
 "א פתמוז תש                        בס"ד  

 

 בלק נגיעות מפרשת השבוע 

ומעמד  שם  יבעל הם  .נביאה  ובלעםמלך מואב  בלק, בכירים ני גוייםש  םאנו פוגשישת השבוע פרב
                  . בעם ישראלאנושות לפגוע  זוממיםקושרים קשר ו . הםבעולם העתיק ובמיוחד באזורנו

לעד בתורת ישראל  הם הונצחו וקונבנציונליים לא  באמצעים  אסטרטגיה שונההשניים מנסים 
הקרבת   באמצעותוזאת  להפסיק להגן על עם ישראלשומר ישראל  להשפיע על הכושל בשל ניסיונם 

בשלל ברכות לעם ישראל  כידוע הסתיים ה ו"י הקב"סוכל עיסיון זה נ . ותשהכפו  ותקלל קורבנות 
 . לחטאים מיותריםכפוי טובה נופל שראל עם יבסוף הפרשה המדהימה הזו  חבל ש

כוללים  ובניגוד לרצונו  דברי ה' אשר בקעו מגרונו למעשה הינם  בפרשהאשר מובאים   בלעםנאומי 
.              כל הזמניםל םואקטואלייאימים  כמתהוכחו התגשמו ו אשר  ומשפטים נצחייםנבואות רבות  

ֹּא ִיְתַחָשב-ֶהן"  -ת אח גמא דו במרוצת הדורות למשפט  הפך פסוק זה    " ָעם ְלָבָדד ִיְשכֹּן, ּוַבּגֹוִים ל
ראו  בים מפרשני המקרא ר .משמעויות שונותתוך מתן נים הפרש בפי רבים מהוגי הדעות ו שגור

הותו ואורח החיים המיוחד לו,  לא יתערב בגויים וזישכון בדד,  הבטחה, כי עם ישראלפסוק ב
    .ישמר לנצחת

עם ישראל ישכון לבדד כאומה, בעוד  פירש שרנו ופס  ,פרשנויות שונותהרב יחיאל וסרמן מביא 
    עם ישראל ישרוד לנצח, ברוח הפסוק . אומה והבטחה  ות יהיו ללא זהות עצמית שלששאר האומ

ישראל" הרחיב את הדיבור   ג בספרו "נצחא. המהר"ל מפר "יעזוב כי לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא"
בין העם היהודי לבין הקב"ה, מאז  ש זוהי הברית " ָעם ְלָבָדד ִיְשכֹּן-ֶהן על ייחודו של העם היהודי. " 

                                                                ".מתן תורה בהר סיני, בה הוא התחייב "נעשה ונשמע

והפתיחות בעולם יציאת   חרורות השתנוע  הפך משפט זה מהבטחה לאתגר.בדורות האחרונים  
הזדהות   יחד עםעצומות לקידום אישי ומעמדי ות י אפשר והעניק  והשטעטל   מהעיירותיהודים ה

  "יהודי בביתך ואדם בצאתך   " היה ניהול אורח חיים כפולו המקומית והתרבותעם השפה  
.  למתן, את המפגש בין יהודים לאוכלוסייה המקומית למנוע, אופעלו  הרבנים בקהילות היהודיות  

המלב"ים הקדיש מרץ רב  . דו של עם ישראלשד"ל באיטליה כתב נגד ההתבוללות ושמירת יחו
בהם   הוא הזכיר ליהודים שעם ישראל אינו כשאר אומות העולם שהתערבו למאבק בהתבוללות

  את  פירש"העמק דבר" בהנצי"ב, בוטל, לעם ישראל אורח חיים ייחודי.   םוייחוסאומות אחרות  
ֹּא ִיְתַחָשב-ֶהן"   הפסוק הוא   , שוכן לבדדכאשר עם ישראל  -בצורה שונה  " ָעם ְלָבָדד ִיְשכֹּן, ּוַבּגֹוִים ל

הייחודיות   שומר על זהותו, כאשר הוא הולך בדרך האבות והמסורת שקבלנו מהר סיני, ושומר על
הגויים, ללמוד   שלו, אז ישכון, הוא ישרוד ויתקיים. אבל, כאשר הוא מנסה לחקות את דרכי

דבריו אלו של הנצי"ב,   .אל לא ישרודעם ישר .מהתנהגותם, ולהתערות בהם אז הוא לא יתחשב
זהותו העצמית, על   העמידו את הפסוק לא כהבטחה, אלא כאתגר לעם היהודי, לשמור על

                                              הייחודיות שלו ועל אורח חייו המיוחד, כפי שקיבל על עצמו בסיני
  שראימוש כקושי ואת המ ף יותר מתמיד את הנבואה את הבמציאות של היום הפסוק ממחיש א

בי  רחבכל ים מחותהמדעים ושאר ה ,להכ הכל  ,בצמרות הממשל מלאהבצורה  משתלבים  יהודים 
  אשר האינטרנט והרשתות החברתיות השונותבאמצעות  חיבור עולמישל  מציאות העולם תוך 

ניתן  מציאות שבה זו . והגלובלי והגבירו את הדינמיות שבו  מיסדו ויצבו את תופעת הכפר הקטן
מתהווה זהות קולקטיבית   כל קצוות תבל. בעידן זה לתקשר במהירות אדירה ובצורה ישירה, בין

 מטבע הדברים היא מטשטשת את הזהותו  בתבל ושפה אחת, המאחדת את כלל האנשים
וזאת למרות התגברות האנטישמיות אפילו   האינדיבידואלית, כולל זו של הזהות היהודית

משמעות   מקבלנשאר אקטואלי ו " ָעם ְלָבָדד ִיְשכֹּן-ֶהן"  הפסוק . תיות ואוהדות בארצות ידידו
וההמשכיות    לקיום היהודיעמוקה ורחבה יותר. כיום השמירה על הזהות היהודית, הדאגה 

  .                                                      מהוה אתגר עצום לעם ישראלהיהודית והרוחנית מורכבת יותר ו
אשר למרות הכל אנו רואים את  מתרחב הלב כ ביום ראשון הקרובין שיצוצום י"ז בתמוז צל ב

 . ראל לימוד תורת ישפריחת של עם ישראל בארץ ישראל ו וייחודיות

 

 שבת שלום.                      

 שלר איתן                                                                          

 נתן ואטל ז"לבן חנן  לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם            


