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חומש במדבר מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

לא הכל דיבורים
סיפורים ושירים רבים נכתבו עליו ,הרבה דימויים הודבקו לדמותו :עקשן ,טיפש ,אדיש ,סַ בָּ ל ,מכוער...
שמו הרשמי  -חמור !
בעבר ,תוארו ומעמדו היה דווקא חיובי .הוא אפילו זכה להיכלל בברכת יעקב אבינו לבניו " :יששכר חמור
גרם ,רובץ בין המשפתיים" ,חמור גרם ,סמל לעובד אדמה חרוץ וחזק .אבל בימינו ,לא מומלץ לקרוא
למישהו "חמור"  -זה עלול להסתיים באופן מאד חמּור...
בפרשתנו מכבבת האתון ,נקבת החמור ,בדרמה הנדמית סוריאליסטית משהו .בלעם ,בעליה ,מכשף בעל
מוניטין אצל אומות העולם ,הידוע בכוחותיו המאגיים ,נקרא בדחיפות ע"י בלק מלך מואב ,לקלל את
ישראל .פחד נפל על בלק נוכח נצחונות ישראל על העמים ,שסרבו לתת לעבור בגבולם ,בדרכם לארץ
המובטחת .בלק חיפש דרך קלה ובטוחה למגר את ישראל מבלי שייאלץ להילחם .הוא מבקש מבלעם לקלל
את העם .בקשתו נפלה על לב חפץ( .גם הממון הרב שהובטח לו ,הגביר את רצונו לבצע את המשימה).
למרות מעמדו הנכבד ,הוא אץ השכם בבוקר ,לחבוש בעצמו את אתונו .קצרה רוחו  -לגדף רצה!
עין מלמעלה צופיה .בורא כל הברואים משדד את מערכות הטבע .משגר מלאך לארץ ,ופוקח את עיני האתון
לראותו ניצב בדרך ומפריע להמשך המסע .לא די בכך ,הבורא גם פותח את פי האתון ,המדברת כבני-אנוש.
כוחה הבהמי מופעל באירוניה כלפי אדונה ,המכשף הנודע ,שנאלץ להישמע להוראות הבורא  -ולשנות
כיוון".הדבר אשר אדבר אליך ,אותו תדבר" .הפה שרצה לקלל ,הפך לפה מפיק מרגליות ,עתיר בתשבחות
על ישראל ,וגולת-כותרתו  -נבואתו על הגאולה !!
ככה זה ,כאשר אנו הולכים בדרכי הטבע ,זה מוכר ונוח .אבל כאשר הבורא מרים אותנו מעל הטבע ,הוא
מחזיר אותנו באמת ,למקום הכי טבעי שלנו .עם ישראל הוא תמיד מעל הטבע ,לא ככל העמים .לנו ניתן
תפקיד לשמש כפנסאים ,להאיר בעולם .תפקיד לא קל ,בעיקר בחברה בת זמננו ,המתייחסת באירוניה
ובציניות ,לטבע שהוטבע בכל יהודי  -להאיר !
התאוצה העל-טבעית שמתחוללת בעולמנו ,מרמזת לנו על אחרית הימים .אנו עדים לתופעות ולהתפתחויות
בלתי-רגילות ,בתחומים וכיוונים שונים .רק לפני כ 65-שנה ,הסבתא של רעייתי נרעדה מהקול שנשמע
באפרכסת הטלפון כשזיהתה שזה אחיה מאמריקה ,המדבר אתה במטבחה כשהוא נמצא הרחק מעבר
לימים! היום אנו כבר עדים לדיבור ישיר ממרומים ,דיבור שמכוון אותנו בדרך" :פנה ימינה"" ,המשך
ישר"" ,היזהר ממכמונת" " -הגעת ליעד" !! הבורא מאפשר לנו לטעום גאולה !
בשבת הזאת ,אנו זוכים רק לברכות .אין בה שמץ של ההיפך מזה  .נטו ברכות ,מפיו של זה שבא
לקלל  -ונמצא מברך ,ודיבר רק בשבחם של ישראל.
אומר הרבי ,שהעניין מרמז שהגאולה תבוא לא מתוך החושך .זאת תהיה גאולה שתבטל אותו כליל  .עלינו
רק להתכונן ולהכין את הסביבה לימות משיח .לא הכל דיבורים ,אנו בעידן המעשים !
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