
במחשבה תחילה
}{סוף מעשה

מאמר מחשבה לפרשת השבוע המביא לידי מעשה

{ גליון 209 | בלק | תשע"ז }

עומד בפני הרצון
העובד קפץ על השולחן, פירק את אחד הריבועים בתקרה 
הוא  למעלה.  ורגליו  החדר  לכיוון  כשראשו  הפוך  ונתלה 

קרץ בעינו לחברו שתיכף יבין את פשר העניין. 
המנהל שמע רעשים ונכנס. העובד אדום-הפנים בישר לו: 

"אני מנורה!"
ליומיים  וצא  שלך  החפצים  את  "קח 
ירד  העובד  המנהל.  נבח  חופש", 

מהתקרה וחברו החל לארוז חפצים.
אתה  "לאן  המנהל,  נדהם  זה?"  "מה 

הולך?" 
"הביתה", השיב העובד ביובש. "אני לא 

יכול לעבוד בחושך"...
 ***

מבלעם.  בלק  מבקש  לקלל",  "תבוא 
פי  את  לעבור  יכול  אינו  מסרב,  בלעם 
ומשם  לשם  מפה  שרים  נשלחים  השם. 
לפה, בסופו של דבר בלעם מקבל אישור 
ישים  שהקב"ה  מה  רק  ולדבר  ללכת 
בלק  חדש,  מסע  מתחיל  מכאן  בפיו. 

וזובח  מזבחות  ומקים  שונים  למקומות  בלעם  את  גורר 
זבחים בניסיון להגיע לקללה הנכספת. 

ואז קורה המשבר.
"לקוב אויבי קראתיך", זועם בלק על בלעם, "והנה ברכת 

ברך זה שלוש פעמים". 
רגע רגע, שואל רבי יוסף דב סולובייצ'יק, ה"בית הלוי", 
בטובו  כשהואיל  וגם  יכול,  לא  שהוא  אמר  בלעם  הלא 
לו.  ירשה  הודיע מפורשות שידבר רק מה שהשם  להגיע, 

הסכם זה הסכם. אז על מה הכעס?!

"אתה אמיץ?" מתגרה מאיר בחיים, חיים משיב לאישור. 
"אם תעניק סטירת לחי לרב - אתן לך 25 שקלים", מציע 
מאיר בחיוך שובב. אבל חיים מושך בכתפיו, "אל תגזים. 

אני לא יכול להרביץ לרב. אין על מה לדבר". 
בראשו  שמהנהן  לחזקיהו,  מאיר  מציע  חזק?"  "אתה 
לאישור. "אז תרים את החומה הזו בידיך 
חזקיהו  שקלים".   25 לך  ואתן  בלבד 
מסובב אצבע על רקתו ומסתובב ללכת, 

הוא לא יכול להרים את החומה. 
הבה נשכתב את הסיפור: "אתה אמיץ?" 
משיב  חיים  בחיים.  מאיר  מתגרה 
לרב  לחי  סטירת  תעניק  "אם  לאישור. 
- אתן לך 10,000 שקלים", מציע מאיר 

בחיוך שובב. 
מסוגל,  שאינו  אמר  שמקודם  חיים 
מסכמים  והם  לאישור  בראשו  משיב 
פונה  חיים  יקרה.  זה  שבה  השעה  על 
לביתו ובדרך עושה עיקוף קטן - היישר 
באוזני  מגולל  הוא  הרב.  של  ביתו  אל 
או  מעשר  לו  מציע  הסיפור,  את  הרב 
חומש מעשרת אלפי השקלים, בתמורה 
הרב  נתן,  חיים  מרוצים.  הצדדים  וכל  בודדת.  לסטירה 
הסיטואציה  את  הפיק  הלץ  ומאיר  משמע)  (תרתי  קיבל 

שעלתה לו ביוקר.
מה קרה ל"לא יכול" של חיים? מסתבר שעשרים וחמישה 
שקלים הם לא סכום מספיק עבור מעשה שדורש תעוזה 

וחוצפה במידה לא מעטה. 
מאיר  מציע  חזק?"  "אתה  וחזקיהו:  למאיר  נחזור  עכשיו 
לחזקיהו, שמהנהן בראשו לאישור. "אז תרים את החומה 

מה גרם לבלק 
להתפוצץ מזעם

כמה עולה 
סטירה לרב?



הזו בידיך בלבד ואתן לך 10,000 שקלים". חזקיהו מסובב 
אצבע על רקתו ומסתובב ללכת, הוא לא יכול להרים את 

החומה. 
כאן הסיפור לא משתנה למרות שהסכום השתנה. אפילו 
היה מציע מאיר 10 מיליון(!) שקלים, היה מסרב חזקיהו 

- ובצדק - לעסקה שאין לו בה שום דבר 
להרוויח, חוץ ממאמץ עקר.  

הלוי"  ה"בית  שהביא  הזה  המשל  פי  על 
לא  במקור,  מופיעה  לרב  (הסטירה 
נגענו...), הוא מבאר את שאירע בין בלק 
על  קללה  להביא  בלק  של  רצונו  לבלעם: 
מסכים.  לא  בלק  אבל  עז,  היה  ישראל 
ההסבר של בלעם? "השם לא מרשה לי". 

מה  מיד  מבין  והוא  התשובה  את  מהשרים  שומע  בלק 
את  מכיר  כבר  אני  והרבה.  כסף,  רוצה  בלעם  פה:  קורה 

הפרחח... לכו אליו שוב ותגידו לו שהעניין מסודר.  
ובלעם? מסרב... אלוקים לא מרשה לו. 

שטוח  ירוק,  הוא  בלעם:  של  אלוהיו  את  מכיר  כבר  בלק 

ובצורת דולר... אז הוא מעלה את הסכום ממפגש למפגש, 
ובלעם החמדן עדיין מברך במקום לקלל. 

כאן מתפוצץ בלק מזעם: קיבלת כל כך הרבה כסף ואתה 
עדיין "לא יכול" לברך?! 

יכול" של בלעם, היה מאותו סוג של חזקיהו  אכן, ה"לא 
יוכל להרים  - לא  ירצה  - גם אם מאוד 
לעבור  יכול  לא  בלעם  גם  בידיו.  חומה 

את פי השם.
 ***

הפתגם המוכר ש"אין דבר העומד בפני 
להרים  אפשר  אי  נכון.  איננו  הרצון", 

חומה, למשל. 
אך לפנינו מבחן בכוחות הנפש של האדם בעת קושי: אם 
יגדילו את הסכום, ְיַשׁנּו את התנאים - האם אז כן נוכל? 

אם התשובה חיובית, ה"לא יכול", זהה לעובד שאינו יכול 
לעבוד בחושך...

"אם לקרוא לך באו האנשים" (כב, כ)

עם  ללכת  לבלעם  הקב"ה  מסרב  הראשונה  שבפעם  לאחר 
לך  לקרוא  אם  לו  "ויאמר  נאמר:  השנייה  בפעם  בלק,  שרי 
באו האנשים קום לך איתם, ואך את הדבר אשר אדבר אליך 

אותו תעשה". 

מדובר  הן  תעשה",  "אותו  הפסוק  שסיים  מהו  להבין  ויש 
כאן על מה שמותר לבלעם לדבר ומה שאסור לו לדבר. והיה 

צריך לומר "אך את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תדבר". 

המדרש  דברי  פי  על  זי"ע  מקוריץ  פנחס  רבי  הרה"ק  ותירץ 
לפני  ישראל  חביבין  כמה  וראה  בוא  מקורו):  מצאתי  (לא 

הקב"ה, שהרי השרה שכינתו על בלעם הרשע לטובתם. 

לפי דברי המדרש מבאר הרה"ק מקוריץ את תשובת השם 
לבלעם: "אם לקרוא לך באו האנשים, קום לך איתם", אתה 

יכול ללכת איתם, אך לא שום דבר מעבר לזה. 

ואל תחשוב שההרשאה שניתנת לך ללכת איתם היא פתח 
אליך",  אדבר  אשר  הדבר  את  "אך  אלא  ישראל,  את  לקלל 
עניין זה שאני מוכן להשרות שכינתי על רשע כמותך, "אותו 
שכינתי  אשרה  ידך  שעל  בהליכתך,  תפעל  זה  את  תעשה", 

על ישראל. 

"הנה ברך לקחתי" (כג, כ)

בכינויו  הידוע  רוז'ין,  יוסף  רבי  הגאון  היה  גדול  מתמיד 
שבאים  אנשים  על  מתאונן  היה  תדיר  הרוגוטשובער. 
ועל  מופת,  לבעל  אותו  ומחשיבים  ברכות,  ממנו  ומבקשים 
ידי בקשת הברכות הרי הוא מתבטל מלימודו. בשל כך היה 
אנשים  של  פניהם  משיב  הרוגוטשובי  הגאון  רבות  פעמים 

ריקם בטענת ביטול תורה.

הבית  מבני  וביקשה  נפש  מרת  אשה  הגיעה  הפעמים  באחת 
שייתנו לה להיכנס לקבל ברכה. אלא שרבי יוסף הזהיר מראש 
המקורבים  אחד  ברכות.  בבקשת  מלימודו  יפריעוהו  שלא 
נכונות  הראתה  שלא  האשה  על  רחמיו  נכמרו  במקום  שנכח 

לעזוב, ונכנס לחדר לימודו של הרב. 

ולברכה",  עלובה  אותה  עם  חסד  לעשות  רבינו  יאות  "שמא 
ביקש האיש, "הן כבר אמרו חז"ל (מגילה טו.) 'אל תהי ברכת 
הדיוט קלה בעיניך'". תוך כדי דיבורו תפס האיש את שגגת 
לשונו והוסיף "וקל וחומר לברכתו של גאון וצדיק כמו מר". 

בשנינות:  השיב  לו,  כאב  התורה  שביטול  מרוגטשוב  הגאון 
קל  באמצעות  האשה  את  לברך  ממני  מבקש  שאתה  "עד 

וחומר, צא אתה וברך אותה בלי קל וחומר"...

יכול 
נוכל לה



"ויפתח ה' את פי האתון" (כב, כח)
התועלת  מהי  להבין  יש  ולכאורה 
בפתיחת פי האתון - שואל רבי יצחק 
(שאלה  לתורה  בפירושו  אברבנאל 
נס  עושה  הקב"ה  אין  הרי   - יא) 

לחינם. 
ועמדו על כך הרבה ראשונים, וברבינו 
מדרך  חוץ  נס  זה  שהיה  כתב  בחיי 
ישראל".  לכבוד  זה  "והיה  הטבע 
הנס  של  שהמטרה  שאפשר  דהיינו 
הייתה רק להגדיל כבודן של ישראל.

 ***
לכנס  הרב  החליט  העיירות  באחת 
את בעלי הבתים החשובים שבעיירה, 
מה  כדת  עצה  עמם  לטכס  ברצותו 
התמצאות  שדרש  בנושא  לעשות, 
וכיון  הזה,  העולם  בהוויות  מעשית 
את  לחייב  נועדו  הכינוס  שהשלכות 
תושבי העיירה, רצה הרב שההחלטות 
תתקבלנה על דעת הקהל לבל יפרצו 
ההחלטה  את  המתנגדים  טענות 

שתתקבל.
בעלי  כל  הגיעו  שנקבעה  בשעה 
ינהל  שהרב  שבמקום  אלא  הבתים, 
בין  ויכוחים  החלו  הישיבה,  את 
ומי  ממי  מיוחס  יותר  מי  הקרואים 
בשקט,  חיכה  הרב  ממי.  חשוב  יותר 
ולאחר  וחמש,  ושתיים  דקה  המתין 
וסיפר  השולחן  על  דפק  דקות  עשר 
בפני  האתונות  של  תביעתן  על  להם 

בית דין של מעלה...
בי"ד  לפני  הגיעו  הֵּתֵבל  אתונות 
גרועות  שהנן  בתביעה,  מעלה  של 
על  אשר  והבהמות  מהחיות  יותר 
אין  לחיות  בעוד  שכן  האדמה.  פני 
בכלל בעלים והן מסתובבות חופשי, 

ואיילות, הרי שלבהמות גם  כצבאים 
רק  עובדות  שהן  הרי  בעלים,  יש  אם 

ביום. 
ָקבלו האתונות, תפקידנו  אולם אנו, 
שירכבו עלינו, כעניין שנאמר "רוכבי 
נעשית  והרכיבה  צחורות",  אתונות 
גרועות  במה  בלילה.  ובין  ביום  בין 

אנו משאר ברואי תבל?...

הודיעו  טענותיהן,  שנשמעו  לאחר 
ואי  בראשית,  סדרי  הם  שכך  להן 

אפשר לשנות מן הקיים. 
דין  עליהן  והצדיקו  האתונות  קיבלו 
לכל  בפיהן:  טענתן  אולם  שמים, 
והיה  בו,  לדבר  פה  לנו  ייתנו  הפחות 
כאשר יכביד עלינו הבעלים את עולו, 
במידת  בנו  לנהוג  ממנו  לבקש  נוכל 

הרחמים, לבל תוגדש הסאה. 
של  בבי"ד  זו  בבקשה  וטרו  שקלו 

ניסיון.  לעשות  והחליטו  מעלה, 
ייקחו נא אתון אחת, צחורה או שלא, 
תבצע  אם  לדבר.  יכולת  לה  ויעניקו 
שצודקת  הרי  כיאות,  המטלה  את 
לצורך  האתונות.  של  בקשתן  היא 
היסטורית:  אתון  נבחרה  הניסוי 

אתונו של בלעם. 
כאשר הכה אותה בלעם במקל, ניתנה 
את  פתחה  והיא  משמים  הרשות  לה 
מבלעם  לבקש  במקום  אולם  פיה. 
רחמים על גופה הכואב ולספר לו על 
השטן שירט הדרך לנגדה, היא החלה 
וטענה:  המופלג  בייחוסה  לספר 

"הלא אנכי אתונך"... 
של  דין  בבית  החלטה  התקבלה 
מעלה: אם כך מדברים חמורים אלו, 

בשביל מה להם פה לדבר...
הבתים  ובעלי  משלו  את  הרב  סיים 

הבינו את הרמז ושתקו במבוכה. 
 ***

היא  מחלוקת  שפתחנו,  כפי 
פי האתון,  בעניין פתיחת  בראשונים 
ואם  משל,  זה  היה  ושמא  היה  שמא 
הדיבור  יכולת  רק  האם  פיה,  נפתח 
נבראה בערב-שבת בין השמשות, או 
שמא פיה המיוחד של אתון זו. ועוד.

נוכל בדרך רמז לקחת מוסר  אך אנו 
ניתנת  לעתים  כאשר  שגם  השכל, 
נחוצה,  בקשה  לבקש  הזדמנות  לנו 
להביע דעה, להעביר מסר, הרי שאל 
לנו להיות כאתון זו שפתחה בייחוסה 
לגשת  כדאי  כולם.  לעיני  בו  ונפנפה 
של  לגופם  לדון  כדי  לעניין  ישירות 

דברים, ולא לגופם של מדברים...  

הרב חיכה בשקט, 
המתין דקה ושתיים 
וחמש, ולאחר עשר 

דקות דפק על 
השולחן וסיפר להם 

על תביעתן של 
האתונות בפני בית 

דין של מעלה...

אותו אשמור לדבר
במחשבה שניה
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