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 בלקנגיעות מפרשת השבוע 

גיש מאוים מעם מרושכנה  מדינה חזקה, מלך מואב ,בלק. בתורה יייחודשת השבוע היא סיפור פר
במלחמה  םתולנצח א אינו יכולהוא ש מביןאך פטר מהם רוצה להייהם וותישראל לאחר הצלח

 תטכנולוגיעליונות  לאלשאינו מקצועי ומיומן ו יצבאכוח יש עם ישראל לשיודע  בלק .ובכח פיזי
למעשה עם ישראל אינו מהוה . ד אויבים חזקיםגמנצח במלחמות נובכל זאת הוא  מכל סוג שהוא

שחוזקם של ישראל הוא הסיוע בלק מבין  כל זאת הוא מחליט לפעול כנגדם.ובאיום קיומי עליו 
 נשקהמנסה להשיג את "הוא לכן ו ) מה שיהודים לעיתים שוכחים( אשר נלחם להםה' של האלוקי 

ות אדם בעל כוח ,בלעם .העולם אומותי נביאגדול מזמן את בלק  .רוחנינשק  –" מאותו סוג היחיד 
שעבר על כל גדר  חסר מוסראדם  הוא הגמראמנגד לפי  ךאלות ה' ומלאכיו אשר זוכה להתג על

סופו של דבר ב .והשפיל עצמו כבהמהאלא נכנע להם  תיוואויע את תניסה להכנלא בלעם  .מוסרית
 . ךמבר לקלל ויצא בלעם באכידוע 

יוחנן מברכתו של אותו רשע  בירר מא" הגמרא בסנהדרין  "ותן חלקנו " מביא את הדף היומי
מה טובו אהליך  ביקש לומר שלא יהו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות .אתה למד מה היה בלבו

איזה תחומים הוא בלומד מברכתו של בלעם הרשע ר' יוחנן  "  ...יעקב לא תשרה שכינה עליהם
את פיו לקלל את עם ישראל כי לצורך כך הוא נשכר . בלעם פתח רצה לקלל את עם ישראל

ו של הבין כבלק שכוח בלעם לברכות בפיו באותם התחומים. םו והפכיתוקללש את הקב"ה שיבו
 להפרידאשר שומר עליהם לכן הוא ביקש עם ישראל הוא בקשר המיוחד שבינו לבין הקב"ה 

אילץ  הקב"ה .וקללות נוספות וזאת באמצעות ביטול תורה ותפילה בין עם ישראל לקב"ה לסכסךו
שיהיו להם אוהלים מלאי ברך בלעם .." ַמה טֹּבּו אָֹּהֶליָך ַיֲעקֹּב " הפוךאותו באופן לא רצוני לומר 

ָרֵאל " לכן גם אמר .טוב בתורה ובתפלה נֶֹּתיָך ִישְׁ כְׁ שכינה הקיום  -לגורם המפריע לו רמז  " ִמשְׁ
  .בתוך ישראל משכןהו

כולם חזרו לקללה חוץ מבתי כנסיות ומבתי אומר רבי אבא בר כהנא הגמרא ממשיכה ואומרת " 
 "  קללה ולא קללות .יךקיך לך את הקללה לברכה כי אהבך ה' אלקויהפוך ה' אל  מדרשות שנאמר

יקש בלעם לקלל אולם רק בלקללות בדיוק כפי שחזרה כו במשך השנים לצערנו הברכות הפ
מלשון  אתרבי אבא לומד ז .הברכה על בתי המדרש ובתי הכנסת לא פסקה מעם ישראל לעולם 

ָךקֱאֹלה'  ַוַיֲהפְֹּךהפסוק :  ָרָכה ִכי ֲאֵהבְׁ ָלָלה ִלבְׁ ָך ֶאת ַהקְׁ בלעם ברך ברכות רבות  ..." יָךקֱאֹלה'  יָך לְׁ
קללות בלשון יחיד ? הרי את הקללה לברכה  ךמפני שרצה לקלל קללות רבות ומדוע נאמר שה' הפ

בתי כנסת   -ותמידית  א ללמדנו שרק קללה אחת הפכה לברכה קבועהאל? לברכות  הפכו רבות
הם  .ר ללא כל נתקהתורה תעבור מדור לדוש כך ברחבי העולםתמיד פתוחים  ויישארומדרש 

של שליטים אכזריים או מגפות קשות בצד אחד אך במקום בהוראות לתקופות יכולים להיסגר 
ף ועל א הקורונה מגפתבזמן  ות כל הגזרותטואלי לימינו שלמראק .אחר ימשיכו להתקיים

או בצירוף רבים במנייני רחוב  איש 19מניינים של עד אנו מצליחים לשמר השמירה על בידוד 
 ובדרכים שונות ומשונות וממשיכים במסורת ארוכת השנים.במרפסות 

ָרָכהמסלונים אומר "  ר"האדמו ֵרָכה " מלשון"  בְׁ יכה שלנו נובעת הבר .ממקור כלשהו הנובעת " בְׁ
היא חו"ח הקללה . מבורא עולם .כאשר האדם מתקרב לה' מקור הברכה הרי שהוא זוכה לברכה

 .  ניתוק מהבריכהצאה של ניתוק מה' תו

 .טמון בקשר שלו עם ה' כוחו של עם ישראלש הבין היטבם הגדול של הגויים נביאבלעם הרשע 
שבהם  תורההולימוד  בתי המדרשבאמצעות בתי הכנסת הוא לה' החיבור של עם ישראל 

                           ועל ידי כך זוכים להשגחתו והגנתו .בגדולתו ומכירים במציאותו ואל ה' קרבים המ

 .המדרש פתוחים לכלובתי הכנסת  .החיבור של ישראל אל ה' אופציית הקב"ה השאיר לנצח את
                           הכח של עם ישראל.ו מקור הברכותהם ירצה להתקרב ואדם שאינם סגורים בפני הם לעולם 

  

 שבת שלום.                      

 שלר איתן                                                                          

 נתן ואטל ז"לבן חנן  לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם            


