
 

 

 

 

 / הרב אלישע וולפין כמעט אפשר היה בלעדיה, אבל טוב שהיא שםפרשת בלק: 

 

 חברים יקרים,

 

 פרשת בלק מאוד תמוהה!

 

דרמה שלימה מתרחשת לה בארמונו של בלק, מלך מואב, ולאיש מבני ישראל אין בכלל מושג! 

במחנה המנומנם של בני ישראל, החונה למרגלות הרי מואב האימתניים שבעברו המזרחי של הירדן, 

הקוסם האגדי בלעם כל הדרך לא מעלים בדעתם בכלל שמנהיגי מואב ומדין זוממים להביא את 

מעיראק של היום, כדי שיקלל אותם. זאת הפרשה היחידה בתורה שרק הקורא מודע להתרחשויות, 

וגיבורי הסיפור בכלל לא יודעים )עד עצם היום הזה( שמלך מואב מבקש את רעתם, וכי המכשף 

 … המפורסם כבר בדרך לממש את זדונו

 

 רלוונטי לנו? האם משהו שאיננו יודעים על קיומו, 

 

אלא  -אלה בוודאי רלוונטיים לנו מאוד  -לכולנו יש אויבים ואוהבים, ואני לא מדבר על הקרובים לנו 

 דווקא אנשים זרים, שאהבתם אלינו או סלידתם מאיתנו ממש לא מענייננו. 

 

עם, ואם יש מישהו שעינו צרה והוא שוחר רעתנו מאחורי גבנו, ומובטח שמזימתו תיכשל פעם אחר פ

 האם חשוב שנדע זאת?

 

הן ברמה האישית והן ברמה הלאומית, אנו מוקפים כל העת באנשים וארגונים ששונאים אותנו ואף 

 ישמחו לאידנו אם ניפגע, ועוד יותר, אם ניעלם. האם כדאי לנו לדעת?

 

אם התשובה שלילית, אז מה אכפת לנו מה חשב עלינו בלק מלך מואב, ומה זה משנה שבלעם 

בא לקלל? הרי הכלבים נובחים והשיירה עוברת. עובדה, בני ישראל כלל לא ידעו שהדרמה  הקוסם

 התרחשה על ההר שמעליהם, והתכניות התקדמו, פחות או יותר על פי המתוכנן. 

 

 אם כן, מדוע התורה מתעקשת לכלול את הסיפור הזה בתוכה? מה הוא תורם לנו? 

 

, ויש שיאמרו מתקתקה, שהתורה מבקשת ללמד אותנו תשובה אחת אפשרית, אם כי ילדית ותמימה

שגם כשאנו ישנים, יש מי ששומר עלינו. גם כשאחרים מבקשים את רעתנו, "לא ינום ולא ישן שומר 

 ישראל".

 

 … נו שוין. הלואי! חבל שההיסטוריה העקובה מדם של עם ישראל לא בדיוק שמעה על כך

 

מבקשת להזהיר אותנו מפני שונאינו ומחרחרי רעתנו תשובה אחרת, פרנואידית אמנם, היא שהתורה 

 באשר הם, וכדאי מאוד שנהיה דרוכים תמיד אלי קרב. נעמי שמר הנפלאה אפילו כתבה על זה שיר: 

 



 מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח 

 הרחק הרחק ליד ביתי הפרדסים נתנו ריח …[ ]על פניו טוב לי

 אבוא במנהרות ובמצדות ובמערות …[ ]אבל

 בנקרות צורים ובמחילות עפר ו

 אי שם בלב הלילה דרוך וחרישי …[ ]כי

 צופה בי מבקש נפשי

 

שיר יפה, אבל זאת בודאי לא יכולה להיות התשובה לשאלתנו, שהרי לא עם ישראל מנע את האסון 

 שבלק זמם לנו, אלא הבורא. 

 

 אז מה? למה בכל זאת לקרוא את פרשת בלק?

 

אל המנגנונים הנסתרים שבבריאה. ולהזמנה  -להביט אל "מאחורי הפרגוד" ייתכן שבכל זאת הוזמנו 

 הזאת יש איזו שהיא משמעות, כי היא באה ללמד אותנו דבר מה.

 

שניהם היו גדולי הנביאים שקמו לעמיהם, ושניהם דברו עם  -חז"ל נוהגים להשוות בין בלעם למשה 

ים" ובלעם רק בחלומותיו, ואפילו האתון של ובשם אלוהים. אמנם משה דיבר עם הבורא "פנים אל פנ

הם היו קולגות משני עברי המתרס … בלעם ראתה דברים שבלעם לא הצליח לראות, אבל בכל זאת

 הרוחני. 

 

אני רוצה להציע, שאת בלעם כדאי דווקא להשוות לאברהם! ייתכן שאבות אבותיהם אף הכירו, שהרי 

ל היום. לשניהם קשר מאוד אינטימי עם אלוהים, שניהם איזור עיראק ש -שניהם הגיעו מאותו איזור 

 קשובים אליו ולהנחיותיו. ובעיקר, שניהם בעסקי הברכות! 

 

וכאן מסתיים הדמיון ומתחיל ההבדל. בלעם גוייס במטרה לקלל. הציעו לו כסף וכבוד רב כדי שיבצע 

ון, הוא נועץ באלוהים את העבודה הזו. הוא בכלל לא חשב שדבר מה איננו ראוי בפנייה אליו. נכ

בחלום, ואלוהים אומר לו שבשום פנים ואופן לא ילך, אבל כשמגיעה הצעה לוהטת ומפתה יותר, הוא 

אולי במקרה אלוהים שינה את דעתו? ואכן, אלוהים מאפשר לו ללכת, אבל דורש … בודק שוב

מספק: לגרש  מה שתרצה הוא -שיאמר רק את מה שאלוהים שם בפיו. בלעם הוא "קוסם להשכיר" 

שדים? לקלל אויבים? למצוא חתן? לכל בקשה תעריף, וכגובה התשלום מהירותה של האתון אלי 

 משימה.

 

לאברהם לעומת זאת, הייתה משימה אחת בלבד: לברך! אברהם מעולם לא קילל. יתרה מזו, ייתכן 

קוסם עושה את  דווקא משום ששם כל -מארצו, מולדתו ומבית אביו  -שאלוהים מוציא אותו מעיראק 

 מה שמשלמים לו לעשות. משימתו של אברהם הייתה אחת, ואחת בלבד: "והיה ברכה"! 

 

בלעם נקרא בכתובים שלנו "בלעם הרשע", למרות שהוא הרעיף על עם ישראל ברכות, שלא נשמעו 

 יפות מאלה לפניו ולא נשמעו יפות מאלה אחריו.

 

לל. לשם כך שכרו את שירותיו, והוא נענה בלעם אמנם יצא מברך, אבל לכתחילה בלעם בא לק

 בשמחה. 

 



במיוחד מהאדם המסוגל, זה שקשור  -יש כאן עמדה ערכית מופלאה: דרישתה של התורה מהאדם 

שיהא מברך! אלוהים ברך את הבריאה, ואמר עליה "טוב", ואפילו "טוב מאוד",  -בעולמות העליונים 

 היה גם אתה מברך.  

 

למחשבות הכמוסות שמתרוצצות לנו בראש כשאנו קוראים את העיתון או  פשוט? ממש לא! שימו לב

 לברך ולהיטיב דורש עבודה! עבודה רוחנית.… נוסעים בדרכים

 

טוב שפרשת בלק נשתמרה, למרות שנראה היה שאפשר היה בלעדיה. אפשר, אבל בזכותה שוב 

 הבנו את מסעו הרוחני של אבי האומה, ואת תפקידנו, ממשיכי דרכו. 

 

 ממשיכי דרכו? 

 

 תלוי...   

 

 שבת שלום,

 

 אלישע


