וּק ִריאַת הַ תּו ָֹרה
נָא א לִ ְקרֹא בִּ זְמַ ן הַ ְתּפִ לָּה ְ
זמני השבת
ירושלים
חיפה
תל אביב
באר שבע

הד"נ
19:10
19:21
19:29
19:25

מוצש"ק
20:28
20:34
20:32
20:30

בס"ד ַ שׁבָּ ת ֹק ֶדשׁ פָּ ָר ַשׁת בלק  יד' ַתּמּוּז התשע"ג ִ גלָי ֹון ִמ ְספָּ ר ָ  82שׁנַה ְשׁנִ יָה

  
    
   
מַ עֲ שֶׂ ה בְּ רוֹעִ ים ֶשׁחָ לְ בוּ חָ לָב ִמבַּ הֲ מוֹתֵ יהֶ ם,
וְ ִה ְשׁ ִאירוּ אוֹת ֹו בַּ כַּד בַּ פִּ נָּה .כַּאֲ שֶׁ ר א ָשׂמוּ לֵב,
בָּ א נָחַ שׁ וְ ָשׁ ָתה ִמן הֶ חָ לָב ,וְ נו ַֹתר ִמן הָ אֶ ֶרס שֶׁ לּ ֹו
בַּ כַּדִ .אישׁ א ָראָה זֹאת ִמלְּ בַ ד הַ ֶכּלֶב.

     
 .1עַ ל אֵ יזֶה עִ ם מ ֹו ֵל הַ מֶּ ֶל בָּ לָק?
יחים? מָ ה הוּא
 .2אַל ִמי שׁ ֹולֵחַ הַ מֶּ ֶל בָּ לָק ְשׁ ִל ִ
ְמבַ קֵּ שׁ ִממֶּ נּוּ?
 .3מָ ה אוֹמֵ ר ה' ְלבִ ְלעָ ם בַּ ַלּ ְילָה?

כַּאֲ שֶׁ ר חָ זְ רוּ הָ רוֹעִ יםִ ,ה ְתי ְַשּׁבוּ לִ ְשׁתּוֹת ִמן הֶ חָ לָב.
ִה ְת ִחיל הַ ֶכּלֶב נוֹבֵ חַ אֲ לֵיהֶ ם ,וְ הֵ ם א ָשׂמוּ לֵב.

 .4מָ ה ְמבַ קֵּ שׁ בִּ ְלעָ ם הַ קּוֹסֵ ם מֵ הַ מֶּ ֶל בָּ לָק ,כַּאֲ שֶׁ ר
הוּא מַ גִּיעַ ְלמוֹאָב?

לְ בַ סּוֹף ,מֶ ה עָ ָשׂה הַ ֶכּלֶב?

 .5מָ ה אוֹמֵ ר הַ מֶּ ֶל ְלבִ ְלעָ ם הַ קּוֹסֵ ם ְלאַחַ ר שֶׁ בֶּ ֶר
אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל בְּ מָ קוֹם ל ְַקלֵּל או ָֹתם?

ָקםָ ,שׁ ָתה ִמן הֶ חָ לָב בְּ עַ צְ מ ֹו – וּמֵ ת .אָז הֵ בִ ינוּ
הָ רוֹעִ ים שֶׁ הַ ֶכּלֶב ִהצִּ יל או ָֹתם ִממָּ וֶתָ .קבְ רוּ אוֹת ֹו
הָ רוֹעִ ים וְ הֵ ִקימוּ ל ֹו מַ צֵּ בָ ה ,וְ עַ ד הַ יּוֹם הַ מָּ קוֹם
נִ ְק ָרא" :מַ צֵּ בַ ת )נֶפֶ שׁ( הַ ֶכּלֶב".

) פסיקתא דרב כהנא יא ]א[(

ַר ִבּים הַ פְּ עָ ִמים בָּ הֶ ם אָנוּ ְרגִילִ ים לִ ְראוֹת וְ לִ ְחיוֹת
כְּ ִאלּוּ הַ כֹּל בָּ רוּר מֵ אֵ לָיו .אָנוּ א מַ ְשׁ ִקיעִ ים
עֲבוּרנוּ,
ֵ
מַ ְח ָשׁבָ ה ֶשׁיֵּשׁ ִמי שֶׁ מֵּ כִ ין לָנוּ ,עוֹשֶׂ ה
וּמ ְתאַ מֵּ ץ עַ ל ְמנַת שֶׁ אָנוּ נ ְַמ ִשׁי לִ ְחיוֹת אֶ ת חַ יֵּינוּ
ִ
כּ ָָרגִיל .גַּם הָ רוֹעִ ים בַּ ִסּפּוּר א י ְָדעוּ כְּ לָל כִּ י
חַ יֵּיהֶ ם הָ יוּ בְּ סַ ָכּנָה ,וְ ִאלְ מָ לֱא הַ ֶכּלֶב ֶשׁ ָשּׁ ָתה
מֵ הֶ חָ לָב וּמֵ תִ ,מי יוֹדֵ עַ כֵּיצַ ד הָ יָה ִמ ְס ַתּיֵּם
הַ ִסּפּוּר? נְ ַקבֵּ ל עַ ל עַ ְצמֵ נוּ לִ ְהיוֹת מו ִֹדים
אַחים וַ חֲ בֵ ִרים ,וְ כָל אָדָ ם
וּמ ַשׁבְּ ִחים אֶ ת הַ הו ִֹריםִ ,
ְ
שֶׁ עָ מֵ ל לְ הָ כִ ין לָנוּ אֶ ת כָּל מָ ה שֶׁ אָנוּ צְ ִריכִ ים
ְוּרגִילִ ים ,כִּ י אֵ ין לְ ָדּבָ ר בָּ ע ֹולָם שֶׁ הוּא בָּ רוּר
מֵ אֵ לָיו .וּמָ עַ ל לְ כָל ,נוֹדֶ ה וּנְ ַשׁבֵּ חַ לָהּ' עַ ל כָּל מָ ה
בוּרנוּ.
שֶׁ הוּא נ ַָתן לָנוּ ,וּבְ ָרא עֲ ֵ
כתובתנו באינטרנט http://www.ohrshalom.net -

בָּ לָק מֶ ֶל מוֹאָב חָ ַשׁשׁ ִמבְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לְאַחַ ר שֶׁ ָראָה אֶ ת מַ ה
שֶּׁ עָ שׂוּ ָל ֱאמו ִֹרי וְ הוּא הֶ ְח ִליט ְלחַ פֵּ שׂ דֶּ ֶר ְלנַצֵּ חַ אֶ ת
יחים ל ְִקרֹא ְלבִ ְלעָ ם ל ְַקלֵּל אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל.
י ְִשׂ ָראֵ ל .וְ ָשׁלַח ְשׁ ִל ִ
ה' הִ זְ הִ יר אֶ ת בִּ ְלעָ ם שֶׁ א ֵי ֵל  ,אֲ בָ ל בַּ פַּ עַ ם הַ ְשּׁ ִניָּה שֶׁ בָּ לָק
ה' ִאפְ שֵׁ ר ְלבִ ְלעָ ם ָל ֶלכֶת ,אַף עַ ל פִּ י שֶׁ הוּא א ָרצָ ה
שֶׁ בִּ ְלעָ ם ֵי ֵל  .ה' כָּעַ ס עַ ל שֶׁ בִּ ְלעָ ם הָ יָה כָּל ָכּ לָהוּט ָל ֶלכֶת
ְל ַקלֵּל אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל וְ ָשׁלַח מַ ְלאָ ְלעָ צְ ר ֹו בַּ דֶּ ֶר  .אֲ תוֹנ ֹו שֶׁ ל
בִּ ְלעָ ם ָראֲ ָתה אֶ ת הַ מַּ ְלאָ וְ עָ צְ ָרה ,אֲ בָ ל בִּ ְלעָ ם א ָראָה
אֶ ת הַ מַּ ְלאָ וְ ִהכָּה אֶ ת הָ אָתוֹןְ ,לסַ מֵּ ן לָהּ שֶׁ ַתּ ְמ ִשׁי ָל ֶלכֶת.
בִּ ְלעָ ם הִ כָּה אֶ ת אֲ תוֹנ ֹו ָשׁ שׁ פְּ עָ ִמים ,עַ ד שֶׁ ה' נ ַָתן כֹּחַ
ִדּבּוּר לָאָתוֹן וְ הִ יא ָנ ְזפָ ה בְּ בִ ְלעָ ם עַ ל שֶׁ הִ כָּה או ָֹתהּ ְס ָתם.
ַרק אָז בִּ ְלעָ ם ָראָה אֶ ת הַ מַּ ְלאָ  .הַ מַּ ְלאָ נ ַָתן ְלבִ ְלעָ ם
לְהַ ְמ ִשׁי בְּ דַ ְרכּ ֹו ,אֲ בָ ל הִ זְהִ יר ֹו שֶׁ יְּדַ בֵּ ר ַרק מַ ה שֶׁ ה' ַיגִּיד ל ֹו.
בִּ ְלעָ ם הו ִֹדיעַ ְלבָ לָק שֶׁ הוּא יוּכַל לְדַ בֵּ ר ַרק אֶ ת מַ ה שֶׁ ה'
י ִָשׂים בְּ פִ יו .בָּ לָק הֵ בִ יא אֶ ת בִּ ְלעָ ם ִל ְמקוֹמוֹת שׁ ֹונִים ,וּבְ כָל
מָ קוֹם בִּ ְלעָ ם נִיסָ ה ל ְַקלֵּל אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל ,אֲ בָ ל בְּ סוֹפ ֹו שֶׁ ל
ישׁית בָּ לָק ָשׁלַח אֶ ת
דָּ בָ ר בֵּ ֵר או ָֹתםְ .לאַחַ ר הַ פַּ עַ ם הַ ְשּׁ ִל ִ
בִּ ְלעָ ם ִל ְמקוֹמ ֹו.
דואר אלקטרוני info@ohrshalom.net -

"נֵר ה' נִ ְשׁמַ ת אָדָ ם" – הֶ עָ לוֹן יוֹצֵ א לְ עִ לּוּי נִ ְשׁמַ ת הַ ִתּינוֹק י ֹונ ָָתן פָּ לְ מֶ ר הי"ד

