
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו

בכל זאת אך אלוקים.  מנוגדות לרצונו שלהאדם ל שלפעמים הבחירות שדרשו באמרה זו חז"ל 

. המקור "בדרך שהאדם רוצה לילך מוליכין אותו"אלוקים לא ימנע ממנו להמשיך בדרך שלו כי 

 פרשת בלק.הוא המרכזי של חז"ל לרעיון זה 

אלוקים אומר ים לבלעם כדי שיקלל את עם ישראל אך בן ציפור שולח אנש שבלקבפרשה מסופר 

לח עוד אנשים רבים .לאחר מכן בלק שו)במדבר כב, יב(" כי ברוך הוא ...לא תלך עמהם" –לבלעם 

"אם לקרוא לך באו האנשים קום לך אתם אך  –ופתאום התגובה של אלוקים שונה  ונכבדים מאלה,

שבלעם  ימיד אחרלמרות הסכמת האלוקים,  )שם, כ(. "תו תעשהאת הדבר אשר אדבר אליך או

חוסם את הדרך מופיע המלאך שמסופר שו)שם, כב(  "ויחר אף אלוקים כי הולך הוא" – הולך כתוב

ללכת ומצד שני הוא עמדת אלוקים? מצד אחד הוא מאפשר לבלעם  ימהאז לפיכך . לבלעם ולאתונו

 .כועס עליו על כך שהולך

 ברעלפי רצונו, אם אלוקים נותן לאדם לבחור ש ציםחכמים מתר. יתנו לשאלה זושונים נרוצים ית

אל יצפה האדם כמובן לגישה  ך אם האדם בוחר ברע,א .ומאפשר לו ללכת בדרך זו ואם בטוב

 ךא שלא ילך עמהם, בתחילה, לטובת בלעם, ה' השיב .' כועס על בלעםה לכן ,חיובית כלפי מעשיו

  ה' מאפשר לו ללכת.ולכן ם מתעקש בלעייה בפעם השנ

 , כלומר)יומא לח, ב(  "מסייעין אותו -פותחין לו, בא לטהר  -בא לטמא "כותבים חז"ל  במקום אחר

הרה טבכשאדם בוחר לו יוא לו,דם שהולך בדרך הרעה אלא רק מאפשר מסייע לאאלוקים אינו 

כת אך גם מעניש אותו באופן מסוים , ה' מאפשר לו ללבסיפור של בלעםך גם . כאלוקים גם מסייע לו

 .כשחוסם את הדרך לאתון

יש פשט היחס בין הבחירה החופשית להתערבות האלוקית במציאות. ב והוא בסיפורנו יש עוד רובד

יש הכרחיות של מעשים גם  כלומר ,יסטיהאחת רואה את העולם כדטרמינ ביחס הזה: שלוש גישות

גישה הפוכה   לכן הבחירה של האדם אינה אמיתית אלא רק דמיונית.ו , הכול קבוע מראשאצל האדם

רשות לעשות מה  ויש לוום מעכבים בלי שלגישה הראשונה טוענת שיש לאדם יכולת בחירה גמורה 

"הכל צפוי והרשות  – במשנה באבותחז"ל נקטו גישה אמצעית לעומת שתי הגישות האלה,  שיבחר.

 – "זה המאמר כולל עניינים גדולים מאוד" –על משנה זו  כתבהרמב"ם . )אבות ג, טו( נתונה"

לבין פעילות בה העניינים הגדולים צופנים בחובם את היחס בין השגחת ה' על המציאות והתערבותו 

ננסה להבין דרך סיפור בלעם את היחס בין בחירה חופשית גמורה  משפיעה. ועד כמה היאהאדם 

 .מהלך צפוי של אלוקים לעומת

בלעם הרגיש שהוא חופשי  ה' אפשר לו ללכת בדרך זו.אך בחר בדרך הלא טובה  ורבלעם כאמ

ל והכ . מצד אחד,את ישראלבדרכו אבל בסוף התוכנית של ה' בוצעה ובלעם מצא את עצמו מברך 

 לפעמים היא מתעכבת כמו אצל עם ישראל במדבר שנכנסו . אך מצד שני,צפוי ,יש תוכנית של ה'

בתוכנית. כפי שאמר מרדכי  בעים שנה. לנו יש בחירה אם להיות שותפיםלארץ בסוף רק אחרי אר

 אביך ובית ואת אחר ממקום ליהודים יעמוד והצלה רוח הזאת בעת תחרישי החרש אם כי"לאסתר: 

בכל מקרה יציל את עם ישראל  ה' –)אסתר ד, יד(  "למלכות הגעת כזאת לעת אם יודע ומי תאבדו

שותפה בהצלה הזו. בכל דור ודור יש מהלכים שמתרחשים במציאות את תהיי אם  היא שאלהאך ה

 ולהוסיף טוב בעולם. ואנו יכולים להיות שותפים בהם, לא לעמוד רק כצופים
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 תשע"ח ' תמוזזי ,בלקפרשת שבת 

חים את מלל שלפוע"בין מי שהוגה את האקזיט הבא 
להגדיל ראש כמו מנכ"ל, אבל  הטרנזיסטורים, נמצא אדם ששואף

 ת הכפיים"יצרנורוצה להישאר קרוב ל

אנחנו נמצאים בעיצומו של המסע של עם ישראל במדבר לעבר 
הארץ המובטחת. במסעות אלו משמשים הלוויים תפקיד מרכזי. 

 קהת גרשון ומררי. -שלוש משפחות בשבט לוי

במפתיע, החלוקה לפרשות מחלקת לשניים את התיאור על 
תפקידי המשפחות. תפקידם של בני קהת נמצא בפרשת השבוע 
שעברה, ואילו תפקיד שתי המשפחות האחרות מופיע בפרשה 

 שלנו.

כלי תפקידי המשפחות מחולקים כך: בני קהת נושאים את 
; ארון הברית, השולחן, המנורה וכו'. בני גרשון מופקדים הקודש

והעמודים.  הקרשיםובני מררי סוחבים את  יריעות המשכןעל 
ִנים, השני את  אפשר לומר בעצם שאחד נושא את התוכן ואת ַהפְּ
המעטפת, והשלישי את הבסיס ואת היסודות. אין ספק שבני קהת 
קיבלו את התפקיד המרומם ביותר. גם בני מררי הנושאים את 
היסודות ירגישו סיפוק מתפקידם משום שבלעדיהם המשכן לא 

א המתסכל ביותר. מהי יכול לעמוד. התפקיד שבאמצע הו
החשיבות שביריעות? מהי הייחודיות של בני גרשון? בחסידות 
יגידו שבני קהת מבטאים את 'האור הפנימי', ובני מררי מייצגים 

 את 'האור המקיף'. ובני גרשון? מה יש בהן באותן יריעות?

נמשיל את העניין לעולם העסקים. בכל חברה יש מנכ"ל וחברי 
המחליטים והעוסקים בדברים הפנימיים ההנהלה שהם המוח, 

ביותר. הם אלו שִיקְּצרו את התהילה בסופו של התהליך. בקצה 
השני עומדים היצרנים שהם בעצם המממשים בפועל את כל 

 'הבנאים'. –ההחלטות והרעיונות הגדולים ומחברים בורג לחומר 

ובלי שיווק  פרסום טובאבל כל סטרטאפיסט מתחיל יודע שבלי 
כל  –אתה לא מוכר שום דבר. בלי עטיפה מושכת  –מקצועי 

ההחלטות והמוצרים נרקבים על המדפים. בני גרשון הם אנשי 
יכול עם ישראל המעטפת, היריעות החשובות שבתיווכם 

ת אע כבלת לראו יבאוא "ול –לקודש ולא להישרף ממנו  להתחבר
 " )במדבר ד, כ(.ומתו הקדש

רתם יכול הצרכן להבין גרשון עוטף את הקודש ביריעות שבעז
ולהפנים את התוכן הפנימי הקדוש. אנחנו רגילים לחשוב ששיווק 
הוא שקר, מעין קנקן יפה שאין כלום בתוכו. אך בראייה היהודית 

את התוכן בצורה נעימה וטובה,  להנגישהשיווק הוא חשוב כדי 
 ומובן שעליו להיות נאמן לתוכן ולא סותר אותו.

ני קהת אינם ַאמּונים על פירוק הכלים. נתבונן בקומה נוספת. ב
בגלל עודף קדושתם של הכלים, הכהנים הם אלו שמכסים אותם 
ובני קהת רק סוחבים אותם. בדומה לכך, בני גרשון בעצמם 
מפרקים את המשכן, מסירים את היריעות, ואז בני מררי, כמו 
קהת, באים ונושאים את העמודים. אומנותם של בני גרשון היא 

. הם ההופכים את האוהל השלם לפרטים. משווק הפירוק מלאכת
הדיור לא מביא אל הפגישה עם הלקוחות בניין רב קומות אלא 
מקצועיותו נמדדת ביכולתו לפרק את הפרויקט הגדול ולהראות 

 את הכלל. בנאמנותלנו חלק קטן שמייצג 

אם כך המצב בעולם הגשמי, קל וחומר ברוחניות. יש לנו רעיונות 
, אורות גבוהים! והדרך להעביר אותם לאחרים היא גדולים

באמצעות אותן יריעות, עטיפות. השיווק אינו הטיה והטעיה של 
התוכן, אלא הנגשה נאמנה של הרעיון. לפרוט את הדבר הענק, 

 תוך שמירה על האותנטיות שלו.
שנזכה להיות משווקים מוצלחים של   

 הטוב!

 תשע"ח ' סיון
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