המדרשה באורנים

מרכז חינוכי להתחדשות החיים היהודיים בישראל

פרשת בלק  -תשס"ג

שרון ברקת

פרשת "בלק" מכונה לפי תוכנה ג "פרשת בלע " .בלע בבעור הוא דמות
מרתקת ושנויה במחלוקת .גוי שזוכה להתגלות ה' ,מקלל בשכר שמשמיע את
הברכות הגדולות ביותר לישראל ,ומביא על ע ישראל ,בעצתו לבלק בצפור מל
מואב ,כשלי ואסונות גדולי  .המפרשי מסתבכי ומתפתלי מול דמותו של
בלע ומקומה הייחודי ,משווי אותו לישו ולמוחמד ומייחסי לו את ההופעה
הראשונה של חזו אחרית הימי  ,דורות רבי לפני נביאי ישראל.
בלע נופל בפח הקנאה והשנאה .א האהבה הוא עיוורת ,הרי שהשנאה מעצימה
את חווית הראיה והופכת אותה ,במידה מסוימת ,לכמעט בלתי נסבלת .כל כוחותיו
של השונא מרוכזי במושא השנאה וחושפי אחד לאחד את תכונותיו הפנימיות.
זהו ככל הנראה ג מצבו של בלע  .גדולי השונאי של הע היהודי הבינו ,מעומק
שנאת  ,את נבדלותו וייחודו .השנאה מיקדה את ראיית והעצימה אותה עד לבלי
שאת .אצל בלע השנאה היא מנו להליכה למואב .אבל ש  ,כשפיו כפו לדבר ה',
הוא נאל! לומר את אשר רואות עיניו" :ע לבדד ישכו ובגויי לא יתחשב"

)במדבר כ"ג,

ט(" ,מה טובו אהלי יעקב" )במדבר כ"ד ,ה( ועוד .מתו חדות הראייה שנולדה מ השנאה,
חוש בלע לעיני כל את פנימיותו של הע שיצא ממצרי  .האפיו המדויק מונצח,
ובעל כורחו הפ בלע למתאר הגדול של הע העברי.
אחד הלקחי החשובי שנית ללמוד מפרשת בלק הוא ניצחו האהבה על השנאה,
לקח שמתחדד באור מיוחד בשבוע בו חל י"ז בתמוז ,יו תחילת המצור על ירושלי
שהוביל לחורב בית המקדש ולגלות בבל .חורב בית המקדש מיוחס לשנאת חינ 
אותה שנאה שפעמי רבות הגורמי לה ה הקנאה ,היהירות ותחושת העליונות.
אי מלי טובות לסיי בה מהפסוק הסוגר את ההפטרה של פרשת בלק" :הגיד ל
אד מה טוב ומה ה' דורש ממ כי א עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת ע אלוהי"
ו' ,ח'(.

חוני המעגל
עצבו גורלו של חוני
העיב את נפשי היו :
"פגש בו אד בדר
ולא ברכ לשלו ".

)מיכה

רחל

הלא הדור לא דורו הוא,
הלא מוזר הוא לכל,
ותחת כובד הנטל
של מרי בדידותו יפול.

הנה ג אני לבטח
ישנתי בסתר חומה;
אכ בעברי בדר
ברכת שלו לא אשמע.

הנה ְ& ָח ְל ִמי ְוזָר"
ֵע ג לי.
ַמ ָ)ר ְור ַ
ִצל העגו של חוני
פרוש על פני משעולי.

