
 
 
 

 חברים יקרים,
 

 בפרשת בלק עליתי לתורה בפעם הראשונה בחיי. הייתי בן שתיים עשרה וחצי בלבד, משום שבקיבוץ כל
 הכיתה חוגגת ביחד את מעמד בר המצווה ועולה ביחד לתורה, ואני הייתי הבן הצעיר ביותר בכיתתי. גם אבי

 עלה לראשונה לתורה בפרשת בלק, אלא שהוא היה בן שלוש עשרה וחצי. בר המצווה שלו נדחה בכמה
 חודשים בשל נסיבות משפחתיות.

 
 אני מספר את העובדה הביוגרפית הזאת, כי היא ממחישה את חופש הבחירה שיש לנו. פרשה איננה גזרת

 גורל. נכון, נולדנו בפרשה מסוימת, ונכון, יש לכך משמעות עמוקה, לדעתי, אבל מכיוון שאנחנו נולדים כל בוקר
  מחדש - ואף כל רגע מחדש - במובן מסוים (ועמוק) כל פרשה היא פרשת הלידה שלנו.

 
  ואכן, פרשת בלק עוסקת בחופש בחירה.

 
 מלך מואב, בלק בן ציפור, מבקש לשכור את שירותיו של הקוסם הפגאני המפורסם, בלעם בן בעור, שיבוא
 ויקלל את בני ישראל, שחנו באותה עת בארץ מואב בדרכם אל הארץ המובטחת. קללתו של בלעם נועדה

  להחליש את עם ישראל ולאפשר לבלק להכותו ולגרשו משטחו.
 

 בלעם היה ירא-אלוהים. וכשאלוהים אסר עליו לקבל את המשימה, הוא אכן שלח למלך מואב תשובה שלילית.
 אבל כשבלק שולח את המשלחת בשנית, והפעם עם יותר כסף, אלוהים רואה שבלעם מאוד רוצה לצאת

  למשימה, והוא מתיר לו ללכת, אבל הוא מציב תנאי: שבלעם יאמר רק את מה שאלוהים ישים בפיו.
 

 הנה שיעור ראשון ועוצמתי במיוחד בסוגיית הבחירה החופשית: לרצונו של אדם יש כוח אדיר! הרצון מגייס את
  היקום כלו. חז"ל אמרו: "בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו" (תלמוד בבלי, מסכת מכות, דף י, עמוד ב).

 
 השיעור השני בפרשה בעניין הבחירה החופשית, הוא הבחירה בין קללה לברכה, או ליתר דיוק בין להיות

  מקלל או להיות מברך.
 

 למרות שבלעם נשכר לבוא ולקלל, הוא אמר מההתחלה, ושב ואמר לכל אורך הפרשה, שהוא ידבר רק את מה
 שאלוהים ישים בפיו. ובמקרה הזה, אלוהים שם בפיו ברכות. אם היה רוצה לשים בפיו קללות, הוא היה מקלל.

 
  האמנם רק במקרה הזה?

 
  אני רוצה להציע שהבחירה איננה בין ברכה לקללה, אלא בין דיבור אלוהי לבין דיבור אנושי.

 
 האלוהות, במהותה, היא ברכה. היא מבקשת תמיד את החיים, את הטוב. קנאה, צרות אופקים, הרצון להרע

 לאחר - כל אלה באים מהאגו האנושי, מהפחד והאימה ההישרדותיים שלנו, בני האדם.
 



 עבור חלק מהקוראים האמירה הזאת עלולה להישמע דתית מדי, עבור אחרים אולי נאיבית ומתייפייפת. אני
  מבקש לטעון שזו לא אמירה דתית ואפילו לא ערכית!

 
 להיות מברך זה דרך חיים. דרך הברכה היא זו שערה לחיות הזורמת בכל ומחייה את הכל ומכבדת את

 קיומה. ההולכים בדרך הברכה עיניהם לא צרות בהצלחתם של אחרים. ההפך, הצלחת הזולת מרגשת אותם!
 עבור ההולכים בדרך הברכה אפילו המוות הינו חלק מהברכה, ובודאי שאיננו היפוכה של הברכה, קרי, קללה.

 כי המוות, הקושי והמחלה, גם הם חלק מסוד החיות הזורמת בכל. הזרע באדמה חייב לעבור תהליך של
 ריקבון ומוות של הקליפה, כדי לנבוט. וגם אז, דרכו ממעבה האדמה אל אור היום כרוך בקושי עצום. וגם
 כשהוא יצא אל אוויר העולם, השמש והרוחות יכו בו ללא רחם. כל אלה הם חלק מברכת החיות הזורמת

 בבריאה כלה.
 

 מנגד ניצבת לה התודעה האנושית. האדם שטוף באימה ופחד קיומיים. יצר ההישרדות שלו מעביר אותו על
 דעתו. בתפיסה האנושית הכלייה היא האויב הגדול. חייבים לשרוד את המוות הפיזי של הגוף בכל מחיר! אין

 לו, לאדם, תודעה מרחבית בכלל, תודעה שחורגת מקיומו האישי. הקיום האישי, בגוף הזה, נתפס כמהות
 הכל. אם אני אינני קיים, איזה ערך יש לקיום? הצלחתו של האחר מאיימת ומפחידה אותו. היא מפחיתה

  מערכו, כביכול, ומסכנת את מעמדו, ואף את קיומו. בתודעה האנושית יש או אני או הוא.
 

 בלק מייצג בפרשה את התודעה האנושית הזו - תודעת הפחד הקיומי. בכל אחד מאיתנו פועם איזה בלק קטן.
  כל אחד מאיתנו פוחד. כל אחד מאיתנו חרד לקיומו ולקיומם של יקיריו, וזה נכון וזה בריא.

 
 מידה מסוימת של "בלקיות" חשובה לקיום, ולכן היא אפילו טובה! לייצר ההישרדות יש תפקיד חשוב

  בהתפתחות ובאבולוציה של הבריאה. כשהיא במידה הנכונה, גם היא חלק מדרך הברכה.
 

 ברכותיו של בלעם לעם ישראל (שאגב, כלל איננו שומע אותן וגם לא מודע לקיומן!) אינן חנפנות או התרפסות.
 הן ראייה מדויקת של כח החיות הנמצא בעם ישראל. רוב אומות העולם פוחדות מהברכה של עם ישראל,

 מסגולותיו, מכישוריו. ואלה שהעריכו את ברכתו של עם ישראל ופתחו את שעריהן לפניו יצאו מורווחים. עד
  שצרות העין והקנאה האנושית העבירה אותם על דעתם.

 
 חופש הבחירה שלנו איננו בין ברכה לקללה, אלא בין התמסרות לדרך האלוהית - המכירה, מוקירה ומכבדת

 את החיות הזורמת בבריאה כלה, ולכן זו דרך הברכה - לדרך האגו האנושי, של הפחד והאימה הקיומיים,
  שהם דרך הקללה.

 
 אין באמת קללה בבריאה, יש רק ברכה. אבל יש תודעה של קללה, והיא נפוצה מאוד במין האנושי. ממנה

  באות כל סבלותיו של האדם.
 

 ככל שהאדם יתפתח, ותודעתו תתרחב מעבר לקיומו הפרטי, הצר והקטן, כך תיפתח בפניו דרך הברכה, דרך
 האחדות. וכשזה יקרה הוא יגלה לתדהמתו שהוא עצמו נצחי ואינסופי. ואז הפחד והאימה יתחלפו באהבה

  גדולה.
 

  האהבה של דרך הברכה.
 

 שבת שלום,
 

 אלישע


