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 (5102 /יליו/4 ,ה"תשע תמוז 'יז ,ה"שנת תשע 73גליון ) "בלק"גליון 

 ה"ב

 

ל  - "בלק"לפרשת  "נקודה טובה" ד כָּ ק ֶאחָּ ן , מוֵֹדד ֶמְרחָּ  ...עוֵֹמד ֶשהּוא ֵמֵהיכָּ

 

 :כותב( מילים ולחן) ,"הלא נודע"דני סנדרסון בשירו 

ַדַעת ֵאין... ה לָּ   ִיְהֶיה מָּ

ַדַעת ֵאין ה לָּ   ִנְרֶאה מָּ

ל ד כָּ ק ֶאחָּ   מוֵֹדד ֶמְרחָּ

ן  ....עוֵֹמד ֶשהּוא ֵמֵהיכָּ

ל -ו .סובייקטיבית -ההתייחסות שלנו אל סביבתנו היא כמובן אישית  ד כָּ ק ֶאחָּ ן, מוֵֹדד ֶמְרחָּ  ֶשהּוא ֵמֵהיכָּ
 ...עוֵֹמד

 צחונות של עםיהשמועות על הנ. פוגש עם ישראל העולה ממצרים את מואב, "בלק"פרשת , בפתח פרשתנו
 . ממצריםמן העם העולה מאד וחדים פישראל כבר הגיעו לאוזני מואב והם 

הם חוברים ". מיסטי" -" רוחני"מאחר וברור להם כי הם לא יצליחו לנצח בשדה הקרב הם מחפשים פתרון 
 .כדי שיקלל את עם ישראל, בלעם, המכשף הגדול -למדין ופונים יחד לקוסם 

נוקטים המואבים בשיטה מעניינת כדי להתמודד עם האוייב , י במקבילכ, עיון בלשון הפסוקים ילמד אותנו
לכי  . מקטינים אותו"הם פשוט . עם ישראל - ד כָּ ק ֶאחָּ ן, מוֵֹדד ֶמְרחָּ  ...עוֵֹמד ֶשהּוא ֵמֵהיכָּ

 ...ויכול... אזי אני גדול, ואם האוייב הינו קטן

ר: "מואביות" משקפים"וכך מתארת התורה אם עם ישראל ב גָּ ֵני מֹוָאב( לשון פחד) ַויָּ ם ִמפְּ עָּ ( עם ישראל) הָּ
ֹאד ץ ,הּוא ַרב ִכי מְּ ֵני מֹוָאב ַויָּקָּ ֵאל ְבֵני ִמפְּ  (.ג, במדבר כב) "ִיְשרָּ

 ְבֵני. יותרעובר לכינויים מזלזלים ומגמדים  הםילו בהמשך וא עםבתחילה קוראים לנו המואבים בשם 
ֵאל ל -ו  ִיְשרָּ הָּ  (.ד-ג ,שם. )קָּ

ֵאל ְבֵני"אך הם מכנים אותו בכינוי , םעַ ם יודעים ומבינים שעם ישראל הינו המואבי ל"ו" ִיְשרָּ הָּ ' פס) "ַהקָּ
דימוי שנועד . כקבוצה קטנה וחלשה שאינה מלוכדת ומגובשת, האוייב שלהם -כדי לצייר את עם ישראל , (ד

 .ויה אתולשפר את ביטחונם העצמי ולהקל עליהם את הפחד מפניו ואת ההתמודדות הצפ

 .כמסופר במעשה הבא, נקט גם בריון מקומי, בשיטה הזאת של גימוד היריב

נשיא ישראל ולהוציא אותו  -מי מהם יצליח להרגיז את הלל , מעשה בשניים שהתערבו ביניהם על ממון רב
 (. א"לא ע, שבת)משלוותו 

חצה והחפיפה בטענה חיכה אחד מהם לשעת הלחץ של ערב שבת והוציא את הלל מן המקלחת באמצע הר
סתמית " קלוץ"שאל הבריון את הלל שאלת , אולם כשהלל יצא. שיש לו שאלה הלכתית חשובה ודחופה

הבריון , וכך שוב שוב. זה  ענה לו בשלווה וחזר למקלחת, והלל. למה לכושים יש עור כהה: בסגנון של
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נוספות ומיותרות ואילו הלל " קלוץ"מוציא את הלל מן המקלחת בדקות האחרונות שלפני שבת עם שאלות 
 .נשאר שליו ואינו כועס כלל

מניין שאב הבריון את הכוח . צריך הרבה אומץ כדי להתנהג בנבזות ובבריונות שכזאת כלפי נשיא ישראל
 ?הנפשי לכך

ואם הוא איש . הבריון הזה הלך בדרכם של בני מואב בפרשתנו ויצר להלל תדמית של איש רגיל ופשוט
 ...אזי יותר קל לבזות אותו, פשוט

  ...קוראים לו בשמו הפרטי? ואיך יוצרים לנשיא ישראל תדמית של אחד האדם

, (של הלל נשיא ישראל) ביתו פתח על ועבר( הבריון) הלך: "כך פותחת הגמרא את סיפור המעשה, ואכן
יקל עליו לתקוף ולבזות -כדי ש, וכל זאת .וקרא לו בשמו הפרטי בלבד"  ?הלל כאן מי? הלל כאן מי: אמר

 .  את נשיא ישראל

ל, אכן ד כָּ ק ֶאחָּ ן, מוֵֹדד ֶמְרחָּ  של המתבונן" שגויה"נקודת מבט  חשוב לדעת כי, אולם... עוֵֹמד ֶשהּוא ֵמֵהיכָּ
 ...לעוות את המציאות ולגמד או להעצים את הצד שכנגדעלולה  ,על המציאות שסביבו

בנקודת המבט של האדם על עצמו ועל גם עסקנו , "שלח לך"נזכיר כי בפרשת , להשלמת התמונה
 .משמעויותיה

: היא מדווחת כי יושבי הארץ הם ענקים, י משה לתור את הארץ חוזרת"כאשר קבוצת המרגלים שנשלחה ע
ִבים נּוְבֵעיֵני ַוְנִהי" ִיינּו ְוֵכן ַכֲחגָּ  (.לג, יג במדבר" )ְבֵעיֵניֶהם הָּ

ִבים ְבֵעיֵנינּו ַוְנִהי" אנחנו היינו חסרי ביטחון עצמי והיינו קטנים וחלשים בעיני עצמינו ונפל ש כיוון -" ַכֲחגָּ
ִיינּו ְוֵכן" -היתה  התוצאהלכן  -ליבנו   ...(.דבריםשימו לב ללשון הפסוק ולסדר ה) "ְבֵעיֵניֶהם הָּ

נראים כחגבים  היו כן לכן ,כחגבים בעיני עצמם שפלים שהיוכי על ידי ": שפת אמת"על כך אמר בעל ה
 (.שלח, במדבר) "האדם( הנפש הפנימית של) בעבודת תלוי הכל כי". בעיני יושבי הארץ

 

ל, אכן ד כָּ ק ֶאחָּ ן, מוֵֹדד ֶמְרחָּ  .לצרכיו הוא, בט לא אובייקטיביתוכל אחד בוחר בנקודת מ. עוֵֹמד ֶשהּוא ֵמֵהיכָּ

בריון מגמד את הלל הזקן נשיא הסנהדרין אילו המואב בוחר לגמד את עם ישראל כדי להרגיע את פחדיו ו
  .שיקל עליו להרגיזו ולבזותוכדי 

 תקבלמצב של ל ה להביאעלול ,ריאליתלא אמיתית ולא , לא נכונהנקודת מבט חשוב לזכור כי  ,אולם
 ...שגימדו את עצמם, כפי שקרה אצל המרגלים, בשדה המעשה לא נכונותהחלטות והכרעות 

 

 

 שבת שלוםבברכת 

 משה רוט


