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,  ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,ל"זיפה בןמשה הרמן , ל"זבנה בתחזימה,ל"זפרחה בתלידיסיה

, יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

זמני השבת

 v.hayom@gmail.com

האור החיים הקדוש

אתלהזמיןבאיםמואבמלךבלקכששלוחי

להםאומר,ישראלאתלקללכדיבלעם

וזהבכסףביתומלאבלקלייתן״אם:בלעם

לעשותאלוקיה׳פיאתלעבראוכללא

עלחז״ללמדומכאןגדולה״אוקטנה

.בלעםשלחמדנותו

לגנאיאותוראומדוע:השאלהונשאלת

לעבוראוכללא":בפרושאומרהואהלא

!"?אלוקיה׳פיאת

הבאהסיפורעפ״יתובןחז״למסקנת

:גאוןניסיםרבילהמעשיותבספרהמובא

אנשיםשלושההגיעושלמההמלךאל

:שבהםהגדולסיפר.למשפטעשירים

למסחריחדויצאנוסוחריםשלושה״אנחנו

.באמתחתנוגדולכסףכשסכום

בטוחמקוםחיפשנוהאחרונההשבתבערב

בחצרבורביחדוחפרנו,כספנואתלהטמין

אחדשאףבדקנו,התארחנושבוהמלוןבית

.ממוננוכלאתבבורוהחבאנורואהאינו

.הכולונעלםחזרנוהשבתלאחר

בטוחמאתנואחדכל,בזהזהחושדיםכולנו

.עצותאובדיואנחנו,הכסףאתגנבשהשני

צריך״אני!לעבדיךעזורהמלךאדוניאנא

לחזורוביקשם,המלךאמר,זה״עללחשוב

.למחרת

:לסוחריםהמלךאמר,למחרתכשנכנסו

!אליכםאתפנהוכשאסייםדיוןלפני״יש

.המלךמהםביקשעצה״ליעוצו...רגע

כשיגדלוכילזהזהנשבעוונערהנער"

בלילאחריינשאולאולעולם,לזוזהיינשאו

.דרכיהםנפרדוולימים..השנירשות

.התארסווהםבחורופגשהגדלההנערה

בשבועההנערהנזכרההחתונהלפני

זה,לארוסהכךעלסיפרההיא,שנשבעה

עםביחדויצאגדולכסףסכוםמידלקח

לוותרהנעראתלשכנעבמטרהארוסתו

לשמחתם.הכסףתמורתשבועתועל

ויתררקולא,אבירותהנערגילההרבה

.לושהוצעמהכסףלקחתסרבאףאלא

לגזולוביקששודדבהםפגעחזרהבדרך

סיפרהלבקורעבבכיהנערה.כספםאת

והרי:ואמרה,הכסףשלסיפורואתלשודד

הכסףאתלקבליכולשהיהבחוראותו

אתה.לבאבירותוגילהסירב,בזכות

שראויבוודאי,כללשלךאינוהזהשהכסף

...אותולקחתולאאבירותלגלותלך

.פרוטהלקחולאהשתכנעאכןוהשודד

לשלושתשלמההמלךפנה,אתםליאמרו

עללהערכהראוימבניהםמי,הסוחרים

?מעשיו

להעריךישלדעתי:הראשוןהסוחראמר

לאותומכספולתתשהסכים,הארוסאת

ארוסתואתלשחררכדיאלמונינער

.משבועתו

אתדווקאמעריךאני:השניהסוחראמר

הכסףעלומחלשבועתועלשוויתרהנער

בולזכותיכולשהיהלמרות,לושהציעו

.ביושר

עלהשודדאתמעריךואני:השלישיאמר

.כספםאתשדדולאלברוךשגילה

:השלישיעלוהצביעהמלךשלמהקפץ

האמתעלבבקשההודה!הגנבהואאתה

למיהערכהשלצדבךהיהאם!תבושואל

בךשגםכנראה,שלושאינוכסףעלשוויתר

.שודדלאותודמיוןיש

עמדלאאכןכיוהודהפניועלהאישנפל

...חבריושלממונםאתולקחבפיתוי

שלחמדנותועללמדומהיכן,לשאלתנו

?בלעם

!שלוהפהמפליטת:היאהתשובה

נפש"בעל,חמדןהיהשהואל"חזאמרו

!?וזהבכסףעלאיתודיברמישהרי."רחבה

אבל!?בלקשלביתועושראתהזכירמי

מאודרוצהכשאדם,משהומעריךכשאדם

.בקולוזהאתלשמועאפשר,משהו

לפיהגנבאתמצאהמלךששלמהכפי

את׳ל'חזמצאוכך,העריץשהואהדמות

,שהעריךהדבריםלפיבלעםשלחמדנותו

מילגלותעצמובתוךאנחנוגםנוכלכך

לפישלנוהאמתיותהשאיפותומהאנחנו

.מעריכיםשאנחנווהאנשיםהדברים

...להשתנותאפשרשתמידגםנזכור

"א"שליטמבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי ":מתוך

ם  ֹּאֶמר ֶאל ַעְבֵדי ָבָלק אִּ ְלָעם ַוי ֶתןַוַיַען בִּ י ָבָלק ְמלֹּא ֵביתיִּ ר  לִּ ֹו ֶכֶסף ְוָזָהב לֹּא אּוַכל ַלֲעבֹּ
י ה ('פסוק יחכבפרק ).. ַלֲעׂשֹות ְקַטָנה אֹו ְגדֹוָלהֱאלָֹּקי' ֶאת פִּ

יאָעםֶהן י,ָיקּוםְכָלבִּ ְתנַ ְוַכֲארִּ ֹּא.ָשאיִּ ְשַכבל דעַ יִּ
ֹּאַכל יםְוַדם,ֶטֶרףי ְשֶתהֲחָללִּ ('כדכגקפר).יִּ

ָלִביאָעםֶהן ַכֲאִרי,ָיקּוםכְּ ַנָשאוְּ כשהן.ִיתְּ

כלביאמתגבריםהן,שחריתמשינתםעומדין

טליתללבוש,המצותאתלחטוף,וכארי

.תפיליןולהניחשמעאתלקרוא

ַכבלֹא ַדם,ֶטֶרףיֹאַכלַעדִישְּ ֶתהֲחָלִליםוְּ .ִישְּ

כלומחבלאוכלשהואעדמטתועלבלילה

אתהואמסלק]כיצד,לטרפוהבאמזיק

?[המזיקים

ומפקיד,מטתועלשמע[קריאת]אתקורא

וגייסמחנהבא[וכאשר],המקוםבידרוחו

מלחמותםונלחםשומרםה"הקב,להזיקם

.חלליםומפילם

צריךיהודיאיךבלעםמדברילנומסבירי"רש

מתוךלישוןשהולךאדם.ובקומובשכבולהיראות

שמסלקת,המיטהשעלשמעקריאתעם,תורהדברי

כמוהואקם,עליוושומרת,המזיקיםכלאתמעליו

רצוןאתולקייםמצוותלחטוףבכדי,בבוקראריה

.ת"השי

יטלֹּא בִּ בָאֶוןהִּ ְׂשָרֵאללָעמָ ָרָאהְולֹּא,ְבַיֲעקֹּ !ְביִּ
('כאפסוקכגפרק)
.

לומרנתכווןגם.בישראלעמלראהולא

עסקםוכלמצותשעושיםהגםשהצדיקים

דרךעל,עמללהםשישמרגישיםאינםבתורה

ֵעיָניהּואָעָמל":אומרו אלא.(עגתהלים)"בְּ

המשתעשעוכאדםהמרויחכאדםאדרבא

.בתורהחשקםלרובבשעשועים

"גבורהליבינהאני":אומרודרךעלנתכווןגם

בתורהעוסקיםכשהצדיקיםכי,(חמשלי)

התורהבעסקעמללהםאיןבהומתמידין

.גבורהלונותנתהיאשאדרבא

שאדםככלאך.כעמלנראיתהתורהמרחוק

.צרופההנאהשזומגלההואומתקרבמעמיק



ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (' ייזדברים ) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

ךָׁ   בֶׁ ל ְלבָׁ בֹתָׁ אֶׁ ַדְעת ָׁ ַהי ֹום ַוֲהש ֵׁ (' דברים ד לט) ְויָׁ

ֹון  ב  ש ְ ֹאו  חֶׁ ִלים ב  ֹש ְ ן יֹאְמרו  ַהמ  ('כזכאבמדבר )ַעל כ ֵׁ ר   ָֽ ֹוְכחֹות מו סָׁ ים ת  ְך ַחי ִ רֶׁ (' משלי ו כג) דֶׁ

י ֹּאכִּ בַנַחשל ֹּאְבַיֲעקֹּ ְׂשָרֵאלֶקֶסםְול ('כגפסוקכגפרק)...ְביִּ

רחוקהבארץכישמעאשראחדצבאלשרמשלמביאמדובנאהמגיד

יזיקולאגופואתבההמושחכלאשרמיוחדתמשחהחכםאדםהמציא

.חרבולאחץלאמלחמהכלישוםלו

אותהאלנסעכךמשום,המופלאההמשחהאתלהשיגהשרהחליט

פגשלביתוחזרהבדרכו.רבבממוןהפלאיםמשחתאתוקנהרחוקהארץ

גופואתומשחשהקדיםהשראולם,חיציםלעברוירדוהללו,שודדים

...כללנפצעלאהפלאיםבמשחת

ופנונבהלומחציהםנפגעשאינואדםמולםעומדכיהשודדיםראוכאשר

אתכםואכבדבואותפחדוואלעמדו":להםואמרהשרלהםקרא.לברוח

והרי",השודדיםהתפלאו?"כךעמנונוהגאתהמדוע"..."ובמגדנותביין

?"!טובותעמנוגומלאתהובתמורהלהרגךעמדנו

קניתינפלאהשמשחהמשום,השראמר"עימיעשיתםגדולהטובה"

החששבליביניקרהדרךכלאולם,מפגיעהבעליהעללהגןהמסוגלת

אותהלנסותיראתיאמנם?כללמועילהאינההמשחהאולי?רימונישמא

בטוח,נפגעתיולאבישיריתםועכשיו.ואפגעמועילהאינהבאמתשמא

!!פחדללאאויביכנגדלהתייצבואוכלהמשחהשלביעילותהאני

,המגידסיים-הנמשלגםהואכן

י"ישראלידעוהשניםכלבמשך ַיֲעֹקבַנַחׁשלֹאכִּ לֹאבְּ ָרֵאלֶקֶסםוְּ שְּ יִּ "בְּ

הארמילבןבביתהיהיעקבשהריישראלבבנישולטיםאינםהקסמים

ישראלידעואולם.לויכולהיהלאאולםבקסמיוליעקבמתנכללבןוהיה

והנה!?בסכנהעצמולהכניסירצהמיכימלנסותהפחדואךזוסגולה

,הצליחולאבקסמיולישראלולהזיקלקללבלעםאתבלקשלחכאשר

לבטחבנייודעיםעכשיוישראלבניעםעשיתגדולהטובה":לבלק'האמר

!"יזיקוםשלאולחשיםקסמיםבפניהםמובטחיםכי

ְׂשָרֵאלַוֵיֶשב יםיִּ טִּ ְזנֹותָהָעםַוָיֶחלַבשִּ ('אפסוקכהפרק)מֹוָאבְבנֹותֶאללִּ

לאחרעבירהלידיהגיעישראלשעםמספרת(.קו)בסנהדריןהגמרא

מרכולתםאתלמכורשהציעוזקנותנשיםעמדו,בלעםשבעצת

צעירהמאישה,זולהיותרהצעהשישמצאו,להםמשנענו.לישראל

להיכנסהוזמנו,להצעהשהסכימוברגע.מהאוהללפתעשיצאה

בכדיייןבקבוקנפתח.טובהיותרסחורהיששםכיהאוהללתוך

ולא,עריותבגילויחטאובייןליבםכטובואז,העסקהאתלהשלים

.זרההעבודהמןשטעמולפני

ולמחר,כךעשהלואומרהיום:הרעיצרשלאומנתוהיאכך"

".ועושהוהולך,זרהעבודהעבודלושאומרעד,כךעשהלואומר

שכל,הרעהיצרשלדרכועלמכךללמודאנוצריכים.(קהשבת)

שאףכמובןאך.קשההכיבדברהאדםאתלהחטיאהיאתכליתו

עללשמורהוארוצה,קשההכידברעללעבוררוצהלאיהודי

נלךבוא,קטניםבדבריםהואמתחיל?הרעיצרעושהמה.נשמתו

כמהרקנשבבואמכןולאחר,פלוניבמקוםנעמודבוא,פלונילמקום

שאנוחושביםעדייןאנחנו?בלשבתנוראכךכלמההרי..דקות

,משקהשותים,מאודקצרהלנפילההדרךמשםאך..במצבשולטים

?פהעושהאנימה?לפההגעתיאיך,וואי...ואז,בשיחהמתחילים

!..ֲחָרָטהשלהרגשה

הסיבהאך,שעשינוהאחרוןלמעשה,הנפילהאתלייחסאנונוטים

לנצחבכדי.השרשרתאתשהתחילהראשוןמהדברנמנענושלאהיא

כפי!פעמייםבורבאותולפוללא!גדרותלהקיםחובה,הרעיצראת

ֵרי":המלךדודשכותב יׁשַאׁשְּ יםַבֲעַצת!ָהַלְךלֹאֲאֶׁשרָהאִּ ָׁשעִּ ֶדֶרְך.רְּ ּובְּ

ים מֹוַׁשב!ָעָמדלֹאַחָטאִּ יםּובְּ ('אאתהילים)!"ָיָשבלֹאֵלצִּ

לעדנההיאאףזכתה,בעורבןבלעםשלדמותו

.הארכיאולוגייםבממצאים

מלך,ציפורבןבלקשלבקשתופי-עלבאבלעם

בעלברכםולבסוף,ישראלאתלקלל,מואב

.'הרצוןעקב,כורחו

לויןאברהםברוךשלמאמרותמציתלהלן

מדירבלעםכתובות",יורק-ניומאוניברסיטת

1967בשנת":"קדמוניות"העתבכתב,"עלא

שלבראשותו,הולנדיתמשלחתחשפה

טיחעלכתובת((Frankenפראנקןהארכיאולוג

8-כנמצאהתל.הירדןשבעמק,עלאדירבתל

בחפירות.יבוקלנחלומצפוןלירדןממזרחמ"ק

סימניועליהםטיחגושיהמבניםאחדלידהתגלו

מןנפלושהגושים,מסתבר.בדיוהכתוביםכתב

כיהתבררהטיחגושיאיחוילאחר.הקירות

הפלאלמרבה.עיקרייםטקסטיםבשנימדובר

בארמית'בר')'ברבערבלעם'השםכיהתברר

(בעורבןבלעםכלומר,בעיברית'בן'פירושו

הופעת.הראשוןבטקסטפעמיםמספרחוזר

ענייןעוררההירדןבעברבעורבןבלעםשלשמו

.המקראחוקריבקרברב

החוקריםבידי1976בשנתפורסמוהכתובות"

ליידןמאוניברסיטתקוי-דוואןוהופטייזר

כיהופטייזרקובעהראשוניבפרסום.שבהולנד

בדיקותלאחראולם,ארמיתהיאהכתובותלשון

שפתכיהחוקריםרובהסכימוונשנותחוזרות

ולעבריתלמואביתיותרקרובההכתובות

מיתולוגיתאמונהמשתקפתבכתובות.מקראית

בשםזרהעבודהבהםומוזכרתאליםבריבוי

.'עשתרשגר'

וספר'ברבערבלעם'מוצגהראשונהבכתובת"

ותמציתן,ופורענותזעםנבואותשהן,נבואותיו

הכתובת.ויושביההארץעלהמתקרבאסוןהוא

.השמייםמאותותמאגיאותמתארת

האלמזוההמסופוטמית-הסוריתבמיתולוגיה

.ונוסהכוכבעם'עשתר'

האסוןאתלפרששניסהכמימוזכרבלעם

אוטבעאסוןזהאםלדעתקשהאולם,הקרב

בחיבורהאחרונותשהשורותמכיוון,מלחמות

.שרדולא

גרועהיההשניהטקסטשלהשתמרותומצב"

אדםעלמשורותיולהביןניתןזאתעם,מהראשון

ישמעושלאעליושנגזר,(בעצמובלעםכנראה)

לדעת.עכשיועדשעשהכפי,קללותיועוד

ספרותיתרמהעלמעידותהכתובותהחוקרים

".מאודגבוהה

ְלָעם ֶאל ָבָלק ֹּאֶמר בִּ י ֵאֶליָך ַעָתה: ַוי ֵנה ָבאתִּ ים ? ֲהָיכֹול אּוַכל ַדֵבר ְמאּוָמה, הִּ תֹו ֲאַדֵבריםֱאלֹּהִּ ַהָדָבר ֲאֶשר ָיׂשִּ י אֹּ ('פסוק לחכבפרק )! ְבפִּ

הארכיאולוגיה מספרת על האירועים–מדבר סיני 

(של הרב עדי כהן"  אנחנו  לא  לבד:  "מתוך)

–איסור אכילה לפני ההבדלה -

,השבתשיצאהשמשעה,מבואר(.קה)פסחיםבמסכתבגמרא

עד,כלומר.הכוסעלשיבדילעד,דברשוםלאכולאסור

החמירוכךוכל.השבתאתלהוציאהכוסעלהבדלהשיעשה

קודם(משהו)כלוםהטועםשכל,שאמרועד,בדבררבותינו

וכן.קשהמיתהשהיא.באסכרהמיתתו,הכוסעלשיבדיל

לאכולאסור,השבתשיוצאתשמשעה,הפוסקיםכלפסקו

.שיבדילעדדברשום

אסור"בגמרארבותינולשוןשהרי.כךכלברורהדברשאיןאלא

משעהאלא,חללאכולהאיסורשאין,משמע,"שיבדילעדלטעום

,בשבתהבדלהלעשותאיןוהרי.שבתבמוצאילהבדילששייך

שקיעתלאחרשעהכרבע,כלומר,ממשהשבתבצאתאלא

.החמהשקיעתעםמידולא,"(הכוכביםצאת"זמןמגיעשאז),החמה

מזמן,בזההכוונה,"כלוםלטעוםאסור"ששאמרומהגם,כןואם

.החמהשקיעתמזמןולא,הכוכביםצאת

אין,ערוךהשלחןמרןדעתשלפי,(רצטסימן)זהבטוריהכתבוכן

מידלאאבל,הכוכביםבצאתאלא,ההבדלהלפנילאכולאיסור

שאסורופוסקים,בדברחולקיםישאולם.החמהשקיעתעם

.החמהשקיעתעםמידלאכול

החמהשקיעתלפנישלישיתבסעודהלהתחילנכון,להלכהולכן

עדכלוםלטעוםאיןהחמהשקיעתואחרי.שבתמוצאישל

בסעודהלהתחילהספיקלאשהיאכלמסיבהאםאולם.שיבדיל

כרבעעדזובסעודהלהתחילרשאי,החמהששקעהעדשלישית

רשאי,בהיתרשהתחילמאחרואז,החמהשקיעתאחרשעה

.שירצהכמהבסעודתולהמשיך

,השבתצאתלפני"שלישיתסעודה"ואוכליושבהיהשאם,בגמראמבואראולם

,ולהבדילסעודתואתלהפסיקחייבאינו,השבתשיצאהעדבסעודתווהמשיך

.בהלהמשיךרשאי,בהיתרבסעודתושהתחילכל,אלא.השבתכבודזהשאין

.הכוסעלומבדיל,ערביתמתפלל,לאכולשיסייםולאחר

החמהשקיעתאחרשלישיתבסעודהלהתחיללאדםלואסורכינראהומעתה

[כךעקב]ש,נמצא.שיבדילעדדברשוםלטעוםלואסורשהרי,שבתמוצאישל

.החמהשקיעתזמןעדשהתאחרמכיון,שבתשלהשלישיתהסעודהאתהפסיד


