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  י"א תמוז, תשע"ה

  פרשת בלק, ירושלים. 

  "את והב בסופה ואת הנחלים ארנון"

  בין פרשת חוקת לבלק

  פתיחה לפרשת בלק:   .א

כל פרשת בלק עוסקת במפגש שלנו ע� מואב. הסיפור הוא סביב מואב ובלע� ב
 בעור. מקומה 
מחייב הבנה. ע� ישראל נמצא בשנה הארבעי�, והוא רוצה להיכנס לאר�. אלה של מואב בפרשות 

 –הולכי� להיכנס מעבר הירד
 המזרחי, והוא צרי� להיכנס מש� למערב. בתחילה פוני� לאדו� 
: "פ
 בחרב אצא לקראת�". עד שאומר"וישלח משה מלאכי� מקדש אל מל� אדו�", ואדו� מסרב, 

  : "נחש הנחושת, "ותקצר נפש הע� בדר�" וכו'.  
התוצאות ה וע� ישראל מתחיל לסובב את אדו�.

יש עוד שתי אופציות: מואב, ועמו
. ג� ע� מואב וג� ע� עמו
 יש בעיה. הבעיה היא אותה בעיה 
אפשר להילח� "והכלל הוא שאי ,ה� בני לוט –כי על שניה� נאמר: "אל תתגר ב� מלחמה" 

� שמה� תצא רות המואביה, ונעמה העמונית. אבל לא במואב ולא בעמו
. חז"ל אומרי –ישירות 
  זה לבקש מה� לעבור.  ,מה שכ
 אפשר

בתורה אנו רואי� את בני ישראל מבקשי� מסיחו
 לעבור, והוא שולט בעמו
 באותה העת. ה� 
 –מבקשי� מסיחו
, והוא אינו מאפשר לה�, אלא ג� יוצא למלחמה ע� ישראל. ישראל מנצחי� 

  וכו'".  "על כ
 יאמרו המושלי�

 
 הא זו. עמו
 נכבשה ע"י סיחו
, וסיחו
 ה'רו בסיחו
הטנ' –חז"ל קוראי� לפרט הזה של סיחו
  כ
 אפשר להילח�.  ושנכנס למלחמה, וב

סיפור מואב אנו פוגשי� בפרשתנו. אבל מדוע פשוט את מדוע לא פוני� למואב?   –השאלה היא 
  מה� לעבור בארצ�? וביקשו לא פנו 

שכ
 פוני� למואב. אבל התורה לא גילתה לנו את זה, אלא ההפטרה של פרשת  ,התשובה היא
יפתח הגלעדי אומר למל� מואב מדוע הוא בא להילח� איתו, ומל� מואב מסביר לנו את כל  .חוקת

  הקורות בעבר. 

כי במואב  ,רש"י מלמד אותנו שהנביא משלי� את מה שהתורה לא אמרה. ולפרט הזה יש חשיבות
זה לא עוג, ואי
  –מואב נתפסת לנו כמי
 משהו 'רומנטי'  –. בכל פרשת בלק מתרחש משהו

ההיסטוריה  ,ענקי�, ואי
 מלחמות, אלא זה רק בלק ובלע� שרוצי� לקלל. אבל בסופו של דבר
שלנו מוכרעת בפרשת בלק. ב'פסטורליה' הזו מתרחש הכל. מה שלא הצליחו לעשות בשו� 

נו ילזנות אל בנות מואב, וש� מגיעי� אל הפעור. משה רבמלחמה, עושי� במואב. ש� החל הע� 
בגיא. ההיסטוריה שלנו מתרחשת ש�,  –לא ייקבר מול עוג ולא מול סיחו
, אלא מול בית פעור 

הכל  " שכורת משה בסו$ ימי המדבר –דברי הברית"  ה"אל –ובערבות מואב ג� נכרתת הברית 
  ש�. 

  כלחוך השור:  .ב

הוא מתחיל ואומר לו: ִהֵ*ה ַע� ָיָצא ִמִ-ְצַרִי� ִהֵ*ה ִכָ'ה ֶאת   "לבלע� שהוא פונה כבלק ב
 ציפור 
ִלי (במדבר, כ"ב, ה')   .ֵעי
 ָה4ֶר� ְוה3א ֹי1ֵב ִמ-0
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  "  לפני כ
 כתוב: (ג) ַו8ָָגר מֹו4ב ִמ7ְֵני ָהָע� ְמֹאד 9ִי ַרב ה3א ַו8ָָק� מֹו4ב ִמ7ְֵני 6ְֵני ִי5ְָרֵאל:". כלומר
נמאס לה� מישראל, וא� אי
 קשר, אז ממה ויק�? אבל רור שהיה קשר בי
 מואב לבני ישראל. ב
  המש�:בו

9ְִלֹח? ַה<ֹור ֵאת ֶיֶרק ַהָ=ֶדה 3ָבָלק  (ד) ַו8ֹאֶמר מֹו4ב ֶאל ִזְקֵני ִמְדָי
 ַעָ>ה ְיַלֲחכ3 ַהָ:ָהל ֶאת 9ָל ְסִביֹבֵתינ3
6ֶ
 ִצ7ֹור ֶמֶל? ְלמֹו4ב 6ֵָעת ַהִהוא.   


מדוע צרי� להגיע אל ה'פתרו
 הסופי' לע� הזה. מואב בא  ,הרי מואב רוצה לשכנע את זקני מדיי
להשמיד את הע�. הוא מתאר את ע� ישראל כמו שור  –להציע את הדבר הכי קשה בעול� 

לח� עשב. מהו התיאור הזה? א� אתה רוצה לתאר ע� של אוייבי�, אתה מתאר אותו ע"י שור המ
  המלח� עשב? תגיד משהו יותר רציני, יותר מפחיד, אבל מהו השור המלח� עשב? 

רבי יצחא עראמה, א� רואי� שור מלח� עשב, רואי�  – 'עקידת יצחק'שאלה זו שואל בעל ה
וכמו מגל הוא שול$ את העשב אל פיו.  ,רק מוציא את הלשו
 שהוא מוריד את הראש למטה, והוא

  כ� הוא מלח� את עשב השדה. 


ואומר לה� ללכת לבלע�. אני מואב, היחיד שיכול לבוא  ,ואז פונה בלק מל� מואב אל זקני מדיי
שחייבי� להפעיל את כל הכוחות כדי להשמיד את הע� הנורא הזה. מדוע? כי אני כמו מי שנמצא 

חת לסנטר, כי לש� תזה מי שמ " נטר של השור. המקו� היחיד בעשב שאי
 לו מה לפחדמתחת לס
נאמר עלי "אל תצר את מואב". לי ה� לא יעשו כלו�, אבל ה�  –מואב  –השור לא מגיע. אני 

  הורסי� את כל סביבותינו. 

לא " מהשורשי� ה ,לא משאיר שורשי�. כי הוא רוצה להעביר את העול� ואת א"י "שור שמלח� 
  זהו ע� ישראל.  –טובי� שלו, והוא ישתול שורשי� חדשי� 

"הטוב טוב אתה מבלק ב
 ציפור"?! כי מואב היא –שנה אחרי, אומר למואב  300כשיפתח הגלעדי 
כי זוהי המלחמה הכי קשה. בלק  –המקור. הוא לא משווה אותו לסיחו
 או לעוג, אלא לבלק 

כי ככל שיהיו יותר יהודי� שלא יודעי� מי אבא שלה�  בהמש� ינסה לחסל אותנו ע"י זנות ופעור.
  זה הפתרו
 הכי טוב!  –

  ואת הנחלים ארנון:  .ג

רק ש� מביני� את ההקדמה לפרשת מואב. כדי להיכנס לפרשת  –כשמעמיקי� בפרשת חוקת 
  והוא על הגבול ע� מואב : נחלי ארנו
.  ,בלק, נעמיק בסיפור אחד בפרשת חוקת

 ְ"נֵי ַעל ֲאֶ!ר ַ�ִ�ְדָ�ר ָהֲעָבִרים ְ�ִע�ֵי וַ�ֲַחנ� ֵמאֹבֹת וַ�ְִסע�) יא( :ְ�אֹבֹת וַ�ֲַחנ� יְִ�ָרֵאל ְ�נֵי וַ�ְִסע�) י(

   :ַהָ%ֶמ! ִמִ�ְזַרח מ$#ב

סתובבי� תמיד אבל מ " "ולא אבה" –שימו לב כמה התורה לא גילתה לנו ששלחו למואב בקשה 
  מול מואב. 

 ִמְ+ֻבל ַה�ֵֹצא ַ�ִ�ְדָ�ר ֲאֶ!ר )ְרנ$ן ֵמֵעֶבר וַ�ֲַחנ� נָָסע� ִמָ%ם) יג( :זֶָרד ְ�נַַחל וַ�ֲַחנ� נָָסע� ָ%םמִ ) יב( 

   :ָהֱאמִֹרי �ֵבין מ$#ב ֵ�ין מ$#ב ְ+ב�ל )ְרנ$ן ִ-י ָהֱאמִֹרי

וש� מואב  ,פנו למואב לבקש לעבור, והגיעו עד הגבול –שהוא אשר דיברנו  ,רש"י במקו� אומר
  עושה את הרעש שלה.  ,סירב. והמלחמה ע� האמורי

 וְֶאֶ!ד) טו( :�ְרנ�ן ַהְ�ָחִלים וְֶאת ְס
ָפה וֵָהב ֶאת יְקֹוָק ִמְלֲחמֹת ְ�ֵסֶפר יֵ#ַמר ֵ-ן ַעל) יד(

 #ַמר ֲאֶ!ר ַהְ�ֵאר ִהוא ְ�ֵאָרה �ִמָ%ם) טז( :מ$#ב ִלְגב�ל וְנְִ!ַען ָער ְלֶ!ֶבת נָָטה ֲאֶ!ר ַה/ְָחִלים

  . ָמיִם ָלֶהם וְֶא1ְנָה ָהָעם ֶאת ֱאסֹף ְלמֶֹ!ה יְקֹוָק

  פסוקי� אלו נראי� קצת 'כתב חידה'. ורש"י עוזר לנו קצת בפסוקי� אלו: 
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 שנעשו נסים כשמספרים', ה מלחמות בספר יאמר ,בה שנעשו ונסים זו חניה על - כן על

  ':וגו והב את יספרו לאבותינו

 כלומר, הוא יסוד ו"והוי. והב יהב מן יאמר כן, ועד יעד מן שיאמר כמו, יהב את כמו - והב את

  :סוף בים נסים הרבה להם יהב אשר את

 כאן שאף, ארנון נחלי בנסי לספר יש כך, סוף ים בנסי שמספרים כשם -  ארנון הנחלים ואת

  :הנסים הם ומה. גדולים נסים נעשו

סו$ היה מקו� של ניסי�, " סו$ היה מתנות גדולות. י�". בי�'סו$'אבל זה ג�  ,סו$"'סופה' זה ג� י�
זה לתת. כשהמקו� הוא מקו�  –זה 'יהב'. לתת זה 'הב'. 'יהב'  –מקו� של נתינה. נתינה בעברית 

סו$ קיבלנו מתנות שכול� יודעי� "בי� .'לעול� ועד')של נתינה, אז זה הופ� ל'והב' (כמו המילה 

מה ה .  

כאשר נספר את מלחמות ה', את הניסי� בעול�, כמו שאנו מספרי� על שירת הי�, כ�  –כלומר 
 .
  עלינו לספר את ניסי נחל ארנו

 
וכל יו� אנו אומרי� את שירת  ,סו$"מה היה כא
? אני מבי
 מה היה בי� –אז אני עוד לא מבי
סו$? ומה כ"כ "אותו עלינו לספר כמו י� ,. אבל מה היה בנחלי ארנו
? מה הנס של נחלי ארנו
הי�

  מיוחד בנס שאפילו התורה לא מפרטת לנו, לעומת שאר ניסי� שהתורה כ
 מספרת לנו עליה�?

ש"ה' יילח� לכ� ואת� תחרישו
". בכל שאר הניסי� אנחנו נלחמנו.  ,המשות$ לשני הניסי� הוא
אפילו אבותינו שעברו ש� לא ידעו  –ו לי�. בנחלי ארנו
 ננכנס –וד עשינו משהו קט
 סו$ ע"בי�

  מה היה. 

  כפי שרש"י מסביר:  –והנס מתואר באופ
 סמוי בפסוקי� 

 נחבאים שהיו אמוריים דם שם שנשפך הנחלים שפך. אשד שפך של תרגום -  הנחלים ואשד

 ההר על עומד אדם, לזה זה סמוכים וההרים וקצר עמוק והנחל גבוהים ההרים שהיו לפי, שם

 ישראל כשיכנסו אמוריים אמרו. הנחל תוך עובר והדרך, מזה בהר חבירו עם ומדבר מזה

 ואבני בחצים ונהרגם מהם שלמעלה בהרים המערות מן נצא, לעבור הנחל לתוך

 נקעים אותן כנגד היו אמוריים צד של ובהר מואב צד של בהר הנקעים אותן והיו. בליסטראות

, ישראל ארץ של ההר נזדעזע לעבור ישראל שבאו כיון, לחוץ בולטין ושדים קרנות כמין

 לתוך השדים אותן ונכנסו מואב של הר לצד ונתקרב, גבירתה פני להקביל היוצאת כשפחה

 מואב גבול לצד ונתקרב ממקומו נטה שההר, ער לשבת נטה אשר וזהו. והרגום נקעים אותן

  (ועברו ישראל על ההרים,  .מואב לגבול ונשען וזהו, בו ונדבק

במארב  –לכל העמי� היה רצו
 להשמיד את ישראל. האמוריי� תכננו תוכנית קרב 'גאונית' 
האר� מחכה לילדי�  ""כשפחה היוצאת לפני גבירתה" בהרי� מעל ציר ההליכה של ע� ישראל. 

  לע� ישראל שיבואו כבר! –שלה 

והוא בכלל לא יודע מה קורה כמה ק"מ מקדימה. ההרי� הזדעזעו ע� ישראל נמצא בדר� מאחורה, 
"המביט לאר� ותרעד". פתאו� ה� רואי� שהמעבר חסו�, ולכ
 ה� עוברי� מלמעלה. (או שענני  –

ולכ
 ה� אפילו לא שמו לב לרעידת האדמה). או שאפילו ה� היו רגילי�  ,הכבוד פינו את הדר�
  שמו לב להכל.  לראות את כל הניסי�, ולכ
 ה� כבר לא

  ורש"י ממשי� בפסוק הבא: 

 לבני מודיע מי הוא ברוך הקדוש אמר, כיצד. הבאר אל האשד בא משם -  בארה ומשם

 למקומם ההרים חזרו שעברו לאחר. לאמו הודיע לתינוק פת נתת אומר המשל. הללו הנסים

 המחנה סביב ומוליכתן ואיברים וזרועות ההרוגים דם משם והעלתה הנחל לתוך ירדה והבאר

  . שירה ואמרו ראו וישראל
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הרי מרי� מתה בחודש ניס
? אלא יש באר, כי הבאר פסקה  –הרי אי
 באר  ,ולכאורה יש לשאול
  במות מריי�, וחזרה בזכותו של משה עד מותו ( כפי שיהיה כתוב בפסוקי� הבאי�). 

  , ואז הגיעו לשירה: וישראל ראו זאת מסביב למחנה .והעלתה את הד� ואת האיברי� ,והבאר ירדה

  שירת האמונה:  .ד

 נְִדיֵבי ָ-ר�הָ  ָ�ִרים ֲחָפר�הָ  ְ�ֵאר) יח( :ָל6 ֱענ� ְבֵאר ֲעִלי ַה5ֹאת ַהִ%יָרה ֶאת יְִ�ָרֵאל יִָ!יר #ז) יז( 

 �ִמָ�מ$ת) כ( :ָ�מ$ת �ִמ/ֲַחִליֵאל נֲַחִליֵאל �ִמַ�1ָנָה) יט( :ַמ1ָנָה �ִמִ�ְדָ�ר ְ�ִמְ!ֲענָֹתם ִ�ְמחֵֹקק ָהָעם

  .ַהיְִ!ימֹן ְ"נֵי ַעל וְנְִ!ָקָפה ַהִ"ְסָ+ה רֹא! מ$#ב ִ�ְ�ֵדה ֲאֶ!ר ַהַ+יְא

הראשי� של השבטי�  –ומשה הכה בסלע. ו"כרוה נדיבי ע�"  ,הבאר אותה חפרו בשנה הראשונה
"כי  –היו רק מבקשי� מי�, והבאר הייתה עוברת אל השבט בצורה ניסית. "במחוקק במשענות�" 

 "
  " נו. והבאר הזאת אותה קיבלנו מ
 תקופת המדבריהוא משה רב –ש� חלקת מחוקק ספו
הבאר  ,אל. ומ
 הנחלי�" נחלי " הנחלי�  הבאר הלכה איתנו אל כל  ,"ממדבר מתנה". וממתנה

 –אל הבמות, ומש� היא המשיכה איתנו עד הגיא אשר בשדה מואב  –המשיכה איתנו אל ההרי� 
  "ראש הפסגה הנשקפה על פני הישימו
".  –ש� משה מת 

  רש"י לשירה. של  וזהו הסבר

 ?
  מה כתוב כא

   סו$. "י�שיש מצווה לספר בנס נחלי ארנו
 כמו בנס מעבר  ,קוד� כל

  "הנותן פת לתינוק": .ה

 ,שאד� רוצה לתת משהו לתינוקכע לאמו". בד"כ יצרי� שיוד ,"הנות
 פת לתינוק –המשל המדהי� 
אבל הוא לא נות
 לו פת. פת הוא האוכל החיוני, אותו  ,הוא נות
 לו משהו כי$, סוכריה או משהו

  צרי� לתת לתינוק האמא או האבא. 

א, ומיהו התינוק? ע� ישראל לא יודע שהיה נס. האמא בד"כ היא בנמשל מיהו האבא, מיהו האמ
כדי שיהיה פת. לאמא יש תפקיד לתת לתינוק את  –זו שמטפלת בתינוק, כי האבא בד"כ בעבודה 

אתה לא רואה את אבא, אבל . והפת, אבל יש לה ג� תפקיד להגיד לו שזהו הלח� שאבא הביא ל
  הוא הביא ל�. 

זו משה, ואנחנו התינוק. הא� אנחנו יודעי� כמה לח� הוא נות
,  הוא הקב"ה, האמא " האבא
תראי את הניסי� ותעוררי את האמונה  –מי זה אבא? ואבא אומר לאמא  –ואנחנו שואלי� 

שהוא רועה נאמ
, והפירוש  –נו שהוא 'רעיא מהימנא'. הפירוש הפשוט יבתינוק. ואמא זה משה רב
וצא
 צרי� רועה. התפקיד המרכזי שלו הוא לפרנס את השני הוא עמוק יותר. יש שבעה רועי�, 

הוא  –"ה' רועי לא אחסר בנאות דשא"  –צאנו, ולהאכיל אותו. רועה נאמ
 מפרנס את צאנו 
נו הוא הרועה שרועה בנו אמונה, הוא נות
 לנו את ימראה לצא
 את מה שהוא צרי�. משה רב

מה שהוא רועה בנו. הוא לוקח את צאנו  האוכל אותו אנו צריכי�. הוא מפרנס אותנו באמונה. זה
  של האבא, והוא הבעל הבית, והוא מינה את משה להיות הרועה. 

  סוף:-משה והקב"ה נחבאים בשירה , נס נחל ארנון מול קריעת ים .ו

להתפעל כי לא ראינו.  רשאפ" איסו$ כל תינוק מתפעל מזה, אבל על נחלי ארנו
 "כשמספרי� על י�
, שעד לפני רגע היו פה אמוריי� מאז מה כ"כ נס?  לכ
 צרי� להודיע לאובכלל, ההרי� רק זזו? א

  בהרי� שרצו לטבוח בנו. 

סו$ אפשר להסביר דר� הטבע, אבל אנחנו ראינו את זה, וראינו שמשה עמד ונכנס "ג� את י�
 
וזהו  –לא עשינו כלו�! וזהו מלחמות ה'  –והייתה פעולה ג� מלמטה. אבל בנס נחלי ארנו
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והגלויי� לא באו אלא רק לחזק את  ,הרמב"
 אומר שעיקר הניסי� ה� הניסי� הנסתרי�הניסי�. 
(
  .האמונה בניסי� הנסתרי�. (ולכ
 'מקפלי�' את סיפור יציאת מצרי� בתפילי

הנס היה שע� ישראל ראה זאת בבאר, ואז ה� הבינו שאולי אפשר להגיע לאהבת ה' דר� 
  התבוננות בבריאה (לשו
 הרמב"�). 

  : י
 מאד שמשה לא נמצא בשירה. וג� הקב"ה. רש"י בהמש� מסבירומעני

. ספון מחוקק חלקת שם כי) כא, לג דברים( שנאמר, מחוקק שנקרא משה פי על -  במחקק

 נזכר לא משה של שמו נזכר שלא וכיון. הבאר י"ע שלקה לפי, זו בשירה משה נזכר לא ולמה

 אני שם אוהבי אם אמר, לסעודה אותו מזמנין שהיו למלך משל. הוא ברוך הקדוש של שמו

  . הולך איני לאו ואם, שם

הוא מעורר את האמונה בבני  –משה כביכול נעל�. אבל הוא זה שמעורר את הכל  ,בשירת הבאר
  ישראל. 

  'על פני הישימון':  .ז

  ומה הסיו�: 

 דבר. שמם שהוא מדבר לשון והוא, ישימון ששמו המקום פני על הפסגה אותה -  ונשקפה

 מביט הישימון על והעומד טבריה של בימה שנגנזה הישימון פני על הבאר ונשקפה אחר

  :תנחומא רבי דרש כך, הבאר והיא בים כברה כמין ורואה


, על פני רדה מואב, ומש� נשקפת הפסגה ליד הבאשהבאר הולכת עד הגיא ב ,לפי הפירוש הראשו
   המדבר. א� רוצי� לראות היכ
 הבאר, אז צרי� לחפש בפסגה.

ולכ
  ,אבל רש"י מוסי$ עוד פירוש, והוא מדגיש לנו שזהו דרש. לרש"י כנראה חסר משהו בפשט
  הוא מביא את הדרש. 

מה חשוב לי א� רואי� את ההר  מדוע חשוב לי הפרט שהוא נשק$ על פני הישימו
? ,רש"י שואל
 ,הוא אומר דבר משונה ,הזה, את הפסגה, אז הבאר ש�? לכ
 הוא אומר דבר אחר. ובפירוש השני

וש� כתוב שא� אד� עומד על הר הישימו
, והמפרשי� ש� מסבירי�  ,שמקורו בתלמוד הירושלמי
  וזוהי בארה של מרי�.  ,ורואי� כמי
 כברה ,ומש� מסתכלי� על הכינרתשזהו הר הכרמל. 

  'שתי אצבעון מצידון":  .ח

סו$. ההבדל בי
 " ס המקביל לי�כל זה הקדמה למואב, ולסיפור של בלק. בגבול מואב התרחש הנ
סו$ הוא :"שמעו עמי� ירזו
, חיל אחז יושבי פלשת". "הניסי� הוא ג� בתוצאות. התוצאות של י�

    ויחל הע� לזנות אל בנות מואב".  ,ומהו התוצאות של נס נחל ארנו
: "וישב ישראל בשיטי�

  אי� זה קורה? 

 "
ב, אז כבר מרגישי� תחושה של אר� ישראל. ואפילו יותר קרו –כשמגיעי� "שתי אצבעות מצידו

כבר שניי� וחצי השבטי� מתחילי� לתכנ
 את ההתיישבות שלה�. זה כבר יותר  ,בעבר הירד

לא עוג ולא סיחו
, ולא מצרי� ולא עמלק,  –מלהריח את האר�. ואז מגיעה הסכנה האמיתית 
  הנס?הא� נזכור שיש בכלל אבא? הא� נודה לו על  "הסכנה האמיתית היא 

 מצבמגיעי� ל ,ישראל יושבי� בשלווה, כמו "וישב יעקב". ודווקא בשלווה הזאת –"וישב ישראל" 
  של "ויחל הע� לזנות אל בנות מואב". 

כל סיפור נחלי ארנו
 הוא הקדמה לסיפור פרשת בלק. כל סיפור המדבר, והכל נמצא בערבות 
 
בי
 פרשיות אלו. לא מעל הר סיני ייקבר משה, אלא מול בית פעור. כי כל שנה הפעור   "מואב כא
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מנסה לעלות ולשטו$ את העול�. (חז"ל). ומשה עולה ומוריד אותו. "לא ידע איש את קבורתו", 
  ליד בית פעור. איזה ייחוס!!  –ש 'ייחוס' אבל י

שמשה קבור מול בית פעור, כי צדיקי� לאחר פטירת�, משפיעי� הרבה יותר,  " כל התורה היא 
  והתפקיד של משה הוא רעיא מהימינא, והוא זה שאומר לע� שאבא השאיר כא
 פת. 

הולכי� למואב, וכל  נראה רגיל. ועכשיו את� –וה� הלכו כ� וחזרו להיות כ�  ,היו כא
 הרי�
עניינה של מואב היא האידאולוגיה של הגסות. זהו שמה של הע� הזה. זה הילד שאמא הביאה 
מסבא, ולכ
 קראו לו מואב. הרעיו
 הוא לא של ע"ז, או של זנות, אלא האידאה הגדולה בחיבור 

  דת החופש האדירה.  –הזה ביחד 

צרי� לספר ולעורר את נחלי ארנו
, בדיוק  ש� מתחת לסנטר של השור, כאשר הכל היה רגוע, ש�
  סו$. "כמו את י�

מצד שני את הי� ואת המדבר. תראו לי ילד  ,סו$ ראינו את המצרי� הולכי� להטביע אותנו"בי�
לכ
 צרי� ציווי "  –על נס שלא רואי� לא כ
, סו$. אבל "אחד שלא מסתכל בתדהמה על סיפור י�

  על כ
 יאמר".   

  דווקא בר"ח: –לברך מתוך הנשמה  .ט

  ומדוע רש"י מסיי� בבאר שבטבריה? בתהילי� דוד המל� כותב: (תהילי� ק"ד)

 נ$ֶטה ַ-8ְַלָמה א$ר עֶֹטה) ב( :ָלָבְ!1ָ  וְָהָדר ה$ד ְ�אֹד ָ+ַדְל1ָ  ֱא7ַהי יְקֹוָק יְקֹוָק ֶאת נְַפִ!י ָ�ֲרִכי) א(

 עֶֹ�ה) ד( :ר�חַ  ַ-נְֵפי ַעל ַהְמַהֵ:9 ְרכ�ב$ ָעִבים ַה8ָם ֲעִל�$ָתיו ַבַ�יִם ַהְמָקֶרה) ג( :ַ-יְִריָעה ָ!ַמיִם

 1ְה$ם) ו( :וֶָעד ע$ָלם 1ִ�$ט ַ�ל ְמכ$נֶיהָ  ַעל ֶאֶרץ יַָסד) ה( :7ֵהט ֵא! ְמָ!ְרָתיו ר�ח$ת ַמְל#ָכיו

  '. . וכו'. וכוָמיִם יַַעְמד� ָהִרים ַעל ִ-ִ;ית$ ַ-ְ:ב�!

הוא רואה את  –ציפור, חסידה, ברושי�  שפני�, כפירי� שואגי�, סנאי�, אוניות, לויית
, חציר.
ואומר לנו לראות את חסדי ה'. ולבר� מנפשנו את ה', (כפי שהוא פותח וסוגר את המזמור).  ,הכל

וכ� לא נגיע למואב. הוא  –שהנפש שלו לא תהייה סתומה אלא תבר�  –הוא מבקש בקשה אחת 
   ודע מה יש בצד השני של הגבול, והוא לא רוצה להגיע למקו� הזה. י

  רה לאלוקי בעודי". מ"אשירה לה' בחיי אז " הוא פותח בשירה ,ולאחר שדוד המל� רואה כל זאת

הוא בכינרת. והעומד במערב ורואה את המזרח  " המקו� בו רואי� הכי חזק את גדולת ה' בבריאה 
הוא רואה סלע המנוקב  " ומתבונ
 היטב בימה של טבריה ,נכנסוורואה את מה שראו ישראל כש –
  וזהו בארה של מרי�.  –כברה כ

מי שרואה את זה, רואה את חידוש פני האדמה. זהו לא הפשט, אבל כ� דרש רבי תנחומא, כדי 
ולראות ש�   –שניקח את הסיפור הזה לעבודת ה' שלנו. להסתכל מ
 המערב, אל ימה של טבריה 

סו$, אלא שנזכה לספר "ר ולספר את נחלי ארנו
, לא רק כאשר המצרי� רודפי� על י�רכדי להתעו
בכל יו�, סת� כי אני מתחדש, ושהנחלי� ארנו
 יהיו כמו והב בסופה.  " את 'תחדש פני האדמה'

  ולכ
 אומרי� מזמור 'ברכי נפשי' בר"ח, כי זה כל ההתחדשות של ר"ח. 

  המלחמה על זיכרון האבא:  .י

שיקומו אנשי�  –הנות
 פת לתינוק רוצה שידעו שיש אבא. לבלק ולבלע� יש מגמה אחת בעול� 
  בעול� שלא ידעו שיש אבא. וזהו הרעיו
 המואבי. עוטפי� אותו במילי� יפות, ובשיטות שונות. 

כדי לנצח במלחמה, צריכי� להסתכל אל המקו� בו הכל זורח, ולראות את חידוש פני האדמה, 
  בארה של מרי�, אותה משה רבנו חידש, ואותנו הוא מחדש כל יו�. ולראות את 

  שנזכה לנצח!רצו
 "יהי


