קהל עדת ישורון
ירושלים
בס"ד שעור מורה מורינו הרב יהודה גנס שליט"א שבת בלק תשע"ז:

עיוני בפרשת בלק
פרשת בלק  סוד היחוד
א.
ב.

ג.
ד.

ה.

ו.

ז.

הנה ציונו ה'" :עמי זכר נא מה יע בלק מל מואב ומה ענה אותו בלע ב בעור...
למע דעת צדקות ה'" ,א"כ חובה עלינו להתבונ בפרשה זו ,ולדעת את חסד ה' עלינו.
והנה עומק העני הוא שבלע סבר שיוכל להשתמש בחוקי הרוחניי שחקק הקב"ה
נגד רצונו ית' ,וכמו שאמרו חז"ל 1שידע בלע לכוו את השעה שבה הקב"ה כועס,
וסבר שיוכל אז לקלל ,שמכיו שקבע הבורא שבשעה זו פועלת מידת הדי ,יזכיר
באותה שעה את עוונותיה ותחול על ישראל מידת הדי ותכל.
אול הראה לו הקב"ה את סוד היחוד ש"אי עוד מלבדו" ,ורצונו יתב' לא כפו #חלילה
2
א #לחוקי שהוא קבע ,וברצונו משדד את המערכות ומשנ ,וזהו מה שאמרו חז"ל
שכל אות הימי לא כעס הקב"ה.
והנה ז"ל הרמח"ל" :3ומעוצ יחוד שליטתו הוא שאי לו שו הכרח וכפיה וכלל ,וכל
סדרי המשפט וכל החוקי אשר חקק  כול תלויי ברצונו ,ולא שהוא מוכרח בה
כלל ...זאת נחמתנו בעניינו ,כי לא על מעשינו יפקוד ,ולא לזכותינו ימתי ...הנה על כל
פני יושיענו ודאי ,כי אדו הכל הוא ,ויכול לעשות כ כשהוא רוצה."...
וזה הוא מה שאמרו חז"ל" :4אי עוד מלבדו  אפילו מעשה כשפי" ,וביארו ש שזה
נאמר למי שזכותו רבה ,ואמרו "שאני רבי חנינא דנפיש זכותיה" ,דהיינו שא #שגזר
הקב"ה ונת כח במידה מוגבלת לכוחות הטומאה והכישו ,#אול לרבי חנינא וחבריו
פועלת הנהגת היחוד שבה הקב"ה ברצונו מבטל את כל הכוחות הללו.
והנה אמרו חז"ל 5שהיה מ הראוי לתק לקרוא את פרשת בלע כל יו בבוקר ובערב
)אלא משו טורח ציבור לא קבעוה( משו שנאמר בה "כרע שכב כארי וכלביא מי
יקימנו" ,ופירש רש"י" :דדמי לבשכב ובקומ שהקב"ה שומרנו בשכבנו ובקומנו
לשכב שלוי ושקטי כארי וכלביא" ,ודברי רש"י אינ מובני לכאורה דובשכב
ובקומ הוא הזמ בו אנו חייבי לקרוא קר"ש ,וכרע שכב וכו' מראה על השגחת
הקב"ה עלינו בכל עת ,ומה עני זה לזה.
אול נראה שכוונת רש"י למה שאמרו חז"ל במדרש על פסוק זה" :ה ע כלביא יקו,
אי אומה בעול כיוצא בה ,הרי ה ישני מ התורה ומ המצוות ,ועומדי משנת
כאריות וחוטפי קריאת שמע וממליכי להקב"ה ונעשי כאריות ,ומפליגי לדר אר
למשא ומת ,א נתקל אחד מה בכלו או א מחבלי באי לגע באחד מה ממלי
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דעת תבונות סימן ל"ו.
4
חולין ז'.
 5ברכות י"ב:

Mailing Address: POB 23288 Jerusalem 91231, Israel • phone: +972-2-571-5824
www.kayj.net • email: info@kayj.net • Shul location: 73 Nof Ramot
נוף רמות  • 73ת"ד  23288ירושלים  ,מיקוד  • 9123102טלפון 02-571-5824

קהל עדת ישורון
ירושלים

להקב"ה ,לא ישכב עד יאכל טר ...#והוא נסמ בקריאת שמע משומרי הלילה לשומרי
היו."...
ח .ומבואר מדברי המדרש שע"י שהאד קורא קר"ש בבוקר ובערב הוא חי ע האמונה
ביחוד ה' ,ועיי"ז הוא נשמר בכל עת ובכל שעה מכל רע ,ומיושבי א"כ להפליא דברי
רש"י הנ"ל שבשכב ובקומ הנאמר בקריאת שמע וכרע שכב כארי וכו' הנאמר
בברכות בלע ה ה הדברי ,השגחת ה' עלינו בכל עת ובכל שעה.
ט .ובספר נפש החיי 6כתב" :ובאמת הוא עני גדול וסגולה נפלאה ,להסר ולבטל מעליו
כל דיני ורצונות אחרי ,שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שו רוש כלל ,כשהאד
קובע בלבו לאמר הלא ה' הוא האלוקי האמיתי ואי עוד מלבדו ית' שו כל בעול
וכל העולמות כלל ,והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתבר שמו ...כ יספיק הוא ית' בידו
שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעול ,שלא יוכלו לפעול לו שו
דבר".
י .ולאמור ,דברי הגר"ח מבוארי כבר במדרש רבה ,שהוא סוד עני קר"ש לקבוע בלבו
את האמונה זו ,ועיי"ז להינצל מכל פגע רע ביו ובלילה.

נוראות עניי החטא
א .והנה אמרו חז"ל " :7אמר רבי יוחנ מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו
ביקש לומר שלא יהיו לה בתי כנסיות ובתי מדרשות מה טובו אהלי יעקב ,לא תשרה
שכינה עליה ...לא תהא מלכות נמשכת ...לא יהא לה זיתי וכרמי ...לא יהא ריח
נוד ...#לא יהיו לה מלכי בעלי קומה ...לא יהיה לה מל ב מל  ...לא תהא
מלכות שולטת באומות ...לא תהא עזה מלכות ...לא תהא איומה מלכות ...אמר רבי
אבא בר כהנא כול חזרו לקללה חו מבתי כנסיות ובתי מדרשות ,שנאמר ויהפו ה'
ל את הקללה לברכה קללה ולא קללות".
ב .וביאור הדבר שא #שנמנע מבלע לקלל את ישראל ,מ"מ רצונו ית' היה שמכיו שסו#
סו #כוונת קללה היתה כא ,תהא א"כ הקללה תלויה במעשי ישראל ,וא יחטאו
יתקיימו בה הקללות ]מלבד הקללה שלא יהיו לה בתי כנסיות ומדרשות שהיא
נהפכה לחלוטי לברכה[ ,וכשחטאו התקיימו ה הקללות.
ג .זאת ועוד אחרת ,שא #שלא הצליח בלע א #באותו הדור לקלל ,הצליח להשיא עצה
רעה אי להחטיא ולהפיל ע"י זה כ"ד אל #מישראל ,משו שכ רצונו ית' ש"הכל
בידי שמי חו מיראת שמי" ,ומכיו שכלל ישראל חטאו שוב פגעה בה מידת הדי.

החובה לברוח מ הנסיו
א .והנה גילו לנו חז"ל את עומק עצת הרשע של בלע בחכמתו להרע אי להחטיא את
ישראל ,והוא מה שאמרו" :8אמר לה אלוקיה של אלו שונא זימה וה מתאוי לכלי
6

שער ג' פרק י"ב.
7
סנהדרין ק"ה:
 8שם ק"ו ,.וכעין זה במדרש רבה כ' כ"ג.
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פשת ,בוא ואשיא עיצה ,עשה לה קלעי מהר שלג )החרמו( ועד בית הישימות,
והושב בה זונות זקינה מבחו וילדה מבפני )שא תהיה ילדה מבחו ,הלא ישראל
קדושי ה ולא יכנסו לש חלילה ,אול לאחר שיכנסו לקנות אצל הזקינה שוב יעמדו
בנסיו גדול( ובשעה שישראל אוכלי ושותי ושמחי ויוצאי לטייל בשוק אומרת לו
הזקינה אי אתה מבקש כלי פשת ,זקינה אומרת לו בשוה )במחיר האמיתי( וילדה
אומרת לו בפחות שתי ושל פעמי )בחצי או שלש מחיר מהמחיר האמיתי ,ושוב יש
נסיו גדול להיכנס ולקנות אצלה( ,ואח"כ אומרת לו הרי אתה כב בית שב וברור
לעצמ )עצת רשע לעכבו ש( ,וצרצורי )נאדת( של יי עמוני מונח אצלה ועדיי לא
נאסר יי של נכרי )שא היה נאסר לא היה נכשל בו ח"ו( ,כיו ששתה בער בו."...
ב .הרי לנו גודל עצת הרשע של בלע אי להביא את ישראל לנסיונות נוראי שכמעט
א"א לעמוד בה.
9
ג .והנה אמרו חז"ל "בשעתא דיצר הרע ליכא דמדכר ליה ליצר הטוב" ,דהיינו שיש מצבי
נסיו נוראי ,שכמעט נטלת הבחירה מ האד ,ועיקר הטענה על האד היא למה
נכנסת למצב הזה ולא נעצרת בשלב קוד וברחת מ הנסיו ]וכאשר הארי בזה כבר
רבינו יונה בפירושו על אבות פרק א' משנה ה' עייש"ה בדבריו הנוראי[.

ברכת "מה טובו" נשארה לנצח
א .והנה הובאו כבר מקוד דברי חז"ל שברכת "מה טובו אהלי יעקב" שלעול לא יכלו
ישראל בתי כנסיות ובתי מדרשות ,היא היא הברכה שנהפכה לגמרי ולעול לברכה.
ב .ונראה שעומק הדבר שבשאר הברכות לא תלויי בה ע ישראל ,אול בלי בתי
כנסיות ובתי מדרשות אי שו קיו לכלל ישראל ,וכח כזה לא נית לבלע כלל לכלות
בקללותיו ובכוונותיו את כלל ישראל ,10שכ "נצח ישראל לא ישקר" ,והקב"ה כרת
עמנו ברית שע ישראל ותורתו לא יאבדו לנצח.
ג .ואמרו חז"ל 11על הפסוק "אני חומה ושדי כמגדלות"  "אני חומה זו כנסת ישראל ושדי
כמגדלות אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות" ,דהיינו שבתי הכנסיות ובתי המדרשות
נמשלו מאיד למקור החלב המתוק והמזי ,וש שואב כע ישראל את כוחותיו לעמוד
כחומה מול כל הנסיונות שבעול ,ומאיד למגדלות בה מלמעלה למטה רואי את
הדברי אחרת ,כ ישראל מכח התורה והתפילה מתרוממי ,ורואי את הכל במבט
מרומ ונעלה יותר.

 9נדרים ל"ב:
 10וכבר כתב הרמח"ל בס' דעת תבונות שאף שניתן לכח הרע שבעולם לקלקל את העולם וכמ"ש יוצר אור ובורא
רע ,אולם לכלותו לא ניתן לו ,והם הם הדברים.
 11ב"ב ח.
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