
 

 

 

 

 

 

 

 347  גליון

 קללה לברכהההפיכת  -פרשת ניצבים 

 מרכז הרב'ישיבת ' -הרב עומר דוידוביץ 

 

ח מיוחד אשר ניחן ושישנו כהידיעה  זצ"ל הואהרב מרן היסודות שהנחיל ן אחד מ !האם ניתן להפוך קללה לברכה?

 – להפוך מר"הזה:  חוהכ רק מי שיש לו  ' )'למעלה!'(  יכול להיכנסבישיבתו של משיח' -. לכח זה בו המשיח

 מדרשמ לטוב? אותו  ךשהופן את עומק הרע עד כדי מהיכן כח זה מגיע? כיצד עם ישראל מצליח לתק ."למתוק

 '.דעבודת לעל ידי השתמשות במרירות ובקושי מתבאר שאחת הדרכים היא  , דלקמן,  תנחומא

ששמעו ישראל תשעים ושמונה לאחר שואל : "למה נסמכה פרשה זו לפרשת הקללות ? והוא מבאר : כי  1המדרש

והיה מפייסן 'ואמרו: מי יוכל לעמוד באילו ? מיד קרא אותם משה ,  .של ישראל הוריקו פניהם מיד - קללות

  .                                                                               ' בדברים

 מאוד הגיוני לחשוש ואכן , יעודים הקשים. ילמשמע הם שנתקף בהם העניתן לדמיין את החולשה והפחד האדיר 

חלילה של  סופו  זה יהיהו – חלילה והקללות יתממשו שמא באמת ישראל לא יצליחו לשמור את התורה והמצוות

 עם ישראל. 

 במקומםוישראל  "יסורין כליןש .ט(, )כט  "ניצביםאתם " אין לכם סוף אלא :להם הקב"ה  בגלל חשש זה אומר

 ' עומדים'נשארתם  ישראל - , אתםהקללות חלפו עברואף  שלומר שהיינו  .(, שםשלשון המדר) עומדים"

דווקא הקללות הקללות אתם עוד יותר קיימים וניצבים. שעבור אחרי  אףש , המדרשמוסיף , יתירה מזו ו כבתחילה.

 מחזקות ומעצימות את ישראל.

,לישראל, הקללות גורמות לנו שמה בשיש הבדל  משוםומדוע ישראל ניחנו בכח זה? של הפיכת הקללה לברכה? 

הם ', שדמאמונה ב חלשותימביאות להאצל הגויים, הקללות כן ש .–מהותי בין ישראל לגויים , וזהו הבדל לעשות 

כך. אלא אדרבה, היסורים  הדבראך אצל ישראל אין אל או ערך נכון. ימבעטים ביסורים ומפסיקים להאמין בכל איד

את הקללה באה בגלל שנטשו את הערכים וכי  נהמביאים אותם להב היסורים '.דגורמים להם להתגברות בעבודת 

על ידי כך מהקללה ומגיעים  2בפסוק "צרה ויגון אמצא, ובשם ה' אקרא"נאמר '. וכדהצדק, ואז הם נכנעים לפני 

 שם(., לברכה ל"כוס ישועות ה' ובשם ה' אקרא" )המדרש 

לפי שבשעה שבאו  ? ואם תאמר מפני מה העכו"ם נתחייבו כלייה ואנו קיימין":  לשון המדרש  ךוכ

עליהן יסורין מבעטים בהן ואינם מזכירין שמו של הקדוש ברוך הוא... אבל ישראל כשהיסורין באין 

לפיכך אמר להם הקדוש ברוך הוא אף על פי שקללות הללו באות עליכם ומתפללין...  עליהן הן נכנעין

 3 "...צבים היום כולכםילכך נאמר אתם נ ...הן מעמידות אתכם

 מגלים את הקודש בכל מקום ואף הנעלם ביותר.התכונה הזו, היא מהותית לישראל, כמובן ש

את  מר למתוק, הכח הישראלי להפוךנו ילדעת שביד עלינו, בפרט לקראת הימים המממשים ובאים, ימי הדין

"כל חז"ל מר וכמאהקודש. בעבודת נתחזק ונתגבר  ,םימתוך המשברים האישיים והכלליודוווקא  הקללה לברכה,

 היכולת  אנו, בכוחנורק ו בתחילתה מתעשרת בסופה". שנה שרשה )שישראל עושין עצמן רשין לדבר תחנונים(

  חיל שנה וברכותיה.תולה ,לכלות שנה וקללותיה
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