂשים ה" ְּבִפי--אֹתֹו ֶאְׁשמֹר, ְלַדֵּבר.
  כג,יג וַּיֹאֶמר ֵאָליו ָּבָלק, ְלָך-ָּנא ִאִּתי ֶאל-ָמקֹום ַאֵחר ֲאֶׁשר ִּתְרֶאּנּו ִמָּׁשם--ֶאֶפס ָקֵצהּו ִתְרֶאה, ְוֻכּלֹו לֹא ִתְרֶאה; ְוָקְבנֹו-ִלי, ִמָּׁשם.   כג,יד וִַּיָּקֵחהּו ְׂשֵדה

  צִֹפים, ֶאל-רֹאׁש ַהִּפְסָּגה; וִַּיֶבן ִׁשְבָעה ִמְזְּבֹחת, וַַּיַעל ָּפר ָוַאִיל ַּבִּמְזֵּבַח.
  כג,טו וַּיֹאֶמר, ֶאל-ָּבָלק, ִהְתַיֵּצב ּכֹה, ַעל-עָֹלֶתָך; ְוָאנִֹכי, ִאָּקֶרה ּכֹה.

  כג,טז וִַּיָּקר ה" ֶאל-ִּבְלָעם, וַָּיֶׂשם ָּדָבר ְּבִפיו; וַּיֹאֶמר ׁשּוב ֶאל-ָּבָלק, ְוכֹה ְתַדֵּבר.
  כג,יז וַָּיבֹא ֵאָליו, ְוִהּנֹו ִנָּצב ַעל-עָֹלתֹו, ְוָׂשֵרי מֹוָאב, ִאּתֹו; וַּיֹאֶמר לֹו ָּבָלק, ַמה-ִּדֶּבר ה".

 כג,יח וִַּיָּׂשא ְמָׁשלֹו, וַּיֹאַמר :  קּום ָּבָלק ּוְׁשָמע, ַהֲאִזיָנה ָעַדי ְּבנֹו ִצּפֹר.   כג,יט לֹא ִאיׁש ֵאל וִיַכֵּזב, ּוֶבן-ָאָדם וְִיְתֶנָחם; ַההּוא ָאַמר ְולֹא ַיֲעֶׂשה, ְוִדֶּבר ְולֹא
 ְיִקיֶמָּנה.   כג,כ ִהֵּנה ָבֵרְך, ָלָקְחִּתי; ּוֵבֵרְך, ְולֹא ֲאִׁשיֶבָּנה.   כג,כא לֹא-ִהִּביט ָאֶון ְּבַיֲעֹקב, ְולֹא-ָרָאה ָעָמל ְּבִיְׂשָרֵאל; ה" ֱאלָֹהיו ִעּמֹו, ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבֹו.

 כג,כב ֵאל, מֹוִציָאם ִמִּמְצָרִים--ְּכתֹוֲעפֹת ְרֵאם, לֹו.   כג,כג ִּכי לֹא-ַנַחׁש ְּבַיֲעֹקב, ְולֹא-ֶקֶסם ְּבִיְׂשָרֵאל; ָּכֵעת, ֵיָאֵמר ְלַיֲעֹקב ּוְלִיְׂשָרֵאל, ַמה-ָּפַעל, ֵאל.   כג,כד
  ֶהן-ָעם ְּכָלִביא ָיקּום, ְוַכֲאִרי ִיְתַנָּׂשא; לֹא ִיְׁשַּכב ַעד-ֹיאַכל ֶטֶרף, ְוַדם-ֲחָלִלים ִיְׁשֶּתה.

  כג,כה וַּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל-ִּבְלָעם, ַּגם-ֹקב לֹא ִתֳּקֶבּנּו; ַּגם-ָּבֵרְך, לֹא ְתָבְרֶכּנּו.
  כג,כו וַַּיַען ִּבְלָעם, וַּיֹאֶמר ֶאל-ָּבָלק:   ֲהלֹא, ִּדַּבְרִּתי ֵאֶליָך ֵלאמֹר, ּכֹל ֲאֶׁשר-ְיַדֵּבר ה", אֹתֹו ֶאֱעֶׂשה.

 כג,כז וַּיֹאֶמר ָּבָלק, ֶאל-ִּבְלָעם, ְלָכה-ָּנא ֶאָּקֲחָך, ֶאל-ָמקֹום ַאֵחר; אּוַלי יִיַׁשר ְּבֵעיֵני ָהֱאלִֹהים, ְוַקּבֹתֹו ִלי ִמָּׁשם.   כג,כח וִַּיַּקח ָּבָלק, ֶאת-ִּבְלָעם, רֹאׁש
  ַהְּפעֹור, ַהִּנְׁשָקף ַעל-ְּפֵני ַהְיִׁשימֹן.

  כג,כט וַּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל-ָּבָלק, ְּבֵנה-ִלי ָבֶזה ִׁשְבָעה ִמְזְּבֹחת; ְוָהֵכן ִלי ָּבֶזה, ִׁשְבָעה ָפִרים ְוִׁשְבָעה ֵאיִלם.
  כג,לוַַּיַעׂש ָּבָלק, ַּכֲאֶׁשר ָאַמר ִּבְלָעם; וַַּיַעל ָּפר ָוַאִיל, ַּבִּמְזֵּבַח.

 כד,א וַַּיְרא ִּבְלָעם, ִּכי טֹוב ְּבֵעיֵני ה" ְלָבֵרְך ֶאת-ִיְׂשָרֵאל, ְולֹא-ָהַלְך ְּכַפַעם-ְּבַפַעם, ִלְקַראת ְנָחִׁשים; וַָּיֶׁשת ֶאל-ַהִּמְדָּבר, ָּפָניו.   כד,ב וִַּיָּׂשא ִבְלָעם ֶאת-ֵעיָניו,
 וַַּיְרא ֶאת-ִיְׂשָרֵאל, ׁשֵֹכן, ִלְׁשָבָטיו; ַוְּתִהי ָעָליו, רּוַח ֱאלִֹהים.   כד,ג וִַּיָּׂשא ְמָׁשלֹו, וַּיֹאַמר:   ְנֻאם ִּבְלָעם ְּבנֹו ְבעֹר, ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר ְׁשֻתם ָהָעיִן.   כד,ד ְנֻאם--ׁשֵֹמַע,



 ִאְמֵרי-ֵאל:  ֲאֶׁשר ַמֲחֵזה ַׁשַּדי ֶיֱחֶזה, נֵֹפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים.   כד,הַמה-ֹּטבּו אָֹהֶליָך, ַיֲעֹקב; ִמְׁשְּכנֶֹתיָך, ִיְׂשָרֵאל.   כד,ו ִּכְנָחִלים ִנָּטיּו, ְּכַגּנֹת ֲעֵלי ָנָהר; ַּכֲאָהִלים
 ָנַטע ה", ַּכֲאָרִזים ֲעֵלי-ָמִים.   כד,ז יִַּזל-ַמִים ִמָּדְליָו, וְַזְרעֹו ְּבַמִים ַרִּבים; וְָירֹם ֵמֲאַגג ַמְלּכֹו, ְוִתַּנֵּׂשא ַמְלֻכתֹו.   כד,ח ֵאל מֹוִציאֹו ִמִּמְצַרִים, ְּכתֹוֲעפֹת ְרֵאם לֹו;

  ֹיאַכל ּגֹוִים ָצָריו, ְוַעְצמֵֹתיֶהם יְָגֵרם--ְוִחָּציו ִיְמָחץ.   כד,ט ָּכַרע ָׁשַכב ַּכֲאִרי ּוְכָלִביא, ִמי ְיִקיֶמּנּו; ְמָבְרֶכיָך ָברּוְך, ְואְֹרֶריָך ָארּור.
 כד,י וִַּיַחר-ַאף ָּבָלק ֶאל-ִּבְלָעם, וִַּיְסּפֹק ֶאת-ַּכָּפיו; וַּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל-ִּבְלָעם, ָלֹקב אְֹיַבי ְקָראִתיָך, ְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת ָבֵרְך, ֶזה ָׁשלֹׁש ְּפָעִמים.   כד,יא ְוַעָּתה,

  ְּבַרח-ְלָך ֶאל-ְמקֹוֶמָך; ָאַמְרִּתי ַּכֵּבד ֲאַכֶּבְדָך, ְוִהֵּנה ְמָנֲעָך ה" ִמָּכבֹוד.
 כד,יב וַּיֹאֶמר ִּבְלָעם, ֶאל-ָּבָלק:   ֲהלֹא, ַּגם ֶאל-ַמְלָאֶכיָך ֲאֶׁשר-ָׁשַלְחָּת ֵאַלי--ִּדַּבְרִּתי ֵלאמֹר.   כד,יג ִאם-ִיֶּתן-ִלי ָבָלק ְמלֹא ֵביתֹו, ֶּכֶסף וְָזָהב--לֹא אּוַכל ַלֲעבֹר

  ֶאת-ִּפי ה", ַלֲעׂשֹות טֹוָבה אֹו ָרָעה ִמִּלִּבי:  ֲאֶׁשר-ְיַדֵּבר ה", אֹתֹו ֲאַדֵּבר.
 כד,יד ְוַעָּתה, ִהְנִני הֹוֵלְך ְלַעִּמי; ְלָכה, ִאיָעְצָך, ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָהָעם ַהֶּזה ְלַעְּמָך, ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים.   כד,טו וִַּיָּׂשא ְמָׁשלֹו, וַּיֹאַמר:   ְנֻאם ִּבְלָעם ְּבנֹו ְבעֹר, ּוְנֻאם

 ַהֶּגֶבר ְׁשֻתם ָהָעיִן.   כד,טז ְנֻאם, ׁשֵֹמַע ִאְמֵרי-ֵאל, וְֹיֵדַע, ַּדַעת ֶעְליֹון; ַמֲחֵזה ַׁשַּדי ֶיֱחֶזה, נֵֹפל ּוְגלּוי ֵעיָנִים.   כד,יז ֶאְרֶאּנּו ְולֹא ַעָּתה, ֲאׁשּוֶרּנּו ְולֹא ָקרֹוב;
 ָּדַרְך ּכֹוָכב ִמַּיֲעֹקב, ְוָקם ֵׁשֶבט ִמִּיְׂשָרֵאל, ּוָמַחץ ַּפֲאֵתי מֹוָאב, ְוַקְרַקר ָּכל-ְּבֵני-ֵׁשת.   כד,יח ְוָהָיה ֱאדֹום ְיֵרָׁשה, ְוָהָיה ְיֵרָׁשה ֵׂשִעיר--אְֹיָביו; וְִיְׂשָרֵאל, עֶֹׂשה

  ָחִיל.   כד,יט וְֵיְרְּד, ִמַּיֲעֹקב; ְוֶהֱאִביד ָׂשִריד, ֵמִעיר.
  כד,כ וַַּיְרא, ֶאת-ֲעָמֵלק,  וִַּיָּׂשא ְמָׁשלֹו, וַּיֹאַמר:   ֵראִׁשית ּגֹוִים ֲעָמֵלק, ְוַאֲחִריתֹו ֲעֵדי אֵֹבד.

  כד,כא וַַּיְרא, ֶאת-ַהֵּקיִני,  וִַּיָּׂשא ְמָׁשלֹו, וַּיֹאַמר:   ֵאיָתן, מֹוָׁשֶבָך, ְוִׂשים ַּבֶּסַלע, ִקֶּנָך.   כד,כב ִּכי ִאם-ִיְהֶיה, ְלָבֵער ָקיִן--ַעד-ָמה, ַאּׁשּור ִּתְׁשֶּבָּך.
וִַּיָּׂשא ְמָׁשלֹו, וַּיֹאַמר:   אֹוי, ִמי ִיְחֶיה ִמֻּׂשמֹו ֵאל.   כד,כד ְוִצים ִמַּיד ִּכִּתים, ְוִעּנּו ַאּׁשּור ְוִעּנּו-ֵעֶבר; וְַגם-הּוא, ֲעֵדי אֵֹבד.   כד,כג 

  כד,כה וַָּיָקם ִּבְלָעם, וֵַּיֶלְך וַָּיָׁשב ִלְמֹקמֹו; וְַגם-ָּבָלק, ָהַלְך ְלַדְרּכֹו.
 
 

7x vayisa meshalo 
24:2 - we expect to see vayisa meshalo byt its vayisa et enav - this is where he first blesses without going to  
Meet” God first 
5x says i can only say what God says (plus other angel tells him once, plus 2-3 others) 
Ulai - 5x, but v common relative to tanach as a whole 
Ukhal/yakhol - 7x (6 in ch 22) -  
Kats mipnei - rivkah, egypt (against Jews),  
Kats (not mipnei) - also israel re man.  One or two others. 
 
Deut 7:17 re: ukhal (yityatsev also a connection?) 



 (יז) ִּכי תֹאַמר ִּבְלָבְבָך ַרִּבים ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ִמֶּמִּני ֵאיָכה אּוַכל ְלהֹוִריָׁשם.   (יח) לֹא ִתיָרא ֵמֶהם ָזכֹר ִּתְזּכֹר ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה י"י ֱאלֶֹהיָך
 ְלַפְרעֹה ּוְלכׇל ִמְצָרִים.  (יט) ַהַּמּסֹת ַהְּגדֹלֹת ֲאֶׁשר ָראּו ֵעיֶניָך ְוָהאֹתֹת ְוַהּמְֹפִתים ְוַהָּיד ַהֲחָזָקה ְוַהְּזרַֹע ַהְּנטּוָיה ֲאֶׁשר הֹוִצֲאָך י"י ֱאלֶֹהיָך ֵּכן

 ַיֲעֶׂשה י"י ֱאלֶֹהיָך ְלכׇל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ַאָּתה ָיֵרא ִמְּפֵניֶהם. (כ) ְוַגם ֶאת ַהִּצְרָעה ְיַׁשַּלח י"י ֱאלֶֹהיָך ָּבם ַעד ֲאבֹד ַהִּנְׁשָאִרים ְוַהִּנְסָּתִרים
 ִמָּפֶניָך. (כא) לֹא ַתֲערֹץ ִמְּפֵניֶהם ִּכי י"י ֱאלֶֹהיָך ְּבִקְרֶּבָך ֵאל ָּגדֹול ְונֹוָרא. (כב) ְוָנַׁשל י"י ֱאלֶֹהיָך ֶאת ַהּגֹוִים ָהֵאל ִמָּפֶניָך ְמַעט ְמָעט לֹא

 תּוַכל ַּכּלָֹתם ַמֵהר ֶּפן ִּתְרֶּבה ָעֶליָך ַחַּית ַהָּׂשֶדה. (כג) ּוְנָתָנם י"י ֱאלֶֹהיָך ְלָפֶניָך ְוָהָמם ְמהּוָמה ְגדָֹלה ַעד ִהָּׁשְמָדם. (כד) ְוָנַתן ַמְלֵכיֶהם
  ְּבָיֶדָך ְוַהֲאַבְדָּת ֶאת ְׁשָמם ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים לֹא ִיְתַיֵּצב ִאיׁש ְּבָפֶניָך ַעד ִהְׁשִמְדָך אָֹתם.

 
(see gen 22 (akedah -   .כד,יח ְוָהָיה ֱאדֹום ְיֵרָׁשה, ְוָהָיה ְיֵרָׁשה ֵׂשִעיר--אְֹיָביו;  וְִיְׂשָרֵאל , עֶֹׂשה ָחִיל 

 

 יז  ִּכי-ָבֵרְך ֲאָבֶרְכָך, ְוַהְרָּבה ַאְרֶּבה ֶאת-ַזְרֲעָך ְּככֹוְכֵבי
 ַהָּׁשַמִים, ְוַכחֹול, ֲאֶׁשר ַעל-ְׂשַפת ַהָּים; וְִיַרׁש ַזְרֲעָך, ֵאת ַׁשַער

 אְֹיָביו.
 יח  ְוִהְתָּבְרכּו ְבַזְרֲעָך, ּכֹל ּגֹויֵי ָהָאֶרץ, ֵעֶקב, ֲאֶׁשר ָׁשַמְעָּת ְּבקִֹלי.

 
http://www.jbq.jewishbible.org/assets/Uploads/351/351_bilaam2.pdf - re bilam and abraham (goes through 
textual parallels) 
A.r.r. - snake, adam, cain, (adamah re: noah’s naming), Canaan, Abraha,’s blessing (12:3), Isaacs blessing 
to Jacob (27:29); (ex 22:@7 - ְוָנִׂשיא ְבַעְּמָך לֹא  ָתאֹר),  sotah (me’arerim), then Bilam (7x), then Deut 27 
blessings/curses… 
 
Open eyes re: fall 
 

http://www.jbq.jewishbible.org/assets/Uploads/351/351_bilaam2.pdf


Setum ha-ayin can mean open or closed (rishonim differ); ramban (?) says it has two roots... 






