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 האם   הקשר   עם   האלוהים   פתוח   לכל   המעוניין   בכך?   ומהו   מודל   התקשורת   של   בני   האדם   עם   האל?

 פרשתנו   מציעה   לשאלות   הללו   תשובה   המחוללת   היפוך   תפקידים   בלתי   צפוי   בין   משה   ובני   ישראל   לבין

 בלעם   ובני   מואב.   השוואה   בין   תחילת   פרשת   בלק   לבין   סופה,   היא   למעשה   השוואה   בין   התנהלותם   של

 בני   מואב,   מנהיגם   ונביאם   בלק   ובלעם,   לבין   התנהלותם   של   מקבילותיהם   מבני   ישראל      העם,   פנחס

 ומשה.   השוואה   זו   מבהירה   את   זהותם   של   מי   שמוזמנים   להיות   בקשר   עם   אלוהים.

  

ה ת   ָּכל־ֲאֶׁשר־ָעָׂש֥ ק   ֶּבן־ִצּ֑פֹור   ֵא֛  הפרשה   פותחת   בתיאור   מצבם   הנפשי   של   בני   מואב   ומנהיגם:   "ַוַּיְ֥רא   ָּבָל֖

י   ְּבֵנ֥י   יְִׂשָרֵאֽל:   (במדבר   כב,   ב'   – ב   ִמְּפֵנ֖ י   ַרב־֑הּוא   ַוָּיָ֣קץ   מֹוָא֔ ד   ִּכ֣ ֹ֖ ם   ְמא ב   ִמְּפֵנ֥י   ָהָע֛ גָר   מֹוָא֜ י:   ַוּיָ֨ ל   ָלֱֽאמִֹרֽ  יְִׂשָרֵא֖

 ג').   בני   מואב   מסתכלים   על   המציאות   נכוחה,   מבינים   שמי   שנלחם   עם   ישראל   מפסיד,   ונמצאים   בפחד

ה ן   ַעָּת֞ ב   ֶאל־זְִקֵנ֣י   ִמְדיָ֗ אֶמר   מֹוָא֜ ֹ֨  גדול   משום   שהם   רואים   את   ישראל   נלחמים   ומנצחים   פעם   אחר   פעם:   "ַוּי

ה..."   (כב,   ד') ת   ֶיֶ֣רק   ַהָּׂשֶד֑ �   ַהּׁ֔שֹור   ֵא֖ ֹ֣ ינּו   ִּכְלח יבֵֹת֔  יְַלֲח֤כּו   ַהָּקָהל֙   ֶאת־ָּכל־ְסִב֣

  

 לעומת   ניתוח   המציאות   המדויק   של   בני   מואב,   בפרשה   מתוארים   בני   ישראל   כמי   aמתנהלים   ללא   עיון

ם   ִלזְ֖נֹות   ֶאל־ְּב֥נֹות   מֹוָאֽב" ים   ַוָּיֶ֣חל   ָהָע֔ ל   ַּבִּׁשִּט֑  וניתוח   אלא   מתוך   יצריות   ואימפולסיביות:   "ַוֵּיֶׁ֥שב   יְִׂשָרֵא֖

 (שם   כה,   א').
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 התנהגותם   של   ישראל   מאופיינת   במימד   נוסף:   חוסר   הנהגה.   דמותו   של   משה   נעדרת   בתיאור

 ההתרחשויות,   ולא   ברור   מה   חלקו   בהן   והעם   מתנהלים   כקיבוץ   נסחף.לא   כך   המצב   במואב;   מי   שמוביל

 את   העיון   במצב   ואת   ההתמודדות   איתו   הוא   המלך   אשר   נועץ   במנהיגים   נוספים   מקרב   מואב:   "ּוָבָל֧ק

ר   ..."   (כב,   ד'   –   ה'). ֹ֗ ם   ֶּבן־ְּבע ים   ֶאל־ִּבְלָע֣ ח   ַמְלָאִכ֜ ת   ַהִהֽוא:   ַוּיְִׁשַל֨ ב   ָּבֵע֥ ֶל�   ְלמֹוָא֖  ֶּבן־ִצּ֛פֹור   ֶמ֥

  

 בשני   המקרים,   של   ישראל   ושל   מואב,   ישנה   פנייה   אל   כוח   עליון.   אולם,   שוב   ניכר   כי   פנייתם   של   מואב

 מושכלת,   מודעת,   מחושבת   ולכתחילה,   בעוד   פנייתם   של   ישראל   היא   מתוך   שכרון   חושים,   בדיעבד,   לא

 פרי   החלטה   אלא   כהיענות   קיבוצית.   על   מלך   מואב   מסופר:

 

  במדבר   כב,   ה'   –   ו '

ֶרץ ין   ָהָא֔ יִם֙   ִהֵּנ֤ה   ִכָּסה֙   ֶאת־ֵע֣ א   ִמִּמְצַר֙ ם   יָָצ֤ ּנֵה   ַע֣ ר   ִה֠ ֹ֗ ר   ...ֵאמ ֹ֗ ם   ֶּבן־ְּבע ים   ֶאל־ִּבְלָע֣ ח   ַמְלָאִכ֜  ַוּיְִׁשַל֨

י   אּוַכל֙   נֶַּכה־ּ֔בֹו ּנִי   אּוַל֤ ה   ִּכֽי   ָע֥צּום   הּוא֙   ִמֶּמ֔ ם   ַהּזֶ֗ י   ֶאת־ָהָע֣ א   ָאָֽרה־ִּל֜ ב   ִמֻּמִלֽי:   ְוַעָּתה֩   ְלָכה־ּנָ֨  ְו֥הּוא   יֵֹׁש֖

ר   יּוָאֽר: ֹ֖ ר   ָּתא �   ַוֲאֶׁש֥ ת   ֲאֶׁשר־ְּתָבֵר�֙   ְמבָֹר֔ ְעִּתי   ֵא֤ י   יַָד֗ ֶרץ   ִּכ֣ ּנּו   ִמן־   ָהָא֑  ַוֲאגְָרֶׁש֖

  

 כלומר,   המלך   פונה   לבלעם   מתוך   ידיעה   כי   לאמירותיו   יש   משקל   קוסמי.   לעומת   זאת,   על   ישראל

ַעל   ְּפ֑עֹור..." ל   ְלַב֣ ֶמד   יְִׂשָרֵא֖ ם   ַוִּיְֽׁשַּתֲח֖וּו   ֵלֽא�ֵהיֶהֽן:   ַוּיִָּצ֥ אַכל   ָהָע֔ ֹ֣ ן   ַוּי י   ֱא�ֵהיֶה֑ ם   ְלזְִבֵח֖ ָ   ָלָע֔ אן  מסופר:   "ַוִּתְקֶר֣

 (כה,   ב'   –   ג').   פנייתם   של   ישראל   היא   אל   אלוהים   לא   להם,   אלוהיהן,   וזאת   כתגובה   לקריאה   ולא   מתוך

 תובנה   על   אופן   התנהלות   הקוסמוס.

 

 הפניות   שתיהן   נענות   בשלילה,   ובכל   זאת   האחת   היא   שבר   במערכת   היחסים   שבין   אלוהים   לאדם   ואילו

 השנייה   היא   חלק   טבעי   ממנה,   רגע   של   חוסר   הסכמה   כפי   שקורה   לעיתים   במערכות   יחסים.   התגובה

ף   ה'   ְּביְִׂשָרֵאֽל"   (כה,   ג')   זימון   ההנהגה   האנושית,   ודרישה   להתנהלות  כלפי   ישראל   היא   זעם:   "ַוִּיַֽחר־ַא֥

ק   ֶנ֣גֶד ם   ַליקָֹו֖ ע   אֹוָת֛ ם   ְוהֹוַק֥ י   ָהָע֔ ח   ֶאת־ָּכל־ָראֵׁש֣ ה   ַק֚ אֶמר   ה'   ֶאל־מֶֹׁש֗ ֹ֨  שמטרתה   צינון   הזעם   האלוהי:   "ַוּי

ב   ֲח֥רֹון   ַאף־   ה'   ִמּיְִׂשָרֵאֽל"   (כה,   ד').   התוצאה   היא   ציווי   אלים   וקיצוני   של   משה,   המנהיג: ֹ֛ ֶמׁש   ְויָׁש  ַהָּׁש֑

ַעל   ְּפֽעֹור"   (שם,   ה').   תוצאה   אשר   אליה ים   ְלַב֥ יו   ַהּנְִצָמִד֖ יׁש   ֲאנָָׁש֔ ל   ִהְרגּו֙   ִא֣ י   יְִׂשָרֵא֑ ה   ֶאל־ׁשְֹפֵט֖ אֶמר   מֶֹׁש֔ ֹ֣  "ַוּי

 מתווספת   מציאות   קוסמית:   מגפה   (ח').   אלו   נפסקים   רק   בהתערבות   אימפולסיבית   ואלימה   נוספת:
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 במדבר   כה,   ז'   –   ח'

ל ר   ִאֽיׁש־יְִׂשָרֵא֜ ּיָבֹא   ַאַח֨ ַמח   ְּביָֽדֹו:   ַו֠ ֹ֖ ח   ר ה   ַוּיִַּק֥ ן   ַוּיָָ֙קם֙   ִמּ֣תֹו�   ָהֵֽעָד֔ ן   ַהּכֵֹה֑ ֹ֖ ר   ֶּבֽן־ַאֲהר ְרא   ִּפֽינְָחס֙   ֶּבן־ֶאְלָעזָ֔  ַוּיַ֗

ל   ְּבֵנ֥י ה   ֵמַע֖ ּה   ַוֵּתָֽעַצר֙   ַהַּמֵּגָפ֔ ה   ֶאל־ֳקָבָת֑ ל   ְוֶאת־ָהִאָּׁש֖ יׁש   יְִׂשָרֵא֔ ת   ִא֣ ם   ֵא֚ ה   ַוּיְִדקֹר֙   ֶאת־ְׁשנֵיֶה֔  ֶאל־ַהֻּקָּב֗

 יְִׂשָרֵאֽל.

 

 לעומת   זאת,   התגובה   על   בלעם   היא   דו   שיח   שבו   מסכימים   הצדדים   שלא   להסכים:

 
 במדבר   כב,   ט'   –   י"ב

ֶל� ר   ֶמ֥ ֹ֛ ים   ָּבָל֧ק   ֶּבן־ִצּפ ם   ֶאל־ָהֱא�ִה֑ אֶמר   ִּבְלָע֖ ֹ֥ ֶּלה   ִעָּמֽ�:   ַוּי ים   ָהֵא֖ י   ָהֲאנִָׁש֥ אֶמר   ִמ֛ ֹ֕ ם   ַוּי ים   ֶאל־ִּבְלָע֑ א   ֱא�ִה֖ ֹ֥  ַוּיָב

ל ָבה־ִּלי֙   אֹ֔תֹו   אּוַל֥י   אּוַכ֛ ה   ָקֽ ה   ְלָכ֤ ֶרץ   ַעָּת֗ ין   ָהָא֑ ס   ֶאת־ֵע֣ יִם   ַויְַכ֖ א   ִמִּמְצַר֔ ב   ָׁשַל֥ח   ֵאָלֽי:   ִהֵּנ֤ה   ָהָעם֙   ַהּיֵֹצ֣  מֹוָא֖

י   ָב֖רּו�   ֽהּוא: ם    ִּכ֥ ם   ֤�א   ָתאֹר֙   ֶאת־ָהָע֔ �   ִעָּמֶה֑ ם    ֥�א   ֵתֵל֖ אֶמר   ֱא�ִהים֙   ֶאל־ִּבְלָע֔ ֹ֤  ְלִהָּלֶ֥חם   ּ֖בֹו   ְוגֵַרְׁשִּתֽיו:   ַוּי

 

ק י   ָבָל֔ ֹ֙אֶמר֙   ֶאל־ָׂשֵר֣ ֶקר   ַוּי ֹ֔  בעוד   בלעם   מקבל   את   המגבלה   שהקשר   עם   אלוהים   שם   עליו:   "ַוָּיָ֤קם   ִּבְלָעם֙   ַּבּב

י   ַלֲה֥��   ִעָּמֶכֽם:"   (כב,   י"ג)   הרי   שבני   ישראל   מתנהגים   להפך.   הם ן   ה'   ְלִתִּת֖ י   ֵמֵא֣ ם   ִּכ֚  ְל֖כּו   ֶאֽל־ַאְרְצֶכ֑

 מתגרים   בהתנהגותם   אחרי   שמשה   מצה   על   ראשי   העם   להרוג   את   מי   שנצמדים   לאלוהים   לא   להם,

ים יו   ַהּנְִצָמִד֖ יׁש   ֲאנָָׁש֔ ל   ִהְרגּו֙   ִא֣ י   יְִׂשָרֵא֑ ה   ֶאל־ׁשְֹפֵט֖ אֶמר   מֶֹׁש֔ ֹ֣  וההתנהלות   שכנגד   רצון   האל   ממשיכה:   "ַוּי

ה   ..."   (כה,   ה'   –   ו'). ית   ְלֵעיֵנ֣י   מֶֹׁש֔ ב   ֶאל־ֶאָחיו֙   ֶאת־ַהִּמְדיָנִ֔ א   ַוּיְַקֵר֤ ל   ָּב֗ י   יְִׂשָרֵא֜ ה   ִאיׁש֩   ִמְּבנֵ֨ ַעל   ְּפֽעֹור:   ְוִהּנֵ֡  ְלַב֥

 חוקי   הקשר   עם   אלוהים   ממשיכים   ומתבהרים   עם   העיון   בפרטים   של   שני   הסיפורים.   אין   גבול   לתוכן

 הבקשות   שיכולים   מי   שנמצאים   בקשר   עם   אלוהים   לבקש;   אלוהים   איננו   כועס   על   בקשתו   של   בלק

 לקלל   את   ישראל,   הוא   רק   מבהיר   שזה   איננו   רצונו   ולכן   הוא   לא   יטול   חלק   בכך,   אבל   הוא   איננו   מונע

 מבלק   להקריב   ולנסות   לשנות   את   דעתו.

 

 לעומת   חוסר   הכעס   כלפי   בקשה   שאינו   לרוחו,   האל   כועס   על   בלעם   ההולך   עם   בלק   על   אף   שהוא   יודע

 שזה   איננו   רצון   האל,   ולמעשה   בכך   בוגד   בקשר   עמו.   (ברקע   בעצם   ניצבת   שאלת   האל   הלא   נשאלת:

ׁש ֹ֖ ֶקר   ַוּֽיֲַחב ֹ֔  מדוע   נכנע   בלעם   והולך   עם   אנשי   בלק   אם   הוא   יודע   שאין   זה   רצון   האל?).   "ַוָּיָ֤קם   ִּבְלָעם֙   ַּבּב

ן   ֑לֹו   "   (כב, ֶר�   ְלָׂשָט֣ �   יְקָֹו֛ק   ַּבֶּד֖ ב   ַמְלַא֧ ף   ֱא�ִהים֘   ִּכֽי־הֹוֵל֣�   הּוא֒   ַוּיְִתיֵַּצ֞ י   מֹוָאֽב:   ַוִּיַֽחר־ַא֣  ֶאת־ֲאתֹ֑נֹו   ַוֵּיֶ֖ל�   ִעם־ָׂשֵר֥

 כ"א   –   כ"ב).   כעסו   של   אלוהים   מתבטא   בכך   שהוא   מציב   מכשול,   שטן,   בדרכו   של   בלעם.
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www.hadar.org    –   אביטל   הוכשטיין 

 

 אולם,   מכשול   זה   גם   הוא   סמלי,   והוא   מבהיר   לבלעם      כמו   גם   לבני   ישראל   ולנו   הקוראים      כי   מחיר

 הבגידה   באל   הוא   הפסקה   בקשר.   הדבר   מובהר   לבלעם   באמצעות   האתון,   אשר   רואה   את   מלאך

 האלוהים   בעוד   בלעם   נותר   בעיוורונו.   האמירה   היא   למעשה:   יצורים   אחרים   יהיו   בקשר   ישיר   עם

 אלוהים   ואתה   הבוגד   לא,   האתון   תראה   את   המלאך,   תבין   את   מציאות   האל   בעולמו   נכוחה,   ואילו   אתה

  תתנהל   כעיוור.

 

 אולם   האתון   מבהירה   לא   רק   לבלעם   אלא   גם   לישראל,   ולנו   קוראי   המקרא   את   טיבו   הפשוט   של   הקשר

 שבין   אלוהים   לברואיו   ויצירי   כפיו:   הקשר   עם   האל   הוא   הדדי,   מי   שבוחר   בו   מצוי   בו,   ומי   שמזלזל

 בבחירה   הזאת      נפלט   מתוכו.

 

 בלב   המסע   במדבר,   המסע   הנובע   מייחוד   הקשר   של   אלוהים   לעמו,   ישנה   הבהרה   של   גבולות   הייחוד,

 ולייתר   דיוק   של   פן   משמעותי    חסר   גבולות    המאפיין   אותו.   ייחוד   הקשר   עם   ישראל   איננו   מדיר   קשרים

 אחרים,   של   כל   מי   שמעוניינים   לחסות   בכנפיו   של   הקשר   הזה.   אלוהים   נאמן   לנאמנים,   גם   אם   הם

 נביאיהם   של   עמים   אחרים,   או   מי   שבתמימותם   מתנהלים   בעולם   מתוך   קשר   עם   אלוהים.   אפשר

 להתנהל   בתודעה   של   קשר   ,   הקשבה   ושימת   לב,   ואפשר   בעיוורון   להכות   באתון   בדרך   למסע   שמטרתו

  קללה.
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