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!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1947ו                             "תמוז התשע' י

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

ָלִביאָעםֶהן ַכֲאִרי,ָיקּוםכְּ כְַלֹא.ַנָשאִיתְְּוְּ בִישְּ
ַדם,ֶטֶרףיֹאַכלַעד ֶתְֲחָלִליםוְּ ('כדכגפרק).הִישְּ

ָלִביאָעםֶהן ַכֲאִרי,ָיקּוםכְּ ַנָשאוְּ כשהן.ִיתְּ

מתגבריםהן,שחריתמשינתםעומדין

ללבוש,המצותאתלחטוף,וכאריכלביא

.תפיליןולהניחשמעאתלקרואטלית

ַ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

,המיטהשעלשמעקריאתעם,תורהדברי

,עליוושומרת,המזיקיםכלאתמעליושמסלקת

מצוותלחטוףבכדי,בבוקראריהכמוהואקם

.ת"השירצוןאתולקיים
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19:2920:1921:14א"ת

19:3220:2221:17חיפה

זמני השבת

להזמיןבאיםמואבמלךבלקכששלוחי

אומר,ישראלאתלקללכדיבלעםאת

ביתומלאבלקלייתן״אם:בלעםלהם

אלוקיה׳פיאתלעבראוכללאוזהבכסף

חז״ללמדומכאןגדולה״אוקטנהלעשות

.בלעםשלחמדנותועל

לגנאיאותוראומדוע:השאלהונשאלת

לעבוראוכללא":בפרושאומרהואהלא

!"?אלוקיה׳פיאת

הבאהסיפורעפ״יתובןחז״למסקנת

:גאוןניסיםרבילהמעשיותבספרהמובא

אנשיםשלושההגיעושלמההמלךאל

:שבהםהגדולסיפר.למשפטעשירים

למסחריחדויצאנוסוחריםשלושה״אנחנו

.באמתחתנוגדולכסףכשסכום

מקוםחיפשנוהאחרונההשבתבערב

בורביחדוחפרנו,כספנואתלהטמיןבטוח

בדקנו,התארחנושבוהמלוןביתבחצר

כלאתבבורוהחבאנורואהאינואחדשאף

.הכולונעלםחזרנוהשבתלאחר.ממוננו

מאתנואחדכל,בזהזהחושדיםכולנו

אובדיואנחנו,הכסףאתגנבשהשניבטוח

״אני!לעבדיךעזורהמלךאדוניאנא.עצות

וביקשם,המלךאמר,זה״עללחשובצריך

.למחרתלחזור

:לסוחריםהמלךאמר,למחרתכשנכנסו

!אליכםאתפנהוכשאסייםדיוןלפנייש״

.המלךמהםביקשעצה״ליעוצו...רגע

כשיגדלוכילזהזהנשבעוונערהנער"

לאחריינשאולאולעולם,לזוזהיינשאו

.דרכיהםנפרדוולימים..השנירשותבלי

.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

שלמההמלךפנה,אתםליאמרו

ראוימבניהםמי,הסוחריםלשלושת

?מעשיועללהערכה

להעריךישלדעתי:הראשוןהסוחראמר

לאותומכספולתתשהסכים,הארוסאת

ארוסתואתלשחררכדיאלמונינער

.משבועתו

אתדווקאמעריךאני:השניהסוחראמר

הכסףעלומחלשבועתועלשוויתרהנער

בולזכותיכולשהיהלמרות,לושהציעו

.ביושר

עלהשודדאתמעריךואני:השלישיאמר

.כספםאתשדדולאלברוךשגילה

:השלישיעלוהצביעהמלךשלמהקפץ

האמתעלבבקשההודה!הגנבהואאתה

למיהערכהשלצדבךהיהאם!תבושואל

שגםכנראה,שלושאינוכסףעלשוויתר

.שודדלאותודמיוןישבך

עמדלאאכןכיוהודהפניועלהאישנפל

...חבריושלממונםאתולקחבפיתוי

שלחמדנותועללמדומהיכן,לשאלתנו

?בלעם

!שלוהפהמפליטת:היאהתשובה

נפש"בעל,חמדןהיהשהואל"חזאמרו

כסףעלאיתודיברמישהרי."רחבה

!?בלקשלביתועושראתהזכירמי!?וזהב

רוצהכשאדם,משהומעריךכשאדםאבל

.בקולוזהאתלשמועאפשר,משהומאוד

לפיהגנבאתמצאהמלךששלמהכפי

את׳ל'חזמצאוכך,העריץשהואהדמות

,שהעריךהדבריםלפיבלעםשלחמדנותו

מילגלותעצמובתוךאנחנוגםנוכלכך

לפישלנוהאמתיותהשאיפותומהאנחנו

.מעריכיםשאנחנווהאנשיםהדברים

...להשתנותאפשרשתמידגםנזכור

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

ַיֲעֹקבָאֶוןִהִביטלֹא לֹא,בְּ ָרא ְָמלעְָָרָאהוְּ ִישְּ !לבְּ
('כאפסוקכגפרק)
.

לומרנתכווןגם.בישראלעמלראהולא

עסקםוכלמצותשעושיםהגםשהצדיקים

על,עמללהםשישמרגישיםאינםבתורה

ֵעיָניהּואָעָמל":אומרודרך .(עגתהלים)"בְּ

וכאדםהמרויחכאדםאדרבאאלא

חשקםלרובבשעשועיםהמשתעשע

.בתורה

ליבינהאני":אומרודרךעלנתכווןגם

עוסקיםכשהצדיקיםכי,(חמשלי)"גבורה

בעסקעמללהםאיןבהומתמידיןבתורה

.גבורהלונותנתהיאשאדרבאהתורה

מעמיקשאדםככלאך.כעמלנראיתהתורהמרחוק

.צרופההנאהשזומגלההואומתקרב

,  ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,  ל"זבנה בתחזימה,  חנהבתל"זקרן כהן ,  יסמיןבתל"זתהל תקווה
,   מלכהבןל"זנתנאל יהודה,  ל"זזוהרהבןמסעוד פחימה 
,  ל"זעישהבןדוד חזן ,ל"זדוב ל בן "זמרדכי 

,ל"זסעדה בןיצחק אלפסי ,  ל"זרות בןאלכסנדר ליאור 
,  יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם

,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

יְָבָלקְִאםְ ד  ָעםְַויֹאֶמרְֶאלְַעבְּ לֹאְבְ ִיֶתןַוַיַעןְִבלְּ ָזָהבְלֹאְאּוַכלְַלֲעֹברְְִליְָבָלקְמְּ יתֹוְֶכֶסףְוְּ
ַטָנהְאֹוְֱאלָֹקי'ְהֶאתְִפיְ דֹוָלהַלֲעשֹותְקְּ ('יחפסוק כבפרק ).ְ.גְּ



ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (       'דברים יז י) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

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

ַיֲעֹקבַנַחשלֹאִכי לֹאבְּ לֶקֶסםוְּ ָרא  ִישְּ ('כגפסוקכגפרק)...בְּ

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

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

ֶשב לַוי  ָרא  נֹותָהָעםַוָיֶחלַבִשִטיםִישְּ נֹותֶאלִלזְּ ('אפסוקכהפרק)מֹוָאבבְּ

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

היאאףזכתה,בעורבןבלעםשלדמותו

.הארכיאולוגייםבממצאיםלעדנה

,ציפורבןבלקשלבקשתופי-עלבאבלעם

ברכםולבסוף,ישראלאתלקלל,מואבמלך

.'הרצוןעקב,כורחובעל

לויןאברהםברוךשלמאמרותמציתלהלן

מדירבלעםכתובות",יורק-ניומאוניברסיטת

1967בשנת":"קדמוניות"העתבכתב,"עלא

שלבראשותו,הולנדיתמשלחתחשפה

עלכתובת((Frankenפראנקןהארכיאולוג

נמצאהתל.הירדןשבעמק,עלאדירבתלטיח

.יבוקלנחלומצפוןלירדןממזרחמ"ק8-כ

טיחגושיהמבניםאחדלידהתגלובחפירות

,מסתבר.בדיוהכתוביםכתבסימניועליהם

גושיאיחוילאחר.הקירותמןנפלושהגושים

טקסטיםבשנימדוברכיהתבררהטיח

השםכיהתבררהפלאלמרבה.עיקריים

'בן'פירושובארמית'בר')'ברבערבלעם'

מספרחוזר(בעורבןבלעםכלומר,בעיברית

שלשמוהופעת.הראשוןבטקסטפעמים

רבענייןעוררההירדןבעברבעורבןבלעם

.המקראחוקריבקרב

החוקריםבידי1976בשנתפורסמוהכתובות"

ליידןמאוניברסיטתקוי-דוואןוהופטייזר

הופטייזרקובעהראשוניבפרסום.שבהולנד

לאחראולם,ארמיתהיאהכתובותלשוןכי

החוקריםרובהסכימוונשנותחוזרותבדיקות

למואביתיותרקרובההכתובותשפתכי

משתקפתבכתובות.מקראיתולעברית

בהםומוזכרתאליםבריבוימיתולוגיתאמונה

.'עשתרשגר'בשםזרהעבודה

'ברבערבלעם'מוצגהראשונהבכתובת"

,ופורענותזעםנבואותשהן,נבואותיווספר

הארץעלהמתקרבאסוןהואותמציתן

מאותותמאגיאותמתארתהכתובת.ויושביה

מסופוטמית-הסוריתבמיתולוגיה.השמיים

.ונוסהכוכבעם'עשתר'האלמזוהה

האסוןאתלפרששניסהכמימוזכרבלעם

אוטבעאסוןזהאםלדעתקשהאולם,הקרב

בחיבורהאחרונותשהשורותמכיוון,מלחמות

.שרדולא

היההשניהטקסטשלהשתמרותומצב"

משורותיולהביןניתןזאתעם,מהראשוןגרוע

עליושנגזר,(בעצמובלעםכנראה)אדםעל

עדשעשהכפי,קללותיועודישמעושלא

עלמעידותהכתובותהחוקריםלדעת.עכשיו

".מאודגבוההספרותיתרמה

ָעםְֶאלְָבָלקַויֹאֶמרְ ֶליָךְַעָתהְ:ִבלְּ הְָבאִתיְא  אּוָמה,ְִהנ  רְמְּ רֱאלִֹהיםםְַהָדָברְֲאֶשרְָיִשי?ְֲהָיכֹולְאּוַכלְַדב  ִפיְֹאתֹוְֲאַדב  ('לחפסוק כבפרק )!ְבְּ

ברכת שהחיינו על בגד חדש

הקנייהבשעתהאם,חדשבגדקנייתעלשהחיינולברךישמתי

ובגדבגדכלעלשהחיינולברךישוהאם?הלבישהבשעתאו

?שקונה

קנייתעללברךלאדםשישלמדנו(.נד)ברכותבמסכתבמשנה

."הזהלזמןוהגיענווקיימנושהחיינו"ברכתחדשים(בגדים)כלים

,א"הרשבכתבהנה.שהחיינוברכתאתלברךישמתיולענין

ולא,הקנייהבשעת,כלומר,הקנייןבשעתהבגדעללברךשיש

אלאהברכהאתתיקנושלא,ש"הראכתבוכן.הלבישהבשעת

הבגדאתאדםשקונהבשעהלאדםשישהלבשמחתעל

,בגדכלעלשהחיינולברךישהאם,השנייהלשאלהנגשועתה

ברכתהנה.שהחיינועליהםמברכיםשאיןבגדיםשישאו

שאצלבבגדאלאשייכתאינההלבשמחתעלשנתקנהשהחיינו

,חשובהבגדשיהיהוצריך.הלבלשמחתמביארגיליםאדםבני

שעל,במשנהששנינווכמו.שהחיינועליולברךשייךשיהיה

עלמקוםומכל).שהחיינומברךחדשים(בגדים)כליםאו"חדשבית"

שיהיהצריךשהבגדומשמע.(לברךשלאיותרעדיףחדשביתקניית

בעלירבותינולמדוומכאן.חשובדברהואשביתכשם,חשוב

אונעלייםכגון,חשוביםשאינןדבריםעללברךשאיןהתוספות

עליהםלברךכךכלגדולהחשיבותלהםשאין(גרביים)אנפלאות

הארכיאולוגיה מספרת על האירועים–מדבר סיני 

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

הקנייהבשעתלברךשיש,(שכגסימן)ערוךהשלחןמרןפסקוכן.החדש

.הראשונהבפעםהבגדלבישתבשעתולא

הבגדעללברךשלאמנהגינושלמעשה,האחרוניםרבותינוכתבואולם

שאז,הראשונהבפעםשלובשובשעהאלא,קנייתובשעתשהחיינו

חייםיוסףרבינוהגאוןפסקוכן.שהחיינולברךלווראוי,לוהיאשמחה

.ל"זציוסףעובדיהרבינומרןדעתוכן,(אאותראהפרשת)חיאישבןבספר

בשעתשהחיינולברךואין,לשנותאין,במנהגתלויהזושברכהומכיון

.ישראלכלכמנהגדוקאהלבישהבשעתאלא,הקנייה

אלושאין,בזהוכיוצא(גופיה)חלוקעללברךשאיןבודאיוכן.שהחיינו

שאין,פשוטהמנהגוכן.שהחיינועליהםלברךנכוןשיהיהחשוביםדברים

שאינן,רגילות)נעלייםעללאאבל,חשוביםבגדיםעלאלאשהחיינומברכין

.באלהוכיוצאגרבייםאו,(עבורווחשובותיקרות

שהחיינולברךונהגו.שהחיינולברךצריךחדשבגדהקונה:ולסיכום

בגדעלשהחיינולברךואין.הראשונהבפעםהבגדאתשלובשבשעה

עלשהחיינולברךאיןוכן.גרבייםאוגופיהכמו,כךכלחשיבותלושאין

.כךכלחשיבותלהןשאיןנעלייםקניית


