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  ַהּתֹוָרה ּוְקִריַאת ַהְּתִפָּלה ִּבְזַמן ִלְקֹרא א ָנא

  ק"מוצש  נ"הד  זמני השבת 
  20:28  19:10  ירושלים

  20:34  19:21  חיפה
  20:32  19:29  תל אביב

  20:30  19:25  באר שבע

 

  ְׁשִנָיה ָׁשַנה  82ן ִמְסָּפר ִגָליוֹ  ג "התשע ַּתּמּוז 'יד  בלק ֹקֶדׁש ָּפָרַׁשת ַׁשָּבת  ד"בס

        

, ִמַּבֲהמֹוֵתיֶהם ָחָלב ֶׁשָחְלבּו ְּברֹוִעים ַמֲעֶׂשה

, ֵלב ָׂשמּו א ַּכֲאֶׁשר. ַּבִּפָּנה ַּבַּכד אֹותוֹ  ְוִהְׁשִאירּו

 ֶׁשּלוֹ  ָהֶאֶרס ִמן ְונֹוַתר, ֶהָחָלב ִמן ְוָׁשָתה ָנַחׁש ָּבא

  . ַהֶּכֶלב ִמְּלַבד ֹזאת ָרָאה א ִאיׁש. ַּבַּכד

  . ֶהָחָלב ִמן ִלְׁשּתֹות ִהְתַיְּׁשבּו, ָהרֹוִעים ָחְזרּו ַּכֲאֶׁשר

  .ֵלב ָׂשמּו א ְוֵהם, ֲאֵליֶהם נֹוֵבחַ  ַהֶּכֶלב ִהְתִחיל

  ? ַהֶּכֶלב ָעָׂשה ֶמה, ְלַבּסֹוף

 ֵהִבינּו ָאז. ּוֵמת – ְּבַעְצמוֹ  ֶהָחָלב ִמן ָׁשָתה, ָקם

 אֹותוֹ  ָקְברּו .ִמָּמֶות אֹוָתם ִהִּציל ֶׁשַהֶּכֶלב ָהרֹוִעים

 ַהָּמקֹום ַהּיֹום ְוַעד, ַמֵּצָבה לוֹ  ְוֵהִקימּו ָהרֹוִעים

 )]א[ יא כהנא דרב פסיקתא(". ַהֶּכֶלב) ֶנֶפׁש( ַמֵּצַבת": ִנְקָרא
 ְוִלְחיֹות ִלְראֹות ְרִגיִלים ָאנּו ָּבֶהם ַהְּפָעִמים ַרִּבים

 ַמְׁשִקיִעים א ָאנּו .ֵמֵאָליו ָּברּור ַהֹּכל ְּכִאּלּו

, ּוֲעבּוֵרנ עֹוֶׂשה, ָלנּו ֶׁשֵּמִכין ִמי ֶׁשֵּיׁש ַמְחָׁשָבה

 ַחֵּיינּו ֶאת ִלְחיֹות ַנְמִׁשי ֶׁשָאנּו ְמַנת ַעל ּוִמְתַאֵּמץ

 ִּכי ְּכָלל ָיְדעּו א ַּבִּסּפּור ָהרֹוִעים ַּגם .ָּכָרִגיל

 ֶׁשָּׁשָתה ַהֶּכֶלב ְוִאְלָמלֱא ,ְּבַסָּכָנה ָהיּו ַחֵּייֶהם

 ִמְסַּתֵּים ָהָיה ֵּכיַצד יֹוֵדעַ  ִמי, ּוֵמת ֵמֶהָחָלב

 מֹוִדים ִלְהיֹות ַעְצֵמנּו ַעל ְנַקֵּבל ?ַהִּסּפּור

 ָאָדם ְוָכל, ַוֲחֵבִרים ַאִחים, ַההֹוִרים ֶאת ְּבִחיםּוְמׁשַ 

 ְצִריִכים ֶׁשָאנּו ָמה ָּכל ֶאת ָלנּו ְלָהִכין ֶׁשָעֵמל

 ָּברּור ֶׁשהּוא ָּבעֹוָלם ָּדָבר ְל ֵאין ִּכי ,ּוְרִגיִלים

 ָמה ָּכל ַעל 'ָלּה ּוְנַׁשֵּבחַ  נֹוֶדה, ְלָכל ּוָמַעל. ֵמֵאָליו

 .ֲעבּוֵרנּו ּוְבָרא, ָלנּו ָנַתן ֶׁשהּוא

 info@ohrshalom.net - דואר אלקטרוני                     http://www.ohrshalom.net - כתובתנו באינטרנט

  ?ָּבָלק ַהֶּמֶל מֹוֵל ִעם ֵאיֶזה ַעל .1

 הּוא ָמה? ְׁשִליִחים ָּבָלק ַהֶּמֶל ׁשֹוֵלחַ  ִמי ַאל .2

  ?ִמֶּמּנּו ְמַבֵּקׁש

  ?ַּבַּלְיָלה ְלִבְלָעם 'ה אֹוֵמר ָמה .3

 ַּכֲאֶׁשר, ָּבָלק ֵמַהֶּמֶל ַהּקֹוֵסם ִּבְלָעם ְמַבֵּקׁש ָמה .4

  ?ְלמֹוָאב ַמִּגיעַ  הּוא

 ֶׁשֶּבֶר ְלַאַחר ַהּקֹוֵסם ְלִבְלָעם ַהֶּמֶל אֹוֵמר ָמה .5

 ?אֹוָתם ְלַקֵּלל ְּבָמקֹום ִיְׂשָרֵאל ֶאת

 ַמה ֶאת ֶׁשָרָאה ְלַאַחר ִיְׂשָרֵאל ִמְּבֵני ָחַׁשׁש מֹוָאב ֶמֶל ָּבָלק

 ֶאת ְלַנֵּצחַ  ֶּדֶר ְלַחֵּפׂש ֶהְחִליט ְוהּוא ָלֱאמֹוִרי ֶּׁשָעׂשּו

.  ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְלַקֵּלל ְלִבְלָעם ִלְקֹרא ְׁשִליִחים ָׁשַלחוְ . ִיְׂשָרֵאל

א ִּבְלָעם ֶאת ִהְזִהיר' ה  ֶׁשָּבָלק ַהְּׁשִנָּיה ַּבַּפַעם ֲאָבל, ֵיֵל ֶׁש

 ָרָצה א ֶׁשהּוא ִּפי ַעל ַאף, ָלֶלֶכת ְלִבְלָעם ִאְפֵׁשר' ה

 ָלֶלֶכת ָלהּוט ָּכ ָּכל ָהָיה ֶׁשִּבְלָעם ַעל ָּכַעס' ה.  ֵיֵל ֶׁשִּבְלָעם

 ֶׁשל ֲאתֹונוֹ  .ַּבֶּדֶר ְלָעְצרוֹ  ַמְלָא ְוָׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְלַקֵּלל

 ָרָאה א ִּבְלָעם ֲאָבל, ְוָעְצָרה ַהַּמְלָא ֶאת ָרֲאָתה ִּבְלָעם

.  ָלֶלֶכת ֶׁשַּתְמִׁשי ָלּה ְלַסֵּמן, ָהָאתֹון ֶאת ְוִהָּכה ַהַּמְלָא ֶאת

ׁש ֲאתֹונוֹ  ֶאת ִהָּכה ִּבְלָעם  ֹּכחַ  ָנַתן' ֶׁשה ַעד, יםְּפָעמִ  ָׁש

 .ְסָתם אֹוָתּה ֶׁשִהָּכה ַעל ְּבִבְלָעם ָנְזָפה ְוִהיא ָלָאתֹון ִּדּבּור

 ְלִבְלָעם ָנַתן ַהַּמְלָא. ַהַּמְלָא ֶאת ָרָאה ִּבְלָעם ָאז ַרק

. לוֹ  ַיִּגיד' ֶׁשה ַמה ַרק ֶׁשְּיַדֵּבר ִהְזִהירוֹ  ֲאָבל, ְּבַדְרּכוֹ  ְלַהְמִׁשי

' ֶׁשה ַמה ֶאת ַרק ְלַדֵּבר יּוַכל ֶׁשהּוא ְלָבָלק הֹוִדיעַ  ִּבְלָעם

 ּוְבָכל, ׁשֹוִנים ִלְמקֹומֹות ִּבְלָעם ֶאת ֵהִביא ָּבָלק.  ְּבִפיו ָיִׂשים

 ֶׁשל ְּבסֹופוֹ  ֲאָבל, ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְלַקֵּלל ִניָסה ִּבְלָעם ָמקֹום

 ֶאת ָׁשַלח ָּבָלק ַהְּׁשִליִׁשית ַהַּפַעם ְלַאַחר. אֹוָתם ֵּבֵר ָּדָבר

 .   ִלְמקֹומוֹ  ִּבְלָעם

 

        


