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בס"ד

 

 

  
 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 

 

 ראשונהלסעודה  – להנהיג בחסד

מלמדים אותנו חז"ל במסכת ...' 'משה כתב ספרו ופרשת בלעם

. פרשת בלק, הנקראת גם פרשת בלעם בפי 1בבא בתרא

 היא כוללתחכמינו, היא באמת 'ספר' מופלא בפני עצמו. 

צא תשעים וחמישה פסוקים שמתארים סיפור שלם שנמ

 ואין עם ישראל אין משה -מחוץ ל'רדאר' של עם ישראל... 

סיפור שמתרחש הרבה מעל העם החונה בערבות  בסיפור.

 ארצו של בלק.  ,מואב, אי שם מעל הצוקים והפסגות של מואב

קללות הגדולות שתכנן בלעם לפני שנעמיק במשמעות ה

לברכות עצומות, אני מבקש ללמוד את  ואשר הפכולקללנו 

, ומתוך קושי פרשני העולה של הפרשהשני פסוקי הפתיחה 

מהם לנסות ולהיכנס אל הפרשה המופלאה שאנו באים 

 בשעריה.

 וירא בלק, ויגר מואב

 כך פותחת הפרשה:ו

ן ק ב ֶּ ָ֖ לָּ ְרא ב ָּ ַּ֥ ל ַוי ַ ָּ ת כ  ֵ֛ ֹור א  ּ֑ ר ִצפ  ֶּ י ֲאש  ֱאמִֹרָֽ ָֽ ָ֖ל לָּ א  רָּ ַּ֥ה ִיש ְ ש ָּ  2.עָּ

 בלק רואה דבר מה, ומהי תגובתו?

ב מִ  ר מֹואָָּ֜ גָּ י ַרבַוי ָָּּ֨ ִּ֣ ִ ד כ  ם ְמֹאָ֖ ֵ֛ עָּ י הָּ ַּ֥ נ  ְ ל פ  ָֽ א  רָּ י ִיש ְ ַּ֥ נ  י ב ְ ָ֖ נ  ְ ב ִמפ  ץ מֹואָָּ֔ קָּ ִּ֣ ו א ַוי ָּ  3.הּ֑

וק הראשון מדבר על בלק ואילו ספהמובן. כל כך משהו פה לא 

הפסוק השני בא לבאר את הראשון או האם השני על מואב. 

 ? לחלוטין ני פסוקים נפרדיםבשכאן מדובר ש

רק בלק מתארות שבאמת  'וירא בלק'המילים  האם נסביר.

? אבל עמו לא ראה 'אשר עשה ישראל לאמורי'ראה את 

ה שקרה את מ ראו - במואב כל אדם ,כל ילד -כולם  ,לכאורה

המזרחי שמעו  כל תושבי עבר הירדן בסוף הפרשה הקודמת;

 ,והזדעזעו מהניצחונות הרצופים של עם ישראל מול הכנעני

עוג, המלכים הגיבורים של האזור. אז מה מול מול סיחון ו

 - 'מואב ? ומה פירוש 'ויגרשלא ראו אחרים בדיוק ראה בלק
יש כאן נדמה כאילו בלק עצמו לא? העם פחד אבל האם 

 ה משהו, והעםרואהוא זה שבלק  –איזושהי חלוקת תפקידים 

 ומציע הסבר נפלא: בקושיפחד... רש"י מרגיש תפקידו ל

לא עמדו בפניהם,  -ו שני מלכים שהיינו בטוחים עליהם אל אמר:

 4אנו על אחת כמה וכמה!

                                                           
 ב"ב, י"ד: 1
 במדבר, כ"ב, ב' 2
 שם, שם, ג'. 3
 רש"י במדבר, כ"ב, ב'. 4

אם שני המלכים הגיבורים  –שה חישוב פשוט כלומר, בלק ע

, קל וחומר , סיחון ועוג, לא עמדו בפני בני ישראלהללו

 -סק מולם במלחמה, ולכן נתר -החלשים  -שאנחנו 

 5.'ויגר מואב..' –לפיכך 

המנהיג.  ו שלהעם הוא תוצאה של פחד ו שלפחד –כלומר 

מצליח לראות  מדוע רק בלק עדיין לא לגמרי מובן ין, אךמצו

 פחדרק  אלא בפסוק מתואראת זה, ומדוע הפחד של בלק לא 
ותשובה אני מבקש להבין את הדברים מתוך שאלה . העם

 .6ופלאה של הרבי מליובאוויטש זיע"אמ

 ישראל הם משה. מואב הם בלק?

קת. המבוססת על פירוש שלמדנו בפרשת חהרבי שואל שאלה 

החלק האחרון של הפרשה הקודמת, המתאר את המלחמה 

 בסיחון, פותח כך:

ַל   ש ְ לַוי ִ ים אֶּ ִכָ֔ ל֙ ַמְלאָּ א  רָּ לֶּךְ סִ  ח ִיש ְ ָֽ ן מֶּ ר יחַֹּ֥ י ל אמָֹֽ ֱאמִֹרָ֖  7.הָּ

 רש"י מיד שואל שאלה בפשט הפסוק:

ובמקום אחר תולה השליחות במשה, שנאמר: 'ואשלח מלאכים 

 8.)דברים ב'( ממדבר קדמות'

 מלאכים לסיחון,את השלח בעצם מי  -כוונת רש"י היא 

  -ממשיך רש"י ומבאר  ?ישראל או משה

שמשה הוא  –שני הכתובין הללו צריכין זה לזה, זה נועל וזה פותח 

שנשיא הדור הוא ככל הדור, כי ישראל וישראל הם משה, לומר לך 

 .הנשיא הוא הכל

 ,בהמשך הדברים הללו ,בשבוע שעברנפלא מאד. ראינו זה 

כמוהו להיות  תנומשה נותן כוחות לכל אחד ואחת מא כיצד

שאלה פשוטה: הרי גם כאן יש בעיה ממש. אבל עכשיו עולה 

מר ואלא בלק רואה, והעם מפחד. מדוע כאן רש"י  –דומה 

אב הם בלק, ו'בלק הוא מואב ומ -דבר דומה, בסגנון משהו 

אותה בעיה  לכאורה, זו'?? שנשיא הדור הוא ככל הדור

לעיל ואותה הוא  ישראלו שהתה לרש"י עם מפרשנית שהי

 כעתמדוע  -ואם כן , פתר על ידי שהישווה את העם למנהיג

 לק ומואב אלו שני דברים שונים? הוא מסביר שב

  רש"י, שם 5
 133לקוטי שיחות חלק ח' עמ'  6
 במדבר, כ"א, כ"א. 7
 רש"י, שם. 8

 'בלק' תשע"ולחיות עם הזמן בשבת קודש 

 חיים' –'טועמיה 
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גים שונים של מנהיגות ושל יש כאן לימוד כל כך עמוק, על סו

 ת, בין מנהיגות של אמת למנהיגות של שקר.צדיקו

 לפחד כלל! –והעיקר 

אתם יודעים, בעומק, זה שמשה לא מוזכר בכל הפרשה 

המופלאה הזו זה לא אומר שהוא באמת לא נמצא כאן. ניתן 

מהניגודיות נהיגותו של משה ועל דרכיו דווקא ללמוד על מ

 בלק ובלעם. בינו לביןת כאן המתואר

רואה בלק? כמלך מואב, בלק מכיר את 'ההסכמים בעצם מה 

הבלתי כתובים' של מדינות עבר הירדן המזרחי. בלק מכיר 

 :היטב את ההסכם שתיאר לנו רש"י בפרשה הקודמת

שהיה שומרם שלא יעברו לפי שכל מלכי כנען היו מעלין לו מס, 

עליהם גייסות, כיון שאמרו לו ישראל 'אעברה בארצך', אמר להם: 

 9כל עצמי איני יושב כאן אלא לשמרם מפניכם ואתם אומרים כך?!

, 'הגיבורים של באזור סיחון ועוג היו שני הצבאות החזקים

ם הקטנים  מלכישלושים ואחד הששמרו על יתר  השכונה'

הדליף סיחון לישראל כמעט בעל כרחו,  הסוד הזה. את אזורב

בעצם סירובו לתת להם לעבור דרכו, שהוא  ,גילה להםכש

חייב להצדיק את דמי החסות שהוא גובה מיתר המלכים, ואם 

הוא יאפשר לישראל לעבור הרי שהוא יאבד אותם ולא יהיה 

. את ההסכם לקיים את ממלכתו שום מקור כלכלי אחר לו

סודיים רבים בעולם, רק ראשי הסודי הזה, כמו הסכמים 

לאמורי,  עשו ישראלאת מה ש רואה המדינות יודעים. בלק

 הוא גםבניגוד לעם בדיוק כמו שכל העם שלו רואה, אבל 

: תדעם שלו לא מסוגל לשהע את המשמעות של זה, דברמבין 

כל  שום שומר. אין להם אפילו צבא.אין לעם שלו כרגע 

. נו, אז והוא ניגף בפני בני ישראל – סיחון בידיהביטחון היה 

מההבנה הזו.  מה יש לו לעשות עכשיו? הוא בפאניקה אדירה

מגלה להם ם והוא בא לעו, 'דוגרי'הוא מלך  -יש רק דרך אחת 

 סיחון צבאאומר להם: 'תשמעו, חבר'ה, את הסוד. הוא 

. המצב עכשיו מדומייןוא השסמכנו עליו כל הזמן הוא כלום, 

 .עם ישראל מתקרב ונמצא מולנוו - שומריםאין לנו ש הוא

'ויגר מואב... . ואז העם מפחד .'קטסטרופה בטחונית אנחנו

 .מאד'

 בין מנהיגות אמת למנהיגות שקר

צאו וראו מה בין מנהיג למנהיג. מדוע, באמת, כתוב פעם אחת 

כתוב ופעם אחת  שישראל שלחו את המלאכים אל סיחון

שעולה מפירושו של רש"י לעיל שהיה זה משה? התשובה, כפי 

קת המופלאה מלמדת אותנו שפרשת ח -עמוקה ביותר  היא

מביא את העם כולו  איך מנהיג אמת כמשה, בטרם לכתו,

שמגיע עם שלם הופך להיות בעל כוח . בבחינת משהלהיות 

מהמנהיג שלו. כשמשה שולח מלאכים זה ממש כאילו ישירות 

נהיג למדרגה כזאת? העם שולח, וכן להיפך. כיצד מגיע מ

כשהוא רואה את עוג מלך הבשן, התורה לא מתביישת לכתוב 

 את הדברים הבאים:

ר  ָֹּ֨אמֶּ ל ה'ַוי  ֙ה  אֶּ ֶּ א ֹא֔תוֹ  ַאלמֹש  ָ֣ יר  י בְ  ת ִּ ִּ֣ ִ תכ  ֹו ְואֶּ י ֹאתֵ֛ תַַ֧ת ִ ְדךָָּ֞ נָּ ָֽ ל יָּ ָּ ֹו  כ  ַעמ ָ֖

ת יתָּ ְלִסיחֹ֙ן  ְואֶּ ש ִִׂ֗ ִּ֣ר עָּ ֶּ ֲאש  ָֽ ַ ֹו כ  ִּ֣יתָּ ל ָ֔ ש ִ ֹו ְועָּ ָ֖ב ַאְרצּ֑ ַּ֥ר יֹוש   ֶּ י ֲאש  ֱאמִֹרָ֔ ָֽ ְך הָּ לֶּ ִּ֣ מֶּ

ֹון ב ָֽ ש ְ חֶּ  10.ב ְ

 ?'אל תירא'מדוע היה צריך לומר לו 

 11שהיה משה ירא להילחם, שמא תעמוד לו )לעוג( זכותו של אברהם

הוא לא אבל הוא לא משתף בזה את העם.  -משה מפחד 

דבר אחד: את העם הוא משתף רק במכניס מורך בלבבם. 

להיות משה  'אתם מסוגלים -שלהם ביכולת שלהם, בכוח 

 ! בעצמכם'

מתי מנהיג מפחיד את העם שלו? כשהוא עצמו יודע שאין בו 

להפוך את העם לשרוד בשלטון היא רך היחידה שלו , והדממש

ועד  'המצב קטסטרופלי'עד כמה  םומר לה. הוא אים בולתלו

כמה הם חייבים אותו... את זה בדיוק עושה בלק. כל כך הפוך 

 הוא ישראל וישראל הם משה'.  מ'משה

 הנשיא המנשא והמלך המדכא

בתוך כמה חודשים את מנהיג כמשה עומד מול עם שמאבד 

סתלק עומד להן ואומר להם שאמנם גם הוא מרים ואת אהר

בכל אחד מכם  בלעדי. אתם יכולים להמשיך' –בקרוב אבל 

הוא  ,מפני שנשיא הדור הוא ככל הדור -' יש כוח של צדיק

ך אותו ממש. מנהיג כבלק נותן לכל הדור את הכוח להמשי

כל כך, הוא יודע שחוץ מקצת כסף הוא חלש, מאוים ומפוחד 

אין  -הצבאיים  יכול לשלם לסיחון על שירותי החסותשהוא 

אמיתי להציע, אז כל מה שהוא יכול להעביר לעם  דברלו שום 

 לשרוד. פאניקה, עד שהעם יהיו חייבים אותו כדיהזו רק 

 יש צדיקים שרק מאיימים. בעולם. יש שני סוגים של צדיקים

יש צדיקים שתפקידם הוא  לעומתם אינם צדיקי אמת. אלו
ושלל  אש גיהנוםאת צאן מרעיתם בלא להפחיד , לרומם

אלא לרומם ולהאמין בנו שבתוכנו יש את  -הפחדות נוספות 

פי האמיתי, כשל הצדיק. 'נשיא הדור' המיוחד הזה הכוח 

שמנשא ומרומם את הדור כולו,  האדם - רש"י פירושו שהביא
ומגלה לנו עד וכל אחד ואחת בכוחותיו ובמקומו,  יחדכולם 

 כמה אנו מסוגלים להתרומם ולהגיע בעצמנו אל מדרגת משה. 

 

  

                                                           
 רש"י, במדבר, כ"א, כ"ג. 9

 במדבר כ"ב ל"ד 10

 רש"י, שם 11
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 לסעודה שניה – הגיע זמן גאולתכם!

אמונה במשיחמבלעם את ה למודל

 להאמין בו, ולחכות לביאתו

בבות אותה, בין פרשת בלק מכל הפרשות הסוהיא משוָנה 

תרי"ג המצוות הנמנית בבכך שאין בה ולו מצווה אחת  היתר

. כמה משוֵנה, אם כן, שדווקא 'לא תעשה' או 'עשה' –

מהפרשה הזו לומד הרמב"ם ומלמד אותנו הלכה כל כך 

חשובה, עד שמי שלא מקיים אותה כופר בתורה כולה, במשה 

 כך אומר הרמב"ם בהלכות מלכים:ורבנו ובכל הנביאים. 

ושנה ד ליתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוהמלך המשיח ע

ץ נדחי ישראל וחוזרין כל הממשלה הראשונה, ובונה מקדש ומקב

וכל מי שאינו מאמין בו או מי  ...כשהיו מקודם המשפטים בימיו

לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר אלא  שאינו מחכה לביאתו

 12...בתורה ובמשה רבנו

את 'המלך המשיח' ממשיך הרמב"ם ומתאר כמלך שיעמוד 

את העולם כולו אל אותה גאולה שלמה  מבית דוד ויביא

 -זו? הלכה חשובה ומנין לומד הרמב"ם  מופלאה.

במשיח הראשון  אף בפרשת בלעם נאמר ושם ניבא בשני המשיחים

ישראל מיד צריהם ובמשיח האחרון שיעמוד שהושיע את  שהוא דוד

ושם הוא אומר "אראנו ולא  .ומבניו שמושיע את ישראל מיד בני עש

"דרך כוכב המשיח. זה המלך  - זה דוד; "אשורנו ולא קרוב" -ה עת

 13...זה המלך המשיח -ד; "וקם שבט מישראל" זה דו - ב"מיעק

ש"י ומפרשים רבים גם הרמב"ן וראלא לא רק הרמב"ם, אכן, 

 פרשה שלנו רמזים רבים לשני המשיחיםנוספים לומדים מה

. כך, למשל, בפסוק 'דרך כוכב שלעתיד לבוא חדוד והמשי –

 מיעקב וקם שבט מישראל', מפרש הרמב"ן:

בעבור כי המשיח יקבץ נדחי ישראל מקצה הארץ ימשילנו לכוכב 

 14.הדורך ברקיע מקצה השמים

  –וכן ברש"י 

מעיר החשובה של אדום והיא רומי, ועל מלך . והאביד שריד מעיר

 15המשיח אומר כן

 ם מביא את המקור לפסוק שהוא מצטטלא תמיד הרמב"

 -הפעם הוא מדגיש את מקור הלימוד  ודווקאבהלכותיו, 

האם לא מופלא ותמוה שאת ההגדרה 'מפרשת בלעם'! 

מלמדת אותנו התורה  במהרה בימינו, שיבוא ,לאמונה במשיח

פיו של בלעם הרשע? דווקא דווקא דרך פסוקים היוצאים  מ

על האמונה  'לקבל את הקרדיט'מה 'זכה' הרשע הזה  -הוא? 

ה הזו, שהרמב"ם מנסח באופן במשיח? ומה טיבה של האמונ

 לביאתו? ולחכותבו  להאמין -שנראה כפול 

 

                                                           
 ב'.-רמב"ם, הל' מלכים ומלחמות, י"א, א' 12
 .ד'-שם, שם, ג' 13
 רמב"ן, במדבר, כ"ד, י"ז. 14
 רש"י, במדבר, כ"ד, י"ח. 15
 במדבר, כ"ב, י"ב 16

 כוח ההתמדה של בלעם

ימה בסירוב מוחלט של של הפרשה הסתיקריאת 'ראשון' 

 הקב"ה לרצונו של בלעם:

ל ר ֱאלִֹהי֙ם אֶּ אמֶּ  ֹ ם לַֹּ֥א ת   ַוי  ְלעָָּ֔ תב ִ ֹא֙ר אֶּ א תָּ ּ֑ם לֹ  הֶּ ָּ ְך ִעמ  ָ֖ ו ְך  ל  רָ֖ ַּ֥י בָּ ִ ם כ  עָָּ֔ הָּ

ו א  16.הָֽ

אבל בלעם  - יותר ברור מזה? יתכן ציווילא תלך, לא תאור! ה

ו, וכשבאים אליו מתעקש 'לקבל אישור' מהקב"ה לשליחות הז

מקבל מסר אכן הוא  יותר, המכובדתשרי המשלחת השניה, 

 מעט פחות חריף:

ים  ִאם ש ִָ֔ ֲאנָּ ָֽ או  הָּ ִּ֣ ֙ ב ָּ א ְלךָּ תִלְקרֹ  ְך אֶּ ּ֑ם ְוַאִׂ֗ ָּ ְך ִאת  ִּ֣ ו ם ל  ר  קָ֖ ֵ֛ בָּ רַהד ָּ ֶּ ַּ֥ר  ֲאש  ֲאַדב  

ָֽה ֹו תֲַָֽעש ֶּ יךָּ ֹאתַּ֥ ָ֖ לֶּ  17.א 

ההשכמה שלו בבוקר, ם'. ייבלעם לוקח את האישור 'בשתי יד

זות לדבר קללה מסגירה את כל מהותו: ירהחריצות והז

 השנאה שלו היא מעל ומעבר לכל מה שניתן לתאר. 

ְלעָּ  ם ב ִ קָּ תַוי ָּ  ש  אֶּ ֲחֹבָ֖ י ַ ר ַוָֽ קֶּ ָֹ֔ ב  ֹו  ֙ם ב ַ ְך ִעםֲאֹתנּ֑ לֶּ ָ֖ ב ַוי   ָֽ י מֹואָּ ַּ֥ ר   18ש ָּ

 מהפסוק הזה מלמד אותנו רש"י את היסוד המפורסם:

 19.שחבש הוא בעצמו ,שהשנאה מקלקלת את השורה מכאן

את  נערים שיחבשו בשבילךה היכןמה, אין לך משרתים? 

עושה הכל  בלעם, והשנאה מקלקלת את שורת הדין -האתון? 

של דומה לזו הערה האמת היא שבעצמו מתשוקת הקללה. 

לא היה אוהב רש"י נמצאת במקום נוסף, אצל אדם אחר שגם 

כאשר פרעה נדרש להתעשת מהיציאה  ישראל מושבע.

 כדיאחריו  בני עמוהגדולה של עם ישראל ולרתום את כל 

 לרדוף אחרינו לים סוף, כתוב כך:

וֹ  ַקח ִעמ  ֹו לָּ ת ַעמ  ֹו ְואֶּ ת ִרְכב  ְאסֹר אֶּ  20.ַוי ֶּ

הזה לימדונו חז"ל ש'השנאה מקלקלת את גם על הפסוק 

 השורה':

ויאסור ' :דכתיב, שנאה מקלקלת את השורהאמר ר' שמעון בר יוחאי: 

 21רה.ה עבדים?! אלא, שנאה מקלקלת השוולא היה לו כמ .'את רכבו

רק  אפילו ברמז! הביטוי הזהאת  זכירלא ה רש"ישם  אמנם

שהשנאה מקלקלת  מכאן' כאן, אצל בלעם, מדגיש לנו רש"י

את השורה'. מה מיוחד בשנאה של בלעם, שהיא אפילו יותר 

בוערת משנאתו של פרעה? נדמה לי שהתשובה לשתי 

על האמונה במשיח, היא הן על השנאה והן השאלות ששאלנו, 

 אחת, והיא מהווה לימוד עצום אלינו היום.

 

 

 שם, שם, כ'. 17
 שם, שם, כ"א. 18
 רש"י, שם. 19
 שמות, י"ד, ו'. 20
 בראשית רבה, פרשה נ"ה 21
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 ללמוד מבלעם איך לחכות למשיח

הרשע דווקא בלעם  - ל הפוך'בישראלית קוראים לזה 'הפוך ע

הוא האיש שיכול ללמד אותנו איך להיות לא רק מאמינים 

 מחכים לביאתו. ממש אף במשיח, אלא 

? 'לחכות'-ו 'להאמין' – ההבדל בין שני המושגים הללו מה

להאמין במשיח זה קל, שהרי כולם בעוד  - וברור פשוטההבדל 

הבעיות )זה גם לא עולה כל מאמינים שהוא יבוא ויפתור את 

להיות  משמעואז בכלל...(, הרי ש'לחכות' לו  -לנו כסף להאמין 

תגיד לי, אתה מוכן ' –וכן שבכל רגע ורגע הוא מגיע. ממש מ

אני מכיר את  –כן, כן שהוא יגיע עכשיו, הרגע?? לכך 

ועם המציאות, ואת הלחץ הבינלאומי ואת הממשלה והאו"ם. 

'לחכות לביאתו' זה אומר . 'יע הרגעלחכות שמשיח יג -כל זה 

'למכור' שמנסים כל הטיעונים 'הריאליים' שלא מעניין אותי 

מה אף לא ושלך אומר , לא מעניין אותי מה ההיגיון לי 

 -. כך מתאר הנביא מלאכי 'פרשנינו'אומרים 

י  נָּ ְך ְלפָּ רֶּ ה דֶּ ִכי ו ִפנ ָּ ַח ַמְלאָּ ֹל  לוֹ ִהְנִני ש  בֹוא ֶאל ֵהיכ  ְתֹאם י  פִּ ר  ו  ֶּ דֹון ֲאש  אָּ הָּ

ים ם ְמַבְקש ִ ֶּ  22...ַאת 

אני מוכן לזה? זו מדרגה אחרת לגמרי של  האםפתאום. 

'להאמין במשיח'. המדרגה הזו נותנת כוח להתגבר על כל 

'דוגרי', כשאני  ,, על כל היגיון ופיסת דעת. כינתימדומי ריאליה

אבל  ,נראה לי מצויןאכן מסתכל מסביב, הרעיון של המשיח 

כלל לא מוכנה  ראוי, או שאני ראוי אבל המציאות אני לא

לא נותן לי שבי והאגו לזה. ההיגיון שתופס את כל הנפח 

תו. הוא משאיר אותי להאמין במשיח באמת לחכות לביא

רק לא יפריע פתאום בין שתיים ', אבל שבאופן כללי וערטילאי

 הגדרה מופלאה:ב הגדירו את ביאת המשיחחז"ל '... לארבע

 23...באין בהיסח הדעת, אלו הן: משיחה שלש

מי שמבין שהמושג 'בהיסח הדעת' פירושו בלי שנשים לב, בלי 

מפספס וחוטא לאמת. הרי ודאי שנעשה מאמץ בשביל זה, 

כיצד לקרב אותו ולעמול בנו בכל רגע שצריך לשים אל ל

א הכוונה העמוקה של המושג הזה, כפי שהיולמהר את ביאתו. 

שמשיח יכול לבוא רק  היא: - מדהים זה -ת בספרים מוסבר

 דעתהטעם וההמשיח הוא למעלה משכאשר אתה מבין 
רק  מחויב לתכניות של 'כבודו'. יננואהוא , ושלךוההיגיון 

 –במצב כזה בן דוד יכול לבוא. צריך את שני הדברים ביחד 

 מחד, 'ולחכות לביאתו' מאידך. 'להאמין בו'

 הפילוסופיה של השנאה

בלק ובלעם. שניהם לא שני גיבורים יש לנו בפרשה הזו. 

לא בדיוק שליחי  לישראל. הם חשודים באהבה יתרה

את  שונאבלק  –אבל בכל זאת יש הבדל דק ביניהם סוכנות... 

כשהוא שולח את המסר הבהול לבלעם,  .עם היגיון ישראל

 הוא אומר לו כך:

ה ֶּ ַכל֙ ַנכ  י או  ַל  ֹו  או  ןב ָ֔ ו  מִּ ֶׁ֖נ  ֶ ְרש  ָֽ ֶָ֑רץ ַוֲאג  א   24.ה 

                                                           
 מלאכי, ג', א'. 22
 סנהדרין, צ"ז. 23
 במדבר, כ"ב, ו'. 24

 שמע, בלעם, יש לי כאן בעיה שקוראים לה עם ישראל. הם'ת

יר. בוא נגרש אותם י באופן ישיושבים ממולי ומאיימים על

מה שהם רוצים שם מהארץ הזו, מצדי שילכו לאוגנדה ויעשו 

 דעת-ברהוא האיש הכי  ,בלעםלעומת זאת, . 'רק לא כאן -

, אבל כל הפעולות עצומיםבעולם, בעל תובנות וכישרונות 

את שלו בפרשה הזו מתרחשות רק כאשר הוא מצליח לשנוא 

. כשהוא מצטט מעל כל טעם ודעת ,מעבר לכל היגיון -אל ריש

 כך: רי בלק בחלום הלילה, הוא אומר לקב"האת דב

ה בָּ ָֽ ה קָּ ה ְלכָּ  ִָּׂ֗ ַּ֥  ַעת  ל ְלִהל ָּ ַכֵ֛ י או  ַלַּ֥ ֹו או  ֙י ֹאתָ֔ ִ ֹו ל  ם ב ָ֖ ִָּֽיוחֶּ ת  ַרש ְ  25.ְוֵגָֽ

זו לא 'הוא יושב ממולי'.  –הוא מדלג על ההסבר של בלק 

אליבא דבלעם, צריך לגרש אותו, בעיה גיאוגרפית, הגיונית. 

העיקר שלא יישאר אבק של דם  -לא רק מהארץ, אלא לגמרי 

בעצם קיומו, מעיד שיש קדושה  העם הזה. 26יהודי בעולם

וזה  – בעולם למעלה מטעם ודעת, שיש ה' אחד ושמו אחד

בלעם מגייס את כל הכוחות שלו כדי להגיע מה שמפריע לו. 

לעוצמה של שנאה המקלקלת את השורה, ולהוציא את הכל 

 בקללות שמתהפכות לברכות שהם למעלה מכל ברכה.

מית. אבל יש לו נכון, גם פרעה שונא את ישראל שנאה תהו

הוא צריך סיבה הגיונית להיות הראשון שאוסר את רכבו. 

שכנע עם שלם ששכל לפני כמה ימים את ילדיו לצאת לעוד ל

הוא חייב לתת דוגמא אישית . אין ברירה, , מול אותו אויבקרב

 לאסור את הרכב בכוחות עצמו, להקריב את עצמו -

בה מעט דעת.  ולהסתער. זו שנאה מהולה בהיגיון, עוד נשאר

על מי  הוא מזדרז על הבוקר לחבוש את האתון.אבל בלעם?? 

שום  -שיחבשו! שלך אתה עושה רושם? תקרא לשני הנערים 

טעם ושום דעת. שנאה שמקלקלת כל שורה של היגיון. לכן 

. נכון, הוא'הים כי הולך ל-ב'שלישי' יהיה כתוב 'ויחר אף א

שהוא  סתברנתתי לו אישור ללכת איתם בעצתם, אבל מ

למעלה מכל טעם של שנאה  -הולך, במדרגה אחרת של שנאה 

של בלק ושריו. על זה 'ויחר'. את זה המלאך ינסה לעצור 

 במשעול הכרמים. 

 בכל יום, שיבוא!

מהרשע הזה אנחנו לומדים איך חיים דווקא כמה מופלא ש

 בעיקר לחכות לביאתומשיח. כדי להאמין במשיח וונושמים 

צריך להיות למעלה מטעם ודעת. מה לעשות, בעולם שלנו קל 

להבין שנאה יותר מלהבין ברכה ואהבה, אז כדי להבין מה זה 

הביאו לנו את המודל של  'חיים שהם למעלה מטעם ודעת'

אדם שמצליח למגר את טיפת ההיגיון האחרונה שלו כדי 

ך צריבאיזה אופן  -הפוך על הפוך  - למצוא רע, וממנו נלמד

 -' למשיח. 'אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח לחכות

'בכל יום שיבוא',  -או לא קדנציה לא הגיוני, קדנציה או הגיוני 

 אני מאמין! - עכשיו, כאן, הרגע, הכל ראוי, הכל מוכן

  

 שם, שם, י'. 25
ובלק . מן העולם - וגרשתיו" –רש"יעי' שם בעל ההבדל בין בלק לבלעם  26

לא אמר אלא ואגרשנו מן הארץ, איני מבקש אלא להסיעם מעלי, ובלעם 
 ".היה שונאם יותר מבלק
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 לסעודה שלישית – 'גל עיני ואביטה נפלאות'
 ים של בלעםעל פי האתון והעינ

 שמיא סיעתא ד

אנחנו משתמשים בו  שמיא'.הביטוי 'סיעתא ד בפי כולנו שגור

בהזדמנויות רבות ואפילו משתדלים לכתוב את ראשי התיבות 

 שלו בראשי עמודים. שנים רבות מאד חשבתי שפירוש הביטוי

לפי התכנון , רוצה שאנילאן להגיע  מסייע ליהוא שהקב"ה 

זה  'שמיאעד שהבנתי ש'סיעתא ד שלי. לקח לי הרבה זמן

לא להגיע ש ב"ה עוזר ליהפירוש הנכון הוא שהק –בדיוק הפוך 

. דווקא שהוא מתכנן עבורי, אלא למקום רוצה שאנילאן 

אך גם ובעיקר מלימוד  גם מהחיים,מאיפה למדתי את זה? 

 'שלישי' של פרשתנו, פרשת בלק.

הציוריים ביותר ובכן, ב'שלישי' שלנו נמצא אחד הסיפורים 

.. אתון. לא פחות בתורה, סיפורה של לא פחות מאשר.

הזו ולכל הסיפור עשר פסוקים )!( מוקדשים לאתון  מארבעה

ים, אין שום מבחינת פשוטם של הפסוק לכאורה,סביבה. ש

 בלק לאבלעם יוצא מביתו ומגיע  -צורך בכל הסיפור הזה 

משנה הסיפור של כבר מה אז , לקלל או לברך את עם ישראל

שום דבר בהמשך העלילה לא השתנה האתון באמצע? הרי 

חובש את האתון נאמר . רגע לפני שבלעם ןכתוצאה מהאתו

 הים:ל-לו על ידי א

ים  ִאם ש ִָ֔ ֲאנָּ ָֽ או  הָּ ִּ֣ ֙ ב ָּ א ְלךָּ תִלְקרֹ  ְך אֶּ ּ֑ם ְוַאִׂ֗ ָּ ְך ִאת  ִּ֣ ו ם ל  ר קָ֖ ֶּ ר ֲאש  ֵ֛ בָּ ַּ֥ר  ַהד ָּ ֲאַדב  

ָֽה ֹו תֲַָֽעש ֶּ יךָּ ֹאתַּ֥ ָ֖ לֶּ  27.א 

 מסקנת סיפור האתון היא בדיוק אותו דבר:גם ו

  ֹ ְך ַוי  ר  ַמְלַאָּ֨ ל 'הָ֜ אמֶּ ם אֶּ ִׂ֗ ְלעָּ ְך ִעם ב ִ ת ל ֵ֚ ס אֶּ פֶּ ים ְואִֶּׂ֗ ש ִָ֔ ֲאנָּ ִּ֣ ר הָּ ֶּ ר ֲאש  ֵ֛ בָּ  ַהד ָּ

וֹ  יךָּ ֹאתִּ֣ ָ֖ לֶּ ַּ֥ר א  ּ֑ר ֲאַדב    28.ְתַדב  

ובכלל, מה כל עניין הראיה של האתון אל מול חוסר הראיה 

 גלה לבלעם, מדוע נדרשתשל בלעם? אם בסוף המלאך כן נ  

ויגיד  מההתחלה גלה אליוי   ,שיבוא המלאך  -כל העלילה הזו 

 את דבריו! 

האתון כל כך חשוב וכל כך מרכזי בהבנת  פימצד שני נראה ש

 שפיה של האתון הזוהפרשה כולה, עד שחז"ל מלמדים אותנו 

 :בין השמשות דברים שנבראו בערב שבת הוא אחד מעשרה

ִרים ִנְבְראו  ְבעֶּ  ה ְדבָּ רָּ ֹותֲעש ָּ ש  מָּ ְ ין ַהש   ת ב   ב ָּ ַ ב ש  ץ,  רֶּ רֶּ אָּ י הָּ ִ ן, פ  ו ה  ל  ְוא 

ב,  תָּ ִמיר, ְוַהכ ְ ָּ ה, ְוַהש   ֶּ ט  ן, ְוַהמ ַ ָּ ת, ְוַהמ  ֶּ ש  תֹון, ְוַהק ֶּ אָּ ר, ו ִפי הָּ א  ו ִפי ַהב ְ

ו חֹות. ב, ְוַהל  ָּ ְכת   29..ְוַהמ ִ

ברומו של עולם, ובין כל  דברים -פי הבאר לוחות, המכתב, ה

סה נהאתון', לא פחות ולא יותר. נ הדברים נמצאת גם 'פי

כלי 'יחד, ונבקש לקבל ממנה ד את הפרשה המופלאה הזו ולמל

 לחיים שלנו היום. 'קודש

                                                           
 במדבר, כ"ב, כ' 27
 שם, שם, ל"ה. 28
 אבות, ה', ו'. 29
 במדבר, כ"ב, ט'. 30
 שם, שם, י"ב. 31

 'מלאך של רחמים'

הוא הולך לקלל  -, בשליחות עצמו יוחיבלעם יוצא למשימת 

את ישראל. ברגע שהוא יוצא לדרך, הקב"ה פונה אליו, באופן 

ם שונה מכל הפניות שהיו עד עכשיו. עד לרגע זה, כל הדיבורי

 הים':ל-שבין הקב"ה לבלעם היו בשם 'א

א  ֹבַּ֥ ֶׁ֖יםַוי ָּ ל ֱאלֹהִּ ךְ  אֶּ ָֽ ֶּה ִעמ ָּ ָ֖ל  א  ַּ֥ים הָּ ש ִ ֲאנָּ ָֽ י הָּ ר ִמֵ֛ ֹֹּ֕אמֶּ ם ַוי  ּ֑ ְלעָּ  30ב ִ

ר  אמֶּ  ֹ ים  ַוי  ל ֱאלֹהִּ א ת   אֶּ ם לַֹּ֥ ְלעָָּ֔ ּ֑םב ִ הֶּ ָּ ְך ִעמ  ָ֖  31...ל 

א  ֹבָּ֨ ִ֥יםַוי ָּ ל ֱאלֹהִּ ם אֶּ ָ֘ ְלעָּ הַ֒  ב ִ ְילָּ  32...ַלַ֒

, ובשם זה פונה הקב"ה תמיד אל בלעם. מידת הדיןהים זו ל-א

, הפניה משעול הכרמיםכאשר הוא מגיע אל לעומת זאת, 

 :משתנה

ְך  ב ַמְלַאַ֧ ְתַיצ  ָ֞ ן לּ֑וֹ הוי"הֵ֛ ַוי ִ ִּ֣ טָּ ְך ְלש ָּ רֶּ ָ֖ ד ֶּ  33. ב ַ

. מה פתאום מידת הרחמיםשל  כינויהכידוע,  ,שם הוי"ה הוא

בהקשר עם הופעת  –מופיעה כאן מידת הרחמים, ועוד יותר 

 רש"י אומר כאן דבר מדהים: שטנו של בלעם?

 34חמים היה והיה רוצה למנעו מלחטוא שלא יחטא ויאבד.מלאך של ר

פלא פלאות. מגיע מלאך רחמים שמנסה להניא את בלעם 

בשביל מלחטוא ולהיאבד בחטאו. נו, אז תגיד לו לא ללכת! 

כלל, ? וב' עם הראיה ועם האתוןהמשחק'כל צריך את מה 

בשביל לא לראות מלאך עם חרב צריך להיות ממש עיוור 

... חז"ל לומדים מראייתה של האתון אל מול שלופה מולך

 חוסר ראייתו של בלעם את הדבר הבא:

 35.שנתן הקב"ה רשות לבהמה לראות יותר מן האדם

רשע הוא לא היה רעי ואהובי, לא כתוב כאן שבגלל שבלעם 

מצליח לל שהוא אדם הוא לא ראה את המלאך. כתוב כאן שבג

בסיפור שלנו היא . כשהייתי קטן חשבתי שהאתון לראות אותו

ם רוח הקודש, שבטח כבר סיימה את אתון מיוחדת, ע

 שנוערתהש"ס.... ובכן, מסתבר שלא. זו אתון רגילה לחלוטין, 

 -כמו כל האתונות והחמורים. הנס לא קורה בראיה  אה'-'אי

פור, מלמדים אותנו חז"ל, הקב"ה הנס הוא בדיבור. בסוף הסי

הורג את האתון ומשאיר את בלעם בחיים מפני סיבה שנראית 

 מאד משונה:

ולא יכולת לעמוד  ועתה מפני שדיברה והוכיחתך. ואותה החייתי

הרגתיה, שלא יאמרו זו היא שסלקה את בלעם  -... בתוכחתה

 36ת.בתוכחתה ולא יכול להשיב, שחס המקום על כבוד הבריו

 שם, שם, כ' 32
 שם, שם, כ"ב. 33
 רש"י, שם, כ"ב. 34
 רש"י, שם, כ"ג 35
 רש"י, שם, ל"ג. 36
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, לאך של רחמיםהבריות של... בלעם הרשע. יש כאן מ כבוד

ואדם אחד שאיכשהו הכל עובר  ה מופלאה,וראי וכבוד בריות

 להבין מה הולך פה לעומק!חייבים לידו. 

 כשאבן עושה 'מיאווו'...

לא רואה? גם אני במקום בלעם לא  בלעםאתם יודעים מדוע 

 שמקובעתהייתי רואה שום דבר. כשאתה שבוי בקונספציה 

. כשאני תקוע חוץ ממנה אתה לא רואה כלום -בתודעה שלך 

בכל הכוח, שום דבר לא  'הולך עליה'במחשבה שיש לי ואני 

, שהוא לא יעזור. שלוש פעמים הקב"ה כבר אמר לך, בלעם

לך שרק את מה שהוא ישים בפיך  ודיערוצה שתלך. הוא גם ה

, אולי 37'שמא אפתנו ויתרצה'תדבר. אבל בלעם הולך,  אותו

 ?איזו נקודה, אולי אצליח לקלל. 'מה זאת אומרת אולי אזהה

  בטוח!'. -

הוא נכנס לאמוק של הליכה ', הוא הים כי הולךל-'ויחר אף א

שמנסים לעכב שאי אפשר לעצור. באמוק כזה, אתה לא רואה 

ו כך וכשמשהו עוצר אותך אתה מיד מפרש אות ,אותך

שיתאים לקונספציה. הבנו? המלאך היה גלוי לחלוטין, אבל 

 שבוי בקונספציה הוא עיוור. מי ש

ר' הרב את אותה בדיחה ירושלמית שהיה מספר לנו  אני זוכר

אברום שפירא זצ"ל, על שני יהודים שהתווכחו על חפץ שחור 

אם הוא אבן שחורה או  הרחק, באופקשהיה מונח מסוים 

ל נו, זה לא הוויכוח הכי משמעותי בעולם אב. נו שחור חתול

עד , התלהט. הוויכוח כששני יהודים מתווכחים על משהו..

ע אדם שלישי והציע הצעה פשוטה: נזרוק אבן על הדבר יגשה

זו כנראה אבן שחורה. אם זה –השחור. אם זה יעשה 'קלאק!' 

חתול. ההצעה התקבלה, האבן נזרקה,  –ירוץ ויעשה 'מיאו!' 

החפץ הזה קפץ ועשה כזה 'מיאווו'. היהודי שטען פגעה, ו

אם לא הייתי מדהים! שזו אבן היה בהלם ואמר: ' בתחילה

רואה בעיניים שלי, בחיים לא הייתי מאמין שאבן יכולה 

 הו, הקונספציה!...'. לקפוץ לעשות מיאו

האדם בגלל עודפי  המה ניתנה רשות לראות יותר מהאדם.לב

, בגלל הקונספציות היכולת הזואיבד את  השכל והדעת שלו

שהוא שבוי בהן. מלאך הרחמים הזה יודע שבלי האתון, כל 

ישירות  הניסיון הזה לא יצליח. לא היה עוזר לפנות אל בלעם

 הוא חסום לחלוטין.  -

 הפה נפתח כדי לפתוח את העיניים

משבלעם לא מבין את העניין שלוש פעמים, האתון פותחת 

, האתון שיחה קשה. על פי חז"לביניהם  ומתחילהאת פיה 

טלגי של שנים משותפות של נוס-מתארת מין תיאור רומנטי

אתה הרי הגיוני, ' – ?עשות לך כה"ההסכן הסכנתי לעבודה, "

המכות הללו?  'מדוע , בלעם', אומרת האתון,אני מכירה אותך

של האתון לוחץ את  פיה '.על מה החרב? האם זה מגיע לי?

א אל מילה אחת שתפתח לו את די להבי, רק כבלעם עוד ועוד

 ם:יהעיני

ר אמֶּ ָֹ֖ א :ַוי   38.לָֹֽ

  – לאחר מכן ומיד

ל  ת 'הָ֘ ַוְיַגִּ֣ ם אֶּ ַ֒ י ִבְלעָּ ִּ֣ ינ  ת ע  ְָ֞רא אֶּ ְך  ַוי ַ ה  'ה֙ ַמְלַא  ָ֖ ֻלפָּ ֹו ש ְ ְך ְוַחְרב ַּ֥ רֶּ ָ֔ ד ֶּ ב ב ַ ִּ֣ ִנצ ָּ

יו ָֽ ָ֖חו  ְלַאפ ָּ ַ ת  ש ְ ד ַוי ִ ַֹּ֥ ק  ֹו ַוי ִ דּ֑ יָּ  39.ב ְ

'לא' הזה כבר -, אבל התשובה לא מסוגל לעשות עדיין בלעם

ולפתוח חרך קטן  כדי לסדוק במשהו את הקונספציהמספיק 

שניתן להציץ ממנו, לפחות ברמה של בהמה. הוא רואה את 

הי מידת הרחמים, שזוהי ה'סיעתא ה'שטן' הזה, ומבין שזו

רוצה  שהואשמיא' שלו כדי שהוא לא יצליח להגיע למקום ד

 להגיע אליו. 

כדי שנגיע לאן שאנחנו באמת  –מידת הרחמים 
 צריכים

ה'אם לקרוא לך באו האנשים קום לך איתם' מהלילה, הופך 

כמעט לציווי 'לך עם הסיפור של האתון  יאחר ,בבוקר

להגיע ולא לאן שאתה  אתה תגיע לאן שאתה צריךהאנשים'. 
, בלעם. אתה תבוא אל בלק, ואתה תברך את עם רוצה להגיע

בברכות הכי גדולות שלו. אבל כדי שיתגלה אליו מלאך ישראל 

צריך להיות  אתה ,ה', כדי שתיגלה אליו מידת הרחמים

במינימום של המינימום של התבטלות. לפחות בפני האתון 

 תוֵדה שטעיָת. 

בערב שבת בין השמשות נבראו הלוחות, נברא המכתב, ונברא 

אתון הוא כמו פי האתון. פי ה -ויסודי כל כך עוד משהו עמוק 

שלפעמים פותחים  ,פיות של חתולים ושל פרחים ושל עצים

את פיהם בדרך כזו או אחרת ומעוררים אותנו, אותך ואותי, 

לשים לב שאיזשהו מלאך עומד לפנינו וחרבו שלופה בידו, 

שנשבינו בקונספציה, שהקב"ה במידת רחמנותו מנסה לעשות 

 ן שאנחנו רוצים.הכל כדי שנגיע לאן שאנחנו צריכים, לא לא

פעמים  –כשהאתון הזו, בכל הלבושים שלה, פותחת את פיה 

רבות מדי אנחנו מתרגמים את זה כמשעול כרמים צר, כפגם 

בתכנית שלא חשבתי עליו מראש, וכועסים ומתעצבנים 

תנו יוצאים מאפתאום לחוצים ונלחצים אל הקיר עד כאב, ו

להרביץ גם יכולים ואנו מגלים שאנו  כוחות לא יפים שלנו

שהי אתון וברגעים הללו הקב"ה פותח פה של איזח"ו.  ולהכות

ק מסביבנו כדי שרק נגיד 'לא' קטן, שנפתח פתח צר שיסדו

שמיא' להופיע. שנזכה את הקונספציה ויאפשר ל'סיעתא ד

 מה.לשמוע ומתוך כך להיוושע ישועה של
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