
 

 

 

 

 

  

                                                    

 

שבע  "של שבוע בוע מיוחד, משפחתי בש .ברוך השם, בני התחתן
 ,ובעצם כולנו בשבוע מיוחד של ברכות, כי בפרשת "בלק" "ברכות

ולברך  וזה כל כך חשוב, לברךבלעם מוציא ברכות בעל כורחו. 
מה המשמעות של  -בפרט בימים האלה. והתעמקתי  ,ולברך

כל ערב למקום בלמה אנחנו צריכים להיגרר  ?״שבע ברכות״ה
  תנו להם פרטיות. למה זה טוב? –עייפים, והזוג אנחנו אחר, 

שבכל מצב של פחד,  :מדהים אצל המקובליםדבר וקראתי 
  .המון ברכות-צריכים המון

ֵאל כתוב "בלק"בתחילת פרשת  רָּ ֵני ִיש ְּ ֵני ב ְּ ְּ ב ִמפ  ר מֹואָּ גָּ בני  1.ַוי ָּ
ה  ״ שנאה. –כל כך פוחדים מבני ישראל ומה קורה להם מואב  כָּ לְּ

ה ם ַהז ֶ עָּ י ֶאת הָּ ה ל ִ רָּ א אָּ  , אומר בלק לבלעם. ״תקלל את העם 2. נ ָּ

תמיד. דוסופוביה, למשל. פחד.  .שנאה היא תמיד מפחד
ֶרץה, 'אמאל" אָּ ַכס ֶאת ֵעין הָּ ַרִים ַויְּ צְּ ם ַהי ֵֹצא ִממ ִ עָּ ה הָּ אמאל'ה,  3.ִהנ ֵ

חֹךְּ  !הם מגיעים לכל מקום לְּ ִביבֵֹתינו  כ ִ ל סְּ ל ֶאת כ ָּ הָּ ַלֲחכו  ַהק ָּ ה יְּ ַעת ָּ
ֹור ֵאת ֶיֶרק  ֶדהַהש   ָּ חתן וכלה, אומרים וזה רק פחד.  4!" ַהש  

. חתונה המקובלים, עומדים באמת בשלב המפחיד ביותר בחייהם
יש  וכשמפחיד, חס ושלום, נודע-הולכים אל הלא ,זה מפחיד

שנאה. במקום שבו צריכה לבוא האהבה הכי גדולה, עלולה לבוא 
רר שנאה ואגרסיביות, מפני שזה באמת מעמד מפחיד וכל פחד גו

קשות,  םאחריו שנאה. אז מה נעשה שלא יהיו חס ושלום מילי
לכן "שבע ברכות". לכן תברכו, תברכו ותברכו.  קללות?שלא יהיו 

מפני שזה הדבר  ,הקב"ה מאלץ את בלעם להוציא מפיו ברכות
 . היחיד שמנטרל פחד מאד מאד גדול. ואנחנו בזמן של פחד גדול

 .גדול. ראיתי אותה בעיניים עצובות-הבת שלי יצאה לחופש
 ״מה קרה, מתוקה?״ אמרתי לה:

 
 . ג ,ב״במדבר כ 1
 במדבר כ״ב, ו.   2
 במדבר כ״ב, יא.  3
 במדבר כ"ב, ד'.   4

אמרה  ,״אמא, הייתי רוצה להרוויח את החופש הזה ביושר״
היא פשוט צודקת. מפני ש ,והמילים שלה היו לי כמו בוקס בבטן

על רקע שגרה. היא לא כיפית כשהרגע חזרו  ,חופשה היא כיפית
תהיה  ״תמיד-לא״חרות, ללים אלבית הספר מחופשה אחרת. במי

 . ״תמיד״משמעות רק כשיש 

ז ומה קרה בחודש תמוז? ו  ַתמ  ר ב ְּ ש ָּ ה עָּ עָּ בְּ ִ ש  ִמיד, ב ְּ ַטל ַהת ָּ    5.בָּ
כל מה הדבר הקבוע ופתאום, קורבן התמיד בבית המקדש היה 

. ושום ָבַטלשהיו רגילים לו, הקורבן בבוקר, הקורבן בין הערביים, 
, כמו חופשה, כבר ״תמיד-לא״דבר כבר אין לו משמעות, מפני שה

אין להם טעם,  -אין להן טעם. מופעים  –טפל. אין לו טעם. קניות 
כי אין קהל. כשבטל התמיד, דברים מאבדים מהחגיגיות שלהם, 

 מהייחודיות שלהם. 

עכשיו אתם תדעו  אומר לנו הקב"ה:ו אז מה עושים עכשיו?
 להודות על התמיד ולברך על התמיד. 

י  כתוב בהפטרה: ה אֹתֹו   , ַעמ ִ נָּ ב ו ֶמה עָּ ק ֶמֶלךְּ מֹואָּ לָּ ַעץ ב ָּ א ַמה י ָּ ר נָּ כָּ זְּ
לְּ  עֹורב ִ ן ב ְּ ם ב ֶ רצו לקבוע את פרשת הגמרא מספרת שחכמים ו 6.עָּ

 –מה חשוב כל כך לזכור  מה יש בה? ,בלק בקריאת שמע. למה
ק לָּ ַעץ ב ָּ א ַמה י ָּ ר נָּ כָּ י זְּ  ?ַעמ ִ

במכות מצרים ובקריעת ים סוף,  מרגש:כל כך וזה  ,אומרת הגמרא
את כל הטוב שה' עשה איתם. אבל עם ישראל נכח וראה בעיניים 

אומר ו בלעםמן אליו את זַ מ  הם לא ידעו כלום. בלק  ,קלבפרשת ב
מפחיד לחשוב על כך, אבל זו היתה שעה . ״תקלל את העם״ לו:

ובני הופך את זה לברכה.  והקב"השל גזירת מוות על העם כולו. 

 
עּו ֶאת משנה, תענית ד׳, ו: ״ 5 ִרים ֵארְּ בָּׁ ה דְּ ַתּמּוזֲחִמשָּׁ ר בְּ עָּׁה עָּׁשָּׁ ִשבְּ  ,ֲאבֹוֵתינּו בְּ

עָּׁה בְָּאב ִתשְּ ה בְּ ַתבְּרּו ַהּלּוחֹות .ַוֲחִמשָּׁ ר בְַּתּמּוז נִשְּ עָּׁה עָּׁשָּׁ ִשבְּ ִמיד ,בְּ ַטל ַהתָּׁ  ,ּובָּׁ

ִעיר עָּׁה הָּׁ ה ,וְֻּהבְּקְּ מֹוס ֶאת ַהתֹורָּׁ טְּ ַרף ַאּפֹוסְּ עָּׁה  .וְֶּהֱעִמיד ֶצֶלם ַבֵהיכָּׁל ,וְּשָּׁ ִתשְּ בְּ

ָאֶרץ בְָּאב נְּסּו לָּׁ ַרב ַהַביִת בִָּׁראשֹונָּׁה ,נִגְּזַר ַעל ֲאבֹוֵתינּו ֶשֹּלא יִכָּׁ נִיָּׁה ,וְּחָּׁ  ,ּוַבשְּ

ר ה ֵביתָּׁ דָּׁ כְּ ִעיר ,וְּנִלְּ ה הָּׁ שָּׁ רְּ ה .וְּנֶחְּ חָּׁ ִשמְּ ַמֲעִטין בְּ נַס ָאב, מְּ  ״.ִמֶשנִכְּ
 מיכה ו׳, ה.  6



 

 

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

שעברת את זה בלי  ״, אומר לך , ריבונו של עולם״את לא מבינה״
יודעת כמה את . ״ואין לך אפילו מושג שעברת את זה ,תסמינים

מאות אלפי אנשים בארץ יש כאלה, שעברו את החולי המבהיל 
יש לכם מושג  כי זה היה ללא כל תסמינים? ,הזה, ואין להם מושג

? כי לבלעם היה כוח אדיר. חס ושלוםאיזו מזימה נרקמה לקלל, 
 8מאה.הוא המקבילה של משה רבנו, רק מצד הטו

אין לך מושג ממה את ניצלת. אז את קמה ורואה את האבטלה,  
ִמיד״״את ה , את הקושי ואת הפחד, ואין לך מושג ממה ָבַטל ַהת ָ

 באמת ניצלתם. 

בהשכמה ש 9,מו אברהם אבינוקומו בבוקר. תשכימו בבוקר, כ
שהשכים  ,של בלעםוח הקללה את כעבורנו ניטרל המוקדמת שלו 

להשכים ולהטות שכם  11את תשכימי כדי לאהוב. 10כדי לשנוא.
ליום הזה ופשוט לברך על החיים, על השמים. לברך על כל מה 

ואני אפילו לא יודעת שהקב"ה  ,שחס ושלום עלול היה לקרות
 הפך לכזו ברכה גדולה. 

בברכות השחר, במילים  להתמידכשבטל התמיד, אנחנו צריכים ו
ֶליךָּ ַיֲעקֹב ״: םבלע , מילים שאמרשנקבעו בתפילה ֹבו  אֹהָּ ַמה ט 
ֵאל רָּ ֹנֶתיךָּ ִיש ְּ כ ְּ ְּ מה נו,  מה טוב?״ תפסיקי להסתכל ולהגיד: 12.״ִמש 

 
ִתיַרִבי ֲאבָּׁהּו בֶ ָאַמר  ״תלמוד בבלי, ברכות יב, ע״ב:  7 ה  ,ן זּוַטרְּ ָאַמר ַרִבי יְּהּודָּׁ

א:  בָּׁעּוהָּׁ ״ַבר זְִּבידָּׁ ה ֹלא קְּ נֵי מָּׁ ַמע, ּוִמּפְּ ִריַאת שְּ לָּׁק ִבקְּ ַשת בָּׁ בֹוַע ּפָּׁרָּׁ שּו ִלקְּ  —ִבקְּ

ִתיב בָּּׁה: ״ר״. ִמשּום טֹוַרח ִצבּו א ִמשּום ִדכְּ א? ִאיֵּלימָּׁ  מִֹציָאם ֵאלַמאי ַטעְּמָּׁ

ַריִם —״ ִמִמְצַריִם ֶהן יְִּציַאת ִמצְּ ִתיב בָּׁ לֹות ִדכְּ קָּׁ ַשת ִמשְּ ַשת ִרִבית ּופָּׁרָּׁ רָּׁ א ּפָּׁ   .ֵלימָּׁ

א: ״ רָּׁ ִתיב בָּּׁה ַהאי קְּ ַכב ַכֲאִרי ֶאּלָּׁא ָאַמר ַרִבי יֹוֵסי ַבר ָאִבין, ִמשּום ִדכְּ ַרע שָּ כָּ

ִביא ִמי יְִקיֶמּנּו א  .״ּוְכלָּ א ַהאי ּפְּסּוקָּׁ  .״וְּתּו לָּׁאוְֵּלימָּׁ
בלק קסם קסמים ועשה כשפים והתקין צפור זוה״ק לפרשת בלק, קל״ג: ״ 8

וידע שמדרגותיו של משה הן עליונות ויקרות, וכשף בכשפיו וקסם בקסמיו 

״. וידע שמדרגות בלעם הן כנגדם, מיד, וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור

לק, תרנ״ד:  וגם: ר׳ יהודה אריה לייב אלתר מגור, ״שפת אמת״ לפרשת ב

ונראה שהיו מכוונים זה לעומת זה, מול משה רבינו ע"ה  -״ בלק וירא״

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 

ו ע"ה לשלוח אל בלעם שהיה כחו בפה, ובפה עדיין היה כחו של משה רבינ

 ״.בשלימות
נֵי בראשית כ״ב, ג: ״ 9 ֹּרֹו ַויִַקח ֶאת שְּ ֹּש ֶאת ֲחמ ֶֹּקר ַויֲַחב הָּׁם ַבב רָּׁ ֵכם ַאבְּ ַויַשְּ

קֹום ֲאֶשר ָאַמר לֹו  ם ַויֵֶלְך ֶאל ַהּמָּׁ ֹּלָּׁה ַויָּׁקָּׁ נֹו ַויְַּבַקע ֲעֵצי ע חָּׁק בְּ יו ִאתֹו וְֵּאת יִצְּ רָּׁ נְּעָּׁ

ֱאֹל  ״.יםקִ הָּׁ
ֹּש ֶאת״ במדבר כ״ב, כא: 10 ֶֹּקר, ַויֲַחב עָּׁם ַבב ם ִבלְּ ֹּנֹו; ַויֵֶלְך ִעם ַויָּׁקָּׁ ֵרי   ֲאת שָּׁ

 ״.מֹוָאב
וישכם אברהם בבקר ויחבוש את ״ ילקוט שמעוני לפרשת בלק:  11

אמר ר' שמעון בן יוחאי: אהבה מקלקלת השורה, שנאה מקלקלת  .חמורו

רהם בבקר ויחבוש את וישכם אב :השורה. אהבה מקלקלת השורה, שנאמר

וכי לא היו לו עבדים? אלא אהבה מקלקלת השורה. ושנאה מקלקלת  ;חמורו

"; וכי לא היו לו ויקם בלעם בבקר ויחבוש את אתונואת השורה, שנאמר: "

", וכי לא ויאסור יוסף מרכבתועבדים? אלא שנאה מקלקלת את השורה. "

ר את רכבו ואת עמו ויאסוהיו לו עבדים? אלא אהבה מקלקלת את השורה. "

 וכי לא היו לו עבדים? אלא שנאה מקלקלת את השורה.  לקח עמו",

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 

מוד על את ישראל; תבא אסרה שאסר יוסף לעלות לקראת ישראל אביו, ותע

 ״אסרה שאסר פרעה לרדוף אחרי בני ישראל.
 מופיע גם בסידור התפילה, בברכות השחר. במדבר כ״ד, ה.  12

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

  כל טוב!  .רק בשורות טובות
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