
הן עם כלביא יקום 
מברכותיו של בלעם הרשע למדים אנו על הקללות שתכנן מתחילה להשית על 
ישראל, כך לימדונו חז"ל במסכת סנהדרין )קה ב(. משכך נראה כי לא לחנם בחר 
בלעם הרשע בקפידה כה רבה את הנושאים שבהם עוסקות ברכותיו. זכות אבות, 
בתי-כנסיות ומדרשות, צניעות ופרישות מעריות, אלו הם רק חלק מן התכונות 
שבהן התייחד עם ישראל בין אומות העולם, ובהן בקש בלעם לפגוע בקללותיו 

שבחסדי שמיים הפכו עלינו לבסוף לברכה.
בינות לתכונות אלו, בולטת ומאירה זו שברבות הימים נקבעה בראש ספרי הטור 
והשולחן ערוך - מורי דרכנו ומאירי נתיבותנו, ובכך הפכה לאבן היסוד לספרות 
ְוַכֲאִרי  ָיקּום  ָלִביא  כְּ ָעם  "ֶהן  כד(:  )כג  בפסוק  זו המבוטאת  תכונה  כולה.  ההלכה 
יתברך,  הבורא  למען  נפש  מסירות  לגלות  היהודי  חובת  על  מלמדת  א",  ִיְתַנשָּׂ
עוד בטרם ייפקחו עיניו משנת הלילה, וכפי שמביא רש"י )שם( מתוך דברי חז"ל 
לחטוף  וכארי  כלביא  מתגברים  הם  שחרית,  משנתם  עומדים  "כשהן  במדרש: 

את המצוות - ללבוש טלית, לקרוא את שמע ולהניח 
תפילין".

עד  מיוחדת,  כה  חשיבות  חכמינו  ייחסו  זו  לתכונה 
כחלק  בלעם  ברכות  את  לקבוע  ביקשו  שמחמתה 
פעמים.  כמה  יום  בכל  הנאמרת  שמע  קריאת  מסדר 
בן  אבהו  רבי  "אמר  ב(:  יב  )ברכות  בגמרא  שאמרו  כפי 
לקבוע  בקשו  זבידא:  בר  יהודה  רבי  אמר  זוטרתי 
 - קבעוה  לא  מה  ומפני  שמע,  בקריאת  בלק  פרשת 
משום טורח צבור. מאי טעמא? משום דכתיב בה האי 
גירסת  ]זו  יקימנו.  מי  וכלביא  כארי  שכב  כרע  קרא: 
שיש  כותב  שם  המהרש"א  אמנם  שלפנינו,  הגמרא 
עם  "הן  הפסוק  את  אבין  בר  יוסי  רבי  בדברי  לגרוס 

כלביא..."[.
'ארבעה  וזה לשון רבנו יעקב בן הרא"ש בפתח ספר 
הוי  אומר,  תימא  בן  "יהודה  א(:  סי'  או"ח  )טור  טורים' 
לעשות  כארי  וגיבור  כצבי  רץ  כנשר  וקל  כנמר  עז 
רצון אביך שבשמים... לכן צריך האדם להתגבר כארי 
יצרו  ישיאנו  אם  ואף  בוראו,  לעבודת  בבוקר  לעמוד 
גדול...  הקור  כי  בבוקר,  תעמוד  איך  לאמור:  בחורף 
או ישיאנו בקיץ לאמור: איך תעמוד ממיטתך ועדיין 
לא שבעת משנתך?! התגבר עליו לקום! שתהא אתה 

מעורר השחר ולא יהא הוא מעירך...".
מדוע  התמיהה:  כמאליה  עולה  הטור  דברי  למקרא 

בחר להביא כסמך להלכה חשובה זו, דווקא את דבריו 
של התנא יהודה בן תימא, שלא בהכרח נכתבו על נושא הקימה בבוקר, ולא את 

הפסוק ממנו למדו חז"ל את אותה הלכה - "הן עם כלביא יקום..."?

ובאר  א(  סי'  או"ח  הזכות'  )ב'ספר  זי"ע,  הרי"ם'  מרן ה'חידושי  זו התקשה  בשאלה 
שהפסוק "הן עם כלביא יקום" מדבר רק על אותם צדיקים שלא נכשלו בחטא 
היצר,  פיתויי  כנגד  הארי  כלב  חזק  ולבם  בנפשם  טבועה  אלוקים  יראת  ועדיין 
לצטט  הוא  בחר  ישראל,  כלל  גם למען  כיון שבעל הטור כתב את ספרו  אולם 
דווקא את דברי התנא הקדוש - שמכך שבחר לקבוע את דבריו במשנה למרות 
שלמרות  העם,  להמון  דבריו  להורות  שהתכוון  נראה  בפסוק,  התפרשו  שכבר 
לעבודת  בבוקר  לעמוד  כארי  יתגברו  כארי,  חזקים  הם  ואין  בחטא  שנכשלו 

בוראם.

ניצחון בבוקר מכריע את היום לטובה
נראה כי לא בכדי הקדישו חז"ל תשומת לב יתירה לזריזות הנדרשת מן האדם 
לכל עבודת  ומשפיע  גורם מכריע  בבוקר, אלא משום שזו מהווה  בקימתו 
בשיחה  זצ"ל  לוינשטיין  יחזקאל  רבי  המשגיח  פעם  שאמר  כפי  יומו. 
ספר  את  לפתוח  זו  הלכה  דווקא  נבחרה  לחינם  לא  כי  לתלמידיו, 
לכל  הנחוצה  ההכנה  היא  זו  שהלכה  משום  אלא  ערוך,  השולחן 

רבות  ומצוות  עבודה המורכבת מהלכות  היהודי,  יומו של  ופרט מעבודת  פרט 
שאודותיהם חובר ספר השולחן ערוך.

הוא  נדרש  כאחד,  וגשמי  רוחני  מחלק  מורכבת  האדם  שנפש  שכיון  וביאר, 
להתכונן כראוי לפני כל מצוה, כדי שהיא לא תיעשה מכח החלק הגשמי שבו 
אלא מכח החלק הרוחני. לפיכך, אם כבר בקומו בבוקר מתגבר האדם כארי על 
טבעו הגשמי העצל וקם בזריזות לעבודת הבורא, הרי שבמעשה זה הוא מוכיח 
חלילה  ולא  שמים,  לשם  תיעשינה  היום,  במהלך  שיעשה  הפעולות  יתר  שכל 

כמעשה-קוף בעלמא. )'אור יחזקאל' ח"ה עמ' קד(

ומה תואמים הדברים לדברי מרן החיד"א )'מדבר קדמות', מערכת י אות יב( שהמליץ 
על הלכה זו את מאמר חז"ל )סנהדרין עב ב(: "הבא להרגך השכם להרגו", כביכול 
נאמר כאן, שאם רצונך להתגבר על היצר הרע המבקש בכל רגע ביום להורגך 
ולהורידך מדרגות הקדושה, עליך להשכים בבוקר כדי להרגו, שבהתגברותך על 
ובספר  עליך.  לשלוט  ממנו  למנוע  ובכך  היצר  על  עצמך  להשליט  תוכל  טבעך 
הדברים  את  וקישר  הוסיף  בפרשתנו  אליהו'  'אבני 
יתנשא",  וכארי  יקום  כלביא  עם  "הן  הפסוק  ללשון 
שמי ש'כארי יקום', ממילא יזכה שכל היום כולו 'כארי 

יתנשא' לעשות רצון הקב"ה ולנצח את היצר הרע.

סימן האוהב להקדים דבר הנאהב

האוהב,  "סימן  )ש"ב(:  הישר'  ב'ספר  תם  רבנו  כתב 
כלומר,  הדברים".  לכל  לו  הנאהב  דבר  להקדים 
שבשמים,  אבינו  רצון  לעשות  בבוקר  ההשכמה 
אליו  בינינו  השוררת  האהבה  את  ביותר  מבטאת 

יתברך.
ומי לנו גדול כאבותינו הקדושים, אוהביו של מקום, 
אשר את אהבתם היתירה לקב"ה ביטאו בהשכמתם 
קום למען רצונו יתברך. כך לדוגמא מדגישה התורה 
בפרשת עקדת יצחק )בראשית כב ג( שאברהם השכים 
בבוקר כדי לקיים את דבר ה'. כמו כן לעניין הקרבנות 
נצטוינו בכתוב )ויקרא ו ה(: "והאש על המזבח תוקד בו 
לא תכבה, ובער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר וערך 
ההקדמה  חשובה  כמה  עד  ללמדנו  העולה",  עליה 
העולה  לקרבן  ובפרט  הקודש,  לעבודת  היתירה, 
זו גם הסיבה  המוקטר כליל כמנחת אהבה לבוראנו. 
המקדימים  הזריזים  את  חז"ל  משבחים  שבגינה 
הזריזות  המצווה,  קיום  לעצם  שמעבר  כיון  למצוות, 
רצונותינו  מכל  לנו  חשוב  ה'  רצון  כי  על  מראה 

האישיים. )'שפת אמת', צו תרנ"ח(

הפסד הממתין על מיטתו בבוקר

במסכת אבות )ג י( מנו חז"ל כמה דברים המוציאים את האדם מן העולם. ]=ראוי 
לטרדו מן העולם, כי אין תועלת בחייו )רבנו יונה שם([ ביניהם 'שינה של שחרית'. 

בפירוש 'מגן אבות' לרשב"ץ מבאר שכוונת המשנה היא לאדם הנותר לישון על 
מיטתו בקומו בבוקר, ובכך מפסיד את זמן קריאת שמע של שחרית, ועל ידי כך 
טורד הוא את עצמו מן העולם, כפי שאמרו חז"ל )ב"ר יז ה( על הפסוק )בראשית 
ב כא( "ויפל ה' אלוקים תרדמה על האדם ויישן", שהשינה היתירה היא תחילת 

מפלתו של האדם.
אמר  שפעם  מסופר  זצ"ל,  ווכטפויגל  נתן  רבי  הגה"צ  מלייקווד  המשגיח  על 
בהתרגשות לסובביו, אחר תפילת שחרית: "ראיתי הבוקר שני שבויים מעונים, 

יכולתי לסייע להם, לא עלה הדבר בידי". "רחמנות!"  ולמרות שניסיתי ככל 
סיים המשגיח בצער.

אך  המשגיח?!  מדבר  שבויים  איזה  על  מאד.  עד  תמהו  השומעים 
המשגיח הבחין בתמיהתם והסביר לפי תומו: היו אלו שני בחורים 
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

בזכות עניית אמן

שראה  "כיון  כא(:  כ  )במדב"ר  חז"ל  אמרו 
בלעם היאך משמרים ישראל את המצוות 

הקלות, אמר: מי יוכל לקלל את אלו...".

די-אלבה  יעקב  רבי  למד  לדברים  רמז 
בלעם  של  מלשונו  איטליה,  מחכמי 
ָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי  בברכתו )כג כד(: "ֶהן ָעם כְּ
א": סופי התיבות של 'הן עם כלביא',  ִיְתַנשָּׂ
רומזות למצות עניית 'אמן'; המילה 'יקום' 
בהיפוך אותיות היא 'ק' יום' - רמז לחובת 
אמירת מאה ברכות ביום. במילים 'וכארי 
יתנשא', בקש בלעם לומר, כי זכות מצוות 
ועניית  ברכות  מאה  אמירת   - אלו  קלות 
נגדו  להתנשא  לישראל  שעמדו  הם  אמן, 

כאריה, ולמנוע מקללתו לחול. 

)'תולדות יעקב' פר' בלק(

עלון שבועי מבית "בני אמונים"



כ'יהודי  לימים  שנודע  מי  יצחק,  יעקב  רבי  הצדיק 
בקדושתו  בשערים  היה  נודע  מפשיסחא,  הקדוש' 
ובפרישות,  בקדושה  גדול  שהיה  ככל  ובפרישותו. 
עליו  שאמר  עד  ובתפילה,  בתורה  השגתו  גבהה  כן 
שבמעשיו  מסטרעליסק,  אורי  רבי  הקדוש  השרף 
דרך  ישראל,  לליבות  מלמעלה  חדשה  דרך  חידש 
שלא הייתה קיימת לפני כן, ומהותה היא עבודת ה' 
בתפילה באמצעות כוח התורה. היו אף מן הצדיקים 
הייתה  שתפילתו  משום  זירא',  'רב  בחיבה  שכינוהו 
בזיע, ביראה, ברתת ובאימה - ראשי התיבות זיר"א...

עד  עבודתי,  כל  את  למקורביו:  אמר  ימיו  בערוב 
דר  שהייתי  נפח  לאותו  אני  חב  ושיבה,  זיקנה 

בשכנותו בצעירותי.

הייתי  עת  עלומיי  בימי  הקדוש:  היהודי  סיפר  וכה 
סמוך על שולחן חותני בעיירה אפטא, שכנה דירתי 
בסמיכות לבית מלאכתו של הפחח. כך שבכל בוקר 
הייתי ניעור לקול רעם דפיקותיו של שכני, שהשכים 

לעבודתו עוד זמן רב קודם שיאור השחר...

בתחילה לא שמתי לבי לכך, אך ברבות הימים נקפני 
כך  כל  משכים  זה  נפח  אם   - לעצמי  אמרתי  לבי; 
כמה  להרוויח  כדי  ורק  אך  יומו,  לעבודות  מוקדם 
פרוטות, על אחת כמה וכמה אני, שעסקיי - עסקי 
במושגים  להימדד  יכולים  אינם  ורווחיי  הם,  עולם 
ארציים כלל, הייתכן שאשכים לתפילה ולעבודת ה' 

מאוחר מן הפחח?!

מוקדם  יצחק  יעקב  רבי  השכים  בבוקר  למחרת 
שהיפר  זה  היה  לימודו  נעימת  קול  הפעם  מהרגלו, 
את  ומילא  בעיירה,  ששררה  הלילה  דממת  את 
אווירת החולין בקדושה וטהרה. מספר דקות לאחר 
עבודתו  למקום  רגליו של הפחח  קרבו  כאשר  מכן, 
הקבוע, הופתע הוא לגלות כי הפעם מישהו הקדימו.

שכנו  את  וגילה  לחרכים  מבעד  הפחח  הציץ 
עורר  הדבר  רב,  בחשק  בתורה  הוגה  הצעיר 
בלבו תמיהה אך הוא חשב כי בוודאי מקרה 
למתכונתו.  הסדר  ישוב  ומחר  הוא, 
המחזה  כאשר  בבוקר,  למחרת  אך 

חזר על עצמו שוב ובאותה מתכונת, החליט הפחח 
לקרות!  כזה  לדבר  לתת  מוכן  אינו  הוא  שלא-עוד, 

הסמוך  זה,  שאברך  הייתכן 
שכמו  ועל  חותנו  שולחן  על 
אינן מוטלות טרדות פרנסה 
כלשהן, יקדים בקימתו אותי 
כמה  של  שפרנסתם  מי   -

וכמה עוללים תלויה בו?!

זה  היה  שלמחרת  בבוקר 
מוקדם  שהשכים  הפחח 
ניסרו  ושוב  הרגיל,  מן 
דפיקותיו את הלילה השקט. 
ניצחתי! הרהר הפחח לעצמו 
בסיפוק. אולם אם סבור היה 
יתייאש,  יצחק  יעקב  שרבי 
בידו.  הייתה  שטעות  הרי 
יעקב  רבי  שב  בוקר  באותו 
חשבון  את  לערוך  יצחק 
עליו  שמחר  והחליט  נפשו, 
הלא  יותר.  עוד  להשכים 
זה  שפחח  מתקבל  בלתי 
יקדים  עולם,  בעמל  העסוק 
בעמל  שעיסוקו  מי  את 

שמיים...!

משך  ה'תחרות'  נמשכה  כך 
שבסיומם  ימים,  מספר 
רבי  לטובת  הניצחון  הוכרע 

יעקב יצחק...

למן אותו יום נמשכה עבודת 
יצחק  יעקב  רבי  של  קדשו 
הימים  ברבות  הפוגה,  ללא 
ואף  ונתעלה,  עלה  הוא 
הגיע לדרגות גבוהות ביותר 
בתורה ובעבודת ה', כל זאת 
מכח אותה השכמה מוקדמת 
כלפיו  מהפחח,  למד  אותה 
את  הקדוש'  ה'יהודי  ביטא 

רגשי הוקרתו, עד לסוף ימיו. 

)נפלאות היהודי עמ' עז(
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

מה למד 'היהודי הקדוש' מן הפחח?

זקן  מלך  אותו  בידי  שבויים  נותרו  ובכך  לתפילה,  קמו  שלא 
וכסיל... )'לקט רשימות', תפילה עמ' עז(

כך גם בערוב ימיו של הצדיק רבי נפתלי מרופשיץ, בקש הוא לצייר 
לחסידיו את הדרך בה היה נלחם בימי שחרותו בערמומיות היצר הרע, 
שבדרכים עקלקלות בקש לטרדו מן העולם הזה ומן העולם הבא, וכה היו 
אלא  הבורא,  לעבודת  קום  להשכים  הייתי  רגיל  שחר  עם  בוקר,  בכל  דבריו: 
שבעוד עיני עצומות כבר הייתי שומע את קולו של היצר הרע המדבר אלי בנימה 
של רחמנות: נפתלי רחימאי, מה לך נחפז? הבט נא בחלון, חושך בחוץ והכוכבים 
עוד  נא  נסבל, המתן  ובלתי  נוצצים באלפיהם. אף הקור מקפיא עצמות  עדיין 

קמעא, השמש תעלה, תאיר ותחמם את העולם, ואז תקום רענן ובריא...
אכן היו אלו דברים של טעם, המשיך רבי נפתלי, אולם אך נצטללה מחשבתי 
להעיז  לא תבוש  הכי  הרע: הסתלק מעלי!  ביצר  בו,  והטחתי  חיל  אזרתי  ומיד 
פניך? הלא אתה עצמך התגברת וקמת השכם לעבודתך, ולי אתה אומר להמשיך 
לישון? כך הסתלק לו היצר בבהלה, ולי לא נותר אלא ליטול ידיי ולחוש לבית 

המדרש... )'אוצר פתגמים ושיחות', ח"א עמ' 65(

כיצד נתגבר על היצר?
אחר שזכינו להבין מעט את גודל חשיבותה של ההשכמה בבוקר, נותר לנו רק 

להבין, כיצד נוכל לעשות זאת בפועל, הלא המלחמה היא קשה...
לנכון  ראו  אשר  הקדמונים,  המוסר  גדולי  אל  פנינו  נא  נשים  זה  במקרה  אף 
להביא בספריהם עצות מעשיות לאותם המתקשים במלחמת היצר. בעל 'שבט 
מוסר' כותב בספרו )סי' כז( כמה וכמה עצות לאותם המתקשים במלחמת היצר, 
ונביא כאן אך שתיים מתוכן: בבוקר, מיד כשתיעור משנתך ותפקח עיניך, השלך 
שזהו  קימתך,  בעניין  רגע  אפילו  תחשוב  אל  רגליך.  על  וקום  מעליך  הכסתות 

פתחו של יצר, להתחיל לפתותך שלא תשכים לתפילה.
עוד כותב ה'שבט מוסר': גם שים נגד עיניך, שאם יאמרו לך שנפל אש בבית מיד 
תקום לברוח, ואף שהוא חורף גדול וגשם ומטר, בכל זאת לא תחשוש לקום כדי 
להינצל משריפת הגוף חלילה. קל וחומר שלא תתרשל לקום לעבודת הבורא, 

ובכך להציל נפשך וגופך משריפת הגיהנם...
ספרו:  בפתח  היום'  'סדר  בעל  של  המעוררים  בדבריו  ונסיים 

אלא  בדבר,  להתרשל  אין  לקום,  לו  אומר  ולבו  בלילה  ניעור  כשאדם 
יקום בזריזות, קודם שיתגבר עליו יצרו הרע בטענות ותואנות לבקש ממנו 

שלא יקום. ויתחכם עליו, כי הוא זקן וכסיל ויודע דרך לצוד את האדם ולהפיל 
אותו במהמורות בל יקום ...לכן צריך כל בעל נפש ירא וחרד את דבר ה', שלא 
ישמע ולא יקבל ממנו, וישליך אותו אחרי גוו. ואף אם יהיה עליו לטורח מצד 
....ובהתלמדו  ישים מגמתו אל רצון מלך מלכי המלכים  ועצלותו,  כבדות הגוף 
עליו  יהיה  ולא  הדבר  עליו  יכבד  לא  שוב  ימים,  חמשה  או  ארבעה  הזו  בדרך 
לטורח, אדרבא, הבא ליטהר מסייעין אותו, ויצרו הרע יתכופף לפניו ...וכשיתרגל 
בהנהגה זו בחמלת ה', יהיה לבן חיל וגבור מלחמה לשבר כל טענות יצרו לעולם.

אמן בפרשה

במדרש )במדב"ר כ כא( אמרו חז"ל: "כיון שראה בלעם היאך משמרים ישראל את 
המצוות הקלות, אמר: מי יוכל לקלל את אלו ששומרים מצוותיו ושמו משותף 

בהם".
איטליה,  מגדולי חכמי  די-אלבה,  יעקב  רבי  מביא  הללו,  חז"ל  לדברי  בהתאם 
רמז נפלא מלשון הפסוק עליו נסוב מאמרנו "הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא", 

ממנו נוכל ללמוד עד כמה הגנו אותן מצוות על עם ישראל מפני קללות בלעם:
'אמן' - רמז ל'אמן'  ואלו דבריו: סופי התיבות של המילים 'הן עם כלביא', הם 
'ק' יום' - רמז  'יקום' בהיפוך אותיות היא  וכן המילה  הנענית בסוף כל ברכה. 
למאה הברכות אותם חובה לענות בכל יום. במילים 'וכארי יתנשא' בקש בלעם 
לומר, כי זכות מצוה קלה זו של עניית אמן ושל אמירת מאה ברכות, הם שעמדו 

לישראל להתנשא נגדי כאריה, ולמנוע ממני לקללם. )'תולדות יעקב' פר' בלק(
וייתכן אולי להוסיף ולומר, כי מן העובדה שאת מצוות 'אמן' בחר בלעם לרמוז 
אף  נוכל  בבוקר,  בהשכמתם  ישראל  של  לזריזותם  המתייחס  בפסוק  דווקא 
ברכות  אותן  השחר,  ברכות  אחר  אמן  עניית  של  היתירה  מעלתה  על  ללמוד 

הנאמרות השכם בבוקר.
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כולנו מברכים ברכות השחר בחברותא  

"הן עם כלביא יקום"
להלן ציטוט מתוך לשון קדשו של הרה"ק בעל 'שפע חיים' מצאנז 

בשיעור חומש רש"י שמסר בשב"ק פרשת בלק תשל"ט:

יומא דהילולא
ט' תמוז ה'תשנ"ד

כמה  מעוד  לשמוע  משתדל  שמים  "...ירא 
אחריהם  לענות  כדי  השחר,  ברכות  אנשים 
'ברוך הוא וברוך שמו' ו'אמן'. אצל זקני הקדוש 
ביומו  יום  דבר  קבוע  חוק  היה  זי"ע  מצאנז 
שאחד - ולפעמים שניים -מהילדים 
היה אומר לפניו 
את ברכות השחר, 
אם בניו הקדושים, 
ואם אחד מנכדיו, 
או ילד אחר".

'הליכות חיים', 
סדר היום עמ' קסב


