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 ד"בס

 "מה טובו אוהליך יעקב" –בלק  פרשת

בתחילת הנאום  .פיכת הקללות לברכותפרשתנו מספרת על מאמציו הרבים של בלעם לקלל את ישראל ועל ה

ֹנֶתיָך יֲַעקֹב אָֹהֶליָך טֹבּו ַמה: "השלישי מופיעה הברכה הידועה כְׁ ָרֵאל ִמשְׁ נעיין כדרכנו (. ה ,ד"כ במדבר) "ִישְׁ

  .בפירוש הפסוק ובהמשך הדברים ביישומו בעולם התפילות
 

האם התכוון בלעם לדור ? למשכן של השכינה לאוהלים של בני ישראל או: למה מכוונת ברכתו הנפלאה של בלעם

ולדעתי יש באמת מקום להבנות שונות באשר , במפרשים מצאנו הסברים שונים? המדבר או גם לדורות הבאים

 : ל על פי הקשרו"הפסוק הנפירושים ורעיונות על נציג כאן כמה ו, לברכתו הנבואית והפיוטית של בלעם

  ָעם ַוִיָשא" : רנאמ, לפני שבלעם בירך ברכה זוסמוך א ֵעינָיו ֶאת ִבלְׁ ָרֵאל ֶאת ַוַירְׁ ָבָטיו שֵֹכן ִישְׁ ִהי ִלשְׁ  רּוחַ  ָעָליו ַותְׁ

 שֹכֵן" למד להתארגן במדבר ועתה הוא, שיצא מעבדות מצרים, המחזה של עם ישראלעצם  .(ב) "ֹלִהים-א  

ָבָטיו  מתפרשת בעקבות כך . בהמשך לברך את הברכהביא אותו מלהתפעלות רבה ורם לבלעם וג, "ִלשְׁ

ֹנֶתיָך ַיֲעקֹב אָֹהֶליָך טֹבּו ַמה: "הברכה כְׁ ָרֵאל ִמשְׁ בפשטות כברכה על השכונות היפות של שבטי ישראל  "ִישְׁ

ֹנֶתיָך"אם המילה . במדבר כְׁ הרי המילה , מחנה ישראללמעלה בתיאור בהקשר הפסוקים מופיעה  "ִמשְׁ

ָחִלים: "בפסוק הבא במשמעות אחרתמופיעה  "אָֹהֶליָך" ַגֹנת ִנָטיּו ִכנְׁ  ֲעלֵי ַכֲאָרִזים 'ה נַָטע ַכֲאָהִלים נָָהר ֲעֵלי כְׁ

תהלים " )ַוֲאָהלֹות ֹמר"שה ריח טוב מלשון וריופ ,לחלוטין כאן שונה" הלוא"משמעות המילה (. ו, ד"כ" )ָמִים

ללמדנו שהאוהלים הם המקור , ל לשון זהאך יש רמז ומסר מעניין בלשון נופל ע, (י ואחרים"ראו רש; ט, ה"מ

 –עצם המחזה של מחנה ישראל שוכן לשבטיו באוהלים , לפי הבנה זו 1.לריח טוב שעם ישראל מתבשם מהם

ֹנֶתיָך ַיֲעקֹב אָֹהֶליָך טֹבּו ַמה"משמש השראה לבלעם לברך אותם בלשון  כְׁ ָרֵאל ִמשְׁ  ."ִישְׁ

 שראה על – אהליך טובו מה: "י פירוש נפלא"מביא רש (א"ע בבא בתרא ס)גמרא על פי דברי רבי יוחנן ב 

מה  לאדם לראות ולדעת מסודרים כך שלא יאפשרוהפתחים בשכונה ". זה מול זה מכוונין שאינן פתחיהם

 .כבוד לזולת ושמירת הפרטיות: תכונה מוסרית מיוחדת ביותרמשבחים כאן ל "חז .קורה בביתו של השכן

פירוש זה אם גם ". שכינה עליהם שתשרה – הללו ראוין: "ל"לפי חזני ישראל מברך את בכך בלעם עקבות ב

 2.מסר חינוכי לעם ישראלכדרכו י מבקש להדגיש כאן "הרי רש, לשון הפסוקאינו מתבקש באופן ברור מ

 התכוון לכךבפשטות לא שבלעם  אף; ברכת בלעם לפסוקים אחרים על קשר בין מלמד עיון בלשון הפסוקים ,

תְׁ : "עם ישראל התברךכבר אחרי המבול בימי נח  .למקבילות אלהמודעים י התורה הרי לומד  ֹלִהים-א   ַיפְׁ

ֶיֶפת כֹן לְׁ ִישְׁ ָאֳהֵלי וְׁ ילדותו כתיאור מידוע לנו " ַיֲעקֹב אָֹהֶליָך"המושג וסיף שהחזקוני מ. (כז', ט בראשית" )ֵשם בְׁ

לּו: "של יעקב אבינו דְׁ ָעִרים ַוִיגְׁ ִהי ַהנְׁ ַיֲעקֹב ָשֶדה ִאיש ַצִיד יֵֹדעַ  ִאיש ֵעָשו ַויְׁ  בראשית) "אָֹהִלים יֵֹשב ָתם ִאיש וְׁ

 .ברכתו של בלעם מקשרת אותנו בדרכים שונות לאבות האומה של עם ישראל, לפי זה .(כז, ה"כ

 הקבוע הוא והמשכן ,עראי אהל הוא האהל: "כדרכו מעיין בתקבולת הלשונית של הפסוק ומסביר ם"מלביה ,

 ואמר, ז"כ ראה ובלעם ,קבועים במשכנות ולשכון הארץ אל לכנס אז מוכנים היו אבל ,באהלים שכנו ובמדבר

 טבו מה' אמררץ ישראל בא במשכנות לשכון שמוכנים מה ועל, 'יעקב אהליך טבו מה' שבמדבר האהלים על

 בשם ויקראו גדולה יותר להבמע יהיו לארץ כשיכנסו כי, 'יעקב' משם גדול 'ישראל' ושם, 'ישראל משכנותיך

 .וישראל בארצעם ם בחזון עתידי של "בלעם את מחנה ישראל במדבר משולבת לפי המלבי ראיית". ישראל

                                                                 
 השדות אל שנטיו הנחלים כמו הם ישראל להמון מדרשות ובתי כנסיות בתי אמנם כי – נטיו כנחלים: "ספורנוראו בפירוש ה  1

 ימישו לא אשר נהר עלי כגנות הם המתפללים כן וכמו ,להמון מתורתם ומשקים דולים התורה ותופשי אהלים יושבי וכן להשקותם
 .(ב"ע יז השנה ראש) "ריקם חוזרות שאינן מדות ג"לי כרותה ברית ל"ז מרםכא פרי מעשות

 .ח"אלון שבות תשס, הוצאת תבונות, "י"אמונות ודעות בעולמו של רש"רוסמן גראו אברהם   2
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  והמושגים מופיעים גם בהמשך במשכן , שגור בפינו מאז ספר שמות" 'משכן ה"ו" אהל מועד"השילוב של

, לפי זה. בירושלים' במקדש ה' עבודת הדהיינו , שילה ובבית המקדש בירושלים החל מימי דוד ושלמה

בארץ  'האוהלים והמשכנות של בני ישראל מקבילים כביכול מבחינה לשונית ורעיונית לאוהל מועד ולמשכן ה

 3.בירושלים' שחנייתם של בני ישראל במדבר משמשת דגם למשכן שילה ולמקדש ה, ללמדנו ישראל

 ם דהיינו גם לימי גלות עַ , (ב"ע קה סנהדרין) מדרשות בתילו כנסיות בתישהפסוק מכוון ל, ל"ידועים דברי חז

ואכן במשך תקופות ארוכות בגלות סיפקו בתי הכנסת ובתי המדרש לעם . בירושלים' ישראל ממקדש ה

בתי כנסת , ישראל מארץלמרות המרחק . "אמות של הלכה' ד"ישראל בתפוצות קרקע שאפשר לסמן עליה 

ר ָבֲאָרצֹות ְמַעט ְלִמְקָדׁש"שימשו לעם ישראל  הוא כינוי  Synagogaהמושג גם (. טז, א"יחזקאל י" )ָׁשם ָבאּו ֲאׁשֶׁ

 . Synagoga et Ecclesia – והוא אכן מסמל את עם ישראל בתקופת הגלות, לבית כנסת

 

 כך ומן הראוי להתבונן ב, ל קדושת בית הכנסתמשמעויות שונות שהפירושים השונים של הפסוק מלמדים אותנו 

 ,ַיֲעקֹב אָֹהֶליָך טֹבּו ַמה'ר אומ הכנסת לבית הנכנס: "כבר בסידור רב עמרם גאון נאמר. בתחילת התפילה

ֹנֶתיָך כְׁ ָרֵאל ִמשְׁ  . דהיינו בזמן הכניסה לבית הכנסת, הסידורואכן בסידורים רבים הפסוק מופיע בתחילת  4,"'ִישְׁ

שקללותיו נהפכו לנו , נביא רשע של אומות העולם, חשוב לציין שהפסוק הנפלא נאמר דווקא מפיו של בלעם

ואולם התורה מתחשבת בדברים  5.ל אכן לא אמר פסוק זה בתחילת תפילת שחרית"ועקב כך המהרש, לברכה

הפירושים היפים על הפסוק שהצגנו  6(.ב, ו"קכ תהלים..." )ַבּגֹוִים יֹאְמרּו ָאז"בבחינת , שאמרו אומות העולם

  ולכן הפסוק מקשט בתי כנסת רבים, ו לעולם התפילהנעל הקשר שלרעיונות נפלאים מלמדים באמת למעלה 

 7.בעולם

 

 

 

                                                                 
 ".חנייתן כך כנחלתן": א"ע' הוריות וראו   3
 .ט מןסי החדשות הגאונים תשובותראו   4
 טובו מה' הראשון הפסוק ומדלג 'חסדיך ברוב ואני' בפסוק אני מתחיל ה"לב בא כשאני ובבוקר" :סד סימן ,ל"מהרש ת"שוראו   5

 .אוצר התפילותבסידור " תיקון תפילה"ראו דיון בפירוש ". חלק בפרק כדאיתא לקללה אומרו הוא ואף בלעם שאמרו 'אהלך
ביקשו לקבוע את פרשת : "ב"יב ע ראו ברכותעל כך  .מעלכלול את פרשת בלעם בתוך ברכות קריאת ששעל פיה יש יש בתלמוד דעה   6

 .ל"ואכמ, בירושלמי ובמקבילות, "בלק
ראו  .גם הפוסקים השתמשו בפסוק זה הלכה למעשה כדי להדגיש את קדושת המקום של בית הכנסת בהקשרים הלכתיים שונים  7

 .ועוד ,הל מןסי ,חיים אורח ,של הרב אברהם יצחק הכהן קוק משפט אורחת "בשו למשל


