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  ד ף  ש ב ו ע י   
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   922 מספר                              ש הלנה ופאול שולמן                                     "ע        

  
  

  ברכותיו של בלעם ועם ישראל
  

,  בלק מבלעם לקלל את עם ישראלמפגש זה מבקש ב. מסופר על המפגש בין בלק לבלעםנובפרשת
 בלעם מול בני ישראל מפיהברכות היפות הנאמרות .  את העםמברך בסופו של דבר בלעם אך

 נהפכו במשך הדורות לברכות והן, אחרית הימיםעם ישראל מראשיתו ועד לאת ללא ספק מייצגות 
  ).ה:כד" (ּטֹבּו אָֹהֶליָך ַיֲעקֹב ִמְׁשְּכנֶֹתיָך ִיְׂשָרֵאל-ַמה" כגון ,מפורסמות ביותר

 משתמשיםהיום ברכה לישראל השאלה הטבעית המתעוררת כאן היא מדוע כשמזכירים 
כי לא היה ניתן למצוא ברכות  ו? מפורסמות כהנעשומדוע הן ו , בלעם הרשעיו שלברכותבקא ודו

  ?בכל מקום ולאורך כל תולדות ישראל חקוקות  שברכותיו,זה" בלעם "ומיה? מפי צדיקים
 כאשר בלק משתכנע שבלעם אינו מסוגל לקלל את ,על סוף הפרשהשאלה נוספת יש לשאול 

להכשיל את שבסופו של דבר יעץ בלעם לבלק ) א"סנהדרין קו ע(הגמרא מספרת . עם ישראל
 למה הציע ".להיהם של אלו שונא זימה הוא-א"כי  , ובעל פעור כאמצעי מלחמה נגדב ישראל

 ? רה אחרת ולא המליץ על עבֵ ,רה זו של זנותבעבֵ דווקא  בני ישראל בלעם להכשיל את
שלוש מופיע " שלש רגלים"הביטוי  –  להעיר על קושי מילולי באותה פרשהאבקשלבסוף 

 "ָעִׂשיִתי ְלָך ִּכי ִהִּכיַתִני ֶזה ָׁשלֹׁש ְרָגִלים-ֶמה" :"שלש פעמים" הביטויבמקום ותמיד , פעמים
 'פס("  ְלָפַני ֶזה ָׁשלֹׁש ְרָגִליםַוֵּתט ";) לב'פס(" ֲאתְֹנָך ֶזה ָׁשלֹוׁש ְרָגִלים-ָמה ִהִּכיָת ֶאת-ַעל ";)כח:כב(
רומז על מצוות " יםשלוש רגל"הביטוי שעל אתר  בקושי ואומר שחי " ורש,זהו ביטוי משונה). לג
פירוש יפה אלא ש. "רמז לו אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש רגלים בשנה: "ה לרגליעליה

 לעקור את כל ביקש בלעם לואה?  דבר זה קשור לבלעםכיצד: זה הנלקח מהמדרש אינו מובן
  !?יה לרגל לירושליםיעלהות ומצאת המהות של האומה הישראלית ולא רק 

  

בו שפסוק הראשון ב  מצוישלוש שאלות אלו ולהבנת פרשה זועל שובות  שהמפתח לתדומני
לֹו - ַעּמֹו ִלְקרֹא- ַהָּנָהר ֶאֶרץ ְּבֵני- ְּבעֹר ְּפתֹוָרה ֲאֶׁשר ַעל- ִּבְלָעם ֶּבן- ַמְלָאִכים ֶאלַוִּיְׁשַלח: "מופיע בלעם

  ).ה:כב" (ְצַרִיםֵלאמֹר ִהֵּנה ַעם ָיָצא ִמִּמ 
והנה .  לתת לנו פרטים על האישת טורחיאה,  חדשהדמות בדרך כלל כאשר התורה מזכירה

על  השם המיוחד של בלעם . נת מעניידרךל דרשו פסוק זה ב" חז."קמצנות" נוהגת התורה בכאן
 , בעלמא אין באמירה זו משחק מילים).א"סנהדרין קה ע ("בלא עם" הגמרא שבלעם הוא אומרת

, בלעם מנותק מכל עם שהוא. ומהותו של בלעםאלא יש כאן קביעה עמוקה ועקרונית על אישיותו 
ד עם ויחיב, כל מטרתו היא שכל העמים.  ובת זוגו היא האתון,הוא נטול עם ונטול שורשים

  . ייעלמו מהעולם כעם וכאומה, ישראל
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 , כלשהותוך עם כי הוא אינו ב,תיותִמ הן ברכות אובייקטיביות ואבלעם  רק הברכות של ,לכן
 ,מרחקשומרים על כשבחוץ ומעומדים כאשר , מנקודת מבט כזו ."ים העמשפחתמ"מחוץ לאלא 

 , לכן בלעם המנוכר לחלוטין יכול לברך.נכונה ומדויקתכלשהו ראייה  םעַ קל לראות התנהגות של 
פירוש זה עונה על שאלתנו הראשונה ומסביר היטב . מעותיות מאודשמוהברכות שלו אמינות ו

  .פורסמות מהנהפכו לכֹשל בלעם למה ברכותיו 
 פעמים 16מופיעה ) לעמי, לעם, העם,  עם– בצורותיה השונות" (עם"המילה שנשים לב 

 ה המילהמופיעלעיל  בפסוק שהזכרנו גם.  מבחינה סטטיסטית שכיחות גבוהה במיוחד– בפרשה
  .פעמיים" עם"

.  ואף מאפיינת אותוו ולגיבושו לאיחודהגורמתיש מצווה אחת ישראל לעם שעתה יש לזכור 
שלוש מושג  זהאיחוד . התאחדות של כולם בירושלים במשך החג ה-" יה לרגליעל" מצוות והיז

לעבוד את (אחדות במטרה : יש כאן אחדות אמיתית.  לירושליםעוליםכולם בשעה שפעמים בשנה 
  חליםהחגים(ואחדות בזמן ) בית מקדש אחד ולא במות מפוזרות, בירה אחת(אחדות במקום , )'ה
לכן זאת המצווה שבלעם ניסה  1.) הסנהדריןשלקביעותיו י " עפואלוח העברי בועים תאריכים קבב

   2. האתוןשבפי" שלש רגלים "ת בביטוי מרומזוהיא, לעקור
 הרגלים ת ששלוש"גור אריה" הכותב בספרו ,ל"דברים אלה מסבירים גם את גישתו של המהר

  ). מקום וזמן, קדושה(ת הממדים  נצחיות באחדות של שלוש,אכן". נצחיות ישראל" את יםמסמל
 שמטרתו להעלים את עם – בלי עם –אותו בלעם .  ששאלנות הנוסחבזה גם ענינו על שאל

  . לעילי"כדברי רש, יה כרגליעלהת ומנסה לעקור דווקא את מצו, ישראל
לבוש "הרב מרדכי יפה בספרו בעקיפין  משיב על בחירתו של בלעם במעשי זימהלשאלתנו 

  : וכותבל"מוסיף על דברי המהר וא ה".האורה
  

 השהליכה זו היתה רע) כב:כב( "הֹוֵלְך הּוא- לִֹהים ִּכי- ַאף אֱ -ַוִּיַחר"מדה כנגד מדה דכאן 
  .' וחביבה בעיני ההה טובתי והליכת ישראל בעלייתם לרגלים הי"בעיני הש

  

גם יפוסית שרה ט יש עבֵ :פךכך להֵ , וובנייתהעם ה לרגל מסמלת את אחדות יעליה שמצוות שםכ
". בעל פעור"המעשה ב כלומר,  זנות וגילוי עריות:מאפיינת את ההרס הזהגם עם וה להרס מביאה

 ולכן זאת הייתה ,)אלמשל רומ(נכחדו בגלל זנות  עמים חשובים רביםידוע שבתולדות האנושות 
א  שהוזו בלבדלא . עלמות של עםי לשיטות ה"מומחה"היה הרי בלעם . העצה שנתן בלעם לבלק
ולכן ידע מה לעשות ואיך לפעול כדי , אלא שהוא גם היה מבלבל עמים, לא היה שייך לשום עם

  .להרוס עם
  

והאנטיתזה המוחלטת , "עם"מושג הבנת המפתח התשובה לשלוש השאלות הוא , לסיכום
  ". בלעם הנביא"דמותו של בשלו 

י הכניסה לארץ גיבושו של העם לפנתהליך מקומה של פרשה זו בספר במדבר נמצא בלב 
מתחשל , אבל העם חזק, ניסיונותועצירות , מכשולים רבים, יש נפילות לעם ישראל. ישראל
צמתו של עם ישראל ועל הכוחות הטמונים בלעם הוא האיש החיצוני המבשר לנו על עָ . ומתגבש

  העםעתה מוכן. ישראל  ובסופו של דבר בא פינחס ומציל את,שךנמ התהליך ההיסטורי ,אכן. בו
  . קבעהתנחלות של  בהמסוגל לכבוש את הארץ כעם חזק ולהתנחל , להיכנס לארץ ישראל

  
  

  עלי מרצבך' פרופ
  המחלקה למתמטיקה

  
  
  

 
אל ובדן ומניעה משבטי ישראל לעלות -היה הקמת הבמות בבית, אחד הביטויים של פילוג הממלכה בישראל   1

  .לירושלים
עלייה ה ונגררת על ידי מצוות – אחת לשבע שנים – היא נדירה אולם,  לאיחוד העםגרמה" הקהל"גם מצוות    2

  .לרגל
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