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 פרשת השבוע : פרשת בלק

 

 "הפחד של בלק"

 

יש שואלים: מדוע דווקא עתה התמלא בלק פחד מפני בני ישראל, וכי לא שמע על אודות המכות 

רעד"? והלא מה שישראל  אלי מואב יאחזמו"הרי נאמר בשירה :  ?במצרים ועל קריעת ים סוף

 עשה לאמורי אינו מפחיד יותר ממה שנעשה להם במצרים?

 

ונראה לומר: שפחדו של בלק דווקא כעת כשהתקרבו להיכנס לארץ, מפני שכל עוד היו במדבר 

וכל צרכיהם סופקו בדרך נס, ללא עמל וטורח כלל, אינו משמש דוגמא ודמות לחיקוי, ואי אפשר 

כנסו לארץ ילהם, משום שהם הרי חיים בדרך ניסית. רק לאחר שי לדרוש מאחרים להשתוות

ה והכל בכפוף לדיני התורה ולחוקיה ובהתאם למוסר האלוקי, יויתחילו לעבוד במסחר ותעשי

אזי התנהגות זו תחייב את בלק, שפתאום הוא  –לא יהיה בהם און ביעקב ולא עמל בישראל 

אותו יכנס לארץ, דבר שיחייב יישראל  ולכן חשש מאוד שעם .יצטרך להתנהג כמו בן אדם

 להתנהג כמוהם.

 

פחד זה אינו גורם לו לבקש להשמיד את ישראל אלא למנוע את כניסתו לארץ, ולהשאירו בתנאי 

הם חיים בדרך ניסית והוא חי  .המדבר, ואז הוא תמיד יוכל לטעון שעם ישראל זה משהו אחר

היות כמוהם. זה היה מעין חששם של המרגלים, מה לתבוע ממנו לחיות ולחיים חומריים ולכן אין 

שגם הם ביקשו למנוע את הכניסה לארץ, מפני שחששו שעם ישראל לא יעמוד באתגר שהחיים 

החומריים יחייבו אותו, ואילו בלק חשש בדיוק ההיפך שהם יהיו מודל לחיקוי ולדרישה שכולם 

 לעשות.יתנהגו ביושר ובאצילות כמו עם ישראל, דבר שהגוי לא מוכן 

 

עם ישראל היה ויהיה הדוגמא, הסמל והאור לגויים, בבחינת "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא 

 עליך ויראו ממך".

 

 בברכת שבת שלום

 

 הרב שלמה דידי

 עמק הירדן –רב אזורי 
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