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 "ÌÈÈÓ‰ ˙ÚË" …„‚ ‰ÚËÎ  ÌÚÏ· Í¯È·˘ ˙ÂÎ¯·‰
 

לפרשת בלק ובלעם יש חשיבות מיוחדת, "מפני שכתובה בתורה, ובנביאים ובכתובים" (ירושלמי, 
ברכות א, ה). ואמר ר' יהודה בר זבודא, שאילולי טורח הציבור, "בדין היה שיהיו קורין בפרשת 

בלק ובלעם בכל יום". למה?  
מפני שכתיב בהו יציאת מצרים ומלכות (נימוקו של ר' יוסי בר ר' אבין), ומפני שכתיב בהו 

שכיבה וקימה (נימוקו של רבי הונא). 
אותו רעיון מופיע גם בבבלי, גם כן בשם ר' יהודה בר זבודא ור' יוסי בר אבין (ברכות יב, ע"ב), 

אבל בחיבור הדוק לקריאת שמע, וזו לשון הגמרא:  
ביקשו לקבוע  פרשת בלק בקריאת שמע, ומפני מה לא קבעוה – משום טורח ציבור. מאי 
טעמא? אילימא משום דכתיב בה (אם תאמר מפני שכתוב בה): 'א-ל מוציאם ממצרים' 
(במד' כג כב) לימא (שיאמר - פרשיות אחרות יותר קצרות)… דכתיב בהן יציאת מצרים! 
אלא אמר ר' יוסי בר אבין: משום דכתיב בה האי קרא (הפסוק הזה): 'כרע שכב כארי 

וכלביא מי יקימנו' (שם כד ט).  
וקשה! איך מבינים את השאלה "מי יקימנו" בקשר לקריאת שמע של שחרית? ועוד למה לדלג בין 
הפרקים כג ו-וכד, כשקיים פסוק יותר מתאים באותו פרק כג, בהמשך לאותה נבואה של בלעם? 
וכבר העיר המהרש"א, שצריך להחליף את הפסוק שמביאה הגמרא עם הפסוק: "הן עם כלביא 
יקום וכארי יתנשא, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה" (כג כד), שכך דורש התנחומא 
(בלק יד): "הרי הן (ישראל) ישנים מן התורה (מתוך דברי תורה) ומן המצוות, עמדו משנתם, 

עומדים כאריות, חוטפים קריאת שמע וממליכים להקב"ה" . 
ובכל זאת נראה שיש להצדיק את הגרסא של הגמרא! בקשר לפרשת בלק, אין מדובר על זמן 
קריאת שמע בערב ובבוקר. רש"י כותב ש"כרע שכב" דומה ל"בשכבך ובקומך", מפני שהקב"ה 
"שומרנו בשכבנו ובקומנו לשכב שלוים כארי וכלביא". ואכן לא מדובר ·ÔÓÊ קריאת שמע אלא 
ב"שלווה" של קוראי שמע! שוכבים שלווים בשעות הלילה משום שבוטחים בשומר ישראל! 
האם מדובר בלילה ממש או בליל הגלות? התשובה על כך אינה חד-משמעית, אך אין ספק 
שתפיסתו של ר' יוסי בר אבין (אותו רב יוסי, שלפי הירושלמי רואה את חשיבותה של פרשת בלק 
"מפני שכתיב בהו יציאת מצרים ומלכות) היא משיחית, וכל העניין קשור לפולמוס עם הנוצרים 

הראשונים. 
החיבור שמציעה הגמרא בין יציאת מצרים לבין "מלכות", מצריך את נוכחותו של הארי מפרק כד,  

מפני שהמילה "מלכות" מופיעה רק בפרק כד, ככתוב:  
             יזל מים מדליו וזרעו במים רבים… ותנשא Â˙ÀÎÏÓ. א-ל מוציאו ממצרים… כרע שכב    

כארי וכלביא … מברכיך ברוך וׂארריך ארור" (ז-ט). 
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לפי הנוצרים, הנושא של כל הקטע הוא ישו. לדעתם, לא רק שֵישּו  הוא הלביא או הארי שיקום, 
אלא שבתרגום השבעים, וכן בתרגום נוצרי חשוב של ימינו,1 כתוב במקום "יזל מים מדליו": 
"אדם יצא מזרעו". אוריגינס (מהחשובים של אבות הכנסייה וממפרשי המקרא מתחילת המאה 
השלישית) כתב, שכל הקטע נאמר על ישו, שהא-ל הורידו והעלהו ממצרים (לפי מתי ב, 13-20), 
וסוף הקטע בדברי בלעם: "מברכיך ברוך וׂארריך ארור" מתייחס על פי אורגינוס למאמיניו של 

ישו: המאמינים בו מבורכים, והוא מקלל את אלה, כמו היהודים, שלא קיבלו את הדת החדשה.2 
הפולמוס עם הנוצרים הראשונים בולט במיוחד ובמפורש, בירושלמי. הטקסט שהבאנו בתחילת 

לימודנו (ואין להפריד בין שני המקורות) מתחיל במאמר על עשרת הדיברות, וזו לשון הגמרא: 
  בדין היה שיהיו קורין עשרת הדברות בכל יום. ומפני מה אין קורין אותן? – מפני טענת 

המינין שלא יאמרו: אלו לבדן ניתנו למשה בסיני. 
למרות  הסתייגויותיו של אפרים א. אורבך3 מקובל, שהכוונה בביטוי "המינין" לכתות נוצריות, או 
כלשון רש"י (במהדורות לא מצונזרות): "תלמידי ישו". גם דוד פלוסר העיר,4 שאם בעיני הכנסייה 
"כוחו המלא (של המקרא) פג על ידי בואו ומותו של ישו… עשרת הדיברות הם בשביל הנוצרים 
דברי אלוקים חיים". לפיכך ביטלו חז"ל את קריאתם שהייתה נהוגה בבית המקדש, כדי "שלא 

יאמרו: "אלו לבדן ניתנו למשה בסיני". 
ואכן, לשני הקטעים בירושלמי, יש מכנה משותף: "טענת המינין". היא זו שהניעה את החכמים 
 ÔÎאת עשרת הדיברות, ו - ‡Â¯˜Ï ‡Ï :להורות שתי הוראות מנוגדות ביחס לשני טקסטים שונים
Â¯˜Ï‡ - את פרשת בלעם, מפני שמצויים בה מילים או נושאים, שמהן עולות טענות נגד טענת 

הנוצרים, כפי שנראה להלן.  
יושם לב, שאותו מבנה "לא לקרוא… כן לקרוא" נמצא גם בגמרא שלנו בברכות, ובנושא 
ה"מינים". שם כתוב: "ומפני מה לא קבעוה? (פרשת בלק בקריאת שמע) … פרשת ציצית מפני 
מה (כן) קבעוה" (בקריאת שמע)? ואחד הנימוקים של הגמרא בקביעת פרשת ציצית היה נגד 

"דעת מינים", וראה שם. 
נוסיף עוד, שהפסוק שמביאים חז"ל מפרק כג (בבלי, ברכות שם): "א-ל Ì‡ÈˆÂÓ ממצרים" למרות 
הריחוק מפרק כד שבו כתוב: "א-ל מוציאו ממצרים", שולל את הפרשנות הנוצרית שמדובר באדם 

אחד! 
נראה עתה, למה היה כל כך חשוב לר' יוסי בן ר' אבין, בירושלמי, לקשר בין "מלכות" לבין 
"יציאת מצרים" דרך פרשת בלק. ארבעת האוונגליונים עקרו מפסח ומחג המצות כל קשר ליציאת 
מצרים, שהיא שורש היהדות. שלושת האוונגליונים הראשונים (שלפיהם הסעודה האחרונה של 
ישו היא ללא ספק ליל הסדר) קושרים באופן הדוק בין אותה סעודה, שעל-פי השקפת הכנסייה 
ייסדה את הנצרות, ובין  הסעודה הבאה של ישו, זו שתתקיים רק ב"מלכות האב" (מתי כו,29) או 
ב"מלכות הא-ל" (מרקוס יד, 25; לוקס כב, 16). מותו של ישו, עליו הוא מכריז בלילה הזה, 
ותחייתו, ביטלו, לפי השקפת הנוצרים (שהתרככה רק בתקופה האחרונה)  את היהדות, ובמיוחד 
את אמונתה וִתקוותה במשיח, מפני שביאת "מלכות הא-ל", או "מלכות האב" (או "מלכות שמים" 
במקומות אחרים) על פי תפיסת ישו שוללת מהיהדות את מלכות המשיח לפי תפיסות חז"ל. 

מסיבה זו רצו חז"ל לחבר בין "יציאת מצרים" לבין ה"מלכות". 
בעיני החכמים הייתה חשיבות מיוחדת לעובדה, שדברים אלו יצאו מפיו של בלעם וברצון ה'. גם 
אם המדרש אינו מזהה את ישו עם בלעם, "נראה שבתוך הדרשות על בלעם… ישנם גם יסודות 
פולמוסיים אנטי-נוצריים".5 ואכן בא ישו-בלעם ומברך את ישראל באותם משפטים שחז"ל ביקשו 

לחבר ביחד. 
הרב ז'אקו גרינוולד 

                                                        

    La Bible de Jerusalem   1 
    La Bible d ‘Alexandrie - Les Nombres (Le Seuil)  pp. 447, 448   2    

 Â¯Â„‰ È‡¯· ˙Â¯·È„‰ ˙¯˘Ú   3˙, בעריכתו  של בן-ציון סגל, הוצ' מגנס,  תשמ"ו, עמ' 127.  
  4   אותו ספר, עמ' 166-165.  

5   אפרים א. אורבך, מעולמם של חכמים, עמ' 281. 
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