
 חברים יקרים,
 

 פרשה מופלאה, פרשת בלק. הכל יש בה: מלך מפוחד, שמבקש להישען על הוקוס פוקוס רק לא להתעמת,
 נביא פגאני, שקרוע בין תאוות הבצע שלו לאמונה שלו באלוהים, אתון זקנה ונאמנה שרואה דברים שבעליה,
 האדם החכם, לא רואה, ואף פותחת את פיה ומדברת, ובעיקר, יש לנו את זה, שבא לקלל ויצא מברך. ואילו

 ברכות יפות יצאו מפיו! הלואי אומות העולם היו רואות אותנו כפי שראה אותנו אותו נביא פגאני. הלוואי
 שאנחנו בעצמנו נראה את עצמנו כפי שהוא ראה אותנו מפסגת הרי במואב.

  
ֶהן־ָעם ְלָבָדד ִיְׁשּכֹן ּוַבּגֹוִים  אך מכל הברכות, ישנה ברכה אחת שתמיד מחסירה לי פעימה: (במדבר כ"ג, ט) 

 לֹא ִיְתַחָּׁשב .
 

 יש אלו שמאוד יאהבו את הפסוק הזה - אלה שמאמינים שהכי טוב לבד, שהכי בטוח בתוך החומות, שרק כך
 נשמור על עצמנו מפני התבוללות ומפני השפעות זרות.

 
 יש בפסוק שני חלקים:

 ֶהן־ָעם ְלָבָדד ִיְׁשּכֹן - עם שיסרב להתערות, להיטמע, להתערבב, להתבולל? עם יהיר? עם מפוחד? עם מיוחד?
 ּוַבּגֹוִים ֹלא ִיְתַחָּׁשב - לא יהיה אכפת לו מהם? דעתם לא רלוונטית עבורו? רווחתם לא תהיה לו חשובה?

 
 חלפו אלפי שנים מאז ניתנה הנבואה/האבחנה הזו. בפרספקטיבה היסטורית, האם הנבואה התגשמה? ואם

  הייתה זו אבחנה ולא נבואה, האם בלעם צדק?
 

 על פניו, נראה שהמודרנה (מאתיים וחמישים השנים האחרונות) הוכיחה שלא! מהרגע שאירופה פרקה את
 הגטאות שבהם כלאה את היהודים מאות בשנים, החלה נהירה אדירה של יהודים מהמרחבים המבודדים

 שבהם חיו אל העולם ה"גויי" המפתה - אל האוניברסיטאות ואל מוקדי התסיסה האינטלקטואלים, הכלכליים
  והיצירתיים. והיום בכלל, מדברים על התבוללות חסרת תקדים, במיוחד בארה"ב ואירופה.

 
 אבל יצר ההתבוללות של עם ישראל הוא ממש לא חדש. כבר בסוף הפרשה היא מתוארת באופן שלא

 משתמע לשתי פנים: לאחר שבלעם מגורש בבושת פנים ממואב, משום שברך במקום לקלל, ההתעלות
 הרוחנית שעוררו הברכות שלו לא מחזיקה מעמד, וכאילו סותרת את כל מה שזה עתה אמר. בנות מואב ומדיין

 יוצאות במבצע פיתוי המוני של בני ישראל - התורה רומזת שבלעם עצמו נתן את הטיפ הזה למלך בלק, רגע
 לפני שנפרדו - והן מצליחות בגדול! כמו בחלילן מהמלין (וסליחה על ההשוואה בין בנינו המובחרים לעכברים),

 בני ישראל נוהרים בהמוניהם אחרי בנות מואב ומדין ואחרי אלוהיהם. התורה מתארת את גל ההתבוללות
 הראשון הזה של עם ישראל כמגיפה של ממש, שבה נפלו המונים:

 
 (במדבר כ״ה, א-ט) ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ַּבִּׁשִּטים ַוָּיֶחל ָהָעם ִלְזנֹות ֶאל־ְּבנֹות מֹוָאב. ַוִּתְקֶראָן ָלָעם ְלִזְבֵחי
 ֱאלֵֹהיֶהן ַוּיֹאַכל ָהָעם ַוִּיְׁשַּתֲחּוּו ֵלאלֵֹהיֶהן. ַוִּיָּצֶמד ִיְׂשָרֵאל ְלַבַעל ְּפעֹור  [האל המואבי] ַוִּיַחר־ַאף ה'

 ְּבִיְׂשָרֵאל… ַוִּיְהיּו ַהֵּמִתים ַּבַּמֵּגָפה ַאְרָּבָעה ְוֶעְׂשִרים ָאֶלף .
 

 רק נאמר וכבר נראה שהאבחנה/נבואה, ֶהן־ָעם ְלָבָדד ִיְׁשּכֹן ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחָּׁשב , לא מדויק בכלל. ידענו
 אמנם לשרוד בתנאי בידוד שנכפו עלינו, אבל כשהזמינו אותנו ל"דייט" עם הגויים, נענינו בהתלהבות גדולה -

 כבר במדבר, לפני יותר משלושת אלפים שנה, ושוב בימי ממלכת יוון, לפני אלפיים ומאתיים שנים, ושוב
  באירופה, לפני מאה וחמישים שנים, ושוב היום, בארה"ב ובאירופה.

 
  האם בלעם טעה כל כך באבחנה שלו?

 



ָעם ְלָבָדד ִיְׁשּכֹן  לדעתי לא. אנחנו, עם ישראל, תופעה מוזרה שאין שניה לה! אנחנו בעת ובעונה אחת 
 ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחָּׁשב  וגם העם האוניברסלי ביותר עלי אדמות! כן, באופן אירוני למדי, דווקא ביהודי המתבודד,

 כביכול, יש אלמנט אוניברסלי עמוק, שהוא יותר אוניברסלי מכל קבוצה לאומית או דתית אחרת!
 

 לא במקרה הדלאי לאמה מוקף בנזירים יהודים. לא במקרה בראשי האוניברסיטאות היוקרתיות בארה"ב -
 כולל כאלו שעד לפני חמישים שנה אסרו על יהודים לדרוך בהן - עומדים היום יהודים. לא במקרה יש יותר

 מטיילים ישראליים במזרח מכל לאום אחר. לא במקרה בישראל אפשר למצוא את כל סוגי התורות הרוחניות
 הניו'אייג'יות הקיימות בעולם, באופן שמעורר השתאות ופליאה. לא במקרה ראש הממשלה הראשון של מדינת

 ישראל היה בקיא בבודהיזם לא פחות משהיה בקיא בתורת ישראל, ואף עמד על הראש, כפי שלימד אותו
 המורה היהודי שלו, משה פלדנקרייז, שהיה מומחה בעל שם עולמי לתורות הלחימה המזרחיות! לא במקרה

 היהודים נמצאים בחוד החנית של כל התפתחות עולמית משמעותית - טכנולוגית, רעיונית ויצירתית.
 

 כשאני חושב על בת כיתתי האהובה, שעזבה את הארץ בכעס בשל "העוולות של הכיבוש", והצטרפה שם ל -
 BDS, בהשראתו של הפרופסור הישראלי שהיה ראש החוג שלי באוניברסיטה לפני הרבה שנים ומרצה נערץ,

  אני מבין, שבעצם, היא כל כך יהודייה, היא רק לא יודעת את זה!
 

  כן,  כמוה כאברהם ושרה.
 

 אברהם, העברי הראשון, היה הרי האוניברסליסט הראשון. הוא עזב את ארצו, מולדתו ובית אביו - נטש את
 ארצו, ערק ממולדתו, ובגד בבית אביו - והלך אחרי אלוהי ארבעת הרוחות, אלוהי השמיים והארץ, אלוהי

  הייקום כלו, אלוהי האינסוף.
 

 תורת ישראל היא הראשונה שהתנערה מהאלילים הלוקאליים, המקומיים, שמגינים על השדה המסוים, על
  חלקת הארץ המסוימת, לטובת "אל עליון, עושה שמים וארץ".

 
  היש יותר אוניברסלי מזה?

 
 כל התנועות הלאומיות במאות האחרונות הדגישו את הייחודיות של המורשת הלאומית של עצמן. רק הציונות,

 עם כל הסממנים הלאומיים שלה, בקשה בעצם להפוך את עם ישראל ל"עם ככל העמים" - שגם לו יש חלקת
 ארץ, כמו כולם, צבא, כמו כולם, דגל והמנון, כמו כולם, וחקלאות, כמו כולם. והנה, דווקא התנועה הלאומית של
 העם היהודי, שכל כך רצתה להיות כמו כולם, היא היום המושמצת ביותר בעולם, ודווקא היא, שכל כך ביקשה

  להיות אוניברסלית, מואשמת בגזענות!
 

  זה כואב נורא, אבל זה לא מקרי.ממש לא מקרי!
 

 חשבנו שאם רק נהיה "כמו כולם" העולם יאהב אותנו. אבל זהו, שהעולם לא באמת אוהב אנשים אוניברסליים!
 הוא מפחד מהם. הם הרי באים לפרק - לפרק את העוגנים הצרים, את הנאמנויות הלוקאליות, את צרות

 האופקים, את הגאווה המקומית - כל הדברים שמזינים ומקיימים את כל המשטרים והעמים.
 

 כי היהודי, באופן הפרדוקסלי ביותר, הוא האוניברסלי האמיתי של העולם הזה. זה שהמציא את הביטוי "העם
 הנבחר" - כן, כן, דווקא הוא - הוא אבי האוניברסליזם. ולכן כל כך שונאים אותו!

 
 זה לא שאין אנשים אוניברסליים שאינם יהודים, ברור שיש, ואפילו הרבה! וזה לא שאין לאומנים יהודיים שלא

 רואים את האחר ממטר, יש הרבה כאלה! אבל, עמוק בהוויה היהודית, וב - DNA הרוחני של תורת ישראל,
 על אף כל מה שנראה על פני השטח, מסתתרת תפיסה אוניברסלית, אנטי-לאומנית מובהקת.

 



 ולכן, "בהפוך על הפוך", דווקא העם האוניברסלי הזה, עם ישראל, הוא במהותו ָעם ְלָבָדד ִיְׁשּכֹן ּוַבּגֹוִים ֹלא
  ִיְתַחָּׁשב,  כי הוא היחיד  שבמהותו הוא באמת אוניברסלי.

 
 בעל כרחו הוא ה - fool on the hill, הבודד, שרואה את התמונה הגדולה, שרואה את עבודת האלילים

 שמסביבו, והוא בז לה. אבל הוא גם רוצה שהם יאהבו אותו, והוא גם רוצה כל כך להיות כמו כולם, לשחק עם
 השכנים, כי בודד לו שם על הגבעה המבוצרת שלו. אז לפעמים - או יותר מלפעמים - הוא יורד מהגבעה שלו,
 ומנסה להיות "נחמד", להתערות בגויים שמסביבו. הוא מנסה לחקות אותם, והוא אפילו הופך להיות יותר טוב

 מהם באיכויות שלהם עצמם, ואת זה הם ממש לא אוהבים. בסוף הם תמיד יקיאו אותו מתוכם, והוא תמיד
 יהיה בהלם שכך נגמר המשחק. "מה עשיתי לכם?", הוא ישאל. "בסך הכל ניסיתי לשחק את המשחק שלכם",

 הוא יגיד, "להיות כמוכם".
 

  הוא לא מבין למה הם שונאים אותו, והאמת, גם הם לא מבינים למה הם שונאים אותו…
 

 העבודה שבלב
 

  הפעם העבודה שבלב קצת יותר כללית.
 

 קשה להיות יהודי! קשה להיות אדם שנאמן לעצמיותו, לצו הפנימי המניע אותו. אבל עוד יותר קשה לברוח
 מזה… בלעם בא ואומר לנו: "זה מי שאתם, לטוב ולרע. זה ייעודכם, זה תפקידכם בעולם". ה - DNA הנסתר

  הזה חזק מהמוח שמבקש לברוח. אבל זו גם ברכתכם!
 

 היו נאמנים. לגמרי נאמנים לצו הפנימי שלכם. ייחודיותכם, בחירתכם היא האוניברסליות שלכם. לכן, היו
 אוניברסליים, כי אתם הבאתם אל משפחת האדם את האל האוניברסלי. אבל אל תצפו שזה ישפר את מצבכם

  החברתי. ההפך,  לצערי.
 

  ואולי…
 אם נסכים לקבל את מי שהננו - ברמה האישית וברמה הלאומית - ונסכים להיות ה - fool on the hill, אבל

  בלי גאווה ובלי יהירות, וגם בלי להטיף לאחרים, אלא מתוך ענווה עמוקה;
  ואם נסכים להתמסר לשליחות הייחודית שלנו, בלי להתנגד לה ולברוח ממנה...

  אולי…
 כן אולי, נמצא את המקום שלנו בעולם - את הגבעה האוניברסלית הבודדת  את "הר ציון" (עובדיה א), אם

 תרצו - שאינה מתחשבת ואינה מתחשבנת וגם אינה מתרגשת מהגויים. אבל היא כן נאמנה - "קריה נאמנה"
  (ישעיהו א') - נאמנה לאלוהיה, לשליחותה, ולדרכה.

 
 שבת שלום,

 
 אלישע

 
  


