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הלה"ג ל' קנחס קלידמאן שריט"א
קלשת שרפ תשע"ד

פרשת  בפרשתנו  להתבונן  באים  אנו  כאשר 

בתורה  להתבונן  ענין  יש  אם  כי  לדעת  ראוי  בלק, 

שיש  וכמה  כמה  אחת  על  ופרשה,  פרשה  בכל 

בלק,  בפרשת  להתבונן  ומכופלת  כפולה  חובה 

בכוונה תחילה לקיים בכך בקשת הקב"ה לישראל 

בהפטרת  מזכירים  שאנו  מיכה,  הנביא  ידי  על 

השבוע )מיכה ו-ה(: "עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך 

מואב, ומה ענה אותו בלעם בן בעור מן השטים עד 

הגלגל, למען דעת צדקות ה'".

נמצינו למדים מדברי הנביא מיכה שיש מצוה 

מדברי קבלה: "עמי זכר נא" - לזכור את כל המשא 

הרשע,  לבלעם  מואב  מלך  בלק  בין  שהיה  ומתן 

אשר  ובלעם  בלק  של  הרעה  במחשבתם  החל 

מלך  בלק  יעץ  "מה  לאבדם:  היהודים  על  חשבו 

מואב, ומה ענה אותו בלעם בן בעור מן השטים עד 

הגלגל", וכלה בצדקות ה': "למען דעת צדקות ה'", 

להצילנו  ברזל  כחומת  בעדנו  והגן  לימיננו  שעמד 

ממלתעותיהם, וכבר ביארו חכמינו ז"ל את צדקות 

ה' בגמרא )ברכות ז.(:

"מאי למען דעת צדקות ה', אמר רבי אלעזר, 

צדקות  כמה  דעו  לישראל,  הקב"ה  להם  אמר 

הרשע,  בלעם  בימי  כעסתי  שלא  עמכם  עשיתי 

של  משונאיהם  נשתייר  לא  כעסתי  שאלמלי 

בלעם  ליה  דקאמר  והיינו  ופליט,  שריד  ישראל 

לבלק, מה אקוב לא קבה אל ומה אזעום לא זעם 

ה', מלמד שכל אותן הימים לא זעם, וכמה זעמו 

חיים  באפו  רגע  כי  ל-ו(  )תהלים  שנאמר  רגע... 

חבי  כו-כ(  )ישעיה  מהכא  אימא  בעית  ואי  ברצונו, 

כמעט רגע עד יעבור זעם".

דשלים נולאים שר הזוהל הפדוש

דבר בעתו מה טוב להעלות על שלחן מלכים 

הצורך  בענין  הקדוש,  בזוהר  ונורא  חשוב  מאמר 

בלק  יעץ  מה  נא  זכר  "עמי  ה':  בקשת  את  למלא 

בלק  בימי  ה'  ישועת  את  להזכיר   - מואב"  מלך 

האמרה  להמליץ  ניתן  זה  מאמר  שעל  ובלעם, 

)זוה"ק פרשת נשא קלד.(: "הכל תלוי במזל אפילו ספר 

תורה שבהיכל", כי למרבה הפלא כמעט שלא נזכר 

בשער  לפרסמו  הזמן  והגיע  בספרים,  זה  מאמר 

בת רבים, והנה הוא מאמר הזוהר ככתבו וכלשונו 

)פרשת בחוקותי קיב.(:

יוסי, אמר לון קוב"ה לישראל, זכור  "אמר רבי 

נא ]מה יעץ בלק מלך מואב[, ווי דאנן צווחין בכל 

יומא וגעינן ובכינן )איכה ה-א( זכור ה' מה היה לנו, 

)תהלים קלז-ז( זכור ה' לבני אדום, ולא בעי לאשגחא 

אלא  נא  אין  נא,  זכור  בבעו  לן,  אמר  הוא  עלנא. 

דא  כגוונא  ביה,  אשגחנא  לא  ואנן  בעותא,  לשון 

אנן צווחין, זכור ה' מה היה לנו, זכור ה' לבני אדום, 

)שם עד-ב( זכור עדתך קנית קדם, )שם קו-ד( זכרני ה' 

ברצון עמך, ולא בעי לאשגחא עלן". 

והנה הדברים בתרגום ללשון הקודש:

לישראל,  הקב"ה  להם  אמר  יוסי,  רבי  "אמר 

שאנחנו  ווי  מואב[,  מלך  בלק  יעץ  ]מה  נא  זכור 

צועקים בכל יום, ואנו גועים ובוכים )איכה ה-א( זכור 

אדום,  לבני  ה'  זכור  קלז-ז(  )תהלים  לנו,  היה  מה  ה' 

ואין הקב"ה רוצה להשגיח עלינו, ]והטעם לכך כי[, 

הקב"ה אמר לנו, בבקשה זכור נא ]מי יעץ בלק מלך 

מואב[, אין נא אלא לשון בקשה, ואנו לא משגיחים 

זכור  לנו,  היה  ה' מה  זכור  אנו צועקים,  כן  בו, כמו 

קדם,  קנית  עדתך  זכור  עד-ב(  )שם  אדום,  לבני  ה' 

רוצה  הקב"ה  ואין  עמך,  ברצון  ה'  זכרני  קו-ד(  )שם 

להשגיח עלינו".

נמצינו למדים מדברי הזוהר הקדוש, שהקב"ה 

מלך  בלק  יעץ  מה  נא  זכר  "עמי  אלינו:  מתחנן 

מואב", ואם אנחנו ח"ו לא נענים לבקשתו, כי אז 

זכירות שאנו מבקשים  מתעלם הקב"ה מכל מיני 

מהקב"ה לזכור אותם: "זכור ה' מה היה לנו", "זכור 

ה' לבני אדום", "זכור עדתך קנית קדם", "זכרני ה' 

ברצון עמך". וכן מבואר בזוהר הקדוש )פרשת בלק 

"עמי זכר נא מה יעץ  רג:( שהקב"ה מתחנן אלינו: 

בלק מלך מואב ומה ענה אותו בלעם בן בעור, זכר 

נא, הוי דכיר במטו מינך". פירוש, "זכר נא", בבקשה 

ממך זכור זאת.

 "שיפשו רפשוע
קלשת שרפ שפליאת שמע"

לידינו,  הקב"ה  שהזמין  כיון  זה  מאמר  והנה 

יקרות מסופרים  ונלבן על פי הקדמות  נברר  הבה 

וספרים הקדושים, מדוע באמת כל כך חשוב לפני 

שעשה  הגדול  החסד  את  ונזכור  שנשנן  הקב"ה, 

שתי  של  הטרף  מציפורני  להצילנו  עמנו,  הקב"ה 

הקליפות בלק ובלעם, ונפתח במאמר פלא ששנינו 

בגמרא )ברכות יב:(:

"אמר רב יהודה בר זבידא, ביקשו לקבוע פרשת 

משום  קבעוה  לא  מה  ומפני  שמע,  בקריאת  בלק 

]ביקשו לקבעה בקריאת  צבור. מאי טעמא  טורח 

כג-כב(  )במדבר  בה  דכתיב  משום  אילימא  שמע[, 

ופרשת  רבית  פרשת  לימא  ממצרים,  מוציאם  אל 

משקלות דכתיב בהן יציאת מצרים, אלא אמר רבי 

יוסי בר אבין, משום דכתיב בה האי קרא )שם כד-ט( 

כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו".

זה  פסוק  בין  הקשר  מהו  רש"י  ומפרש 

לקריאת שמע: "דדמי לבשכבך ובקומך, שהקב"ה 

שומרנו בשכבנו ובקומנו, לשכב שלווים ושקטים 

כארי וכלביא". פירוש, פסוק זה: "כרע שכב כארי" 

של  ראשונה  בפרשה  שנאמר  למה  דמיון  לו  יש 

בשבתך  בם  "ודברת  ו-ה(:  )דברים  שמע  קריאת 

מפאת  ובקומך",  ובשכבך  בדרך  ובלכתך  בביתך 

שהקב"ה שומר עלינו שנוכל לשכב ולקום בשלוה 

כארי וכלביא, שכל בעלי חיים מפחדים להפריע 

את מנוחתם.

ומקשה בגמרא: "ולימא האי פסוקא ותו לא", 

שכב  "כרע  הפסוק:  רק  נא  יאמרו  כן  אם  פירוש, 

כארי" ולא יותר, שאז אין זה טורח הציבור. ומתרץ: 

פסקינן,  רבינו  משה  דפסקה  פרשה  כל  "גמירי 

יש  כלומר  פסקינן".  לא  רבינו  משה  פסקה  דלא 

לנו קבלה שכל פרשה שלא הפסיקה משה רבינו 

באמצע אסור להפסיקה.

ובהשקפה ראשונה מאמר זה תמוה מאד, כי 

לקבוע  ז"ל  חכמינו  שביקשו  הדעת  על  יעלה  איך 

שזוהל הפדוש מאמל נולא שר הפש"ה רישלאר:

 לצונכם שאשמע: "זכול ה' מה היה רנו"
מראו שפשתי: "עמי זכל נא מה יעץ שרפ"
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של  שמע  בקריאת  ביום  פעמיים  בלק  פרשת  כל 

שחרית ושל ערבית, רק משום פסוק אחד שנזכר 

לו  שיש  יקימנו",  מי  וכלביא  כארי  שכב  "כרע  בו: 

"ובשכבך  דמיון לפרשת קריאת שמע שנאמר בו: 

שהזכירו  נוסף  פסוק  משום  גם  או  ובקומך", 

בגמרא: "אל מוציאם ממצרים".

ה"פני  עולם  של  מאורו  בזה  הרגיש  וכבר 

ומתרץ  )ברכות שם(,  יהושע" בביאורו על הגמרא 

בלק  פרשת  כל  לקבוע  ביקשו  זה  מטעם  כי 

"עמי  ה':  מצות  בכך  לקיים  כדי  שמע,  בקריאת 

הדברים  והנה  מואב",  מלך  בלק  יעץ  מה  נא  זכר 

בלשון קדשו:

"ואף שאיני כדאי, מכל מקום נראה מאמר זה 

תמוה, לומר שביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת 

ושכיבה  מצרים  דיציאת  קרא  האי  משום  שמע, 

אשכחן  גוונא  כהאי  קראי  כמה  בכך  דמה  וקימה, 

טובא. ולכאורה היה נראה לי בזה, דבלאו הכי היה 

צד חיוב להזכיר ענין בלק בכל יום, כדקאמר מיכה 

עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך  )מיכה ו-ה(  לישראל 

מואב, משמע שיש צד חיוב לזוכרו".

 החיד"א מוסיף רששת הזכילות
זכילת ההצרה משרפ ושרעם

על פי האמור נשכיל להבין מה שסידר החיד"א 

ב"עבודת הקודש" )כף אחת פרק כה סעיף ט(, להוסיף 

גם את  יום,  על שש הזכירות שאנו מזכירים בכל 

מקיים  "והריני  ובלעם:  בלק  מעשה  של  הזכרון 

מצוה, לזכור שהציל ה' את אבותינו מבלק ובלעם, 

כמו שנאמר, עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב, 

ומה ענה אותו בלעם בן בעור מן השטים, עד הגלגל 

למען דעת צדקות ה'".

הרמב"ן  מדברי  גם  כי  המפרשים  העירו  וכבר 

בהוספות שלו על "ספר המצות" להרמב"ם )מצות 

לזכור  שמצוה  משמע  מרים(  מעשה  זכירת  ז'  עשה 

בענין  שם  שכתב  ובלעם,  בלק  בעצת  ה'  ישועת 

מצות עשה )דברים ט-ז(: 

ה'  את  הקצפת  אשר  את  תשכח  אל  "זכור 

חסד  לדעת  לדורות  מצוה  היא  במדבר.  אלקיך 

האלקים עלינו ושמרו ברית אבותינו, ולתת הודאה 

לשמו ולברך אותו על הכל, וכענין שהנביא מזכירם, 

עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב, ומה ענה אותו 

דעת  למען  הגלגל  עד  השטים  מן  בעור  בן  בלעם 

צדקות ה'".

גם  אחים  שבת  נעים  ומה  טוב  מה  הנה  ובכן 

בלק  בפרשת  מיוחד  כך  כל  מה  וללבן  לברר  יחד, 

שהקב"ה מתחנן אלינו: "עמי זכר נא מה יעץ בלק 

שהבאנו  הקדוש  הזוהר  מאמר  ולפי  מואב",  מלך 

זו, כי אז אין הקב"ה  אם אין אנו מקיימים בקשה 

לשמוע את בקשתנו: "זכור ה' מה היה לנו", "זכור 

מהו הענין  לבאר,  ראוי  ועוד  זאת  לבני אדום".  ה' 

בלק  פרשת  כל  את  לצרף  ז"ל  חכמינו  שביקשו 

לקריאת שמע של שחרית וערבית, אלא שנמנעו 

מהו  הציבור,  על  להטריח  שלא  כדי  כן  מלעשות 

הקשר בין פרשת בלק לקריאת שמע.  

 מרחמת שרפ ושרעם
נודעה רישלאר שדלך נשואה

רחש לבי דבר טוב לבאר ענין זה בדרך עבודה, 

הגדול  בהבדל  להבחין  נשכיל  נתבונן  כאשר  כי 

שיש  בין מלחמת חורמה שניהלו בלק ובלעם כנגד 

אויבי  שניהלו  המלחמות  שאר  כל  ובין  ישראל, 

ישראל כנגדם, כי בעוד שכל המלחמות כנגד ישראל 

היו גלויות בפועל ממש, יכלו ישראל להתפלל לה' 

שיושיעם, ולפעמים היו יכולים גם לעשות פעולות 

כדי להתגונן כנגד הקמים עליהם.

שמיררו  מצרים,  בגלות  ישראל  שעבוד  כגון 

בחומר  קשה  בעבודה  ישראל  חיי  את  המצרים 

שכתוב  כמו  ה'  אל  צעקו  ישראל  ובני  ובלבנים, 

)שמות ב-כג(: "ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו 

וישמע  העבודה,  מן  האלקים  אל  שוועתם  ותעל 

את  בריתו  את  אלקים  ויזכור  נאקתם  את  אלקים 

הקב"ה  ושלח  יעקב".  ואת  יצחק  את  אברהם 

עד  המצרים,  על  מכות  עשר  להביא  משה  את 

שהסכימו להוציא את ישראל מארץ מצרים. 

כנגד  למלחמה  שיצאו  עמלק  במלחמת  וכן 

"ויבוא  יז-ח(:  )שמות  שכתוב  כמו  בפועל,  ישראל 

עשה  ומשה  ברפידים",  ישראל  עם  וילחם  עמלק 

פעולות להילחם עמהם )שם ט(: "ויאמר משה אל 

וגם  יהושע בחר לנו אנשים וצא הילחם בעמלק", 

התפלל על ישראל )שם(: "מחר אנכי ניצב על ראש 

הגבעה ומטה האלקים בידי", ועל ידי שני הדברים 

הצליחו להחליש את עמלק, ככתוב )שם י(: "ויעש 

יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק, ומשה 

אהרן וחור עלו ראש הגבעה, והיה כאשר ירים משה 

ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק".

ובלעם  בלק  שניהלו  המאבק  כן  לא  אולם 

ממש  בפועל  למלחמה  יצאו  שלא  ישראל,  כנגד 

עם אנשי הצבא בחרב ובחנית, אלא כל כולו היה 

בין  הקלעים  מאחורי  ונעלם  טמיר  רוחני  מאבק 

מלך  בלק  כי  הקדושה,  לכוחות  הטומאה  כוחות 

מואב שכר את בלעם שישתמש בכוחות הטומאה 

שלו לקלל את ישראל, ככתוב )במדבר כב-ו(: "ועתה 

כי עצום הוא ממני  לי את העם הזה  נא ארה  לכה 

אולי אוכל נכה בו ואגרשנו מן הארץ".

המפורשים  הענינים  השתלשלות  כל  והנה 

לבלעם  בלק  ששלח  השליחות  בלק,  בפרשת 

בלעם  של  תשובתו  ישראל,  את  לקלל  שיבוא 

שלושת  הקב"ה,  של  הסכמתו  את  צריך  שהוא 

שיקלל  כדי  בלעם  את  בלק  שהוליך  המקומות 

ששם  הנשגבות  הברכות  ישראל,  את  משם 

הקב"ה בפיו של בלעם הרשע לברך את ישראל, 

שישבו  ישראל  ובני  למשה  כלל  ידועים  היו  לא 

בערבות מואב, ולכן לא יכלו להתפלל שיושיעם 

הקב"ה  שגילה  עד  ובלעם,  בלק  מעצת  הקב"ה 

נבואה למשה רבינו כדי  כל פרטי הדברים בדרך 

שיגלם לישראל.

יפות"  ה"פנים  מדברי  למדים  אנו  זה  ענין 

הפסוק  לפרש  שכתב  כג-כב(,  )במדבר  בפרשתנו 

הנאמר בנבואת בלעם )שם כג(: "כעת יאמר ליעקב 

ולישראל מה פעל אל", כי בכך נתכוון בלעם לומר 

עצת  הקב"ה  שהפר  זמן  באותו  ממש  כי  לבלק, 

הודיע  ישראל,  את  לברך  בלעם  על  וכפה  רשעים 

הקב"ה למשה את כל הענין כדי שיודיע לישראל, 

ובלשון קדשו:

כמה  להודיע  וגו',  ליעקב  יאמר  כעת  "ואמר 

שעשה  הזאת  הפעולה  כי  השי"ת,  לפני  חיבתם 

השי"ת להפך הקללה לברכה, מיד כעת הזאת יאמר 

כל  ע"ה  רבינו  למשה  השי"ת  שהודיע  להם,  ויגיד 

שאמר  כמו  לישראל,  הודיעם  והוא  הזה,  המעשה 

מיכה עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה 

אותו וגו', והיינו דאמר כעת יאמר ליעקב".

 זוהל הפדוש: הפש"ה אומל רישלאר, אם אינכם מפיימים:
"זכל נא מה יעץ שרפ", אר תשפשו: "זכול ה' מה היה רנו"

 קני יהושע: "שיפשו רפשוע קלשת שרפ שפליאת שמע",
כדי רפיים: "עמי זכל נא מה יעץ שרפ מרך מואש"

 חתם סוקל: "אין רנו שכר התולה שום דשל
שאין אנחנו שעצמנו עדי לאיה חוץ מקלשת שרעם"

 שם: "מי הגיד רנו מה היה שין מרך מואש ושין פוסם אחד
שרעם ששא אריו אר אלצו, ורמה שא ומי השיאו"
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 דשלים חוצשי רהשות אש
שתולתו שר החתם סוקל זי"ע

אש  מלהבות  קדשו  דברות  הם  נפלאים  ומה 

במשנתו הטהורה של מרן ה"חתם סופר" בשאלות 

ותשובות )חלק יו"ד סימן שנו(: 

בכל  לנו  אין  הנה  אחד,  בדבר  לעורר  לי  "ויש 

התורה שום דבר שאין אנחנו בעצמנו עדי ראיה חוץ 

מפרשת בלעם, כי כל מופתי מצרים ומדבר את הכל 

אחד  נשאר  ולא  רבוא  ס'  לפני  ונעשה  עינינו,  ראו 

מכל ישראל בחוץ שלא ראה... ואין האבות מנחילים 

שקר לבניהם, והוה ליה כאלו ראינו בעינינו.

עדן  בגן  נחש  ומעשה  עולם  חידוש  ואפילו 

דרשות  בספר  רמב"ן  כתב  כבר  והפלגה,  והמבול 

אדם  הרי  תמימה(  ה'  תורת  דרשת  )ריש  הרמב"ן 

גן  ומעשה  ואם  בלי אב  יחידי  הראשון ראה עצמו 

בן נח  והוא דיבר פה אל פה עם שם  וגירושו,  עדן 

רבו של יעקב אבינו ע"ה, כי בן חמישים היה יעקב 

כשמת שם, וקיבל ממנו כל הנ"ל עם מעשה מבול 

מלוי  שמע  ועמרם  לבניו,  סיפר  והוא  והפלגה, 

ואמרו לבניו משה ואהרן, וכל הדור ההוא קיבלו כן 

זקנים,  לזקן  ובכל הדורות כל הנעשה  מאבותיהם. 

אפשר  ואי  ממש  בפניהם  נעשה  כאלו  הוא  הרי 

להכחיש, זהו במעשיות וסיפורי תורה.

לי כשיגעון, מי  נראה  כל סידורי מצוות  ואמנם 

שיאמר שבאחד מהדורות קם אחד והמציא להניח 

העולם  והטעה  מצחו,  על  אחת  בקרן  ויצא  תפילין, 

לומר זהו טוטפות האמור בקרא, הלא ירגמוהו העם 

מיום  מאבותינו  ראינו  ולא  שמענו  לא  זה  ויאמרו, 

ואחריו  ע"ה,  רבינו  משה  ועמנו  סיני  הר  על  עמדנו 

לחדש  לבו  ימלא  מי  ונביאים,  וזקנים  נון  בן  יהושע 

דבר. וכן בענין סוכה וד' מינים וכל מעשה קרבנות, 

מי יכול לשנות הדבר בענין הנהוג בכל יום ויום לפני 

זקנים ונביאים, אם לא כך ראינו בעינינו ממשה רבינו 

ע"ה ותלמידיו ותלמידי תלמידיו עד היום הזה...

בעינינו  ראינו  כולה  התורה  כל  להנ"ל,  נחזור 

חוץ מפרשת בלעם, מי הגיד לנו מה היה בין מלך 

ובין קוסם אחד בלעם שבא אליו אל ארצו,  מואב 

ולמה בא ומי הביאו, ומי ידע שבנה מזבחות ושרצה 

היו  וישראל  בסודם,  בא  מי  לברכה,  ונהפך  לקלל 

שרויים במדבר, ואם הם עמדו בארץ מואב בראש 

הפסגה וראו למטה אל המדבר למרחוק, מאין ידעו 

הזה  ההר  מראש  עליהם  שמביטים  מדבר  יושבי 

לא  ע"ה  רבינו  משה  ואפילו  עליהם,  ושמנחשים 

ידע, ורק מפה הקב"ה יתברך שמו נכתבו הדברים, 

והנביא צווח זכר נא מה יעץ בלק וגו'. והנה המאמין 

בכל התורה ובמצוותיה, רק מסתפק בפרשת בלעם, 

הרי הוא כופר בה' אלקינו ה' אחד".

בספר  מצינו  הללו  קדשם  כדברות  והנה 

צבי  רבי  הרה"ק  בשם  )פרשתנו(  המים"  "בארת 

הירש מרימנאב זי"ע, בעדותו של השומע הכותב: 

שהיה  המעשה  ראו  ואמר,  הקדוש  הרב  "פתח 

בכאן, הנה נתחברו שני רשעים ביחד, להרע לאומה 

מזה,  ידע  לא  אחד  ושום  קדוש,  עם  הישראלית 

ואך הקב"ה  ידע מזה,  רבינו ע"ה לא  ואפילו משה 

הציל  קדושו,  לעם  ואהבתו  וחסדיו  רחמיו  ברוב 

אותם והפך הקללה לברכה".

"שער הנס אינו מכיל שנסו"

מעתה נשכיל להבין מה כל כך מיוחד בישועה 

ובלעם,  בלק  מעצת  ישראל  את  הקב"ה  שהושיע 

לעומת כל הנסים שעשה הקב"ה לישראל ביציאת 

ובמלחמת  במצרים  כי  עמלק,  ובמלחמת  מצרים 

עמלק שבני ישראל סבלו מאויביהם וצעקו אל ה', 

אין בזה כל כך חידוש שהושיע אותם הקב"ה, כי כך 

דרכו של כל אב לרחם על בניו, כשהוא שומע את 

בכייתם וצעקתם על צרה שהם נמצאים בה.

בלק  שניהלו  הרוחנית  במלחמה  כאן  אולם 

כלל  ידועה  היתה  שלא  ישראל,  כנגד  ובלעם 

לישראל ולא התפללו על כך לפני ה', ועם כל זאת 

עצתם  הקורה להפר  בעובי  כביכול  הקב"ה  נכנס 

הקב"ה  גילה  בכך  הרי  מחשבתם,  את  ולקלקל 

ישראל,  את החביבות הגדולה שהוא מחבב את 

אותם  ולהציל  וצוקה  צרה  מכל  עליהם  לשמור 

יכולים  שאינם  בשעה  אפילו  אויביהם,  כל  מכף 

להתפלל להינצל מהצרה.

והרי זה נכלל במאמר הגמרא )נדה לא.(: "דרש 

רב יוסף, מאי דכתיב )ישעיה יב-א( אודך ה' כי אנפת 

בשני  מדבר,  הכתוב  במה  ותנחמני,  אפך  ישוב  בי 

קוץ לאחד מהן  לו  ישב  בני אדם שיצאו לסחורה, 

התחיל מחרף ומגדף, לימים שמע שטבעה ספינתו 

נאמר  לכך  ומשבח,  מודה  התחיל  בים,  חבירו  של 

אלעזר,  רבי  דאמר  והיינו  ותנחמני,  אפך  ישוב 

אלקי  אלקים  ה'  ]ברוך  יח(  עב  )תהלים  דכתיב  מאי 

כבודו  שם  וברוך  לבדו,  נפלאות  עושה  ישראל[ 

לעולם, אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסו".

וכבר ידוע בשם כמה גדולים שפירשו לפי זה 

כמין חומר מקרא שכתוב )תהלים קיז-א(: "הללו את 

ה' כל גוים שבחוהו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו 

רשעי  כי  בזה  הכוונה  הללויה".  לעולם  ה'  ואמת 

והקב"ה  לישראל,  להרע  תמיד  הזוממים  הגוים 

נתונים  שהיו  לישראל  שידוע  בלי  עצתם  מפר 

הגדול  החסד  על  לה'  להלל  הראויים  הם  בצרה, 

שעושה עם ישראל.

"רעושה נקראות גדורות רשדו"

הקדוש  בזוהר  שמביא  מה  בזה  להבין  יומתק 

של  חמורו  קול  צהלת  ידי  על  כי  ר:(,  דף  )פרשתנו 

רבי פנחס בן יאיר, הציל הקב"ה יהודים מליסטים 

שבאו להורגם, בלי שידעו מזה כלום:

רחשא  דעלמא,  מאריה  אמר,  פנחס  רבי  "בכה 

דניסא דא עבדת בגיני, ואשתזבון אינון יודאי ולא 

)תהלים קלו-ד( לעושה נפלאות  ידענא. פתח ואמר, 

גדולות לבדו כי לעולם חסדו, כמה טיבו עביד קוב"ה 

עם בני נשא, וכמה נסין ארחיש לון בכל יומא ולא 

וחויא  בצפרא  קם  נש  בר  בלחודוי.  איהו  אלא  ידע 

רישיה  על  רגליה  שוי  נש  ובר  ליה,  לקטלא  אתי 

הוי  בלחודוי,  קוב"ה  בר  ביה  ידע  ולא  ליה,  וקטיל 

לעושה נפלאות גדולות לבדו".

"בכה רבי פנחס אמר, רבונו של עולם, אירוע נס 

זה עשית בשבילי, וניצולו אותם יהודים ולא ידעתי. 

פתח ואמר, )תהלים קלו-ד( לעושה נפלאות גדולות 

הקב"ה  עושה  טובות  כמה  חסדו,  לעולם  כי  לבדו 

יום, ולא  עם בני אדם, וכמה נסים קורה להם בכל 

יודע אלא הוא בלבד. בן אדם קם בבוקר ונחש בא 

להורגו, והבן אדם מניח רגלו על ראשו והורג אותו, 

נפלאות  לעושה  הרי  לבד,  קוב"ה  בר  בו  יודע  ולא 

גדולות לבדו".

ובהשקפה ראשונה אינו מבואר איך מתקשר 

ענין זה לפרשת בלק, אך לפי המבואר הדבר נפלא, 

זו,  בבחינה  היתה  ובלעם  בלק  פרשת  כל  שהרי 

שהציל הקב"ה את ישראל מרשעים הללו שקמו 

 פליאת שמע: רהמריך הפש"ה מערה ומטה ושד' לוחות העורם,
שאין כח שעורם שיכור רהתנגד רלצון ה'

 שעצת שרפ ושרעם שהתפשצו רהירחם עם הפדושה,
נתגרה הכח שר פליאת שמע שהפש"ה הוא אחד

 שישועת ה' מעצת שרפ ושרעם נתגרה שהפש"ה מושיע רישלאר
אקירו כשרא התקררו כי רא ידעו מהצלה

 ששעת פליאת קלשת שרפ צליך רכוון רפיים
מצות זכילת שרפ ושרעם שהיא רקחות קעם אחת ששנה
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על  כלל  בלי שידעו  הטומאה,  כוחות  בכל  עליהם 

היה  הנס  כל  כי  נמצא  בה,  נמצאים  שהיו  הסכנה 

בבחינת: "לעושה נפלאות גדולות לבדו", לכן מביא 

הזוהר על כך ענין זה מרבי פנחס בן יאיר.

זה  לרעיון  ברורים  סימוכין  למצוא  שמחנו 

זי"ע  איגר  לייבל  רבי  להגה"ק  אמת"  ב"אמרי 

)פרשתנו ד"ה שבת היא מלזעוק(:

בלק  במעשה  זו  בסדרה  המובא  הישועה  "כח 

ובלעם, היה משונה מכל הישועות שהיו מקודם, כי 

בכולם ידעו ישראל את צרת נפשם להתחנן ולזעוק 

שנאמר  כמו  צריהם,  מיד  להושיעם  השי"ת  אל 

והיתה  ויזעקו,  ישראל  בני  ויאנחו  ב-כג(  )שמות 

ובישועה הזו  ידי אתערותא דלתתא,  ישועתם על 

עליהם  חשב  המציק  שהאויב  ממה  דבר  ידעו  לא 

וחסדיו  רחמיו  ברוב  השי"ת  ורק  חלילה,  לאבדם 

הפליא חסדו עמהם אף בלתי ידיעתם.

זכר  זו, עמי  וזהו מה שנאמר בהפטרת סדרה 

וכו' למען דעת צדקות ה', היינו  נא מה יעץ בלק 

ואויב לא עשה שום פעולה,  זאת, שהצר  נא  זכר 

שתוכלו להיוודע ולהישמר מאתו ולזעוק בתפלה, 

לא  ואתם  הרעה,  במחשבתו  עליכם  יעץ  רק 

ידעתם שמץ דבר להתעורר באתערותא דלתתא, 

ואף על פי כן מה ענה אותו בלעם, היינו שהפכתי 

את הקללות לברכות, למען דעת צדקות ה', אשר 

עשה אתכם אף בלי ידיעתם ותפלתכם רק על ידי 

אתערותא דלעילא".

 הפשל הנקרא שין
פליאת שמע רקלשת שרפ

עמקו  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

מחשבות חכמינו ז"ל, שביקשו לקבוע פרשת בלק 

בקריאת שמע שחרית וערבית, על פי מה ששנינו 

בגמרא )ברכות יג:(: "כל המאריך באחד מאריכין לו 

ימיו ושנותיו. רבי ירמיה הוה יתיב קמיה דרבי חייא 

שהיה  ]ראה  טובא  מאריך  דהוה  חזייה  אבא,  בר 

מאריך באחד[, אמר ליה כיון דאמליכתיה למעלה 

וכן  צריך".  לא  תו  השמים  רוחות  ולארבע  ולמטה 

כוונת  ס"ו(  סא  סימן  )או"ח  ערוך  בשלחן  מבואר 

"צריך להאריך בחי"ת של אחד כדי  קריאת שמע: 

בדלי"ת  ויאריך  ובארץ...  בשמים  הקב"ה  שימליך 

בעולמו  יחיד  שהקב"ה  שיחשוב,  שיעור  אחד  של 

ומושל בד' רוחות העולם".

"שמע  שמע:  בקריאת  האמונה  ביאור  והנה 

הוא להאמין באמונה  ה' אחד",  ה' אלקינו  ישראל 

המושל  ומיוחד,  יחיד  אחד  הוא  שהקב"ה  שלמה 

בכל העולם כולו ופועל כרצונו, ואין שום כח בעולם 

שיכול לפעול כנגד רצונו, ובזה פתח הקב"ה בשעת 

כ-ב(:  )שמות  הראשונות  דברות  בשתי  תורה  מתן 

"אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית 

עבדים, לא יהיה לך אלהים אחרים על פני".

זרה  עבודה  העובדים  כי  בזה,  הביאור 

שיש  אחרים",  "אלהים  בעולם  שיש  מאמינים 

להם גם כן כוחות לפעול כרצונם, ועל זה מזהיר 

כי  פני",  לך אלהים אחרים על  יהיה  "לא  הכתוב: 

ואין צור כאלקינו, ואמונה  אין אלוה מבלעדי ה' 

זו כלולה בפסוק היחוד: "שמע ישראל ה' אלקינו 

העולם,  רוחות  ובד'  ולמטה  למעלה   – אחד"  ה' 

כי אפילו אם יבוא איזה כח בקצה העולם, אין לו 

שום כח לפעול בניגוד לרצון ה'.

חכמים  שביקשו  הענין  ביאור  זהו  כן  כי  הנה 

לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע, כי במלחמה של 

האמיתי:  הגילוי  נתגלה  ישראל  כנגד  ובלעם  בלק 

למעלה ולמטה ובד' רוחות   - "ה' אלקינו ה' אחד" 

העולם, שאפילו כאשר נתקבצו כל כוחות הטומאה 

היו  לא  במואב,  ובלעם  בלק  של  מנהיגותם  תחת 

את  גילה  הקב"ה  כי  ישראל,  כנגד  לפעול  יכולים 

אחדותו שהוא שולט יחיד בעולם ואין זולתו.

"כלע שכש כאלי וכרשיא מי יפימנו"

שביקשו  הגמרא  ביאור  להבין  לנו  ירווח  מעתה 

בה  שיש  משום  שמע,  בקריאת  בלק  פרשת  לקבוע 

פסוק המדבר בקריאת שמע: "כרע שכב כארי וכלביא 

ובקומך,  לבשכבך  "דדמי  רש"י:  ופירש  יקימנו".  מי 

שלווים  לשכב  ובקומנו,  בשכבנו  שומרנו  שהקב"ה 

ושקטים כארי וכלביא". והתפלאנו איך יעלה על הדעת 

לומר כל פרשת בלק רק בשביל פסוק אחד.

ומאירים,  ברורים  הדברים  האמור  לפי  אך 

הכח  את  בנבואתו  בלעם  הזכיר  זה  בפסוק  כי 

כי  ובקומנו,  בשכבנו  שמע  קריאת  של  הגדול 

אנו  ואין  מיטתנו  על  ישנים  שאנו  בעת  אפילו 

כנגדנו,  זוממים  ישראל  שאויבי  מה  יודעים 

מגלה הקב"ה את אחדותו שהוא היחיד השולט 

ולא  ירעו  שלא  רשעים  עצת  את  ומפר  בעולם, 

ישחיתו בכל הר קדשנו.

נמצא כי בפסוק זה: "כרע שכב כארי" מתגלה 

הלימוד הנשגב מכל פרשת בלק, כי אפילו בשעה 

שלא היה ידוע לישראל מעצת בלק ובלעם, עמד 

אויביהם,  עצת  את  והפר  ישראל  לימין  הקב"ה 

בפסוק:  היחוד  כוונת  היא  זאת  כאמור  אשר 

ביקשו  ולכן  אחד",  ה'  אלקינו  ה'  ישראל  "שמע 

אלא  שמע,  בקריאת  בלק  פרשת  כל  לקבוע 

שנמנעו מלעשות כן משום טורח הציבור. 

כיון שבאנו לידי כך יאירו עינינו להבין מאמר 

הזוהר הקדוש שפתחנו בו, שהקב"ה מתחנן אלינו: 

"עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב", ואם אנחנו 

ח"ו לא נענים לבקשתו, כי אז מתעלם הקב"ה מכל 

מיני זכירות שאנו מבקשים מהקב"ה: "זכור ה' מה 

"זכור עדתך קנית  "זכור ה' לבני אדום",  לנו",  היה 

קדם", "זכרני ה' ברצון עמך".

של  זו  זכירה  כי  בזה,  הביאור  האמור  לפי 

עצומה,  תועלת  בה  יש  זו  ובלעם  בלק  מלחמת 

נסים  עמנו  שעושה  בה'  אמונתנו  את  לחזק 

ונפלאות עד אין חקר, אפילו בשעה שאנו ישנים 

שאויבי  מה  ידיעה  שום  לנו  ואין  מיטתנו,  על 

ישראל זוממים להרע לנו, ואם אין אנו זוכרים את 

ישועת ה' בימי בלק ובלעם כדי ללמוד משם הלקח 

אפילו  אלינו  אהבתו  את  מגלה  שהקב"ה  הנשגב, 

כשאין אנו יודעים מהצרה להתפלל אליו, כי אז יש 

בזה פגם באמונה ועל ידי זה הקב"ה ממאן לשמוע 

אפילו כשאנו מתפללים אליו. 

 רכוון שפליאת קלשת שרפ
רפיים מצות: "עמי זכל נא"

חשובה  נקודה  לחדש  נראה  האמור  מכל  והנה 

אנו  כאשר  ושנה  שנה  בכל  כי  למחשבה,  הלכה 

קוראים בשבת בתורה פרשת בלק, צריך לכוון לקיים 

מצוה זו של: "עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב". 

)אה"ע  סופר"  "חתם  בשו"ת  שכתב  מה  ידוע  שהרי 

ידי שאנו קוראים פעם  כי על  ונ"ל מזה(,  יט ד"ה  סימן 

אחת בשנה פרשת )דברים כה-יז(: "זכור את אשר עשה 

לך עמלק", אנו מקיימים מצות זכירת עמלק.

בגמרא  ששנינו  ממה  לכך  המקור  ומביא 

אלא  הלב  מן  משתכח  המת  "אין  נח:(:  )ברכות 

לא-יג(  )תהלים  שנאמר  חדש,  עשר  שנים  לאחר 

ופירש  אובד".  ככלי  הייתי  מלב  כמת  נשכחתי 

רש"י: "וסתם כלי לאחר שנים עשר חדש משתכח 

מן הלב, דיאוש בעלים לאחר שנים עשר חדש". 

לכן על ידי שאנו קוראים בתורה פעם אחת בשנה 

מלחמת עמלק, אנו מקיימים מצות זכירת עמלק 

כי אינו משתכח מן הלב.

נמצא לפי זה כי גם בקריאת פרשת בלק פעם 

בשנה צריך לכוון לקיים בקשת הקב"ה: "עמי זכר 

נא מה יעץ בלק מלך מואב", ולבי אומר לי כי מטעם 

זה תיקנו לקרוא את ההפטרה בדברי הנביא שנזכר 

בו פסוק זה, ובזכות זה ישמע הקב"ה את בקשתנו: 

"זכור ה' מה היה לנו", "זכור ה' לבני אדום", ויעמוד 

בכל  עלינו  הקמים  אויבינו  עצת  להפר  לימיננו 

עת ובכל שעה, כמו שהפר עצת בלק ובלעם, עד 

שנזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו אמן.
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