פרשת בלק – תשע"א

אליזבט גולדוין

בפרשה זו מתבקש נביא ה' בלעם לקלל את בני ישראל המתקרבים לארץ כנען .מלך האמורי
בלק הוא שמבקש זאת ממנו .אלוהים נעתר בסופו של דבר לתחנוני בלעם ומרשה לו לצאת
לדרך עם עבדי בלק ,אך לא בלי להציב תנאים ולהפגין את "מורת רוחו" .ואז:
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מה אתם הייתם עושים לּו אתם במקומה של אתון חביבה ונאמנה זו? הרי מלאך ה' ,וחרבו
שלוחה בידו ,עומד בדרכה! מה יכלה לעשות? בלעם ,שעסוק כולו במשימה שלקח על עצמו,
אינו מסוגל לראות את מה שאתונו רואה ,ומתוסכל וחבול הוא מכה אותה שוב ושוב.
האתון החביבה היא כל ילד/ה ,תלמיד/ה או חניכ/ה שמתנהגים לפתע בצורה מכעיסה
ומתסכלת ללא סיבה נראית לעין .ולעיתים קרובות ,כמו בלעם ,ההורה ,מורה או מחנכ/ת
אינם מסוגלים לראות מה גורם להתנהגות המתסכלת הזו .ואז באים עונשים והוצאת
תסכולים על הילד או החניך ,ולפתע נשכח שהוא בסך הכל הילד החביב שלנו ,שהיא החניכה
האהובה שנוהגת כראוי בדרך כלל .אנו שוכחים לנסות ולברר מה ראו שכך התנהגו לפתע.
האתון הנאמנה של בלעם מזכירה לנו עיקרון חינוכי חשוב .המתחנכים אינם מרושעים:
לפעמים רק קשה מאוד להבין את מניעיהם ,וזהו מפתח להתייחסות נכונה.
שבת שלום!
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