
 

 בס"ד 

                                 
 

יע"א  תורתתורתמר שבועי בדרך מר שבועי בדרך מאמא ז ו הקדוש בעל הסולם  נ יע"אמרן רבי ז ו הקדוש בעל הסולם  נ מרן רבי

 ה'תשע"ז פרשת בלק
 

עשה ישראל לאמורי וגו' עתה  וירא בלק בן ציפור את כל אשר"
 "השור את ירק השדה ילחכו הקהל את כל סביבותינו כלחוך

 

 גילוי ההשגחה בבחי' טוב ומטיב –ארץ ישראל 
 

פה המדובר שעם ישראל כבר נמצא קרוב לגבול ארץ ישראל ועומד 
"ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה להכנס אליה. ארץ ישראל 

. ראיה זה ענין של גילוי ההשגחה שהקב"ה טוב ומטיב, ועד אחרית שנה"
וזאת משיגים בארץ ישראל, ובלק הלך לקרא 

 - לבלעם שהוא "רע עין" בחי' שמראה שהכל רע
היפך ענין ארץ ישראל שהיא ההשגחה של טוב 

 ומטיב.
 

קבלת התענוג בדרך  –ים דקדושה בחי' עיני
 מתוקנת

 

ענין העיניים הוא כנגד ספירת החכמה כמ"ש 
. ספי' המלכות, "החכמה תחיה את בעליה"

שהיא בחי' ארץ ישראל ובחי' עם ישראל, 
צריכה לקבל את שפע החכמה והתענוג שענינה 

השי"ת והשעשועים שלו עם עם  גילוי אהבת
ישראל, שזוכים לראות איך כל הרע והיסורים 
נהפכים להיות כפתילות המאחיזות את האור. 
בלעם הוא הפך זה הענין, שמראה תמיד רע על 

ל ההשגחה, כי הרצון לקבל הממאן לקבל עו
בלעם  .מלכות שמים מדבר רע על ההשגחה

ה לשון "לבלוע" שזה הרצון לקבל לעצמו שרוצ
שרצה לבלוע  בלע עם" ר"ת בלעם" ,לבלוע הכל

 עם.
 

 חיבורים רעים –דעת דקליפה 
 

 הבלעם היה ה"לעומת דקדושה" של משה רבינו, כמו שמשה רבינו הי
דעת ענינה חיבור כמו  הקדושה, כך בלעם היה דעת דטומאה. דעת

שהפסוק אומר "והאדם ידע את חוה אשתו" טבע הרצון לקבל לעשות 
הכל עם אינטרסים, טבע הקדושה הוא  ,את כל החיבורים בעבור עצמו

 חיבור כדי שיושפע עי"ז ברכה לכולם.
 

 להמליך ה' על כל מה שרואה
 

בעבודת האדם. הענין של הראיה כנ"ל שהוא ענין ההשגחה, הוא גם 
ריך להמליך את השי"ת על כל מה שהוא רואה. שהאדם בכל ראיותיו צ

שהוא חטא אדם הראשון, היה בזה ש"ותרא את העץ  –שורש החטאים 
כי טוב למאכל וכי תאווה הוא לעיניים" שנכשלה בלהמליך את ה' על כל 

הראיה נוצר שבירה,  מה שרואה. כשמפרידים מלכות שמים מכח
"שבירת הכלים", בלעם הוא הגורם לשבירת הכלים כי הוא "רע עין" 
שרוצה לבלוע הכל לעצמו, ובזה מפריד את כח ה' מהבריאה, ובזה נוצר 

אין כן עולם התיקון זה משה רבינו, השלימות של שבירה, מה ש
 ההשגחה שבכל דבר רואים מלכותו ית' והשגחתו.

 

 ראיה אותיות יראה
 

 

"ראשית ראיה אותיות יראה, כי ראיה הוא חכמה שפע התענוג, אבל 
, המלכות נקראת יראה, שיראה לא להפרד מהשי"ת ע"י חכמה יראת ה'"

קבלה עצמית. הראיה קשורה ליראה והולכות יחדיו ולא נפרדות, ההפך 
 הגמור של בלעם, אדם בליעל בלי שום יראה שרק רוצה לבלוע הכל. 

 עבודה המיוחדת לעם ישראל לבדו –ור ניצוצות ג' הרגלים זמן ביר
בלעם רצה לעקור אומה החוגגת שלושה רגלים, זמן ג' הרגלים הוא זמן 

, ומי שעושה עליית הניצוצות שנפלו בשבירת הכלים, זמן של בירורים
אלו רק עם ישראל שנבחרו לכך, שזה  -צות וניצאת העבודה של בירור 

ולכן בכל יו"ט אנו משבחים ומודים  .גם ענין תיקון חטא עץ הדעת
, "אתה בחרתנו מכל העמים אהבת אותנו ורצית בנו"ומתפללים תפילת 

כי כל  ,כי ביו"ט ישנו בירור של ניצוצין, ולכן ג' הרגלים הם גם כן ימי דין
מה מבררים ומה עדין לא הגיע בירור ניצוצין יש בו בחי' דין ומשפט, 

בירור של כל דבר  , יראה גמט' גבורה.ך""ירא"ה כל זכור, וזהו ענין זמנו
 "הכל בחכמה איתברירו" הוא ע"י השכל, ע"י החכמה, הזוה"ק אומר

חכמה היא העבודה לראות שה' משגיח על כל דבר וענין והכל תחת 
ממשלתו, גם הפגמים, הנפילות והיסורים. וכשאדם יודע ומשכיל זאת, 

וזהו  תבררין הניצוצות.שמכניס את מלכותו ית' בכל ראיה וראיה, עי"ז מ
הפך בלעם שהוא רע עין, ועל כן רוצה לבטל את ישראל מלברר 
הניצוצות בג' הרגלים. רואים שבג' רגלים יש ביותר את ענין האחדות 
עד שכתוב בזוה"ק דברים קשים על מי שלא מזמין אורח על שולחנו 

טובת  ע"י הוא זמן של בירור ניצוצין שנעשה ע"י אחדותביו"ט, כי ביו"ט 
 עין והשפעה לזולתו.

 

 בחגים שיתגלו לעתיד לבוא יתבררו ניצוצות ששייכים לספירת החכמה
 

ימים טובים שעדיין לא התגלו ורק לעת"ל הם יתגלו. שבימים  םישנ
טובים האלו עתידים להתגלות ולהתברר 

קונו, הניצוצין שע"י בירורם יבוא העולם לתי
יום ט' באב שהם ימי ווהיינו יום י"ז בתמוז 

ורבן, יהיו ימים טובים. וכמו שעד עכשיו בג' ח
הרגלים ניכר מעלת ישראל שהם המבררים 
הניצוצין ולא אומות העולם, כך לעתי"ל 
כשיהיו י"ז בתמוז וט' באב חגים, אז יתגלה 

 יותר.ענין זה באופן רב וחזק 
 

 חודשי העיניים
 

ואב הם כנגד העיניים, כי ענין  חודשים תמוז
שייכת  ,שמבררת שהוא ענין החכמה ,הראיה

שעתיד להיות בהם  ביותר לחודשים אלו
ענין החגים הוא  שכנ"ל ,חגים גבוהים במיוחד
כשבלעם רצה לבטל את  ענין הבירורים. וע"כ

"למה היכיתני עם ישראל צעקה עליו אתונו 
ל , ודרשו חז"ל שהכוונה עזה שלושה רגלים"

לבטל את ג'  היתה כוונת בלעםוג'   הרגלים, 
החגים של י"ז בתמוז  הרגלים כדי שלא יתגלו

 שבהם תלוי הבירור הכי גבוה של הניצוצות. ,וט' באב בעיקר
 

 הרצונות הגדולים של ימי בין המצרים
 

מי  ה"-"כל רודפי יודרשו  "כל רודפיה השיגוה בין המצרים"הפסוק אומר 
 "הישיגוה בין המצרים"שזה המדרגות הגבוהות, שמבקש דרגות גדולות 

שהם הימים שבין י"ז בתמוז לט' באב. כי יש כלל שבזמן שמתבררים 
 , כי כלים נמוכים ביותרהכלים הנמוכים מתגלים אורות גבוהים יותר

והרצונות  ים יותר, וכשיש רצון גדול יש אור גדול,הכוונה לרצונות גדול
של חכמה וראיה, ולכן חודשי תמוז ואב ששייכים לימים אלו הם רצונות 

 ה שבשם הוי'.-הם כנגד חודשי העיניים שהם כנגד י
בחודש תמוז קורין את פרשת בלעם שהוא הפיכת הקללה לברכה, 

 ",הכנעתו של בחי' עין רע, שהוא ענין הרצון לקבל לעצמו, "בלעם
 ,הפך את ענין משה רבינו שמוסר נפשו עבור זולתו ,הבולע הכל""

 ,שלא לקבל לעצמו , ויראה גדולההגדולה של השפעה לזולתושלימות 
 שזה השלימות של העיניים.

 

 דוד המלך היה יפה עיניים
 

על דוד המלך כתוב שהיה יפה עינים, ופנימיות הענין הוא שדוד המלך 
מבלק יצא  ה לאור ההשגחה הנקרא עיניים.כנגד ספירת המלכות הזוכ

ה דקדושה וזה מכזוכה לסוד הח המלך דרך רות המואביה. והמלכות דוד
בחודשים האלו, שיתגלו בהם החגים  .ע"י מפלת בלעם הרשע, עין רע

ונזכה לארץ ישראל  ,הגבוהים שבהם יתבררו הניצוצין הגבוהים ביותר
 ."והיתה לה' המלוכה"עם כל שלימות שפע אור החכמה 

 

 סביבותיו שור המלחך את הירק
 

צריך להבין מדוע המשיל את ישראל לשור המלכך כל סביבותיו. כי ירק 
כמו שמבאר השדה הוא רמז לניצוצות שמתבררים מעמקי האדמה 

האר"י ז"ל בענין הגשם, שהגשם מרמז לאור העליון וע"י זה יוצא מעמקי 
שור לשון ראיה, ומצד שני  הניצוצות שמרומזות בעשב הארץ.האדמה 

שזה מרמז על היראה שמתלווה לגילוי החכמה  שור הוא כנגד גבורה
וע"י זה נעשה בירור הניצוצות שזה ענין ירק הארץ, שיוצאים הניצוצות 

שתמיד "סובב", רמז  –מעמקי הקליפות ופורחים. וזה ענין "סביבות" 
לאור מקיף שהמקיף צריך להיות פנימי, וע"י בירור הנצוצות נעשים 

לקבל האור המקיף, כי עד עתה היה המקיפים פנימיים כי יש עתה כלים 
היה האור מקיף, אבל עתה  מקיף כי לא היה כלי שיקבל האור אזהאור 

ים כלים לקבל האור , נעשפירוש הראיה המבררת ,השור המלחך ע"י
הגבוה, והמקיף נעשה פנימי. שבת שלום לכולם.

 
 

  לע"נ ר' בנימין בן ר' שלמה נלב"ע י"ב מרחשון ה'תשע"ז תנצב"ה.

 d052769144@gmail.com ברורים בנושא ספרים ושיעוריםלתגובות ו/או               לע"נ איתי בן חיים הי"ד.

 

  נשמות חדשות – יש לי מושג
אמרו חז"ל: "אין משיח בן דוד בא עד שיכלו כל 

הנשמות שהיו בגוף", דהיינו נשמות הישנות, ואז 

החדשות. פירוש, כי כל הנשמות שבעולם  יבואונשמות

כמ"ש )בתנחומא  היו כלולות בנשמת אדם הראשון.

תשא, י"ב( "איפה שלך באדם הראשון" היכן היתה. וכיון 

שחטא בעץ הדעת נפגמו כל הנשמות, ומתגלגלות 

והולכות בכל הדורות, עד שיקבלו את תיקונם משלם, 

חדשות, ויהיה גמר התיקון, ואז ימשכו ישראל נשמות 

דהיינו, שעוד לא היו כלולים בגוף אדם הראשון, ועל 

נשמות חדשות הללו אומר הכתוב "ונבאו בניכם 

 )ספר הזוהר(      ובנותיכם וגו'.


