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 על אחדות ישראל וייחודו
 

פרשת בלק מתרכזת כולה במאבק הסמוי בין בלק בן ציפור מלך מואב מצד אחד ועם ישראל      
ן שלמעשה עד לסוף הפרשה עם ישראל ו כיו,מאבק סמוי.  ובאמצע עומד בלעם בן בעור,מצד שני

 בלק הוא היוזם והמוביל את כל המהלך של ניסיון להכניע את ;פעיל-הוא במעמד של צופה בלתי
לשם . אבדות רבות ,מואבל דהיינו , או במלחמה שלא תגרום לצד התוקף,עם ישראל ללא מלחמה

בוחר בלק . לקלל את ישראל ,המקלל המומחה, בלעםכך משתמש בלק בנשק הקללה ומזמין את 
נפלה אימתו של עם ישראל שאחר מ ,ם להכין את צבאו למלחמהשתמש בנשק הקללה במקולה

 .נגד עמים שונים וחזקים ת שנחל במלחמתוניצחונוה  עקבעליהם
 יכול היה לקלל והרי, למואב כדי לקלל את העםבוא לבלעם  לשם מה נצרך: ונשאלת השאלה     

 מה חיפש בלעם בכל המקומות ,ועוד. כל הדרך הזובאת עצמו ולא להטריח , מביתו, אותם מרחוק
הכתוב .  יצאה ברכה מפיו ולא קללהמקומות שבהם, שעלה אליהם כדי להשקיף משם על ישראל

ים קאשר ישים אלורק את הדבר  את אמירתו של בלעם כי יוכל לומרמזכיר כמה וכמה פעמים 
 ? לקלל במקום לברךלגרום לכך שיוכלאם כך כיצד חשב שהמקום שבו יעמוד יכול . בפיו
עם  :בכל המקומות הגבוהים שמהם השקיף בלעם על ישראל ראה למעשה את אותו המראה     

 שמגיע ,הנה עם רב כזה. לק מן העם ופעמים את כולופעמים ראה רק ח. ישראל שוכן לשבטיו
יתכן שלא ישררו בו י לא ,למקום חנייה לאחר נדודים ארוכים או לאחר שהייה ארוכה במקום אחד

אולם . ' מריבות וחילוקי דעות על מקום ועל אוכל וכו,סדר ואנדרלמוסיה במידה זו או אחרת-אי
 השבטים חונים איש על מחנהו ואיש , בנוי למופתמחנה –  תמיד אותו מראהיהמה שראה בלעם ה

 לפרוץ את מחסום יוכלממנו שמקום כדי למצוא  ,לחזות במו עיניו במראה הזהבא בלעם . על דגלו
 .שיהיה בהם פתח לקללה ,פירודמחלוקת ו שלולאפשר כניסתם , האחדות של עם ישראל

מהם צפה שמקומות את ה מסביר  ברוח זו ,י" ובעקבותיו גם רש,)יט, כ"במדבר רבה פ( המדרש     
 ששם מת ,פרצים שםראש שיש , ויקחהו שדה צופים ראש הפסגה: "בלעם כדי לקלל את ישראל

 ".  יש פרצה גדולה מזו שראה בנחשים והיה סבור ששם יכלו,משה שנאמר עלה ראש הפסגה
 ידע בלעם וידע גם .על פי המדרש בלעם חיפש את המקום שבו יוכל לפרוץ את אחדות ישראל     

מקום , למצוא מקום תורפהזמין את בלעם הבלק . ו לנצחולא יוכל כל זמן שהעם מאוחד בלק כי
באו בעקבותיה מגפות בעם ישראל  בכל מקום שהייתה מחלוקת .שיש בו סיכוי לפירוד ומחלוקת

הן "ועל כן הברכה המפורסמת של בלעם . ם רבכל מחלוקת הפילה מישראל ע. או אסונות אחרים
, בהםולא יתערב בגויים כאשר העם לא יתחשב ש ה משמע,"עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב

אולם ברגע שהעם מתערב בגויים הן פיזית והן . לנצחויהיה מאוחד ועל כן אי אפשר יהיה הוא 
  .תרבותית מיד הוא מתחיל בנפילה ובירידה

  שוניםג את ניסיונותיו של בלעם לראות את ישראל ממקומות"ה מבאר גם הרלבבצורה דומ     
.  ואחדות גדולה יותר יותר הוא ראה שלמות גדולה,עלה גבוה יותרבלעם ככל ש. ותומזוויות שונ

, הקצה מתפרש כחלש. תחלה ראה רק את קצהו של העם ולא מצא מקום לחדור את האחדותב
 ,לבסוף. ואפילו דרכם לא הצליח בלעם לפרוץ, ר מפאת חולשתםכאלה שמזדנבים מאחו, מוקצה
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, ה"כ" (מה טֹבו אֹהליך יעקב" היה חייב להודות ולומר ,כאשר ראה את כל ישראל שוכן לשבטיו
שגם בקבוץ אשר באהל לא ימצא רק טוב כל שכן ): "ה, ד" כ'ד לבמורושיפב(ג "ואומר הרלב, )ד

והיה זה כן מצד היות ... מצא רע באהל אחד יענשו כלםואמר זה לפי שאם י. בקבוץ כלל ישראל
 ". כלם מתאחדים

מקום , "ראש הפעור"בו עולה בלעם להשקיף על ישראל הוא שסמלי הדבר שהמקום האחרון      
בסוף הפרשה אנו קוראים כי העם החל לזנות .  האל המואבי,הקרוי כנראה על שמו של בעל פעור

רצה שחיפש יהיא הפזו  זו היא עצתו של בלעם ו,על פי המדרש.  לבעל פעורנצמדאת בנות מואב ו
מיד החלה המחלוקת הפנימית בעם שהביאה למגפה שבה . אליהם עלהשבלעם בכל המקומות 
ראש המחלוקת כאן היה זמרי בן סלוא ומחלוקתו על פי המדרש דומה . נפלו הרבה מישראל

וכך מתארת . מנהיגותית של משה-יתדהיינו ערעור על סמכותו ההלכת, למחלוקת קורח ועדתו
 ):א"ע, סנהדרין פב(הגמרא את הסיטואציה במעמד המחלוקת בין משה וזמרי וחבריו 

מה ? ואתה יושב ושותק, הן דנין דיני נפשות: אמרו לו, הלך שבטו של שמעון אצל זמרי בן סלוא
 -! מיעי ליהש: אמר לה, והלך אצל כזבי,  עמד וקיבץ עשרים וארבעה אלף מישראל-עשה 

אף הוא נשיא : אמר לה. לא תשמעי אלא לגדול שבהם: וכן צווה לי אבי, בת מלך אני: אמרה  לו
תפשה . שהוא שני לבטן והוא שלישי לבטן, ולא עוד אלא שהוא  גדול ממנו, שבט הוא
 בת -ואם תאמר אסורה ? זו אסורה או מותרת! בן עמרם: אמר לו. והביאה אצל משה, בבלוריתה

 . געו כולם בבכייה, נתעלמה ממנו הלכה? מי התירה לךיתרו 
  .מקום שבו יוכל לפרוץ את האחדות של עם ישראלה גילוי ,תה אפואייקללתו של בלעם ה

, לדבריו. ..."הן עם לבדד ישכון"הפסוק  עליצחק אברבנאל מכניס נימה פולמוסית לביאורו ' ר     
כגון הנוצרים (סף של עמים שונים שקבלו עליהם דת אחת עם ישראל אינו כשאר העמים שהם או

עם ישראל לבדד ישכון ולא יתערב ולא יתחשב , ואין שום קרבה טבעית ביניהם) והמוסלמים
אברבנאל מוסיף כמה מילים לפסוק כדי להסביר אותו בדרך כזו שמצביעה על שלמות . באחרים

"  ישכון ובגויים לא יתערב ולא יתחשבאשר תמיד לבדד ",ואחדות העם המביאה לחוזקו של העם
' לא זעם ה: "אליעזר אשכנזי ואומר'  בצורה דומה מסביר גם ר.)קכב' עמ' רוש לבמיפ, אברבנאל(

כלומר . בשביל שלבדד ישכון ובגויים לא יתחשב כלומר אינם מתערבין עם הגויים להתחתן בם
שני פרשנים אלה ). א" ע,מעשה תורה עט', מעשי ה" (אם היו מתערבים היה זועם עליהם

שואי ינ.  ובייחודועםהאחדות בפוגעים האחרונים הפנו את הדברים כנגד נישואי תערובת אשר 
.  שנשיו הטו את לבבו המלך כפי שאנו מוצאים בשלמה,ז"תערובת מביאים בעקבותיהם גם ע

אל ולהסיר את לדעת אשכנזי דבריו אלה של בלעם באו לרמוז לבלק כיצד אפשר להזיק לישר
 . ההשגחה מעליהם מאחר ונאסר עליו לקלל את ישראל

יחודו של עם ישראל מבחינת פיזית ונפשית התלויה יבצורה יותר קיצונית המצביעה על      
, הן עם לבדד ישכון): "ב"ע, עולת תמיד רו(משה אלבילדה '  אומר ר,בשלמותו ואחדותו של העם

למעמד ". ש ובגויים לא יתחשב"ו במנין עם שאר האומות וזואמר כי הם מין בפני עצמו לא יכנס
יחודו התורני המביא אותו לשלמות נפשית שכלית מה שאין כן בשאר יזה הגיע עם ישראל בזכות 
ניסיונותיו של בלק להביא את בלעם לנקודות תצפית שונות על עם . העמים שאין להם התורה

 וכאשר לא נמצאה ,נקודת התורפה שלהם את גלותל על ידי אלבילדה כניסיונות יםישראל מבואר
שוש שהוא החוש הנמוך י פנו לתחום הגשמי ומצאו אותו בחוש המ,נקודה כזו בתחום הרוחני

 .והירוד ביותר
 .הדברים הללו מזכירים גם את דברי המדרש בדבר הסיבה שהביאה לגאולת ישראל ממצרים     

האחדות הפנימית שמירה על המשותף לכולם היה ו ,רים ארבעה דברים שמרו ישראל במצ,כזכור
. המצרים למרות כל הלחץעמידתם באומץ אל מול שגרמה ל, הזהות היהודית שלהםועל של העם 

 : )כב, כ"במדבר רבה פ(וכך אומר המדרש 
' שנו רבותינו בזכות ד, וישב ישראל בשטים הלכה בזכות כמה דברים נגאלו ישראל ממצרים

ולא גילו  מסטורין  , שלא שינו את לשונם, שלא שינו את שמותן, נגאלו ישראל  ממצריםדברים 
והיה הדבר הזה ' ושאלה אשה משכנתה כלי כסף וכלי זהב') ג' שמ(שמשה אמר להם  , שלהם

 . ולא נפרצו בעריות, ב חדש ולא גילה אחד מהם למצרים"מופקד אצלם י
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