
  

  

  מכלול / פרשת בלק, פסיעה גסה וטובהעין 

צינת את אחד המשנה במסכת אבות מ
ו דיים בין בלעם הרשע ותלמיים היסודילדבהה

ובין אברהם אבינו וחניכיו. וזאת סוגיי העין 
אברהם. בלעם  לשהרעה מול עיננו הטובה 

מחנה  לשקצה האת ראות רק לעם פ מנסה כל
. "אפס קצהו תראה וכולו לא תראה" ,ישראל

נתפסת , עין שנתפסת לקצה, עהעין הרה
, םלצד מסוי ,יםלאירוע מסו
מת. נצמדת אליה לזווית מסוי
עיקרון הגדרה, הה את וראה בה

עין שלא  ,ין רעהעמדה. עוה
ר וכדי ליצ ר,ייודעת שבכדי להגד

צריך לראות את  ,תפיסה יסודית
נותן  ,כמה שיותר מכלול ,רק המכלול .המכלול

לעת קות, אפשרות לתת הגדרה יותר אמיתי
ושלמה. רק אחרי הגדרה כוללת אפשר לרדת 
מחדש אל הפרטים. אם מישהו ניקה את 

, ויבוא אדם "ית נקיבה"ש אומרהבית והוא 
ת הבי"ר מהוא לא יוכל לו ,וךאחר וימצא לכל

, זה לא נכון. הבית נקי אבל יש בתוכו "לךכומל
  ל. לכלוך. צריך מאוד להבחין בין פרט לכל

חוטאים  הגמ' אומרת שבמהלך השבוע אנו
לך המבפסיעה גסה שפוגעת בראיה שלנו. ב

 משימות שונותע אנחנו עסוקים בכל מיני ובהש
ם. ממהרים לש יםרצ ה,רצים לפ ,ומשונות
הרים מים להביע דעה, מממהר ,להגדיר
, משהוא . זאת פסיעה גסהיותתוו קילהדב

ליל שבת ב     נו לא שלם, חלקי.לשבראיה  
 ,הי' אפשר לתקן את הראמאומרת הג

על  ,על היין ,הקידוש סכשאנחנו מביטים על כו
חת א אל של שבת. שהיא להמבט הכול

אה ואחד מששת ימי ירמהזויות של הב
השמים  ,כללותההמעשה. "ויכלו השמים", 

וקים את כל אשר לל אכיו". תם, בכללווהארץ
  ה השבת בא המכלול . עשה". בא

של  עין טובה לעולמו ,עין טובה בשבת
עין טובה בבין אדם לחברו, על העם,  ,הקב"ה

 ,רטיםוש הפטשטלא זה על התורה. עין טובה 
יש ש דאיובו .נאהזאת לא רמאות ולא הו

אבל תיקון.  יםדורשפרטים שפרטים, וחלקם 
מה שקודם לדיון על הפרטים. זה , עין טובה

דבר  .הגדרה כוללתכ ל,לפנינו כמכלו דממה עו
, ורק אחר כך ,ראשון דע לפני מה אתה עומד

רטים, וזה פיורדים ל ,ניתאחרי העמדה העקרו
מרכז  ,רציותוהפרופ נראה אחרת לגמרי,

  . משתהאדם מש שבה השפה ,הכובד

הוא  ,ידע להסתכל על המכלול אברהם אבינו
בזויות  שעסוקהזאת  ,ה זרהנלחם בעבוד

אה בזווית ורשל המציאות ו שונות
. אברהם שבר את אחת את הכל

שבר את המבטים  ם,פסליה

הקצרים והחד צדדים והרגיל את 
כולך " .העולם כולו במבט כולל

לם , בכומון אין בך", זה לא נכוןיפה רעיתי ומ
ים על ריש מומים. אבל "כולך", כשאנחנו מדב

ומון אין בך" מתוך  , "כולך יפה רעיתיהמכלול
פסוקים אלו של שיר השרים אנחנו מקבלים 

 את השבת.


