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 בס"ד                                

 מלחמתו של בלק

בפרשת השבוע מתארת התורה כיצד התלכדו מדין ומואב שהיו שונאים זה לזה כנגד עם ישראל ועשו ביניהם 

להתבונן בהתייחסות המיוחדת לה זוכה בלק בעוד שאנשי ברית מדינות למלחמה כנגד עם ישראל, ומעניין 

 ממלכתו במואב חוששים מעם ישראל מבחינה אסטרטגית צבאית וכו'.

תורתינו תורת חיים היא ומאורעות חיינו שזורים בתוכה כך שלא אחת נמצא התייחסות ברמז זה או אחר 

 לאקוטאליה המתרחשת עימנו.

יצא ממצרים )ג' פרסה על ג' פרסה( גורמים לבלק להעמיק  הנה בהתבוננות פשוטה המציאות שעם רב

ולהתבונן כיצד להתגבר ולנצח את עם ישראל, חששותיו של בלק מתוארים בצורה נפרדת בפסוק וירא בלק וגו' 

 לאמר שמה שהטריד אותו לא היו אותם חששות אלא חשש אחר, ומהו?

ונפלאות סובבות אותו החל מיציאת מצרים עד  בלק מחליט לברר את סוד כוחו של עם ישראל שכל כך ניסים

עתה ולכן הוא מחפש לברר את השורש והיסוד בתכונות הנפש של המנהיג הגדול והמיוחד משה רבינו ולכן יש 

 ליטול עצה ממדין מקום שבו נתגדל משה ומשם נדע נאמנה כיצד לפעול כנגד האויב, 

לבלק כי משה אין כוחו אלא בפיו. והמסקנה  שהשיבו המדיינים -וכך מתאר רש"י בשם המדרש תנחומא

תפילה כי רק באותו כח ועוצמה יהיה סיכוי לנצחם ולכן הפסוק -המתבקשת היא לפעול באותו "נשק" של פה

מתחיל בתיאור חששו של בלק ומסיים בחששותיהם של מואב כיון ששני חששות היו חששם של מואב מתייחס 

דרך הטבע ממלחמה מעם גדול אולם חששו של בלק לא היה אל ההמונים שראו ראיה שטחית לחשוש ב

מחשש של מלחמה פיזית אלא מכח רוחני של אותם כוחות רוחניים המנצחים לפני עם ישראל בכל 

מלחמותיהם במדבר ולכן חיזר כ"כ אחר בלעם שהיה יודע דעת עליון וכו' וכנגד תפילותיו של משה מציב כנגדו 

 את קללותיו של בלעם.

ל יש לנו ללמוד מבלק שאף כי לפני שהיה זקוק לכוחותיו של בלעם לא התעניין בבלעם, אולם מוסר השכ

בשעה שהוא חש שיש להתבונן בכוחות על טבעיים הוא לא בוש לחפש במקביל גם את הכח הזה, כי האמונה 

 היא היתה לראש פינה להצילנו מכל העומדים עלינו לכלותינו,

מרובים חלילה לקברניטי ומנהגי ישראל לשכוח לרגע כי ישראל אין כוחם אלא וכיום שזקוקים אנו לרחמי שמים 

בפיהם וזכות התפילה לבורא עולם המוכתר בכל התקופות כשומר ישראל שלא ינום ולא ישן ינחה וישרה 

ברכה להביא שלום עלינו ועל כל ישראל ,שנזכה לישב בטח באריצינו ולא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד 

 חמה אכי"ר.  מל

 ,בברכת שבת שלום

 הרב אליהו אלחרר

 רב העיר מודיעין 
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