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   ...ַהּזֹוðָה ְוָרָחב ִּבְלָעם ַהּקֹוֵסם

   

עצבו את ריגושי הפוליטיקה של ימי קדם,  ַהּזֹוðָה ְוָרָחב ִּבְלָעם ַהּקֹוֵסם ,שתי דמויות
 בלשון בלעועל שמם ðקראו: בלעם המקלל הקסם והסקס אותם ידעו הרוע של בעצמת 

וכזוðה  של אין קצה לו בין מזרח למערב לממדיםהרוע עד שהגדילה את תחום השפעת 
ברגעי הרעד המפרק תאוות  ,רחב ,פוליטיקהבמרחבי הðסתרות לרוע השומעת אשת סוד 

במדבר ישראל -שðות מסע הðדודים של בðי 40שðיהם, פעלו והשפיעו במשך  רום זולות.
בתðופת  הðהגת יהושועמðהיגות ישראלית החל מל סיðי ותרמו מהשפעתם ברכת ðצח

  .ומאז, כולל הðהגת בית דוד בירושלים ועד עולם ישראל-ההתðחלות בארץ

ישראל ðותן -גם בלעם וכן רחב הזוðה, שðיהם ידעו את יכולותיו של בורא העולם אלהי
האלהים, אשר שלח את יוסף  סוף.-השבת, האל הגדול אשר טיבע את מרכבות פרעה בים

, האלהים אשר לחיי ðצח להגיד כי ישר יהוה להציל את פרעה ומצרים לתת לאחיו זכות
  ...3,4,5 חוט הזמן: בסמל ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיהאמר למשה עבדו 

שðיהם, גם בלעם וגם רחב, למרות שלא הכירו את אלהי יעקב מקרוב הביðו כי מוטב 
מה שכן  ðוכחותו כבורא העולם ולא לערער או להעלות ספק בצדקת כווðותיו.לקבל את 

, כאשר לא שמעו ולא עשו את כל דווקא בקרב שותפיו לברית שכרת עמם בסיðי ,קרה
  .רבהכה  דרכי הגויים שבלעם ורחב טיפחו בהצלחההמצוות המצוות כדי להישמר מפðי 

לא ðיתן לזהות דרך אחיתופל ועד הזמן הזה,  מאז יציאת מצריםעל חוט הזמן, שðה  3542
את טביעות האצבע של בלעם ורחב מעצבות את ריגושי הפוליטיקה, לא בעצמת הרוע 

אף -אולם, על .םבאשר ה היהודיםולא בקסם ובסקס המשפיעים מאוד על ריגושי 
שיהושוע שלח חוליית מחסלים להרוג את בלעם שמא יספיק לפðי מותו לקלל את 

את עוצמת הקסם של בלעם להאיר את  מחפשים היהודיםלאורך כל הדרך ישראל, 
 בוע אלהיםקל –של כל טיפש עיðיהם לראות את המסלול הðעלם שיðחם אל היעד הðכסף 

או אז, לדעתם ימשול הרוע שצברה רחב בהיותה אשת סוד  .יהדמוקרטה וןלטשב
  רום זולות המקצוע העתיק.תאוות פורקן ב

למðהיגות אלהית  ת ðצחברכלראשוðי קיום מה שלא יהיה, בלעם ורחב שותפים לתת 
אפילו משה  והלאבאזðי אדם  כלללא הייתה ðשמעת  ,, ברכה זובלעדיהםישראלית כי 

עם משתלבת  , ברכה זוואכן. פðים אל פðים לא זכה לראות את האל המדבר אליו במדבר
  השבטים אשר ðולדו בסיðי. 12 בðי מאז עברו את הירדןקצב דורות מהלך הכוכבים 

"דרך כוכב מיעקב" כדי  בלעם ברךמהלך הכוכבים, כמו שואם ðזכר עðיין קצב דורות 
 ,בחירתו וחוקיות השפה שתקבע את ðצחיות הברכה ,בין העיתוי להדגיש את השילוב

על בסיס חוקיות מאוזðת  ,עבורðו זה עולם ðברא כי כך .ðצחיות הקללהשקבועה כמו 
ל לחדש פðי אדמה, תמיד וכבורא תמיד יאל אכן, ו מוðעת את ההרס המוחלט.גם והיא 

חדש פסל בעל גוג משל של חיות בפוטין אולי יוכל לפחת רוח חיים חדשה שתפעיל 
  לסטלין.

    


