
  
 
 
 

 בס"ד

 בס"ד 
1479מספר , בפ"תש, מטות תרשפ

 

 ל פ ו ת חיבלעם וא 
עמיצור ברק 

 : בכתו על פרשתנו "תנחומאבמדרש "
ואחד    לשני חכמים עמדו בעולם, אחד מישרא

העולם העולם בלעם    .מאומות    מאומות 
מהעולם    ואחיתופל  אבדו  ושניהם  מישראל, 

לם,  ובורים עמדו בעי; שני גומהעולם הבאהזה  
העולם  אחדו  מישראלאחד   שמשון    .מאומות 

מאומות העולם, ושניהם אבדו  וגלית    מישראל
קרח  בעולם,  עמדו  עשירים  שני  העולם;  מן 

העולם  מישראל ושניהם אבדו  והמן מאומות   ,
העולם;   השמים...מן  מן  מתנתן  היתה  ,  שלא 

בבני מוצא  אתה  שהיו    וכן  ראובן  ובני  גד 
מקנה להם  והיה  הרבה,  וח  עשירים  בבו  גדול, 

לארץ  את חוצה  להם  וישבו    . ישראל-המקנה, 
  ְגֵלם ּי  ו  לה מן השבטים, שנאמר "ילפיכך גלו תח

)דבִדיּגָ ְול    ֵבִניּוָלרא להם?   .ה:כו(  ה"א"  גרם  מי 
מקניהםשהפ בשביל  אחיהם  מן  עצמן  , רישו 

ְרא  ִמְקֶנהּו"  (:שכתוב) ִלְבֵני  ָהָיה  ב   ְוִלְבֵני  ֵבןּור 
 1  .לב:א( ')במ" ָגד

שחהשני   הגכמים,  העשירים  יני  ושני    מנו ינבורים 
בן ומאמר  ירמיהו  נבואת  אותו  -כנגד  ולפי  זומא, 

ה נאמר:  ט:כב(  )  מיהוירב  .בור ועשיריהסדר: חכם, ג כֹּ
ֵלל   ִיְתה  ה' ַאל  ר  ֵלל    ָחָכםָאמ  ִיְתה  ְוַאל  ּגִ ְבָחְכָמתוֹּ    ר בוֹּ ה 

ֵלל   ִיְתה  ַאל  ובְבָעְשרוֹּ   ָעִשירִבְגבּוָרתוֹּ  א(  ,  ד)  ותבא. 
הלומד מכל אדם...   חכם"בן זומא אומר איזהו  אמר:  נ

איזהו    גבור איזהו   יצרו...  את  השמח   עשיר הכובש 
אחיהם "   הנימוק  ".בחלקו מן   נאמר  "שהפרישו עצמן 

חז"ל מאמר  אומר  "  :ד(  ,ב)   אבותב  כנגד  אל הלל 
 תפרוש מן הצבור". 

פתחנו שבו  א  מרחיב  המדרש  של  ואת  בדנם 
ואחית שנעל  פל,ובלעם  הגומת  ושני  יי  בורים 

הדגשההעשירים תוך  "אבדו  החכמיםשהם,    ,   ,
  מהעולם הבא". וגםהזה  מהעולם 

  פל לבלעם מצוי ולגלות שהקשר של אחיתמעניין  
לסיפור  המדרשי  ההקשר  לפני  עוד  בפרשתנו  בסמוי 

 נחלת השבטים גד וראובן. 
בנדרים   עוסק  בפרשתנו  והקצר  הראשון  החלק 

השני    ,והפרתם מתא וההחלק  את  רוך  חמת  מלאר 
במדי היבטיישראל  על  האחרון  ן  והחלק  השונים,  יה 

להתנח גד  ובני  ראובן  בני  לבקשת  בעברמתייחס  -ל 
פתחנו   שבו  המדרש  המזרחי.  בחלק  הירדן  עוסק 

הם  המדרש  של  המסרים  שני  הפרשה.  של    האחרון 
 כמצוין לעיל:  

 
להנדסה,  ה* אמריטוס  פרופ'  הוא  ברק  עמיצור 

 אוניברסיטת אריאל.

מן   • מתנתן  היתה  שלא  העולם,  מן  אבדו  "ושניהם 
של  ,השמים" במתנות  השתמ  זוגותהשת  כי  שו 
לטובהרעל  בדיעבד  במקום  המדרש    ,ה  קובע  ולכן 

לפי הרב יששכר  )  "שלא היתה מתנתן מן השמים"
בספרו הי"ד  טייכטאל  פר'   :שלמה  שכיר"  "משנה 

 . (מטות ד"ה "ומקנה רב"

"שהפרישו    –המסר השני מתייחס לבני גד וראובן   •
 עצמן מן אחיהם בשביל מקניהם".

בין הסמוי  בחלק  מ  פלויתלאחם  עבל  הקשר  צוי 
ן. בלעם מופיע  ייהמלחמה במד  ;פרשתנו  המרכזי של
 בו פעמיים:  

ָהְרגּו...  וְ " • ִמְדָין  ְלֵכי  מ  ר  ֶאת  ְבעוֹּ ֶבן  ִבְלָעם  ָהְרגּו  ְוֵאת 
 . לא:ח( ')במ  "ֶבָחֶרב

ל ְפקּוֵדי ֶהָחִיל..." • ֶשה ע  ף מֹּ ִּיְקצֹּ ֶשה    ו  ּיֹּאֶמר ֲאֵליֶהם מֹּ ו 
כָ  ִחִּייֶתם  ָהי  . הֵקבָ נְ ל  ה  ֵהָנה  ִיְשָרֵאל  ֵהן  ִלְבֵני  ר  ּו  ִבְדב 

ב    ִבְלָעם  ל  ע  מ  ה' ִלְמָסר  ת  ֲעד  ב  ֵּגָפה  מ  ה  ְתִהי  ו    ה'... 
 . טז(-)שם:יד

יש מידע חדש המופיע רק בפרשתנו;  ב פסוקים אלה 
אחר"  במקום  ועשירים  במקומן  עניים  תורה  "דברי 

ראש פ-)ירושלמי  ה"השנה  ר אהמתו  אירוע ב  .ה("ג 
בלק  רשבפ בלעם  עצירעל    מסופר  יןאת  של  תו 

רק  ,יןיבמד כתוב  שם  מואב.  מארץ  ָּיָקם  "   :בדרכו  ו 
ֵּיֶלְך   מוֹּ ִבְלָעם ו  ָּיָשב ִלְמקֹּ ,  ארםלכנראה    .ד:כה(כ  'במ)  " ו 
ר  "  :כפי שאמר ּיֹּאמ  ו  ְמָשלוֹּ  ִּיָשא  ָבָלק ו  ְנֵחִני  י  ֲאָרם  "  ִמן 

ראל  ישי  נבשל  י  פיתו הגם לא צוין שם ש  .כג:ז(  שם)
כתוב  שם    .ת בלעםבעצנעשה  ן  יע"י בנות מואב ומדי

ָּיֶחל  "  :רק מוָֹּאב"  ת ִלְזנוֹּ ָהָעם  ו  ת  ְבנוֹּ כה:א(  ֶאל    , )שם 
  .זו עצת בלעם  הייתהבלי לציין ש

 יועצים מלכותיים 
בלעם   וגם  הוא  גם  לתמונה:  אחיתופל  נכנס    –כאן 

כ רבים    כתובשזכה,  שכינה  לגילויי  בלק,    –בפרשת 
"יועהי ז על-י צו  ידועים  מכבר.",  ניסיונם    ה  בזכות 

ליועצים   שניהם  נעשו  זה,  מלכותיים, ומעמדם 
כאן   הנדונים  רשעיםיעצו  הם    –ובמקרים  ,  למלכים 

בן   אבשלום  ישראל  לכתר  והטוען  מואב  מלך  בלק 
 ד. דו

 עיקרו: דומה ב התיאור של שניהם

בְ " • ֶבן  ִבְלָעם  ֶאל  ְלָאִכים  מ  ח  ִּיְשל  ר...ו  אּו  עֹּ י  ל  אּול  כ 
כֶ  ֲאָגְרשֶ נ  ְעִתי ֵאת ֲאֶשר ְתבָ ָהָאֶרץ   נּו ִמןה בוֹּ ו  ֵרְך  ִכי ָיד 

ר יּוָאר ֲאֶשר ָתאֹּ ָרְך ו   . ו( -כב:ה ')במ " ְמבֹּ
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ָּיִמים ָהֵהם  ו  " • ץ ב  ֶפל ֲאֶשר ָיע  ת ֲאִחיתֹּ ֲאֶשר ִיְשַאל  ֲעצ  כ 
ר ָהא   ת  ֹלִהים -ִאיש ִבְדב  ְלָדִוד    ֶפל ּג םתֹּ ֲאִחי  ֵכן ָכל ֲעצ 

 . ב טז:כג(")שמ "ְלַאְבָשֹלםּג ם 
שהתקבלועה ועצת    :צות  האחרונה  בלעם  עצת 
הראואחית העצה  זימהה עצת  את    .שונהפל   ,

היא     ,האחרונה של בלעם, כבר הזכרנו לעיל. וכאמור
ין שנגררו אחרי יאומצה גם ע"י בלק וגם ע"י מלכי מד

 מואב. 
אחית יעץ  וגם  המורד    לאבשלום  זימהעצת  פל 

שדוב  ,יובבא בכך  הצליח  הוא  וגם  המלך,    עצתו  ד 
ַאבְ " התקבלה:   ּיֹּאֶמר  ָלֶכם  ו  ָהבּו  ֶפל  ֲאִחיתֹּ ֶאל  ם  ָשלוֹּ

ֲעֶשה נ  ה  א ֶאל    .ֵעָצה מ  ֶפל ֶאל ַאְבָשֹלם בוֹּ ֲאִחיתֹּ ּיֹּאֶמר  ו 
ָכל  ע  ְוָשמ  ָבִית  ה  ר  ִלְשמוֹּ ִהִניח   ֲאֶשר  ָאִביָך  ְגֵשי  ִפל 

  " ְוָחְזקּו ְיֵדי ָכל ֲאֶשר ִאָתְך  ֶאת ָאִביָךְשָת  י ִנְבא  ָרֵאל כִ ִישְ 
   .(אכ-ב טז:כ")שמ

 מיידית ופומבית   –העצות    הגשמת 
י  ,כאמור העצות  בלעם  מיידית   ושמו שתי  עצת   :–

ֶאת  " ֶאָחיו  ֶאל  ְקֵרב  ּי  ו  ָבא  ִיְשָרֵאל  ִמְבֵני  ִאיש  ְוִהֵנה 
ִמְדָיִנית   שֶ ְלֵעיֵני  ה  ת ְבֵני ִישְ ל עֲ יֵני כָ עֵ ה ּולְ מֹּ ְוֵהָמה    ָרֵאל ד 

ֵעד ֶהל מוֹּ ח אֹּ ִכים ֶפת    –פל  ועצת אחיתו  .כה:ו(  ')במ   "בֹּ
ֶאל " ם  ַאְבָשלוֹּ א  ָּיבֹּ ו  ָּגג  ה  ל  ע  ֶהל  ָהאֹּ ם  ְלַאְבָשלוֹּ ּי ּטּו  ו 

ְגֵשי ָאִביו   .ב טז:כב(")שמ "ְלֵעיֵני ָכל ִיְשָרֵאל ִפל 
. פומביותה  וא אפקטין את הביצוע ה אפימה שמ

חוקיים,  יחסי   ולא  חוקיים  כמעט אישות,  מתבצעים 
  בשני כמודגש    "ְלֵעיֵני ָכל ִיְשָרֵאל" לא  ותמיד בצניעות,  

להאירועים.   לדויש  אמר  הנביא  שנתן  זה זכור  כי  ד 
-חטאו בפרשת אוריה החתי ובת  שלמה שיקרה לו ב 

הִ שבע:   ה'  ר  ָאמ  מִ "כֹּה  ָרָעה  ָעֶליָך  ֵמִקים  יֶתָך  בֵ ְנִני 
ִתיחְ ק  ְולָ  ב ִעם ָנֶשיָך    ִתי ֶאת ָנֶשיָך ְלֵעיֶניָך ְוָנת  ְלֵרֶעיָך ְוָשכ 

ֶשֶמש  זֹּאת ְלֵעיֵני ה  ֶשה    .ה  ֲאִני ֶאע  ָסֶתר ו  ָתה ָעִשיָת ב  ִכי א 
ֶזה   ה  ָדָבר  ה  ָשֶמשֶאת  ה  ְוֶנֶגד  ִיְשָרֵאל  ָכל  ב  ")שמ  "ֶנֶגד 

 . יב(-יב:יא
שנדחו הראשו  :העצות  בלעם  ועצת  עצת  נה 

 . יהיל השנפואחית
בלעם של  הראשונה  שנכשל   ,עצתו  לאחר 

ָתה... ְלָכה  יתה:  יה  ,בתוכנית הקללות ֲאֶשר    ִאיָעְצָך "ְוע 
ְבַאֲחִרית   ְמָך  ְלע  ֶזה  ה  ָהָעם  ֲעֶשה  ְוֹלא  י  ֶאְרֶאנּו  ָּיִמים...  ה 

מִ  ָכב  כוֹּ ְך  ָדר  ב  ָקרוֹּ ְוֹלא  ֲאשּוֶרנּו  ָתה  ְוָקם ּי  ע  ב  ֵשֶבט    ֲעקֹּ
ֲאֵתי מוָֹּאבִמִּיְשָרֵאל   ץ פ  . משמעות  יז(-כד:יד  ')במ  " ּוָמח 
כדאי לבני מואב להתכונן, נפשית ולוגיסטית,  העצה:  

ְזֵער נזקים עקב המפלה העתידית בידי ישראלכדי    . ְלמ 
. לא ברור אם עצה זו אכן  תריבו עם ישראלאל    –לכן  

נ היא  ע"י בלק. בפועל  תה כבר בתחילת  דחהתקבלה 
ע השופטים  מואב  ימי  מלך  עגלון  את  ש"י  שיעבד 
במשך   ואז    18ישראל  בן  השנה,  אהוד  בחייו  תנקש 

בנימין משבט  ישראלשחרו  ,גרא  את  כך ר  בעקבות   .  
בכל קורות    עד ימינו לא היה שפעמי  -תרחש מצב חדה

, כשהוא  שלווהזכה עם ישראל ל  שנה   80  :ישראל  עם
תִ מאוחד ושוכן בארצו:   ע מוֹּ כָ "ו  ה ּיוֹּ ָאב ב  נ  ת ם ה  ח  ּוא ת 

ט   ִתְשקֹּ ִנים ָשָנה"ָהָאֶרץ י ד ִיְשָרֵאל ו   . ג:ל( ')שו !!ְשמוֹּ
אחית של  האחרונה  בהמשך    הייתה  פלועצתו 
הראשונה לעצתו  ומיידי  את    ,ישיר  ֵבע   ְלק  שנועדה 

אבשל בין  לדוהסכסוך  אביוום  הציג   פלואחית  .ד 
 צבאית: כנית ות לאבשלום

פֶ  ֲאִחיתֹּ ּיֹּאֶמר  אֶ ו  ַאְבָשֹלם  ֶאל  ָנא  ל  ְשֵנים  ְבֲחָרה 
ֶאֶלף  ָדִוד   ָעָשר  ַאֲחֵרי  ְוֶאְרְדָפה  ְוָאקּוָמה  ִאיש 

ָלְיָלה ִים    .ה  ָיד  ּוְרֵפה  ָיֵגע   ְוהּוא  ָעָליו  א  ְוָאבוֹּ
תוֹּ  אֹּ ְדִתי  ֲחר  ְוִהֵכיִתי  ְוה  ִאתוֹּ  ֲאֶשר  ָהָעם  ָכל  ְוָנס   

ֶמֶלְך ה  לְ ֶאת  דוֹּ   כָ   .ב  ֵאֶליְוָאִשיָבה  ָהָעם  כְ ל  שּוב  ָך 
ִיְהֶיה   ָהָעם  ָכל  ֵקש  ְמב  ָתה  א  ֲאֶשר  ָהִאיש  ל  כֹּ ה 

ְבֵעינֵ   .ָשלוֹּם ָדָבר  ה  ר  ִּייש  ָכל ו  ּוְבֵעיֵני  ַאְבָשֹלם  י 
  .ִזְקֵני ִיְשָרֵאל
זו,   יעילה  וההפתעה  שכללה  עצה  הזמן  גורם  את 

התקבלהבמלחמה,   העצה    ,םאבשלו  "י ע  לא  בגלל 
חושהחלו שהציע  הארכיפית  למחנה נשלח  ש  י 

דודאבשלום   כדיע"י  חמישייִ ג  בו  שמש  ל  ,  והסוף    .ס 
 אבשלום נהרג בקרב והמרד הסתיים בכישלון.  ;ידוע

 מספר הלוחמים  
מד מלחמת  את  הקושר  מעניין  למלחמת  יפרט  ין 

בדואבשלו מישראל.  ם  החיילים  מספר  הוא  ד 
מדבמ אלף   לוחמים;  12,000  תפו השתין  ילחמת 
ת שבט, דבר יוצא דופן במלחמו  מכל  נציגיםים  חמלו

גם   והנה,  בפרט.  ובישראל  היעילה  בכלל  בתוכנית 
אחית ללחום  ושהעלה  אמורים  היו  ָעָשר  "פל  ְשֵנים 

 ֶאֶלף ִאיש". 
ובמות   בעם  במגפות  מסתיימים  האירועים  שני 

 היועצים:

ף מֹּ ":  בפרשתנו • ִּיְקצֹּ ּיֹּאמֶ   ּוֵדי ֶהָחִיל...ל ְפקֶשה ע  ו  ר...  ו 
חִ  נְ ה  ָכל  ִיְשָרֵאל    . ֵקָבהִּייֶתם  ִלְבֵני  ָהיּו  ֵהָנה  ר ֵהן  ִבְדב 

ְתִהי    ִבְלָעם ו  ה'...  ב  ל  ע  מ  ֵּגָפה ִלְמָסר  מ  ה'  ה  ת  ֲעד   " ב 
האירוע  .טז(-לא:יד  ')במ   בלק   שתרפב  בתיאור 

ר  "  כתוב: ֵתָעצ  ֵּגָפה  ו  מ  ל  ה  ִּיְהיּו    .ֵאלִיְשרָ   ְבֵניֵמע  ו 
ֵמִתי מ  ה   . (ט-חכה: ')במ ִרים ָאֶלףֵּגָפה ַאְרָבָעה ְוֶעשְ ם ב 

ְבֵדי במרד אבשלום: " • ם ִיְשָרֵאל ִלְפֵני ע  ִּיָנְגפּו ָשם ע  ו 
ָשם   ְתִהי  ו  ָלהָדִוד  ְגדוֹּ ֵּגָפה  מ  הּוא    ה  ה  ם  ּיוֹּ ֶעְשִרים  ב 

 .ב יח:ז(")שמ ָאֶלף
 ם מות היועצי 

האחרתמחר  לאד  ימי העצות  ם  בלע  ע"י  נותון 
את  לעיל  חייהם לקיצם. כבר הזכרנו    ופל, באוחיתוא

ין, ככתוב יבמלחמת מד  מות בלעם בחרב בני ישראל
 בפרשתנו. עצתו גרמה ישירות למותו. 

 שלאן  ופל גרמה בעקיפין למותו, כיו ועצת אחית
נֶ התקבלה:   ֹלא  ִכי  ָרָאה  ֶפל  ֲאִחיתֹּ עֲ "ו  ... ֶעְשָתה    ָצתוֹּ

ֵביתוֹּ קָ ּיָ ו   ֶאל  ֵּיֶלְך  ו  אֶ ם  ו  ְיצ  ו  ִעירוֹּ  ֶאל  ֵּיָחנ ק    ו  ֵביתוֹּ  ל 
ָּיָמת יז:כג(מ")ש  "ו  אְבד   ן כֵ " .  ב  שו'  ) " "ה   ְיֶביָך ֹו א   ל כָ   ּו יֹּ
נשוב    .(ה:לא העמכאן  המדרש יללקח  של  קרי 

 זה:  המאמר השבפתיחת 
הא ש  במתנות  לרעה  סכנת  -ימוש  בחובו  צופן  ל 

ב  אם  חו י מ חיים,  אז    . החכמה   במתנת נעשה  א  ו ה ד 
ברכה  הן  תנות  את העולם הבא. המ   עלולים לאבד גם 

 רק כאשר משתמשים בהן לטובה. 
 

 הנשיא  קרן מופץ בסיוע ועיהדף השב
 מידע שלהבאתר ם ג עומופי, דעמה ולרלתו

 :תוב בכת ןאיל-אוניברסיטת בר
rasha2/pahttp://www1.biu.ac.il 

  iu.ac.ildafshv@mail.b:ל של הדף"אדוובת תכ
שבוע  י דמ את הדף בלקו ולזבת ות לכתולפנ ניתן

 דוא"ל.  ב
 ןבר איל תסיטאוניבר -הדף השבועי   

 ון ת העלשמור על קדולשיש 
 
 ן  רך: ד"ר צבי שמעו עו 
 ף רחל הכהן שי : לשון ורכת  ע 
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