
במחשבה תחילה
}{סוף מעשה

מאמר מחשבה לפרשת השבוע המביא לידי מעשה

{ גליון 172 | בלק | תשע"ו }

נדחף לפינה
'אני  המילים  את  התאונה  בזירת  שאמרת  נכון  "זה 
בסדר'?" שואל עורך הדין של חברת הביטוח את התובע 

שעבר תאונה קשה והחברה סירבה לפצותו. 
התובע פנה לשופט: "אסביר לך בדיוק מה אירע, הכנסתי 
את הכלב שלי לרכב"... עורך הדין קטע אותו בקוצר רוח: 
לסיפורים".  זמן  לנו  אין  בעובדות,  בבקשה  "תתמקד 

הכלב  את  "לקחתי  ואמר:  הנהן  התובע 
שלי לרכב"... 

הוא  השופט,  "כבוד  כעס:  הדין  עורך 
מנסה להסיח את דעתנו בסיפורי סרק. 
בסדר,  שהכל  אמר  הוא  התאונה  בזמן 
חבול  שהוא  נזכר  הוא  התאונה  אחרי 
ופצוע ואנחנו חייבים לו פיצויים. תורה 

לו בבקשה להפסיק".
השופט היה סקרן ואישר לתובע במנוד 
לקח  התובע  לרשותו.  שהבמה  ראש 
כשהכלב  לדרך  "יצאתי  וסיפר:  אוויר 
עצרה  לא  הסמיטריילר  משאית  ברכב, 
התהפך  והרכב  בכנף  לנו  פגעה  בעצור, 
והכלב  אני  הכביש.  בשולי  לתעלה 
בתעלה.  אחר  לכיוון  אחד  כל  נזרקנו 
כי הייתי פצוע  יכולתי לראות אותו  לא 

וחבול כולי.
שהכלב  ידעתי  אני  שוטר.  יצא  ומתוכה  הניידת  "הגיעה 
ילד  שזה  חשב  השוטר  אבל  שלו.  היללות  לפי  רק  פצוע 
שהכלב  רואה  הוא  מדובר.  במה  לראות  וניגש  משהו  או 
במצב קשה, שולף את האקדח ויורה לו בראש. הכלב מת. 

השוטר ניגש אלי ושואל: 'איך אתה מרגיש'?" 
כבוד  לי,  "אמור  בפאתוס:  ושואל  בשופט  מביט  התובע 

השופט, מה היית עונה, לו היית במקומי?"...
***

בלעם מגיע לקלל את ישראל. הם יוצאים לקרית חוצות, 
בלק זובח בקר וצאן ושולח לשרים. למחרת בבוקר בלעם 
מבקש מבלק שיכין לו שבעה מזבחות ויעלה בהם שבעה 
ישראל  את  לקלל  מצליח  לא  הוא  אילים.  ושבעה  פרים 

ובלק לוקח אותו למקום אחר.
"אפס  בלק  של  שכהגדרתו  מקום 
לי  וקבנו  תראה  לא  וכולו  תראה  קצהו 
ניתן  שמשם  מקום  רוצה  בלק  משם". 
לראות "אפס קצהו" של עם ישראל, מה 
לשאול  רגילים  שאנו  הביטוי  משמעות 
מזערי,  משהו  לתאר  כדי  זה  מפסוק 

וכיצד הוא משליך לחיינו.
מלמד  גם  חזן,  גם  רב,  גם  היה  הוא 
יהודי  השוחט.  וגם  בעיירה  התינוקות 
שבלית  פעם,  של  בעיירות  חכם  תלמיד 
ברירה שימש במקצועות הללו במקביל. 
לב  טוב  הליכות,  נעים  איש  היותו  עקב 
העיירה,  תושבי  על  נערץ  היה   - וחכם 

היהודים והגויים כאחד.
יד  ועשה  שהלך  המקומי,  הכומר  שקינא.  מי  כמובן,  היה 
על  בסתר  התחרו  שניהם  העיירה.  של  השופט  עם  אחת 

התואר "האנטישמי הגרוע ביותר". 
שכרו את מי שצריך כדי שיעליל על הרב עלילה מרושעת 
והגיע יום המשפט. לאורך המשפט כולו כינה השופט את 

הרב בתואר 'הקצב', על שום היותו שוחט, כמובן. 
בעת שביקש השופט את תגובת הרב לדברים, נענה הרב 
בבית  'הרב',  לי  קוראים  המדרש  בבית  "כבודו,  ואמר: 

רב, חזן, 
מלמד, או קצב?

לראות 
מקצה האפס



מעניקים  בחיידר  הילדים  'החזן',  אותי  מכנים  הכנסת 
לי את מעמד 'המלמד'. רק אצל הבהמות אני מקבל את 

התואר 'הקצב'..."
עזה  בהתפעלות  מדבר  בלעם  כאשר  ובלעם.  לבלק  נשוב 
את  הרם,  ייחוסם  את  מתאר  הוא  ישראל,  על  ועמוקה 

מאחל  אפילו  הייחודיות,  מעלותיהם 
לעצמו למות כמותם - בלק מבין שבלעם 
אותו.  'ְלַאֵּפס'  רוצה  הוא  כיוון,  איבד 

לצורך כך הוא מדגיש לו: 
"לך נא איתי אל מקום אחר אשר תראנו 
משם, אפס קצהו תראה וכולו לא תראה". 
אם תראה את כל עם ישראל, אומר בלק 
לבלעם, אתה לא יכול שלא להתפעל. לכן 

התורפה.  נקודות  את  החולשות,  את  לחפש  זקוק  אתה 
מקומתם  תתעלם  ובמכוון  תראה".  קצהו  [רק]  "אפס, 

השלמה של ישראל "וכולו - לא תראה".
אותם  לקלל  תוכל  שלהם,  בחסרונות  תביט  כאשר  רק 

ולפגוע בהם.  

 ***
מחמיאות  לא  הגדרות  זעם  בעת  פולטים  אנו  לפעמים 
מקומתו  מתעלמים  אנחנו  כעס  של  במצבים  הזולת.  על 
השלמה, מכל המעלות שבו. מתמקדים בנקודה הקטנה, 

"אפס קצהו תראה" ושופכים את טינתנו על ראשו. 
לשופט  הרב  שאמר  שכמו  אלא 
מכונה  אני  הבהמות  "אצל  האנטישמי, 
יורדים  אנו  רגעים  באותם  כך  הקצב", 
נצליח  שמשם  כדי  נמוך  לרובד  בנפשנו 

להטיח בזולת את שאנו רוצים...
הזולת  של  מעלותיו  את  דוחפים  אנחנו 
כמו  ברירה,  להן  מותירים  לא  לפינה, 

הפצוע שאולץ להשיב 'הכל בסדר'. 
רק  אם  מהפרשה,  איתנו  ליטול  יכולים  שאנו  הלקח  זה 
נסתכל על מכלול האישיות של השני, סביר להניח שרק 

ברכות תצאנה מפינו.

"אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב" (כב, יח)

אלכסנדר  הצאר  של  ממשלתו  משרי  איגאנטייב,  השר 
חיפש  תדיר  היה.  מובהק  ישראל  שונא  ברוסיה,  השלישי, 
על  ולהקשות  היהודים  צעדי  את  להצר  ותחבולות  עצות 

חייהם במדינה. 

גינצבורג,  הברון  הבירה:  בעיר  השמועות  רחשו  אחד  יום 
מגדולי העשירים היהודיים ברוסיה, עורך מגבית בין חבריו 
יוכל  בו  דיו  נכבד  סכום  לאסוף  המגבית:  מטרת  ומוקיריו. 
לשחד את איגאנטייב האנטישמי, בהבטחה מפורשת מפיו 

שיותר לא יגזור על היהודים גזירות.

בעיניו.  נדלקה  הבצע  ותאוות  זאת  שמע  איגאנטייב  השר 
באחד הימים בעת שנפגש עם הברון גינצבורג, לא התבייש 
לי  לתת  שרצונך  "שמעתי  הברון:  אל  ישירות  ופנה  הגוי 

מעות, כמה למשל בדעתך לתת לי?"

את  נמדוד  זווית  מאיזו  תלוי  "הדבר  בשנינות:  חייך  הברון 
שווי היהודים. שהרי אם מדובר על פי שוויים של היהודים 
בעיני - הרי שאין לכך מחיר ולא אוכל לתת לך מאומה. אלא 
שאם מעריכים אנו את היהודים על פי מבטך - הרי שלסכום 

פעוט שכזה מוכן ומזומן אני ברגע זה"...

"לו יש חרב בידי כי עתה הרגתיך" (כב, כט)

לכאורה, יש לדייק כאן שני דיוקים: 

א. מדוע בכלל להרוג את האתון בחרב ולא לקללה כאשר 
מדובר בבלעם שכוחו בפיו. כלשונו של רש"י: "גנות גדולה 
היה לו דבר זה בעיני השרים, זה הולך להרוג אומה שלמה 
כי  של  ההדגשה  מהי  ב.  זיין".  לכלי  צריך  זו  ולאתון  בפיו 

"עתה" הרגתיך. 

שהקללה  בטוח  להיות  כדי  כך:  מבאר  יעקב"  "ירך  בספר 
היום,  באותו  פעמים  ב'  לקלל  לבלעם  היה  אסור  תתפוס, 
ח,  (בראשית  בתורתו  המבול  לאחר  הקב"ה  גזר  כך  שכן 
כא) "לא אוסיף לקלל עוד". מכיון שרצה בלעם לקלל את 
רק  שכן  האתון  את  לקלל  רצונו  על  לוותר  הוכרח  ישראל, 

קללה אחת יכול הוא לנצל. 

זאת ועוד, מדברי חז"ל למדנו שהוא חיכה ל"עת" המיוחדת 
שהקב"ה יכעס ואז הוא יקלל. 

זהו הדיוק בלשון הפסוק: אומר בלעם לאתון "לו יש חרב 
עבוֵרך,  אותם,  לקלל  שרצוני  בגלל  הרגתיך",  עתה  כי  בידי 
ועוד שלא הגיעה  "עתה", נאלץ אני להשתמש בחרב. זאת 
בעת  לכן  בפה,  לקלל  כח  לי  ואין  כועס  שהקב"ה  ה"עת" 

שכזו מוכרחני להשתמש בחרב.

כי 
ברוך הוא



"לעבור את פי ה'" (כד, יג)
פרשת  את  בלעם  הזכיר  פעמיים 
הפעם  בלק.  לידו  שישקול  הכסף 
לכולם.  מוכרת  יח)  (כב,  הראשונה 
זאת  אומר  יג),  (כד,  השנייה  בפעם 
בלעם לאחר שאינו מצליח לקלל את 
ישראל והוא משמיע זאת לאזני בלק 
בלק  לי  ייתן  "אם  שריו.  עם  עצמו 
מלוא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור 

את פי ה' לעשות טובה או רעה". 
נאמר  לא  "כאן  (שם):  רש"י  כותב 
לפי  בראשונה,  שנאמר  כמו  'אלוקי', 

שידע שנבאש בהקב"ה ונטרד".
הקב"ה  נגד  הלך  שהוא  מבין  בלעם 
ברצונו  מרד  עימו,  להתחכם  וניסה 
והתעלם מאזהרותיו, הוא כבר מאבד 
מהטוב  למשהו  מלזכות  תקווה 
נאמר  "לא  רש"י  כלשון  הרוחני, 

אלוקי", הוא פורק מעליו עול. 
***

ובאבחה  הללו  רש"י  בדברי  עיינתי 
היסטורי  במסמך  נזכרתי  חדה 
מתמצא  שמעט  למי  מצמרר. 
ארבע  את  להזכיר  די  בהיסטוריה 
המילים "יוס'ל ראקובר מגטו ורשה", 

כדי להבין במה המדובר. 
למסמך  הרקע  את  בתמצית  נביא 
ראקובר,  יוס'ל  של  מדבריו  ונצטט 
שקריאה בהם מומלצת ולו פעם אחת 
תעצומותיה  מהן  לראות  כדי  בחיים, 
של נשמה יהודית מיוסרת, ולהרוויח 
עצמי  לחיזוק  רוחנית  טלטלה  בכך 
אומן  באמונת  מאיתנו  אחד  כל  של 

בצור ישראל.
יוס'ל זה, כותב על עצמו שהינו צאצא 
מחסידי  יהודית,  אצולה  למשפחות 

גור. הוא היה ככל הנראה מהאחרונים 
המרד  מלוחמי  ורשה,  בגטו  שנותרו 
את  לעצור  כדי  ידם  שלאל  כל  שעשו 
שבהם  שעה  חיי  ולהרוויח  הגרמנים 

ניתן לקנות חיי עולם ככל הניתן.
ָלעולם  צוואתו  את  כותב  הוא 
מקומטת,  נייר  פיסת  על  באידיש, 
ריק  בנזין  בבקבוק  אותה  מחביא 
וטומן אותה בין גלי אבנים בכדי שלא 

המשתוללת  האש  מלהבות  תישרף 
ברחובות הגטו, שתיכף תשרוף אותו, 
ילדיו  וששת  רעייתו  יוס'ל...  את 
אבדו לו. חלקם לנגד עיניו בהפגזות 
ורשה,  בגטו  חלקם  מנוסה,  כדי  תוך 
בשלב  מתו  וכנראה  נעדרו  חלקם 

כלשהו. 
"הרבי  הללו:  במילים  מסיים  הוא 
שלי היה חוזר ומספר לי תמיד סיפור 
על יהודי שנמלט עם אשתו וילדו מן 
ובספינה  הספרדית  האינקוויזיציה 
לאי- הגיע  מגועש  ים  פני  על  קטנה 
את  והרג  הברק  בא  אחד.  סלעים 
ילדו  והטילה את  אשתו. באה סערה 

ויחף,  ערום  כאבן,  וערירי  לבדו  לים. 
וברקים...  רעמים  ונפחד  סער  מוכה 
אי  על  בדרכו  לילך  היהודי  המשיך 
לאלוקים  ופנה  השומם  הסלעים 
נמלטתי  העולמים,  "ריבון  לאמור: 
לכאן כדי שאוכל לעבדך באין מפריע, 
לקיים את מצוותיך ולקדש את שמך; 
את  שאעזוב  עושה  אתה  הרבה  אך 
דתי. ברם, אם עולה על לבך כי יעלה 
מן  להגותי  אלה  בניסיונותיך  בידך 
אלוקי  לך,  אני  מודיע  הישר,  הדרך 
בידך  יעלה  לא  כי  אבותיי,  ואלוקי 
יכול  לדכאני,  אתה  יכול  וכלל.  כלל 
אתה לקחת מעמי את היקר לי והטוב 
ביותר בעולם, יכול אתה לייסרני עד 

מוות - אני תמיד אאמין בך"...
כדברי  בלשונו  מסיים  עצמו  יוס'ל 
בשום  מוותר  שאינו  ההוא,  היהודי 
בזעקה  ומסיים  אמונתו,  על  מחיר 
"שמע  בוער:  בלב  הכתובה  אילמת 
בידך  אחד!  ה'  אלוקינו,  ה'  ישראל! 

אפקיד רוחי!"...
***

כהגדרתה של לאה שאמרה על ראובן 
הלא  ל'בן-חמי'",  בני  בין  מה  "ראו 
הוא עשו, נוכל לחדד את ההבדל בין 
יתחזק  תמיד  יהודי  לישראל.  בלעם 
מהרהר  אינו  הוא  בה',  באמונתו 
ש"נטרד  משום  כפירה  באפשרות 

בקב"ה ונבאש". 
הקב"ה  מדה  כנגד  שמדה  אפשר 
תמיד פותח את ידו לרווחה על מנת 

לקבלנו אליו בתשובה. 
לא תתנשי מינן ולא נתנשי מינך!... 

"מודיע אני לך, אלוקי 
ואלוקי אבותיי, כי לא 
יעלה בידך כלל וכלל. 
יכול אתה לדכאני... 

יכול אתה לייסרני עד 
מוות - אני תמיד 

אאמין בך"

לא נתנשי מינך
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
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