
  תמוז תשע"ח                     בס"ד 

  בלקנגיעות מפרשת השבוע 

 :מידהצהיר שבארץ  בריטי עצריורש סיור של מתיחות בדרום , כותרות השבוע מדברות על 
בעיר  , בירושלים יחד עם זאת את הביקור ." הקשר בין המדינות מעולם לא היה חזק יותר"

להשמדת מדינת ישראל ייחלת המאותה רשות  .רשות הפלסטיניתהעתיקה הוא יערוך כאורח ה
משתמשים  הם .מאחר ואין לאויבנו אופציה צבאית כנגדנובדרכי טרור אכזריות ולא בוחלת 

 .שקרעלילות וינוך לשנאה חת , תעמולה עוינ,  שיקרי טרור תקשורתי -אופציית הדיבורים ב
ופנה ישראל גם הוא את האופציה הצבאית כנגד ביטל מלך מואב שעל מתיחות עם השבת נקרא 

ידע בלעם . ובטקסים גדול הקוסמיםבלעם בן ושכר והשקיע הלצורך כך  .לאופציית הדיבורים
אולם רב אבוד שהוכרע מראש קשמדובר בווהבין מראש שאין לו רשות ויכולת לפגוע בעם ישראל 

  אותו אל סופו הבזוי. התה אותו והובילתיפתהילת עולם כבוד והאפשרות ל

   .א המקביל של משה אצל אומות העולםשהוחז"ל קבעו . פרשת בלק היא בעצם סיפורו של בלעם
עושה ככל אשר ה' מצווה  טוען שהוא בלעם, אתוה' מתגלה אליו , מדבר   -בלעם עושה רושם רב

 ,מה'לאחר קבלת אישורו רק יוצא לדרך ו לעבור על איסור ה'קבל תשלום בכדי מסרב להוא  .אותו
אתונו של בלעם , אתון סצנה קצרה , סיפור בתוך סיפור , פרשת  -ביותר  ואז מגיע סיפור תמוה

                . ומעלים אין ספור פרשנויות בבריאת העולם " 90 -ה דקהב"מיוחד בים שנבראה שחז"ל טוענ
על הקטע הקצר הזה שואל ההרב אברבנאל מביאים את יהונתן יעקבס גם הרב אלחנן סמט ו

ִלְקרֹא ְל -ִאם "  ? לדרך שהוא עצמו אישר לו יצאשבלעם מדוע כועס ה' על  -קשות רבות ושאלות 
, ֶאת אישור , יציאה לדרך  "ֹאתֹו ַתֲעֶׂשה ֲאַדֵּבר ֵאֶלי-ָּדָבר ֲאֶׁשרהַ -ָּבאּו ָהֲאָנִׁשים, קּום ֵל ִאָּתם; ְוַא

, ְלָׂשָטן לה'  הֹוֵל הּוא, ַוִּיְתַיֵּצב ַמְלַא- ִּכיה'  ַאף-ַוִּיַחרנאמר " ומיד  בלעם סוף סוף כשגם  " ֹוַּבֶּדֶר
, ָאׁשּוָבה ִּלי-ְוַעָּתה ִאם " א שואל ושוב מבקש אישור הורואה את מלאך ה'  המלאך וגם   " ַרע ְּבֵעיֶני

-ַהָּדָבר ֲאֶׁשר-ָהֲאָנִׁשים, ְוֶאֶפס ֶאת-ִּבְלָעם, ֵל ִעם-ֶאלה'  ַוּיֹאֶמר ַמְלַא "מאשר לו להמשיך בדרכו 
, ֹאתֹו ְתַדֵּבר  לדרך ציאתולילה קודם יה' לבלעם אישורו של חוזר על למעשה המלאך   "  ֲאַדֵּבר ֵאֶלי

מדוע מאריכה התורה  אתון ? נדרש לערב כאן את המתגלה לבלעם מיד? מדוע אינו המלאך מדוע 
 מהמדוע המלאך אינו מתגלה מיד לנביא הגדול הזה ?  ?של האתוןבסיפור על שלוש העצירות 

, ִּכי  ֶמה "  - השאל -אבל מלל פשוטועצום  יוחדמנס  תכליתו של נס פתיחת פי האתון? ָעִׂשיִתי ְל
ׁש ְרָגִלים  ַהֶּזהַהּיֹום - ָרַכְבָּת ָעַלי ֵמעֹוְד ַעד-ֲהלֹוא ָאֹנִכי ֲאֹתְנ ֲאֶׁשר "ה תוהצהר"  .ִהִּכיַתִני, ֶזה ָׁש

 נבוך ומבולבל." .לֹא " ותשובת בלעם הדובר הרהוט היא רק ?"ַהַהְסֵּכן ִהְסַּכְנִּתי, ַלֲעׂשֹות ְל ֹּכה
חולשתו של מגלים את אופיו ו אנוסיפור הלאורך אולם  שינתה דבר באירועהאתון לא  סצנת
את המעמד  לא מבין ,הגדול לא רואה בלעםסוטה מהדרך מיד ומלאך ה' מזהה האתון . בלעם

 השאינ ,על חלשה. אנו רואים גיבור שלוש פעמים ובכל פעם כעסו עולה יותר חיהה תמכה או
מכה ו גבה רוכב על הבעליהוא  ברורה ,אל מול האתון הגדול עליונותו של בלעם הנביא  .המחזיר

שהאתון הפשוטה הזו נתברכה ביכולות נראה במישור הרוחני  .ובזעם מיותר אותה כרצונו בכל עת
שאינו בלעם ומכירה במעמד לעומת  לאך ה'רואה התגלות מ מנו , היא מאופקת , נאמנה ,מגדולות 

האתון שחטפה מכות על לא עוול בפרסתה  .ולא פעם אחת אלא שלוש ,מביןלא מזהה ו לא, ואהר
ׁש ְרָגִלים-ֶמהשואלת בעדינות ובתמימות "  , ִּכי ִהִּכיַתִני, ֶזה ָׁש ? " היא אפילו לא מעלה  ָעִׂשיִתי ְל

ֶחֶרב ְּבָיִדי, ִּכי ַעָּתה -לּו ֶיׁשבלעם עונה בעצבים " . על דעתה שבלעם לא רואה את מה שהיא רואה
לגלג רש"י מגם " האתון עומדת מול חרב מלאך ה' ובלעם מאיים עליה בחרב שאין לו ... ֲהַרְגִּתי

כי אין לו חסר אונים גד אתון הוא פיו וכנרק באמצעות מה להרוג אומה שלחושב  עליו שהוא 
הסיפור מלמד  .אליו ה אך מתגלמלשהכבסוף יוצא כאן במלוא מערומיו ובמיוחד בלעם  ...חרב

האתון מוכיחה  "גדול"אדם לתגובות בהמה השוואה בין מעשי תוך ומרמז על שפלותו של בלעם 
- ָמה ִהִּכיָת ֶאת-ַעל" בוחר לחזור על דבריה המלאך עצמו . דבריה ומעשיהנביא והנביא מאשר 

, ֶזה ָׁשלֹוׁש ְרָגִלים  " לֹא ָיַדְעִּתי, ִּכי ַאָּתה ִנָּצב ִלְקָראִתי ִּכי ָחָטאִתי ם "" לאור זאת מודה בלע ֲאֹתְנ
         . 3אחת אלא  בניגוד לרצון ה' ולא פעםסה לקלל את ישראל ינמד ולא לבלעם  הכללמרות 

 .למשה הרועה הנאמן במיוחד בהשוואה אולם קטן וחלש באופיובנבואה  אנו לומדים שבלעם גדול
 בהמה     הקב"ה מוכיח את בלעם באמצעות פי ההתגלות אפשרויות מכל . בלעם נאמן רק לעצמו

ֵעיֵני ִבְלָעם, -ֶאתה'   ַוְיַגלשר " א בלעם לא ראה דבר עדלמרות "גדולתו " "  ִּפי ָהָאתֹון-ֶאתה'  ַוִּיְפַּתח" 
 הקב"ה יהיה לצדנוש ללכת בדרך הישרנדע שצרים לקראת ימי בין המ בע"ה.  ה' " ַמְלַא-ַוַּיְרא ֶאת

  .לנו הימים לימי שמחהוך ויהפ
 שבת שלום.                      

 שלר איתן                                                                          

 נתן ואטל ז"לבן חנן  לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם            


