
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 מבלעם ועד בלפור

הקבלה מרשימה בין סיפור בלק ובלעם לסיפור בריחת יעקב מלבן בספר בראשית. השחקנים שונים, אבל העלילה  נהיש
דומה להפליא. אין זה מקרה שהגמרא מזהה את בעור, אבי בלעם, עם לבן: "תנא: הוא בעור הוא כושן רשעתים הוא 

 לבן הארמי" )סנהדרין ק"ה ע"א(.
בהליכתו למואב, האתון יורדת למשעול הכרמים ולוחצת את רגלו אל הגדר. מהי כשמלאך ה' חוסם את דרכו של בלעם 

גדר זו? החזקוני )במדבר כ"ב, כ"ד( ותרגום יונתן מזהים גדר זו עם הגלעד שעשו יעקב ולבן בהר הגלעד: "יש מפרשים 
ישראל לקללם, לכך בא אותו הגדר הוא הגל שהיה עד בין יעקב ללבן הארמי... והוא הלך עכשיו ועבר את הגל לרעה ל

וַָיבֹא ֱאלִֹקים ֶאל ָלָבן  לבן חשב להרע ליעקב עד שהקב"ה עצר אותו בחלום הלילה:  הגל שהיה עד ביניהם להזיקו".
עם משמש א, כ"ד(. אצל בלָהֲאַרִםי ַבֲחלֹם ַהָלְיָלה וַיֹאֶמר ל ִהָשֶמר ְלָך ֶפן ְתַדבֵּר ִעם ַיֲעקֹב ִמּטב ַעד ָרע" )בראשית ל"

 ביטוי דומה: "וַָיבֹא ֱאלִֹקים ֶאל ִבְלָעם ַלְיָלה ַויֹאֶמר ל. )במדבר כ"ב, כ'(
אחרי פרשת הגלעד מסופר על מאבק יעקב עם המלאך. המלאך מנסה לפגוע בו, אך לבסוף הוא מכיר בעליונותו ומברך 

וכן היה החפץ  אומר הרמב"ן על בלעם:אותו. שרו של עשו מודה ליעקב על הברכות ערב כניסתו לארץ ישראל. וכך 
אותם שלא יקללם ושיתנהג בענינם כאשר יצוה, כי הרצון לפניו יתברך  לשם הנכבד מתחלה שילך עמהם, אחרי הודיעו

 שיברך את ישראל מפי נביא לגוים. )במדבר כ"ב, כ'(
בני ישראל לא נכנסים לארץ  יש כאן תבנית קבועה. הגויים צריכים לברך ולאשר את כניסת בני ישראל לארץ ישראל.

 ואם ןרצואם מהגויים בכניסה לארץ ישראל,  בשיתוףובמידה מסוימת הצלחה,  כעם בודד ונפרד. תמיד יש ניסיון ישראל
 ים.אוניברסלי , אלא היא בעלת משמעות וצורךנה אירוע פרטינבעל כרחם. כניסת בני ישראל לארץ ישראל אי

בקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת " "ב( המבקשת לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע:כוונת הסוגיה בברכות )י"ב עגם זו 
 ".א כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנושמע... מאי טעמא?... אמר רבי יוסי בר אבין משום דכתיב בה האי קר

יתישבו שכב כארי. כתרגומו,  על פסוק זה, "ָכַרע ָשַכב ַכֲאִרי ּוְכָלִביא ִמי ְיִקיֶממּו" )במדבר כ"ד, ט'(, פירש רש"י: "כרע
וב להכניס פן זה כן חשו ים"יש בפסוק זה משום "מברך את ישראל מפי נביא לגוי "ירש בארצם בכח ובגבורה". לפי

ולו ייטול חלק שהשאיפה לעתיד לבוא היא שהעולם כ נוהעוסקת בקבלת עול מלכות שמים. ללמד לפרשת קריאת שמע
כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפו "וידע  בבחינת: בהכרת אדנות הבורא

 ה' אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה".
 

 בימים ההם ובזמן הזה

 
משחר ההיסטוריה של עם ישראל, בכל פעם שעם ישראל נכנס לארץ ישראל יש ניסיון לשתף בה את אומות כאמור, 
"את הנפש  המביא עמוהודי הראשון שכף רגלו דורכת על אדמת ארץ ישראל, אברהם אבינו, היזה מתחיל בהעולם. 

לבן, שרו של עשו לברכות מבדרכו חזרה לארץ ישראל זוכה היעקב ; ממשיך באשר עשו בחרן" )בראשית י"ב, ה'(
יתרו  משה רבנו הוא פונה אלאצל  .בכפייההטוב אלא  ולא ניתנת מרצונה ברכהובהמשך מעשו עצמו. במקרה של לבן, 

נּו ַויֹאֶמר ַאל ָנא ַתֲעזֹב אָֹתנּו ִכי ַעל כֵּן ָיַדְעָת חֲ " ומזמין אותו להצטרף לבני ישראל במסעם לתוך ארץ ישראל: נֹתֵּ
לְֵּך ִעָםנּו ְוָהָיה יָנִים. ְוָהָיה ִכי תֵּ ַטְבנַהּטב ַההּוא ֲאֶשר יֵּיטִ  ַבִםְדָבר ְוָהיִיָת ָלנּו ְלעֵּ . ל"ב(-)במדבר י', כ"ט "ּו ָלךְ יב ה' ִעָםנּו ְוהֵּ

צהרת כורש, ה. גם בת העולם לבוא ולהצטרף לבני ישראלזצ"ל העיר כי יש כאן הזמנה לכל אומוסולוביצ'יק הגרי"ד 
ִעיר ה'ּוִבְשַנת ַאַחת ְלכֶרש ֶמֶלְך ָפַרס ִלְכלת ְדַבר ה' ִמִפי ִיְרמְ אנו מוצאים כגון זה:  בתחילת תקופת בית שני ֶאת רּוַח  ָיה הֵּ

ל ַמְמְלכת ָהָאֶרץ ָנַתן ִלי ה' כֶֹרש ֶמֶלְך ָפַרס וַַיֲעֶבר קל ְבָכל ַמְלכּות ְוַגם ְבִמְכָתב לֵּאמֹר. כֹה ָאַמר כֶֹרש ֶמֶלְך ָפַרס כֹ
י ַהָשָמִים ְוהּוא ָפַקד ָעַלי ִלְבנת ל ַבִית ִבירּוָשַלִם ֲאֶשר ִביהּוָדה. ִמי בָ  ָשַלִם ֶכם ִמָכל ַעם ְיִהי ֱאלָֹקיו ִעם וְַיַעל ִלירּוֱאלֹקֵּ

י ִיְשָראֵּל הּוא ָהֱאלִֹקים ֲאֶשר ִבירּוָשָלִם. )עזרא א, א' ית ה' ֱאלֹקֵּ  ג'(-ֲאֶשר ִביהּוָדה וְִיֶבן ֶאת בֵּ
האומות בהצהרת בלפור ובהצבעת עצרת  עם התעוררות השיבה לציון, בעת החדשההתקיים שוב גם עיקרון זה 

 המאוחדות על הקמת מדינת ישראל. על ההצבעה באו"ם אמר הרב סוליביצ'יק זצ"ל: 
דפיקת הדוד נשמעה במערכה הפוליטית. מבחינת היחסים הבין לאומיים לא יכחיש אף איש, שתקומת מדינת ישראל, "

יסודה של מדינת ישראל, במובן פוליטי, היתה התרחשות כמעט על טבעית. רוסיה וארצות המערב תמכו יחד ברעיון י
והיתה זו אולי ההצעה היחידה שבנוגע לה התאחדו המזרח והמערב. נוטה אני להאמין, שארגון האומות המאוחדות 

לשם מילוי שליחות שהטילה עליו ההשגחה. נדמה לי, שאין להצביע על שום הישג ממשי אחר –נוצר במיוחד לתכלית זו 
עה, כי לפעמים "מטר" יורד "בשביל יחיד" ובשביל עשב אחד. אינני יודע מי ראו על ידי האו"ם. חז"ל הביעו כבר את הד

גורלית, אשר בה הוחלט על ייסוד מדינת ישראל, אבל מי אסיפה  נציגי העתונות בעיני בשר בכסא הנשיאות באותה 
)קול דודי דופק,  ."הדוד –שהסתכל אז היטב בעינו הרוחנית, הרגיש ביושב הראש האמיתי שניצח על הדיונים, והוא 

 (24-23דברי הגות והערכה, עמ' 
לפי חלק מהמנהגים, נקראים בהפטרת פרשת מסעי פסוקי חזון אחרית הימים של ישעיהו, כמו כדי להראות מה מטרת 

 המסעות, לשם מה אנחנו צועדים לקראת ארץ ישראל, מה השאיפה והמגמה של כנסת ישראל:
ָליו ָכל ַהגִים. ְוָהְלכּו ן ִיְהֶיה ַהר בֵּית ה' ְברֹאשְוָהָיה ְבַאֲחִרית ַהָיִמים ָנכ ּו ַעִםים ַרִבים ְוָאְמר ֶהָהִרים ְוִנָשא ִמְגָבעת וְָנֲהרּו אֵּ

צֵּא ת י ַיֲעקֹב וְיֹרֵּנּו ִמְדָרָכיו ְונְֵּלָכה ְבאְֹרחָֹתיו ִכי ִמִצין תֵּ  ָרה ּוְדַבר ה' ִמירּוָשָלִם. ְוָשַפטְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ה' ֶאל בֵּית ֱאלֹקֵּ
רת לֹא ִישָ  יֶהם ְלַמְזמֵּ ין ַהגִים ְוהִכיַח ְלַעִםים ַרִבים ְוִכְתתּו ַחְרבָתם ְלִאִתים ַוֲחִניתתֵּ ְולֹא ִיְלְמדּו עד א גי ֶאל גי ֶחֶרב בֵּ

 ד'(-)ישעיהו ב', ב'" ִמְלָחָמה
יֶכם ִמָכל ַהגִים ִמְנָחה ַלה' ַבןּוִסים ּוָבֶרֶכב ּוַבצַ " כ'(:עוד נאמר בישעיהו )ס"ו, ו ִביאּו ֶאת ָכל ֲאחֵּ  ָכרתִבים ּוַבְפָרִדים ּוַבִכרְ ְוהֵּ

ל ֶאת ַהםִ  ית ה'ַעל ַהר ָקְדִשי ְירּוָשַלִם ָאַמר ה' ַכֲאֶשר ָיִביאּו ְבנֵּי ִיְשָראֵּ השירים )ח', י"ג( רמב"ן לשיר ". הְנָחה ִבְכִלי ָטהר בֵּ
 :כך מפרש פסוק זה בנוגע לגאולה

ואחר כן יבואו הנפוצות המפוזרים בין העמים ושמו להם ראש א' והוא משיח בן דוד שהיה עמהם בגלות וברשיון מלכי "
 ".ההיא נמשך ואינו פוסק לעולם מלכותהאומות ובעזרתם ילכו לארץ ישראל כדכתיב והביאו את כל אחיכם וגו', ויהי ה

בועה זו משקפת את הדרישה ואת האידיאל שיש לשתף את הגויים בכניסה לארץ ישראל כל אימת שיארע הדבר. ש
"הרצון לפניו יתברך שיברך את ישראל מפי נביא לגויים". אם העלייה והחזרה והכיבוש של ארץ ישראל יעשו ביום מן 

וניברסליות של הכניסה לארץ ומשמעותה הימים "כחומה", ללא השתתפות ורשיון הגויים, הרי שיש בכך פגם בא
 הרוחנית. 

 
 ד"ר משה פינצ'וקהכותב הינו: הרב 

 ראש המרכז למורשת ישראל, המכללה האקדמית נתניה  
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