
   במעגלי הצדקה, החסד והצדק החברתי. -מקללה לברכה -שלושה מקומות - פרשת בלק

                     זאב ) ווה( פרידמן                                            

מלך מואב, לקלל את  פרשתנו מציגה לנו שלושה מקומות שבהם בחר בלעם בשליחותו של בלק 
. לשלושה המקומות שדה צופים וראש הפעור במות בעל,הם:  המקומותעם ישראל. שלושה 

  .שמשתקפים בשמותיהם ישנם מאפיינים ייחודיים

ק ֶאת " לָּ ַקח בָּ ם, ַוַיֲעֵלהּו בִּ  ַויִּ ַעלְלעָּ מֹות בָּ ם.בָּ עָּ ם, ְקֵצה הָּ שָּ לֹו, ....; ַוַיְרא מִּ א ְמשָּ שָּ ֹּאַמר: ַויִּ ן  ַוי ם -מִּ ֲארָּ
י  ק ֶמֶלְך ַיְנֵחנִּ לָּ ב, ֵמַהְרֵרי בָּ ה ֶקֶדם-מֹואָּ רָּ ה אָּ ֵאל.לִּ  ְלכָּ ְשרָּ ה יִּ ֲעמָּ ה זֹּ ֹּא ַקבֹּה ֵאל;   י ַיֲעקֹּב, ּוְלכָּ ה ֶאקֹּב, ל מָּ

ה. ַעם ְיהוָּ ֹּא זָּ ה ֶאְזעֹּם, ל י  ּומָּ ים ֶאְרֶאּנּו כִּ ֹּאש ֻצרִּ עֹות ֲאשּוֶרּנּו:ֵמר ְגבָּ ֹּ  ֶהן , ּומִּ ם ל ן, ּוַבגֹויִּ ְשכֹּ ד יִּ דָּ ם ְלבָּ א עָּ
ב. ְתַחשָּ ר ֶאת  יִּ ְספָּ ה ֲעַפר ַיֲעקֹּב, ּומִּ נָּ י מָּ י -מִּ יתִּ י ַאֲחרִּ ים, ּוְתהִּ רִּ י מֹות ְישָּ מֹּת ַנְפשִּ ֵאל; תָּ ְשרָּ רַֹּבע יִּ

מֹּהּו ֵחהּו  ......כָּ קָּ ֵדה ֹצִפים ַויִּ ה; וַ   , ֶאלשְׂ ְסגָּ ֹּאש ַהפִּ לֹו, ...ר א ְמשָּ שָּ ֹּא יִּ ֹּא-ל ֶון ְבַיֲעקֹּב, ְול יט אָּ בִּ ה  הִּ אָּ רָּ
ה ֵאל; ְיהוָּ ְשרָּ ל ְביִּ מָּ ּמֹו, ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך בֹו.  עָּ יו עִּ ם  ֱאֹלהָּ יִּ ְצרָּ ּמִּ ם מִּ יאָּ ֹּא  ְרֵאם, לֹו. ְכתֹוֲעפֹּת   ֵאל, מֹוצִּ י ל  כִּ

ֹּא ֵאל, ַמה ַנַחש ְבַיֲעקֹּב, ְול ְשרָּ ֵמר ְלַיֲעקֹּב ּוְליִּ ֵעת, ֵיאָּ ֵאל; כָּ ְשרָּ ַעל, ֵאל.-ֶקֶסם ְביִּ ם כְ  ֶהן  פָּ יא יָּקּום, עָּ בִּ לָּ
ְשַכב ַעד ֹּא יִּ א; ל ְתַנשָּ י יִּ ֹּאַכל ֶטֶרף, ְוַדם ְוַכֲארִּ ְשֶתה. י ים יִּ לִּ ק, ֶאת......  ֲחלָּ לָּ ַקח בָּ ם,  ַויִּ ְלעָּ רֹאׁש בִּ

עֹור ף ַעלַהפְׂ ְשקָּ ימֹּן. , ַהּנִּ לֹו,  ְפֵני ַהְישִּ א ְמשָּ שָּ ְשְכנֹּ  ַמה ....ַויִּ ֶליָך, ַיֲעקֹּב; מִּ ֵאל.טֹּבּו אֹּהָּ ְשרָּ ים   ֶתיָך, יִּ לִּ ְנחָּ כִּ
ים ֲעֵלי זִּ ה, ַכֲארָּ ַטע ְיהוָּ ים נָּ לִּ ר; ַכֲאהָּ הָּ יּו, ְכַגּנֹּת ֲעֵלי נָּ טָּ ם.-נִּ יִּ ַזל  מָּ ים;  יִּ ם ַרבִּ ו, ְוַזְרעֹו ְבַמיִּ ְליָּ דָּ ם מִּ ַמיִּ

ַּנֵשא ַמְלֻכתֹו. ם, ְכת    ְויָּרֹּם ֵמֲאַגג ַמְלכֹו, ְותִּ ְצַריִּ ּמִּ יאֹו מִּ יו, ֵאל מֹוצִּ רָּ ם צָּ ֹּאַכל גֹויִּ ֹוֲעפֹּת ְרֵאם לֹו; י
ֵרם ץ. ְוַעְצמֵֹּתיֶהם ְיגָּ ְמחָּ יו יִּ צָּ ְרֶריָך   ְוחִּ רּוְך, ְואֹּ ְרֶכיָך בָּ יֶמּנּו; ְמבָּ י ְיקִּ יא, מִּ בִּ י ּוְכלָּ ַכב ַכֲארִּ ַרע שָּ כָּ

רּור  כב, כג, כד(.)  ."אָּ

אחד מהמקומות אותם בחר של כל ,בפרשנותו, מציג לנו מאפיינים (  1888 – 1810)  רש"ר הירש
 בלעם לקלל את עם ישראל ולבסוף נמצא מברך.

 ., מסמל את אלוקי הפוריות והשפע הכלכלי והחומריבמות בעל

 ., מסמל את היכולת לצפות מהלכים קדימהשדה צופים

 הנשקף על פני הישימון מסמל את השממה המוסרית.ראש הפעור, 

, כפי שהיא משתקפת ר לשלושה המקומותבהקש רש"ר הירשאבקש להאיר את פרשנותו של 
 מדינת הרווחה, במעגלי הצדקה, החסד והצדק החברתי.בדמותה של  

, בסוגיות של מדיניות חברתית מתנהל דיון פוליטי, ציבורי ומקצועיהמערבי  בישראל ובעולם
מרקס ,מבית מדרשו של מסוציאליזם בהקשר למנעד ההשקפות , זה ודמותה של מדינת הרווחה ,

, 20במאה ה אנתוני גידנס, מבית מדרשו של הסוציולוג הסוציאל דמוקרטיהדרך  19-במאה ה
מהמאה  אדם סמית,מבית מדרשם של הפילוסוף והכלכלן  הניאו ליברליזם והקפיטליזםלעבר 

דיון מתנהל הוהשוק החופשי .  היד הנעלמה", על "20מהמאה ה מילטון פרידמןוהכלכלן  18ה
 .וצדק חברתי צדק חלוקתיבסוגיות של חה, מעורבות מדינת הרווב

מייצגת  המפלגה הדמוקרטיתכך למשל, בארה"ב מוצגות שתי השקפות עולם של מדינת הרווחה. 
מעורבות תקציבית של הממשלה בנושאים  כל   שרואה בחיוב הסוציאל דמוקרטיהאת ההשקפה 

לחולל את הרפורמה הבריאותית שקרויה  ,אובמהלשעבר סיונות של הנשיא ילמשל, בנחברתיים 

. רפורמה שמנסה לחקות את חוק ביטוח Obama Medical Care -קיירמדיקל על שמו: " אובמה 
 בריאות ממלכתי הנהוג בישראל. 

, שרואה מינימום הניאו ליברליזםמייצגת את ההשקפה של   המפלגה הרפובליקניתלעומתה, 
 ות השוק יסדרו את הכול.כוח התערבות ממשלה בנושאים חברתיים.

שמתקיים בין דוד המלך אודות מדינת הרווחה, בדיון מרתק  מתחדדותהשקפות עולם אלו 
העם. כך אנו לומדים  בה נתון הכלכלית  התערבות הממלכה בסיוע למצוקה סוגייתב, ליועציו 

 שהגיע כיון. המלך דוד של ממיטתו למעלה תלוי היה כינור" :'ב' עמ' ג דף ברכות במסכת בתלמוד 
 עמוד שעלה עד בתורה ועוסק עומד היה מיד.. עליו מנגן, בו ונושבת צפונית רוח בא. לילה חצות



 זה והתפרנסו לכו: "להם אמר. פרנסה צריכין ישראל עמך, המלך אדונינו: לו אמרו. השחר
  ".מחולייתו מתמלא הבור ואין הארי את משביע הקומץ אין" לו אמרו". מזה

ללא   -הניאו ליברליזםשהמלך דוד  נוקט בגישה של דומה המתנהל, החברתי כלכלי  דיון ב
 ואילו יועציו ". לכו התפרנסו זה מזה" –התערבות הממלכה בסיוע ובמימון רווחה לנזקקים 

 ושהואיל ואין בור המים שיש עלי הסוציאל הדמוקרטיה,של מייצגים את הגישה החברתיים 
או ,הגשמים, יש צורך בהתערבות חיצונית של תעלה   מתמלא באופן מלא ממי ,חוליה של אבן

. למילוי מלא של הבור החסרהמים פער את כדי להשלים  ,צינור להזרמת מים על ידי גורם חיצוני
מלשון חול אדמה. שאם תחפור כמות אדמה  -"שאין הבור מתמלא מחולייתו"הסבר נוסף הוא, 

את אותה כמות האדמה שהוצאת ותחזירנה לבור שנוצר, תיווכח בור ואחר כך תחזיר   כרהוי
שכמות האדמה שהחזרת לא מספקת ויש צורך להוסיף כמות נוספת של אדמה כדי למלא  את כל 

מבית המדרש  –כלומר, היועצים אומרים למלך דוד : הנהג מדיניות של מדינת רווחה . בחול הבור
שאין הקומץ "תוכנית סיוע  רווחה, כיון מעורבות הממלכה ב והכרז על ,סוציאל דמוקרטיהשל ה

 ."ואין הבור מתמלא מחולייתו" "משביע את הארי

על שלושה  ןשל הסוציאל דמוקרטיה, נשע מדרש המבית  פרקטיקה של מדינת הרווחההדיון ב
 : צדקה , חסד וצדק חברתי.מעגלים

 אלו. פרשתנו, בשלושה מעגלים,באספקלריה של  את דמותה של מדינת הרווחה הבה נבחן 

, בהקשר לשלושה המקומות לפרשתנו רש'ר הירש בזיקה לפרשנותו של נעמיק וננתח את דיוננו 
 הם רצה בלעם לקלל את עם ישראל. בש

 לנושא דיוננו ? מקום ומהי המשמעות אותה  הוא מייצג מה מסמל  כל 

, מסמל את אלוקי הפוריות והשפע הכלכלי והחומרי. המטרה של במות בעל - הראשוןהמקום 
. בלעם מעמיד במבחן הבסיסיוחוסן הכלכלי הקיומי הבתשתית , לפגוע בעם ישראל, הייתהבלעם 

הלוא פרוס לרעב : ", בהפטרה ביום הכיפוריםישעיהוכדברי הנביא הצדקה חובת  ערך יהודי של 
(. ,ז')ישעיהו נח'  עירום וכיסיתו ומבשרך לא תתעלם" לחמך ועניים מרודים תביא בית, כי תראה

, לקיום מסלאושל  לסולם הצרכים, הצדקה היא הערבות ההדדית והמחויבות הרלוונטית 
המעניק  הצדקהבהתמודדות עם העוני והמצוקה. זהו מעגל  תזונה ביגוד וקורת גגהבסיסי של: 

לצרכים הקיומיים של הביטוח הלאומי  של קצבאות ,בכסףרווחה שירות סיוע חומרי וכספי, של 
בסיוע , או 1982חוק אבטחת הכנסה של הביטוח הלאומי משנת כדוגמת החלש והעני שבקרבנו. 

הצדקה וההתנדבות ועמותות  כספי לדיור ושכירות סוציאלית בדיור ציבורי, ובנוסף, את רשתות 
ארוחות חמות, בתי תמחוי,  של החברה האזרחית, בדגש למתן דגים, בדמותם של גמ"ח, סלי מזון,

 יד שניה וביגוד.  מחסני ציוד

את עם ישראל,  לקלל ניסה  ללא הצלחה אלוקי השפע הכלכלי והחומרי,  -בלעם בבמות בעל 
, צדקה ה במעגלבכך שרצה למנוע קיומה של תשתית שירותים של מדינת רווחה וחברת רווחה, 

 חלשות, לחלץ אנשים עניים ממעגל העוני.לחוליות ה ,במתן דגים,חומרי כספי באופן לסייע 

האינטליגנציה  , מסמל את היכולת לצפות מהלכים קדימה ואת שדה צופים -המקום השני 
, ביכולת בתשתית החוסן הרוחני והרגשילזולתנו. בלעם מנסה לפגוע בעם ישראל, ביחס הרגשית 

הרגשית, לחמלה ואמפתיה לסובל   לצפות מהלכים קדימה, לראות הנולד וביכולת האינטליגנציה
המדגיש שירות   . של סיוע מקצועי טיפולי החסד,מעגל ב אנו עוסקים  , בשדה צופים שבקרבנו.

בשיפור התפקוד , חיים ארגז כלים של כישורי  בהענקת ,מתן חכות ולא רק מתן דגים 
וסיות בסיכון שלנו, אנו עוסקים באוכל בשדה הצופיםשל משפחות ויחידים.  פסיכוסוציאלי ה

הורים לגדל כראוי את ילדיהם, בטובת הילד ובטובת ויכולת ובסכנה, בפרוגנוזה של מסוגלות 
.  זהו מעגל החסד לצרכיהם המיוחדים, בקידומם ובהעצמתם במתן מענההנכה והמוגבל,  זקןה

הרשויות  ,, שירותים הניתנים על ידי המדינהולא בכסף של מתן שירותים מקצועיים בעין
כולנו זקוקים לחסד, כולנו זקוקים למגע, לרכוש ": נתן זך, כדברי שירו של המקומיות ועמותות

 חום לא בכסף". 



את עם ישראל, בכך שרצה למנוע קיומה של  לקלל ניסה ללא הצלחה  בלעם בשדה צופים ,
טיפוליים  , לסייע במתן שירותיםבמעגל החסד תשתית שירותים של מדינת רווחה וחברת רווחה

צרכים  ותבעל במתן חכות, לאוכלוסיות בסיכון ובסכנהברגישות ובחמלה מקצועיים בעין, 
 מיוחדים.

הנשקף על פני הישימון מסמל את השממה המוסרית. כאן מנסה ראש הפעור,  -המקום השלישי
הגורם להתפרקות החברה מאחריותה  בלעם לפגוע בעם ישראל בתשתית  החוסן המוסרי ,

ומחויבותה, גם לאלו שבשולי החברה, המודרים והשקופים שנבראו אף הם בצלם אלוקים. זהו 
בחיבורו " הרפובליקה". מעגל הצדק החברתי, מטיל  אפלטוןמושג שטבע הצדק החברתי,  מעגל

מי  לכל  ,ולהנגשתםחובות על המדינה, החברה והקהילה, למימוש זכויות חברתיות וצדק חברתי 
חתן פרס ישראל   יונה רוזנפלדכהגדרתו של פרופ'  . מעגל זה מאופיין וקיםשנברא בצלם אל

למשל: דרי רחוב,  של העולם הרביעי ,,כמו  באוכלוסיות מובסות חסרות ישע לעבודה סוציאלית, 
ילדים קורבנות לאלימות פיזית ולגילוי עריות במשפחה. נשים קורבנות לאלימות פיזית רגשית 

לניצול וסחר. קשישים קורבנות לאלימות והתעמרות. מכורים לסמים  ומינית, נשים קורבנות
אנשים חסרי ישע שנופלים קורבן לניצול כלכלי ועוולות ברכושם , ולפגיעה בגופם . ואלכוהול 

פעם ,את המחויבות והדאגה  36ילדי מהגרי העבודה שלגביהם תורתנו הקדושה מציינת  וכבודם.
 ולזר. לגר לתושב 

 שרצה בכך, ישראל עם את לקלל הצלחה ללא ניסה,  ור הנשקף על פני הישימוןבראש הפע בלעם
במעגל הצדק , רווחה וחברת רווחה מדינת של ,שירותיםמוסרית של  תשתית של קיומה ,למנוע

 הם בצלם אלוקים, לשמור ולהגן שנבראו גם  ,לסייע לאנשים חסרי ישע ושקופיםהחברתי, 
זכויותיהם, כבודם ומשמעות היותם בני  להבטיח ואנושית,, כמו כיפת ברזל חברתית עליהם
 .אדם

המסרים לשלושה  , בפרשה בדיוננומעגלים השלושה שלושה המקומות של  מתחברים עד כמה  
אדם מה  "הגיד לך : לפרשתנובהפטרה בשמו של הקב"ה  מיכה המורשתילנו  הנביא  וריש שמ

 (.8)מיכה ו',  חסד והצנע לכת עם אלוקיך". ד' דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת טוב ומה 

 מעגלים: השלושה ביטוי ל, בהפטרתנו מיכה המורשתיהנה לפנינו, גם אצל  

המבטיח את הזכויות והקיום הבסיסי של הנזקק  "משפטעשות " קיומו של הדורש  -צדקה
 .במות בעל, כמו והחלש

שדה , כמו האדם  ובאהבתמתן השירות החברתי, ברגישות ב  "אהבת חסד"דורש ה - חסד 
 צופים.

המבטיח קיום תשתית מוסרית והכלה ,לכל מי  ,"הצנע לכת עם אלוקיךהדורש " -צדק חברתי
  פעור.ראש ה, כמו שנברא בצלם אלוקים

  ,צדקה, חסד וצדק חברתי, השזורים בשלושה  המקומות  -מדינת הרווחה  שלושה המעגלים של
כה במות בעל, שדה צופים וראש הפעור, מתנגנים   -לברכות  שהפכו של בלעם  בנתיב  הקללות 

במילות שירה של נעמי שמר : " ופתאום מעל ראשי נפתחת קשת, מניפה צבעונית נפרשת, יפה 
ונחקקים בהתמדה לאורך הדורות בברכת  , מבשרת חיים, מבשרת תקווה ושלום ושלווה וחסד"

ל  בפרשתנו : "   "ַמה ֹטבּו  " ֵאל.ַמה ֹטבּו ֹאהָּ רָּ יָך, ִישְׂ ֹנת  כְׂ ַגֹנת ֲעֵלי   יָך, ַיֲעֹקב; ִמׁשְׂ יּו, כְׂ ִלים ִנטָּ חָּ ִכנְׂ
ִזים ֲעֵלי ה, ַכֲארָּ הוָּ ַטע יְׂ ִלים נָּ ר; ַכֲאהָּ הָּ ִים.-נָּ ֹרם ִיַזל   מָּ יָּ ַמִים ַרִבים; וְׂ עֹו בְׂ ַזרְׂ ו, וְׂ יָּ לְׂ ֵמֲאַגג   ַמִים ִמדָּ

ֻכתֹו. ִתַנֵשא ַמלְׂ כֹו, וְׂ ֵרם ֵאל מֹו    ַמלְׂ גָּ ם יְׂ ֹמֵתיה  ַעצְׂ יו, וְׂ רָּ ֵאם לֹו; יֹאַכל ּגֹוִים צָּ תֹוֲעֹפת רְׂ ַרִים, כְׂ ִציאֹו ִמִמצְׂ
ץ. חָּ יו ִימְׂ ִחצָּ רּור"  וְׂ יָך אָּ ר  ֹארְׂ רּוְך, וְׂ יָך בָּ כ  רְׂ בָּ נּו; מְׂ ִקימ  ִביא, ִמי יְׂ לָּ ַכב ַכֲאִרי ּוכְׂ ַרע ׁשָּ  (. ז'-ה' )כד', כָּ

. 

 

  


