
”בדרך שאדם רוצה לילך - מוליכים אותו“! כך לומדת הגמרא (מכות י ב) מן הנאמר 
לבלעם; בתחילה הורה לו הקדוש ברוך הוא: ”א ֵתֵל ִעָּמֶהם“ (כב יב), ולבסוף כיוון 
לו:  ונאמר  מבוקשו  את  לעשות  היתר  קיבל  בלק,  עבדי  עם  ללכת  נפשו  שחשקה 

”קּום ֵל ִאָּתם“ (כב כ).
בדומה לזה ידועה היא האמרה: ”אין דבר העומד בפני הרצון!“ אמרה שמקורה כפי 
הנראה בדברי הזוהר הקדוש: ”כל מילין דעלמא לא תליין אלא ברעותא“ (תרומה קסב 

ב, וכעי“ז בהרחבה במקץ קצה ב).

וכאן ישאל השואל: הלא עינינו הרואות עד כמה רבים הם האנשים שקיום המצוות 
ועבודת ה‘ שלהם אינה כדבעי. האמנם אין הם רוצים לירא את ה‘ ולעובדו?

במלך  מעשה  זאת:  קושיה  על  היטב  המשיב  נפלא  משל  המשיל  מדובנא  המגיד 
אחד שקצף על אחד משריו שמרד בו והחליט להענישו בעונש כבד, אלא שידוע 
ידע אותו שר לרצות את מלכו. משכך הבין המלך כי אם ייכנס אותו השר לארמון 
הדרך  את  השר  ימצא  לשונו  שבחלקלקות  לוודאי  קרוב  הדין,  גזר  יבוצע  בטרם 

לבטל מעליו את הרעה.
פתחי  על  שומרים  להעמיד  עצה:  ומצא  המלך  חשב 
שארמונו  אלא  למלך.  להיכנס  מהשר  שימנעו  הארמון 
למאות  המלך  נזקק  ולכן  מרובים,  ופתחיו  היה  גדול 
 - הפתחים  כל  את  לאייש  כדי  ונאמנים  חזקים  אנשים 

דבר שהיה עבורו קשה להשגה.
המלך,  ואמר: ”אדוני  הבכירים  מיועציו  אחד  קם  אז  או 
במקום להעמיד שומרים על כל פתח ופתח, יכול אתה 
להסתפק בשומר אחד שיעמוד בפתח בית השר וימנע 
להיכנס  הוא  יוכל  לא  וממילא  מהבית,  לצאת  ממנו 

לארמונך בכל אחד מן הפתחים“.
והנמשל: כאותו יועץ, אף היצר הרע מבין כי לא בנקל 
יעלה בידו וביד חילותיו למנוע את האדם מלממש את 
רצונו הכביר לעבוד את ה‘, שכן דרכים רבות ואפשרויות 
כן,  על  שאיפתו.  למימוש  לרשותו  עומדות  ספור  לאין 
ובכך  הלב,  מפתחי  על  לעמוד  הוא  בוחר  זאת  תחת 
להטות את רצון האדם מיסודו: מרצון אמתי ְלִהְתַעּלּות 
ותאווה.  הנאה  שתכליתו  זר  לרצון  ובקדושה,  בתפילה 
וכך שוב לא יהיה לו צורך להעמיד ’שומרים‘ על כל פתח 
ופתח כדי לעצור את האדם מהתקדמותו הרוחנית. (’אהל 

יעקב‘, דרוש לערב ר“ה)

כוח הרצון - הכוח המניע
אם נתבונן בקורות הדורות נמצא כי כוח הרצון היה ועודנו 

המניע העיקרי לכל מבקש ה‘ לממש את יכולותיו הרוחניות ולבטאן.
בספר ’שלשלת הקבלה‘ (הרא“ש והרלב“ג) מביא המחבר רבי גדליה אבן יחיא אודות רבנו 
רקאנטי‘:  ’פסקי  ההלכות  וספר  התורה  על  הנודע  הפירוש  מחבר  רקאנטי,  מנחם 
בתעניות  והרבה  הבנה,  קשה  היה  אבל  תורה  אוהב  היה  הגאון  שזה  בידי,  ”קבלה 
ובתפילות שמן השמים ירחיבו לבו ושכלו ויוכל להבין התורה. פעם אחת בהיותו 
מתפלל בתענית בבית הכנסת, וירדם. והנה איש ובידו כלי מים והקיצו. ויאמר לו: 
’שתה!‘ וישת. ולא השלים לשתות כל המים, ותכף הלך האיש מלפניו. והוא הלך 
למדרשו כמנהגו וימצא שכלו בהיר ונבון כי נהפך לאיש אחר, ואז חיבר פירוש על 

התורה וספר טעמי המצוות...“
בעניין זה היה הרה“ק מקאצק מבאר את הנס שאירע עם בת פרעה, שכאשר ביקשה 
תמוה  ולכאורה  אמה.  חמשים  למרחק  ידה  התארכה  המים  מן  משה  את  למשות 
הרבי  כך  על  ענה  אמה?  חמשים  ממנה  שרחוקה  לתבה  ידה  את  הושיטה  מדוע 
מקאצק: ”אלא שאם אדם משתוקק מאוד לאיזו תכלית שהיא, אל יתאר לנפשו 

שום מכשולים העומדים בדרכו, אלא ישלח את ידו ותשתרבב אפילו כמה אמות...“ 
(’אמת ואמונה‘ עמ‘ צב)

אם ארצה - אוכל לעשות
זצ“ל:  הורוויץ  יוזל  יוסף  רבי  הגה“צ  מנובהרדוק  הסבא  של  סיסמתו  הייתה  וכך 
”לעולם איני שואל את עצמי אם אני יכול או לאו, אלא אם חייב אני או לאו. כי אם 

אני חייב - אז ארצה, ואם ארצה - אוכל גם לעשות!“
השקפה זו הייתה נר לרגליו של הסבא זצ“ל בכל מהלך חייו ובפרט בשנות מלחמת 
העולם הראשונה; באותה תקופה קשה נסגרו עשרות ישיבות בצוק העתים, ומאות 
ואלפי תלמידיהן נדדו בדרכים והסתתרו מאימת הגיוס לצבא ששיווע בכל מאודו 
שהחיילים  תקווה  מתוך  וזאת  המדממת.  לחזית  להישלח  שיוכל  תותחים‘  ל‘בשר 

יכריעו את מהלך המלחמה - אולי, אך את חייהם שלהם - קרוב לוודאי.
מי  שכל  הבטיח  שבו  קורא‘  ’קול  מנובהרדוק  הסבא  פרסם  קשים  ימים  באותם 
שיבוא לאחת מישיבותיו יינצל מאימת הצבא. רבים נשמעו לקריאתו ומצאו מקלט 

באחת מעשרות הישיבות שהקים.
להעמיד  נפש  כוחות  הוא  שואב  מהיכן  ששאלוהו  לאלו 
של  וכלכלתם  לפרנסתם  ולדאוג  רבות  כה  ישיבות 
לומדיהם דווקא בשעה שרוחות המלחמה סוערות בכל 
יבשת אירופה וחלקם הגדול של תושביה רעבים ללחם, 
במחלה  חלה  יחידו  שבנו  אב  לכם  ”תארו  והסביר:  ענה 
חיי  את  להציל  כדי  האב  יעשה  לא  מה  ומסוכנת.  נדירה 
ילדו? הלא יהיה מוכן לצום ימים ולילות, למשכן את כל 

רכושו ולעבוד יומם ולילה למען הצלתו!“
עולם  הצלת  ”אילו  הסבא,  המשיך  מכם“,  אחד  כל  ”כך 
הישיבות הייתה חשובה לו כהצלת בנו יחידו, הלא בוודאי 
היה כבר מוצא בנפשו את הכוחות כדי לפתוח עוד מאות 
ישיבות! כי כאשר יש רצון בקרב האדם, בעל כורחו ימצא 

הוא את הכוחות להפיקו לידי מעשה!“ (’שאיפות‘ עמ‘ קלב)
שקומם  מי  ישראל‘,  ’בית  בעל  הקדוש  האדמו“ר  אף 
אותה  והפך  השואה  שלאחר  גור  חסידות  את  האפר  מן 
למעצמה של תורה וחסד, אמר (ויצא תשכ“ז ד“ה ויהי): ”יעקב 
אבינו תקן והראה וכבש הדרך לכל הדורות, שיכול האדם 

להתגבר על הכל, והעיקר - הרצון והתשוקה!“

רצון יראיו יעשה
יכולים אנו להאריך עד אין קץ בציטוטי עובדות ובמעשיות 
נפלאות על כוחו של הרצון האמתי לשבור כל מחיצה ולהסיר כל מכשול בעבודת 
ידיעת  נחוצה  כמה  עד  להבין  שנוכל  כדי  שהבאנו  במעט  די  כי  דומה  אולם  ה‘, 

הדברים לכל אחד מאתנו כצידה לדרך העולה.
אם נפנים ונשיב אל לבנו שבכוח רצוננו טמון יסוד הצלחתנו, הרי שהדבר יסייע 
לנו להתמודד ולהצליח לעמוד באתגרים הרוחניים העומדים בפנינו. כך, לדוגמה, 
בעבודת התפילה הכוללת פרטים כה רבים: קימה מוקדמת, כוונת הלב, הימנעות 
משיחה בטלה ועוד מחויבויות רבות שאין כאן המקום לפרטן - רצון אמתי וטהור 

יכול להוביל כל אדם להתגבר ולעמוד בכולן בהצלחה רבה.
ובפרט באמירת הברכות ועניית אמן בכוונה, דבר הדורש לא פעם מאמץ והתגברות: 
אם נשווה לנגדנו את מאמרי חז“ל הרבים המדברים על מעלתו ושכרו של העונה 
בנו  יעורר  שהדבר  הרי  באמן,  הנענית  ברכה  של  היתרה  מעלתה  ועל  בכוונה  אמן 
רצון עז להתחזק בנושא. וכאמור, כאשר יש רצון - מובטחת היא ההצלחה שבוא 

תבוא!

פרשת בלק

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  בנבנתיבות אמונים

ל

מע ם
אין דבר העומד בפני הרצון

הפסקת התלות באומות בזכות אמן 
”ֶהן ָעם ְלָבָדד ִיְׁשּכֹן ּוַבּגֹוִים א ִיְתַחָּׁשב“ (כג ט)

’אמן‘; ללמדך  ’ִיְׁשֹּכן ּוַבּגֹוִים א‘ - סופי תבות 
תבוא  אמן  עניית  על  ההקפדה  בזכות  כי 
ישראל  שעם  למצב  ישראל  ויגיעו  הגאולה 

”ַבּגֹוִים א ִיְתַחָּׁשב“.
 ’חלק יעקב‘ פרשת בלק

אמן לכל ברכה 
”ְנֻאם ׁשֵֹמַע ִאְמֵרי ֵאל“ (כד ד)

כותב הרה“ק מהרי“מ מקאמרנא: ’נאם‘ אותיות 
’אמן‘. רמז כי על האדם לענות אמן כאשר הוא 
”שמע אמרי אל“ - שמאמירים ומשבחים את 

הקדוש ברוך הוא בברכה.
’שלשלת קאמארנא‘ עמ‘ שעד

הן עם כלביא יקום לעניית אמן
כיוון שראה בלעם היאך משמרים ישראל את המצוות הקלות, אמר:

(במדבר רבה כג כד)איני יכול לקללם!

דברי המדרש הללו תואמים עד מאוד לדברי הגאון הקדמון רבי יעקב 
כי  ָיקּום",  ָלִביא  ּכְ ָעם  כד): ”ֶהן  (כג  בפרשתנו  הנאמר  הפסוק  על  אלבה 
סופי התבות 'הן עם כלביא' - הם 'אמן'. ללמדך שהמצווה הקלה של 

עניית ’אמן‘ שיצאה מפי ישראל מנעה מבלעם לקללם.
(תולדות יעקב)

י‰ו„ים י˜רים!

ה ונתעורר להתחזק במנהג 
הב

כלביא  להתגבר  הקדמונים, 

לאמירת  בוקר  בכל  ולהשכים 

ברכות השחר בפני מי שיענה 

אחרינו אמן.

נזכה  בוודאי  אמן  עניית  ובזכות 

ששונאינו 
הרעות  מכל  להינצל 

ל יום ויום.
חורשים עלינו בכ
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איש צדיק היה בירושלים, הגאון רבי משה אהרן שטרן זצ“ל, מנהלה הרוחני של 
ישיבת קמניץ המעטירה.

בהיותו בן שמונה שנים נחלה במחלה קשה עד שנטה למות, רחמנא ליצלן. אביו 
רבי יוסף זצ“ל, חתן הצדיק הנודע רבי יעקב יוסף הרמן זצ“ל, לא חסך כל מאמץ 

כדי להביא לבנו מזור.
הוא התרוצץ מבוקר עד ערב בין בתיהם של רופאים בכירים ועסקנים ידועי שם, 
דרש שוב ושוב אחר ברכתם של גדולי ישראל, ארגן מניינים לאמירת תהילים, ויחד 

עם זאת עשה ימים כלילות ליד מיטת בנו בדאגה ובמסירות שאין כדוגמתה.
ביום מן הימים פנה האב המסור לבנו ואמר לו בתוכחה מוסתרת: ”הנה ראה נא, 
בני, עד כמה טורחים כל סובביך למען רפואתך, מתי תעשה גם אתה דבר בנידון?!“

”וכי מה אוכל לעשות?“ תמה הילד בקול חלוש.
האב  הציע  לעולם“,  מאודך  בכל  ותנצור  שתשמור  טובה  קבלה  עצמך  על  ”קבל 

ְבּרֹו, ”זכות זו בודאי תעמוד לרפואתך“, המשיך בתקווה.
הנער חשב מעט ואז החליט: ”אני מקבל על עצמי להקפיד מיום זה ואילך להתפלל 

אך ורק במניין, חוק ולא יעבור!“
ידוע ידע הילד כי לא דבר קל קיבל על עצמו, אך הוא היה מוכן לעשות הכול למען 

רפואתו השלמה.
החל  אהרן  משה  והילד  התקווה  התגשמה  מכן  לאחר  ספורים  ימים  נסים!  נסי 

להתחזק עד שהבריא מחוליו לחלוטין.
שנים רבות עברו מאז, ומשה אהרן הקטן כבר גדל והיה לאיש. הוא עלה והתעלה 
בתורה ובעבודה עד שהיה למנהלה הרוחני של ישיבת קמניץ, אך את קבלתו זו לא 

שכח מעולם: הוא לא הפסיד ולו תפילה אחת במניין.
הברית  לארצות  לנסוע  יואיל  כי  בבקשה,  הישיבה  ראשי  אליו  פנו  הימים  מן  ביום 
ולסייע בהחזקת התורה. בהיותו בעל לשון לימודים, ובפרט בהיותו דובר אנגלית, 

לא היה מתאים ממנו לתפקיד זה, והוא הבין כי לא יוכל לפטור עצמו מכך.
היה זה ברור מאליו, שבטרם הודיע רבי משה אהרן את החלטתו הסופית, התקשר 
האם  מכול:  לו  החשוב  את  ובירר  הטיסה  בסידורי  התעניין  הנסיעות,  למשרד 

מתקיים מניין תפילה על סיפון המטוס?
בכמות  תלוי  שהדבר  הסביר  הוא  משמעית.  חד  תשובה  לענות  ידע  לא  הסוכן 
הנוסעים היהודים, במזג האוויר ובעוד אי אלו פרטים. פעמים רבות מתקיים מניין 

שכזה, אולם חברת התעופה אינה יכולה להתחייב על כך.
הישיבה  למנהלי  אהרן  משה  רבי  הודיע  אסע!“  לא  הדברים,  פני  הם  כך  ”אם 

ההמומים.
המנהלים ניסו להניאו בתואנה כי: ”עת לעשות לה‘“, הן נסיעה לצורכי שמים היא 
זו... אולם המשגיח בשלו: ”קבלתי היא קבלה שאקיימנה בכל מחיר. לא אוכל לזוז 

ממנה מכל סיבה שהיא!“
הבינו מנהלי הישיבה כי מנוי וגמור עם המשגיח שלא לזוז מעמדת קודש זו, אולם 
החליטו  המגבית,  הצלחת  על  המשגיח  של  דמותו  תשפיע  כמה  עד  שידעו  מתוך 
להתאמץ יותר. וכך, בדרך לא דרך אותרה לבסוף טיסה נדירה, שבדרכה לארצות 
זמן  לפרק  שבהולנד,  באמסטרדם  ביניים  לחניית  שחר  עם  לעצור  נועדה  הברית 

שיספיק בדוחק לתפילת שחרית בעיר.
הם ידעו כי מדובר בפרק זמן קצר במיוחד, אך קיוו שהסייעתא דשמיא המיוחדת 

השמורה לשלוחי מצווה תעמוד להם.
דרכו  את  העושה  במטוס  מקמניץ  המשגיח  עצמו  מצא  אחדים  ימים  לאחר  כך, 
לארצות הברית דרך הולנד. ברגע שגלגלי המטוס נגעו באדמת הולנד, מיהר הרב 

והזדרז לצאת מבית הנתיבות.
פנים,  הדור  ירושלמי  יהודי  ימים:  אותם  של  בהולנד  שגרתי  בלתי  מחזה  זה  היה 
מתהלך  והוא  שחיו  בית  תחת  מונח  התפילין  תיק  תיתורה,  רחבת  מגבעת  חבוש 

ברחובה של עיר כבאחת משכונותיה החרדיות של ירושלים.
ניסה רבי משה אהרן להתעניין בין אלפי הגויים שסבבוהו, אולי יודע מי מהם היכן 

יוכל למצוא מניין שחרית מוקדם... אך נתקל כמובן בחוסר הבנה מוחלט.
יהודית  חזות  בעל  נהגה,  הדורה.  מכונית  לידו  עצרה  משמים  אות  כמו  פתאום, 

מובהקת, פתח את החלון ופנה למשגיח ביראת כבוד: ”להיכן הרב צריך?“
”אני מחפש מניין לתפילת שחרית!“, ענה המשגיח בהחלטיות.

מהרה  ועד  בהתרגשות,  מהולה  בהפתעה  האיש  אמר  היעד“,  לאותו  בדרכי  ”אני 
הזמין את הרב להצטרף אליו.

זמן קצר לאחר מכן מצא עצמו המשגיח בפתחו של בית מפואר, שם המתינו זה 
אחד  התנדב  בסיומה  ומיד  שחרית,  תפילת  התפללו  יחדיו  יהודים.  שמונה  מכבר 
מהם להסיע את הרב לשדה התעופה כדי שיספיק ברגע האחרון את המשך טיסתו 

לארצות הברית.
”הביטו וראו בנפלאות דרכי ההשגחה“, אמר המשגיח לתלמידיו שנים רבות אחר 
כך, ”שמונה אנשים מתאספים מכל מקומות מושבותיהם לבית אחד כדי להתפלל 
יימצא  ומהיכן  הנידח,  מגוריו  ממקום  אליהם  להצטרף  אמור  התשיעי  בציבור, 
העשירי קודש? הנה כי כן, מארץ ישראל הביאו אליהם ’עד הבית‘ יהודי שישלים 

להם מניין לתפילה בציבור“.
להתפלל  רציתי  ”אני  המשגיח,  סיים  אותו“,  מוליכים  ללכת  רוצה  שאדם  ”בדרך 
כולנו  את  זימן  וטובו  גודלו  ברוב  הוא  ברוך  והקדוש  רצו.  הם  גם  וכמוני  בציבור, 
לפונדק אחד. צאו ולמדו ממקרה זה, כי בכל הנוגע לדברים שבקדושה - אין דבר 

העומד בפני הרצון!“
’טיב הקהילה‘ פרשת בלק תשע“ג

כוח הפה שייך לישראל בלבד
”ַוֵּתֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַא ה‘ ִנָּצב ַּבֶּדֶר ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו“ (כב כג)

חז“ל מספרים במדרש (במ“ר כ יג): ”כך אמר לו [המלאך]: ’הפה ניתן ליעקב, שנאמר: ’הקול 
קול יעקב‘... והאומות כולם - ַבֶּחֶרב חייהם, ואתה תחליף אמונתך ותבוא עליהם בשלהם, אף 

אני אבוא עליך בשלך!‘ לכך כתיב: ’וחרבו שלופה בידו‘“.
וביאר בעל ’עץ יוסף‘ (שם) כי דרשו זאת חז“ל מכך שכתוב כאן ’שלופה‘ בכתיב מלא, שלא 
כדלהלן (פס‘ לא) שכתוב ’שלפה‘ בכתיב חסר. שכביכול נכתב כאן: ’שלו-פה‘, דהיינו שהפה 

שייך לישראל ולא לאומות העולם.

להתוודות מיד על כל חטא
”ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ַמְלַא ה‘ ָחָטאִתי“ (כב לד)

רבותינו זיכרונם לברכה (במ“ר כ טו) דרשו פסוק זה כגנאי על בלעם: ”שהיה רשע ערום ויודע 
רשות  אין  ’חטאתי‘,  ואומר:  שחוטא  מי  שכל  תשובה.  אלא  הפורעניות  מפני  עומד  שאין 
למלאך ליגע בו“. כלומר, כל וידויו של בלעם לא נועד אלא כדי לגרום לכך שקללתו תחול.

והיה אומר המשגיח רבי ירוחם ממיר, כי ניתן ללמוד מכאן לימוד חשוב לחיי האדם. שכן 
על אדם הראשון מצינו שכאשר חטא ואכל מעץ הדעת, אף שבסופו של דבר עשה תשובה 

והסתגף בסיגופים גדולים (ראה עירובין יח ב), כיוון שלא התוודה ואמר מיד: ’חטאתי‘ - נענש.
ומכאן שאם חלילה נכשל בחטא במחשבה, בדיבור או במעשה, עליו להתחרט מיד ולהקפיד 
כן  אעשה  ולא  שעשיתי  מה  על  מתחרט  אני  חטאתי,  עולם,  של  ”ריבונו  מלא:  בפה  לומר 

יותר!“
’תפארת שמשון‘ בראשית 

תפילה במניין מצילה מקטרוגים
”ֶהן ָעם ְלָבָדד ִיְׁשּכֹן ּוַבּגֹוִים א ִיְתַחָּׁשב“ (כג ט)

בדרך רמז ניתן לפרש פסוק זה כך: ”הן עם לבדד“ - כשמתפללים בעשרה כגימטרייה של 
”בדד“, אזי: ”ישכן“ הקדוש ברוך הוא ביניהם וישמע לתפילתם. ואפילו כל הגויים עומדים 

עליהם לכלותם, ”לא יתחשב“ - אין הם נחשבים לכלום, כי ה‘ ביניהם.
’ויאסוף דוד‘

עמידה בשעת עניית דברים שבקדושה
”ַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר קּום ָּבָלק ּוְׁשָמע ַהֲאִזיָנה ָעַדי ְּבנֹו ִצּפֹר“ (כג יח)

מפסוק זה מביא הגאון רבי ישעיה ויינר זצ“ל ראיה לפסקו של הרמ“א (או“ח נו א): ”ויש לעמוד 
על  לבלק  לענות  ביקש  כאשר  בלעם,  אף  הנה  כי  שבקדושה“,  דבר  וכל  קדיש  כשעונים 

שאלתו: ”מה דיבר ה‘“, הקדים והורה לו: ”קום בלק“, ואם בלעם עמד - כל שכן אנו!
’בגדי ישע‘ ח“א סי‘ נו

אזהרה למשטינים ולמקטרגים
”ַמה ּטֹבּו אָֹהֶלי ַיֲעקֹב ִמְׁשְּכנֶֹתי ִיְׂשָרֵאל“ (כד ה)

מנהג ישראל הוא להזכיר פסוק זה בצוותא עם פסוקים נוספים בתחילת תפילת שחרית.
וכבר הקשו רבים, מפני מה עלינו לפתוח את התפילה דווקא בפסוק שנאמר מפיו של אותו 

רשע ארור?
של  כתות  בכתי  נתקל  להתפלל  הבא  יהודי  כל  שהלא  בכך:  טמון  גדול  השכל  מוסר  ברם, 

משטינים ומקטרגים המבקשים לבלבל דעתו ולמנוע ממנו את תפילתו.
ביקש  בלעם  אף  שהנה  כלום!  לכם  יועיל  לא  להם:  רומזים  אנו  טובו‘  ’מה  באמירת  לפיכך, 
לקלל את ישראל, ומה אירע בסופו...?! וכך אתם, אל לכם להתחיל ולקללנו, כי מי יודע איזו 

ברכה תצמח מקללתכם...
’יגדיל תורה‘

מדוע לא כעס הקדוש ברוך הוא?
של  מדרשות  ולבתי  כנסיות  לבתי  בלעם  התכוון  זה  שבפסוק  נאמר  ב)  קה  (סנהדרין  בגמרא 

ישראל. ולכאורה יש להבין, מה ביקש בלעם לומר בכך?!
יישוב נפלא לשאלה זאת תירץ הגאון מהר“י איטינגא זצ“ל, אב“ד זולצבאך, בהיותו כבן שבע 

שנים, והעיד כי קילסו אביו על כך מאוד:
אלא  בה,  כועס  הוא  ברוך  שהקדוש  לשעה  לכוון  בלעם  שידע  מובא  א)  (ז  ברכות  במסכת 
שהקדוש ברוך הוא לא כעס כלל באותם הימים. ומוסיפה הגמרא (ו ב) שכאשר בא הקדוש 

ברוך הוא לבית הכנסת ולא מצא בו עשרה, מיד הוא כועס.
לפי זה מובן כי בדבריו אלו ביקש בלעם להצטדק בפני בלק ואמר: ”דע לך כי כל כך טובו 
להם אוהלם, עד שמקדימים הם לבוא לבית הכנסת אף קודם הזמן, ולפיכך לא כעס עליהם 

הקדוש ברוך הוא כלל כל אותם הימים ולא עלה בידי לקללם“.
’עדות ביהוסף‘ שמא

תוכם כברם
בעל ’תולדות יעקב יוסף‘ היה דורש על פסוק זה (כד ה) בדרך צחות:

בתנאי  והמקושטים,  המהודרים  מדרשיות  ובתי  כנסיות  בתי  היינו  ַיֲעקֹב‘ -   אָֹהֶלי ּטֹבּו  ’ַמה 
חכמים,  תלמידי  של  בישיבתם  אותם  שיפארו  כברם:  תוכם  שיהיה   – ִיְׂשָרֵאל‘   ש‘ִמְׁשְּכנֶֹתי

הטובים שבישראל, שיימצאו בתוכם ויעסקו בקדושה.

קל וחומר לברכה
”ְנֻאם ׁשֵֹמַע ִאְמֵרי ֵא-ל ְויֵֹדַע ַּדַעת ֶעְליֹון“ (כד טז)

על ביאור המושג: ’יודע דעת עליון‘ מביא רש“י את דברי חז“ל (ברכות ז) שבלעם ידע מהו הרגע 
קללתו.  תחול  וכך  ישראל  את  יקלל  זה  שברגע  כדי  בו  כועס  הוא  ברוך  שהקדוש  המדויק 
ובתוספות (שם ד“ה שאלמלי) ביארו שאף שברגע יחיד זה לא יכול בלעם להספיק להוציא מפיו 
קללה בעלת משמעות, מכל מקום אילו היה מתחיל לקלל באותו הרגע, אף שהיה מסיים זמן 

מה לאחר מכן הייתה קללתו חלה, רחמנא ליצלן.
על  נפלא  זכות  לימוד  מפשיסחא,  הקדוש  היהודי  בשם  זצ“ל  מקוז‘יגלוב  הגאון  הביא  ובכאן 
אם  כי  לאחריו:  הרבה  מסיימים  אך  תפילה,  זמן  קודם  תפילתם  המתחילים  יהודים  אותם 
בקללה מועילה העובדה כי היא החלה בזמן הראוי לקללה, אם כן במידה טובה מרובה, כך 

גם בתפילה - אילו החלה קודם זמנה, יכולה היא שתתקבל אף אם הסתיימה אחר זמנה.
 ’שו“ת ארץ צבי‘ קכא

סיפור שבועי על אמן ותפילה פניני אמן ותפילה בפרשת השבוע מעשה אמוניםפניני אמונים
בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו

מעעפני
הפה ש ח

פנינ סיפם ם
רוצה

לא המדרש עיקר אלא המעשה 


