

ברוך השם ,בני התחתן .משפחתי בשבוע מיוחד ,שבוע של "שבע
ברכות" ובעצם כולנו בשבוע מיוחד של ברכות ,כי בפרשת "בלק",
בלעם מוציא ברכות בעל כורחו .וזה כל כך חשוב ,לברך ולברך
ולברך ,בפרט בימים האלה .והתעמקתי  -מה המשמעות של
ה״שבע ברכות״? למה אנחנו צריכים להיגרר בכל ערב למקום
אחר ,אנחנו עייפים ,והזוג – תנו להם פרטיות .למה זה טוב?
וקראתי דבר מדהים אצל המקובלים :שבכל מצב של פחד,
צריכים המון-המון ברכות.
בתחילת פרשת "בלק" כתוב וַ ָּיגָּ ר מוֹ ָּאב ִמ ְּפנֵ י ְּבנֵ י יִ ְּש ָּר ֵאל 1.בני
מואב כל כך פוחדים מבני ישראל ומה קורה להם – שנאה .״לְּ כָּ ה
ָּנא ָּא ָּרה ִלי ֶאת ָּה ָּעם ַה ֶזה 2.תקלל את העם״ ,אומר בלק לבלעם.
שנאה היא תמיד מפחד .תמיד .דוסופוביה ,למשל .פחד.
"אמאל'הִ ,ה ֵנה ָּה ָּעם ַהי ֵֹצא ִמ ִמ ְּצ ַריִ ם וַ יְּ כַ ס ֶאת ֵעין ָּה ָּא ֶרץ 3.אמאל'ה,
הם מגיעים לכל מקום! ַע ָּתה יְּ לַ ֲחכו ַה ָּק ָּהל ֶאת ָּכל ְּס ִביב ֵֹתינו ִכלְּ ח ְֹּך
ַהשוֹ ר ֵאת יֶ ֶרק ַה ָּש ֶדה!" 4זה רק פחד .וחתן וכלה ,אומרים
המקובלים ,עומדים באמת בשלב המפחיד ביותר בחייהם .חתונה
זה מפחיד ,הולכים אל הלא-נודע וכשמפחיד ,חס ושלום ,יש
שנאה .במקום שבו צריכה לבוא האהבה הכי גדולה ,עלולה לבוא
שנאה ואגרסיביות ,מפני שזה באמת מעמד מפחיד וכל פחד גורר
אחריו שנאה .אז מה נעשה שלא יהיו חס ושלום מילים קשות,
שלא יהיו קללות? תברכו ,תברכו ותברכו .לכן "שבע ברכות" .לכן
הקב"ה מאלץ את בלעם להוציא מפיו ברכות ,מפני שזה הדבר
היחיד שמנטרל פחד מאד מאד גדול .ואנחנו בזמן של פחד גדול.

״אמא ,הייתי רוצה להרוויח את החופש הזה ביושר״ ,אמרה
והמילים שלה היו לי כמו בוקס בבטן ,מפני שהיא פשוט צודקת.
חופשה היא כיפית ,על רקע שגרה .היא לא כיפית כשהרגע חזרו
לבית הספר מחופשה אחרת .במילים אחרות ,ל״לא-תמיד״ תהיה
משמעות רק כשיש ״תמיד״.
ַה ָּת ִמיד5.

ומה קרה בחודש תמוז? ְּב ִש ְּב ָּעה ָּע ָּשר ְּב ַתמוזָּ ,ב ַטל
קורבן התמיד בבית המקדש היה הדבר הקבוע ופתאום ,כל מה
שהיו רגילים לו ,הקורבן בבוקר ,הקורבן בין הערביים ,בָ ַטל .ושום
דבר כבר אין לו משמעות ,מפני שה״לא-תמיד״ ,כמו חופשה ,כבר
טפל .אין לו טעם .קניות – אין להן טעם .מופעים  -אין להם טעם,
כי אין קהל .כשבטל התמיד ,דברים מאבדים מהחגיגיות שלהם,
מהייחודיות שלהם.
אז מה עושים עכשיו? ואומר לנו הקב"ה :עכשיו אתם תדעו
להודות על התמיד ולברך על התמיד.

כתוב בהפטרהַ :ע ִמי ,זְּ כָּ ר נָּ א ַמה ָּי ַעץ ָּבלָּ ק ֶמלֶ ְּך מוֹ ָּאב ו ֶמה ָּענָּ ה אֹתוֹ
ִבלְּ ָּעם ֶבן ְּבעוֹ ר 6.והגמרא מספרת שחכמים רצו לקבוע את פרשת
בלק בקריאת שמע .למה ,מה יש בה? מה חשוב כל כך לזכור –
ַע ִמי זְּ כָּ ר נָּ א ַמה ָּי ַעץ ָּבלָּ ק?
אומרת הגמרא ,וזה כל כך מרגש :במכות מצרים ובקריעת ים סוף,
עם ישראל נכח וראה בעיניים את כל הטוב שה' עשה איתם .אבל
בפרשת בלק ,הם לא ידעו כלום .בלק מזַ מן אליו את בלעם ואומר
לו :״תקלל את העם״ .מפחיד לחשוב על כך ,אבל זו היתה שעה
של גזירת מוות על העם כולו .והקב"ה הופך את זה לברכה .ובני

הבת שלי יצאה לחופש-גדול .ראיתי אותה בעיניים עצובות.
אמרתי לה :״מה קרה ,מתוקה?״
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ש ְּבעָּׁה ָּׁעשָּׁר ְּבתַּמּוז,
 5משנה ,תענית ד׳ ,ו :״ ֲח ִמשָּׁה ְּדב ִָּׁרים א ְֵּרעּו ֶאת אֲבֹותֵינּו ְּב ִ
ש ַתבְּרּו הַּלּוחֹותּ ,ו ָּׁבטַל ַה ָּׁתמִיד,
ש ְּבעָּׁה ָּׁעשָּׁר ְּבתַּמּוז נִ ְּ
שעָּׁה בְָּאבְּ .ב ִ
ַו ֲח ִמשָּׁה ְּב ִת ְּ
שעָּׁה
ַתֹורהְּ ,ו ֶה ֱעמִיד ֶצלֶם ַבהֵיכָּׁלְּ .ב ִת ְּ
ְּו ֻה ְּב ְּקעָּׁה ָּׁהעִירְּ ,וש ַָּׁרף אַּפֹו ְּסטְּמֹוס ֶאת ה ָּׁ
שנִי ָּׁה,
ָָּׁארץְּ ,וח ַָּׁרב ַה ַבי ִת ב ִָּׁראשֹונָּׁהּ ,ו ַב ְּ
בְָּאב נִגְּזַר עַל אֲבֹותֵינּו שֶֹּלא י ִ ָּׁכנְּסּו ל ֶ
ש ְּמחָּׁה״.
שנִ ְּכנַס ָאבְּ ,מ ַמ ֲעטִין ְּב ִ
ְּונִ ְּל ְּכדָּׁה בֵיתָּׁרְּ ,ונֶח ְְּּרשָּׁה ָּׁהעִירִ .מ ֶ
 6מיכה ו׳ ,ה.

ישראל  -הם בסך הכל רואים בלעם אחד קם בבוקר ומברך אותם,
והם בכלל לא מבינים באיזו סכנה הם היו7...

טוב?!״ ַמה טֹבו! אין לך מושג איזו קללה הפכה ,ממש ללא
ידיעתך ,לכזו ברכה מופלאה.

״את לא מבינה״ ,ריבונו של עולם אומר לך ,״שעברת את זה בלי
תסמינים ,ואין לך אפילו מושג שעברת את זה״ .את יודעת כמה
מאות אלפי אנשים בארץ יש כאלה ,שעברו את החולי המבהיל
הזה ,ואין להם מושג ,כי זה היה ללא כל תסמינים? יש לכם מושג
איזו מזימה נרקמה לקלל ,חס ושלום? כי לבלעם היה כוח אדיר.
הוא המקבילה של משה רבנו ,רק מצד הטומאה8.

רק בשורות טובות .כל טוב!

אין לך מושג ממה את ניצלת .אז את קמה ורואה את האבטלה,
את ה״בָ ַטל ַה ָת ִמיד״ ,את הקושי ואת הפחד ,ואין לך מושג ממה
באמת ניצלתם.
קומו בבוקר .תשכימו בבוקר ,כמו אברהם אבינו 9,שבהשכמה
המוקדמת שלו ניטרל עבורנו את כוח הקללה של בלעם ,שהשכים
כדי לשנוא 10.את תשכימי כדי לאהוב 11.להשכים ולהטות שכם
ליום הזה ופשוט לברך על החיים ,על השמים .לברך על כל מה
שחס ושלום עלול היה לקרות ,ואני אפילו לא יודעת שהקב"ה
הפך לכזו ברכה גדולה.
וכשבטל התמיד ,אנחנו צריכים להתמיד בברכות השחר ,במילים
שנקבעו בתפילה ,מילים שאמר בלעם :״ ַמה טֹבו א ָֹּהלֶ ָּ
יך יַ ֲעקֹב
ִמ ְּש ְּכנ ֶֹת ָּ
יך יִ ְּש ָּר ֵאל״ 12.תפסיקי להסתכל ולהגיד :״מה טוב? נו ,מה
 7תלמוד בבלי ,ברכות יב ,ע״ב :״ָאמַר ַרבִי ֲאבָּׁהּו ֶבן זּוט ְַּרתִיָ ,אמַר ַרבִי י ְּהּו ָּׁדה
שמַעּ ,ו ִמ ְּּפנֵי מָּׁ ה ֹלא ְּקבָּׁעּו ָּׁה —
שת ָּׁבלָּׁק ִבק ְִּריַאת ְּ
בַר זְּבִידָּׁא :״ ִבקְּשּו ִלקְּבֹו ַע ּפ ָָּּׁׁר ַ
טֹורח צִבּור״ .מַאי ַט ְּעמָּׁא? אִיּלֵימָּׁא מִשּום ִד ְּכתִיב בָּּׁה :״אֵ ל מֹצִיָאם
מִשּום ַ
שקָּׁלֹות ִד ְּכתִיב ָּׁבהֶן יְּצִיַאת ִמצ ְַּריִם .
שת ִמ ְּ
שת ִרבִית ּופ ָָּּׁׁר ַ
ִמ ִמצ ְַריִם״ — לֵימָּׁא ּפ ָָּּׁׁר ַ
ֶאּלָּׁא ָאמַר ַרבִי יֹוסֵי בַר ָאבִין ,מִשּום דִ ְּכתִיב בָּּׁה הַאי ק ְָּּׁרא :״כ ַָּרע שָּ כַב כַאֲ ִרי
ּו ְכ ָּלבִיא מִי יְקִימֶּנּו״ְּ .ולֵימָּׁ א הַאי ּפְּסּוקָּׁ א וְּתּו לָּׁא״.
 8זוה״ק לפרשת בלק ,קל״ג :״בלק קסם קסמים ועשה כשפים והתקין צפור
וידע שמדרגותיו של משה הן עליונות ויקרות ,וכשף בכשפיו וקסם בקסמיו
וידע שמדרגות בלעם הן כנגדם ,מיד ,וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור״.
וגם :ר׳ יהודה אריה לייב אלתר מגור ,״שפת אמת״ לפרשת בלק ,תרנ״ד:
״וירא בלק״  -ונראה שהיו מכוונים זה לעומת זה ,מול משה רבינו ע"ה
ואהרן ,כי בחינת משה בפה ואהרן בעובדא ,ולפי שנסתלק אהרן ראה בלק
שיהיה לו כח להלחם עם ישראל ,אבל הקב"ה סיכל עצתו במה ששם ללבו
לשלוח אל בלעם שהיה כחו בפה ,ובפה עדיין היה כחו של משה רבינו ע"ה
בשלימות״.
שנֵי
שכֵם ַאב ְָּּׁרהָּׁם בַבֹּקֶר ַויַחֲב ֹּש ֶאת חֲמ ֹּרֹו ַויִקַח ֶאת ְּ
 9בראשית כ״ב ,ג :״ ַוי ַ ְּ
נְּע ָָּּׁׁריו ִאתֹו ְּו ֵאת י ִ ְּצחָּׁק בְּנֹו ַוי ְּ ַבקַע ֲעצֵי עֹּלָּׁה ַויָּׁקָּׁם ַויֵלְֶך אֶל ַהּמָּׁקֹום ֲאשֶר ָאמַר לֹו
ָּׁהאֱֹל ִקים.״
 10במדבר כ״ב ,כא :״ ַויָּׁקָּׁם ִב ְּלעָּׁם בַב ֹּ ֶקרַ ,ויַחֲב ֹּש ֶאת ֲאת ֹּנֹו; ַויֵלְֶך עִם ש ֵָּׁרי
מֹוָאב״.
 11ילקוט שמעוני לפרשת בלק :״וישכם אברהם בבקר ויחבוש את
חמורו .אמר ר' שמעון בן יוחאי :אהבה מקלקלת השורה ,שנאה מקלקלת
השורה .אהבה מקלקלת השורה ,שנאמר :וישכם אברהם בבקר ויחבוש את
חמורו ;וכי לא היו לו עבדים? אלא אהבה מקלקלת השורה .ושנאה מקלקלת
את השורה ,שנאמר" :ויקם בלעם בבקר ויחבוש את אתונו"; וכי לא היו לו
עבדים? אלא שנאה מקלקלת את השורה" .ויאסור יוסף מרכבתו" ,וכי לא
היו לו עבדים? אלא אהבה מקלקלת את השורה" .ויאסור את רכבו ואת עמו
לקח עמו" ,וכי לא היו לו עבדים? אלא שנאה מקלקלת את השורה.
אמר ר' שמעון בן יוחאי :תבא חבשה שחבש אברהם אבינו לעשות רצונו של
מי שאמר והיה העולם ,ותעמוד על חבשה שחבש בלעם הרשע לילך לקלל
את ישראל; תבא אסרה שאסר יוסף לעלות לקראת ישראל אביו ,ותעמוד על
אסרה שאסר פרעה לרדוף אחרי בני ישראל.״
 12במדבר כ״ד ,ה .מופיע גם בסידור התפילה ,בברכות השחר.

