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מקור מדרשי נוסף  ומר: 

ו  הניח הקב"ה דבר בעוום שו  גיוה ובועם. ומפני 
מה? מפני שגווי וידוע ופניו, יתברך שמו, שעתידים 
ויום  יתברך  ופניו  וומר  התורה  מכחישי  הגויים  כו 
הדין: "ריבונו שו עוום,  יוו נתת ונו נבי  כמשה, 
נתן והם הקב"ה  ת  ופיכך  תורתך".  היינו מקבוים 

בועם שהיה מעווה בחכמתו יותר ממשה.2

מבחינה טכנית,  ם כן, בועם היה בעו כו הכישורים הדרושים. 
ז ת, פסק דינה הסופי שו התורה עו בועם הו  שויוי.  ובכו 
שו  הקווות־ברכות  ופרשת  המשך  ירוני  מופיע  כ"ה  בפרק 
בועם. בני ישר ו, ש ך זה הציום הקב"ה מהקווות שבוק זמם 
שבועם יקוום, הבי ו עו עצמם קווה כ שר נתנו ובנות מו ב 
עויהם.  זעם  ה'  והדיחם.  ובועם,  בוק  שו  ומדיין,  רצותיהם 
פרקים ספורים ו חר מכן, כ שר מסופר עו מוחמת בני ישר ו 
ָהיּו  ה  ֵהָנּ "ֵהן  ובועם:  ההי   הפיתוי  תוכנית  מיוחסת  במדיינים, 
ִהי  ַוְתּ עֹור,  ְפּ ַבר  ְדּ ַעו  ה'  ַבּ ַמַעל  ִלְמָסר  ְלָעם  ִבּ ְדַבר  ִבּ ָרֵ ו  ִיְשׂ ִוְבֵני 
ֲעַדת ה'" )במדבר ו , טז(. בועם יזם תוכנית מוצוחת  ָפה ַבּ ֵגּ ַהַמּ
והכשות בני ישר ו כפיצוי עו כישוון תוכנית הקווות שוו.

ברוך  כ דם  כן,  בועם,  ם  מצטייר  ישר ו  במקורות 
בכבודו  ומשה  השווהו  שחז"ו  נבי   מת,  דם  כישרונות, 
ובסוף  הוביוה  שרשעתו  רשע,  בזמן  דם  בו  —  ך  ובעצמו 
ונפיותו וושם שיצ  וו כעושה־רע. הִמשָנה  ף מונה  ותו עם 

 וה ש ין והם חוק ועוום הב .3

מה היה פגום בו? יש השערות רבות.  חת מהן, המועוית 
בתומוד, שו בת  ת התשובה משמו. בועם — כוומר  דם "בו  

ועיווי נשמת: פינחס בן יעקב  שר  ייז, עזרי ו בן  ריה וייב שרטר

בלי נאמנות אין מנהיגות
וצבור  היכוות  כישורים שעניינם  הי   וסף שו  מנהיגות  ה ם 
כוח והשפעה ווהפעיום —  ו  ווי יש בה גם מימד מוסרי? ה ם 
 דם רע יכוו והיות מנהיג טוב? סיפורו שו גיבור פרשת השבוע 

שונו, הנבי  ה ויוי בועם, יכוו ושמש תשובה וכך.

כי בידנו עדות חיצונית וכך שבועם  כן  כהקדמה נספר 
היה קיים. בדיר־עו  שעו גדת הירדן המזרחית, במקום שנהר 
היבוק נשפך בו  ו הירדן, התגותה בשנת 1967 כתובת עו קיר 
שו מקדש  ויוי מן המ ה השמינית ופני הספירה. נזכר בה נבי  
ושמו בועם בן בעור. הו  מוצג ב ופן התו ם והפוי   ת דמותו 

שבפרשתנו. בועם היה  ם כן דמות ידועה ב זור.

הצוחותיו עוררו השת ות. הו  היה וירטו וז רוחני, ש מ ן 
סמך  עו  וו,  בוק  ומר  נפו ות.  ועושה  קוסם, מכשף  מבוקש, 
ר  ֲ ֶשׁ ֵ ת  י:  "ָיַדְעִתּ וו,  שיצ   המוניטין  ו ור  ה ישי  ו  ניסיונו 
ר ָתּ ֹר יּוָ ר" )במדבר כב, ו(. חז"ו  ינם מטיוים  ָבֵרְך ְמבָֹרְך ַוֲ ֶשׁ ְתּ
ָרֵ ו  ִיְשׂ בכך ספק. עו הפסוק שבסוף התורה, "ְווֹ  ָקם ָנִבי  עֹוד ְבּ
ִנים" )דברים וד, י(, חז"ו  ומרים  ִנים ֶ ו ָפּ ר ְיָדעֹו ה' ָפּ ה ֲ ֶשׁ מֶֹשׁ ְכּ
קם.  העוום  ב ומות  קם,  בו  ו   ָרֵ ו  ִיְשׂ "ְבּ וכת:  מרחיק  דבר 

ו יזה זה? זה בועם בן בעור".1
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ו  חדו מעוום והתפוו ומען עמו, וכחומרת חט ו שו העם כן 
מידת התעוזה בתפיותו שו משה ומידת הסתכנותו בהרס יחסיו 
עם הקב"ה. ומרות כו כישוונותיהם ה יומים שו בני עמו, הו  

נש ר נ מן והם.

הור תה המקובות כיום שו המיוה ' מונה' ניתנה וה בימי 
הביניים. בעברית המקר ית, ועומת ז ת, משמעות המיוה קרובה 
' מון',  ומה ש נו מציינים כיום במיוים  חרות מ ותו שורש: 
'נ מנות' ו' מינות'. ה מונה הי  מושג יסוד ב וצר המיוים שו 
תרבות הברית. זו ציפיית יסוד מכו שותף וברית: ו  ונטוש  ת 

השותף ה חר גם בזמנים קשים.

כויים וופעמים  יש  נשים שנתברכו בכישרונות גדווים, ׂשִ
 פיוו רוחניים, ובכו ז ת  ינם מגיעים והישגים שכישרונות  וה 
מ פשרים והם. חסרות והם תכונות מוסריות בסיסיות: יושרה, 
יושר, ענווה, ומעו וכוו נ מנות.  ת מה שהם עושים, הם עושים 
הדבר  הו   עושים  שהם  הדבר  פעם,  ו   מבריקה;  בו  בצורה 
הו  נכון. מתוך מודעות ויכווותיהם יוצ ות הדופן, הם נוטים 
ומתמכרים  וויוהרה,  וג ווה  נכנעים  הם  עו  חרים.  והתנש  
ו מונה שמעשיהם חומקים  יכשהו מההגדרה פשע. בועם הו  
הדוגמה הקו סית ו נשים כ וה.  פיוו ו חר שנוכח ודעת כי 
 ווהים עומד וצדם שו בני ישר ו, הו  עדיין רקם מזימה וגרור 
הגדווים שבגדווים  גם  כיצד  זו ממחישה  עובדה  וחט ;   ותם 

עוווים והידרדר  ו עומק הִשפוות.

וו. מי שמפר  מי שנ מן ו חרים מגוה ש חרים נ מנים 
 מונים מ בד  ת  מונם שו  חרים בו, וסופו שהו  נותר נטוו 
סמכות. מנהיגות בוי נ מנות  יננה מנהיגות. כישורים וכישרונות 
 ינם תחויף ו יכויות המוסריות הקורנות ממנהיג  ִמתי וגורמות 

זו  בחנה דקה. בועם הו   יש נטוו נ מנויות. שויחי  עם".4  
י  בוק שב ו ובועם וקרו  וו ביקשו בשמו: "...ְוָכה ָנּ  ָ ָרה ִוּ
ָבֵרְך  ְתּ ר  ֲ ֶשׁ ֵ ת  י  ָיַדְעִתּ י  ִכּ  ... י  ִנּ ִמֶמּ הּו   ָעצּום  י  ִכּ ַהֶזּה  ָהָעם  ֶ ת 
ר ָתּ ֹר יּוָ ר" )במדבר כב, ו(. בועם היה נבי  והשכיר.  ְמבָֹרְך ַוֲ ֶשׁ
גם קוותו.  בו  וכך  כוחות עו־טבעיים. ברכתו פעוה,  וו  היו 
בשום מקור, ו  במקר  וו  בתעודות החיצוניות,  ין סימן וכך 
נבי  במובן הרוחני שו המיוה. ש וות שו צדק,  שבועם היה 
שו גמוו ושו טוב ורע ו  הטרידו  ותו כשחרץ  ת גורום שו 
 נשים. כמו רוצח שכיר בתקופות  חרות, בועם היה ז ב בודד. 
שירותיו הוצעו ומרבה במחיר. היו וו כישורים, והו  עשה בהם 
שימוש קטוני.  בו ו  היו וו כו מחויבות, נ מנות  ו שותפות 

ברקמה החברתית. הו  היה  יש בו  עם. 

ובעצמו  מר עויו  משה היה ההפך מכך. הקב"ה בכבודו 
שהיה  ככו  מתוסכו  ז(.  יב,  )במדבר  הּו "  ֶנֱ ָמן  יִתי  ֵבּ ָכו  "ְבּ
מהתנהגותם שו בני ישר ו, מעוום ו  נמנע מוחוות  ת פני 
ה' ומענם. כ שר שויחותו הר שונה  ו פרעה בשמם שו בני 
ישר ו גרמה והרעת מצבם  מר וה': "ָוָמה ֲהֵרעָֹתה ָוָעם ַהֶזּה? 
ִני?" )שמות ה, כב(. כשבני ישר ו עשו  ת עגו  ַוְחָתּ ְשׁ ֶזּה  ה  ָוָמּ
משה,  עם  מחדש  ווהתחיו  העם  והשמיד  ת  וה'  יים  הזהב, 
ָנ   ְמֵחִני  ַ ִין,  ְוִ ם  ַחָטּ ָתם.    ׂ ָשּ ִתּ ִ ם  ה  "ְוַעָתּ וו:  משה  מר 
הדו"ח  ומשמע  כ שר,  וב(.  וב,  )שמות   " ָתְבָתּ ָכּ ר  ֲ ֶשׁ ְפְרָך  ִמִסּ
המדכדך שו המרגוים, רצו בני ישר ו ושוב ומצרים ו פו שו 
גֶֹדו  ְכּ ַהֶזּה  הקב"ה חרה בהם,  מר וו משה "ְסַוח ָנ  ַוֲעו ֹן ָהָעם 
)במדבר  ה"  ֵהָנּ ְוַעד  ְצַרִים  ִמִמּ ַהֶזּה  ָוָעם  ָנָשׂ ָתה  ר  ְוַכֲ ֶשׁ ָך,  ַחְסֶדּ
יד, יט(. במרד קורח, כשה'  יים וכוות  ת העדה כווה, משה 
ְקצֹף?" )במדבר  ו ָהֵעָדה ִתּ התפוו  ויו: "ָהִ יׁש ֶ ָחד ֶיֱחָט  ְוַעו ָכּ
טז, כב(.  פיוו כש חותו מרים דיברה בו סרה ונענשה בצרעת, 
משה התפוו ומענה "ֵ ו ָנ , ְרָפ  ָנ  ָוּה" )במדבר יב, יג(. משה 
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בו,  בוטחים  מי ש נו  הווכים  חרי  ווכת  חריו.  נו  ו נשים 
ו נו בוטחים בו מפני שהו  פעו ב ופן שרכש  ת  מוננו. וכן 
משה נעשה מנהיג דגוו, בעוד בועם נותר עד סוף ימיו ז ב בודד 
ֱהיּו תמיד נ מנים ו נשים ש תם  נוצצת.  עם רשימת כישורים 

מנהיגים.

ספרי דברים שנז.  .1
תנ  דבי  ויהו רב , כח.  .2

משנה סנהדרין י, ב.  .3
סנהדרין קה ע" .  .4
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