
 

 

 מבט פנימי של חז"ל על הפרשה

 )יואל אופנהיימר(

 משכן ואוהל
 

 )במדבר כד(  הפסוק של הפרשה

ָרֵאל: נֶֹּתיָך ִישְׁ כְׁ  )ה( ַמה טֹּבּו אָֹּהֶליָך ַיֲעקֹּב ִמשְׁ
 

 פשט הפסוק

 בלעם, הבא לקלל את העם, מברך אתו בפליאה על יופי מחנה ישראל. 
 

 )מדרש תנחומא )ורשא( פרשת נשא סימן יד(    הפסוק  האגדה על

ָרֵאל"  נֶֹּתיָך ִישְׁ כְׁ אם אהליך למה משכנותיך? אם משכנותיך למה  ]בפסוק שלנו["ַמה טֹּבּו אָֹּהֶליָך ַיֲעקֹּב ִמשְׁ

כֹונֹוַתִיְך. אמר  נֹוֶתיָך אלא ַמשְׁ כְׁ אהליך? אלא מה טובו אוהליך אלו אהלים, ומשכנותיך אל תהי קורא ִמשְׁ

הקב"ה למשה: אמור להם לישראל שיעשו משכן, שאם יחטאו יהא מתמשכן על ידיהם, תדע לך  לו

ָרֵאל" -לכן "ָשַמע א    שהוא כן שכיון שחטאו מה כתיב שם? ִישְׁ אֹּד בְׁ ַאס מְׁ ַעָבר ַוִימְׁ  )תהלים עח(ֹלִהים ַוִיתְׁ

 נעשה אלא שאם חטאו יהא מתמשכן על ידיהם.ויטש משכן שילה אהל שכן באדם זה משכן שלא 
 

 נקודות למחשבה

בלק מלך מואב, נחרד מהגעתו של עם ישראל על גבולו, ובמקום לצאת נגדו במלחמה כפי שעשו מלכים אחרים 

)והובסו בקרב( הוא בוחר בדרך יצירתית. בלק פונה לגדול נביאי אומות העולם, בלעם בן בעור, ומבקש ממנו 

סית המלווה אותו מאז יציאת מצרים. בלעם מוזהר על ידי הקב"ה כדי לנטרל את ההשגחה הנלקלל את העם 

שלא לקלל, וכשהוא לבסוף ניצב מול מחנה ישראל, אינו יכול אלא להוציא דברי ברכה ותהילה. "ברכת" בלעם 

את ה"אוהל" מורכבת מדברים שהם בין היפים שנאמרו אי פעם על עם ישראל. בפסוק שלנו בוחר בלעם לשבח 

 "משכן" של עם ישראל.  וה

 .מסביר המלבי"ם  "אוהל" יכול להתפרש כמקום מגורים נייד ודל לעומת "משכן" שהוא הבית הקבוע והמפואר
"ואמר על האהלים שבלעם מתנבא על המעבר בין חיי המדבר למצב לאחר הכניסה והישוב בארץ ישראל: 

נֶֹּתיָך שבמדבר "ַמה טֹּבּו אָֹּהֶליָך ַיֲעקֹּב", ועל  כְׁ מה שמוכנים לשכון במשכנות בא"י אמר "ַמה טֹּבּו ִמשְׁ
ָרֵאל", ושם ישראל  , כי כשיכנסו ]מלשון עקב, המקום הנמוך בגוף האדם[גדול משם יעקב  ל[-]ישר אִישְׁ

במילים אחרות, האוהל הוא סמל התא ". ל[-]ישר אלארץ יהיו במעלה יותר גדולה ויקראו בשם ישראל 
די, שחוזקו ואיכותו לאורך הזמן ונדודי הגלות, מעוררים את קנאתם של אומות העולם. המשפחתי היהו

 הם כיבוד הורים וזקנים, עזרה הדדית וחינוך לערכי התורה.   העיקרים של המשפחה היהודית  יסודות

  אך התפעלותו של בלעם מאוהלי ישראל נובעת גם מתחושת הסדר והרמוניה חברתית שהם מקרינים. לצד
סגרת ליחסים חמים והדוקים בתוך המשפחה, תוחם האוהל את הגבולות בין המשפחות השונות, בהקפדה המ

ומסביר  על יחסים של כבוד וצניעות, כך שמשפחה אינה חושפת כלפי חוץ את המאורעות הפרטיים של חייה. 
ודרים כך שאנשים ]האוהלים היו מס על שראה פתחיהם שאינן מכוונין זה מול זה"רש"י על הפסוק שלנו: "

לא היו יכולים להסתכל דרך הפתחים של האוהלים השכנים[. בדרך זאת היו נמנעים מחלות חברתיות כמו 
 קנאה, צרות עין, חמדנות ולשון הרע... 

האוהל מסמל ערך יסודי נוסף של העם היהודי, והוא מרכזיותו של לימוד התורה. על הפסוק המתאר את יעקב 
ַיֲעקֹּב אִ אבינו  ]על פי  "אהלו של שם ואהלו של עבר"מסביר רש"י  כה(  )בראשית יש ָתם יֵֹּשב אָֹּהִלים""וְׁ

המסורת, שם ועבר , שני צאצאים של נח, הקימו בית מדרש שבו למד יעקב[. בלעם נפעם מסוד כוחו של עם 
שות התורה בכל יהודי, דבקותו בלימוד התורה הציבורי, בבתי כנסת ובבתי מדרשות המאפשר דיון פתוח והתחד

 דור ודור.



 רפואת הנפש

 אסף אהרון מכבי(הרב )
 

 חלק ב' -כוח ההודיה )הוד( שבנפש
 

 אלא זה בעצם סחר מכר. הכרת הטוב אין עניינה אם הוא נתן לי מאה אני מחזיר לו גם כן שווה מאה,

ועד כמה שאנחנו אחד אזי כמו שאני נותן  הכרת הטוב עניינה שאני מכיר את החיבור שלי לשני,

 לאשתו, הנתינה היא ללא חשבונאות.כמו אב שנותן לבנו או בעל  ,לעצמי כך אני נותן לשני

הנתינה היא רק האמצעי שעל ידו מתגלה  .הכרה של החיבור אל השנימהותה של הכרת הטוב היא 

גם בלי זה, אלא שהחיבור בין הנותן  ק הכל אחדבשורש העמוכי  החיבור הפנימי בין הנותן למקבל.

הטוב זוהי הכרת החיבור  מכל מקום, העומק של הכרת .הנתינה גילתה את החיבורלמקבל היה נעלם ו

 אל השני.

 .אזי המקבל ינסה ליצור פירוד כאשר אדם נותן לרעהו והמקבל לא מוכן להתאחד עם הנותן,

אזי הוא מנסה  ופן,יש אדם שהאגו שלו לא נותן לו לקבל את זה שפלוני יהיה אחד איתו בשום א כלומר,

ישהו שיהיה שותף איתי בחיים וזה בא מחוסר הסכמה שיש עוד מ להפריע לו, להציק לו, להכחיש את השני,

 שלי.

בעלי האגו הגדול הללו ידאגו להשיב לנותן באותו הערך שנתן להם בשביל שלא תיווצר שם הרגשת חיבור 

מר אולם על זה נא בעל האגו עסוק ַבֵלָבד ובפרטיות שלו ואינו מעוניין להתאחד, וחוב שמחייב קשר.

 : "לא טוב היות האדם לבדו".)בראשית ב,יח(

 "מ היא הפחד שתיגזל מהם פרטיותם.אחת מן הסיבות העיקריות שהרבה אנשים בדורנו אינם מתחתנים ב

צריך לדעת שכל הנתינות והקבלות שקיימים בבריאה אלו בעצם חוטים של קשרים לחיבורים בין 

 .הנבראים לגלות את האחדות שבהם

עניינו של חיבור הוא כאשר אני מוכן לוותר על ו המהות הפנימית של הכרת הטוב היא הכרת החיבור,

 .דהיינו כאשר אני מגיע לביטול בנפש ה'אני' שלי, הרשות היחיד שלי,

 ."בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני": ישעיה כט,יג(אפשר להודות גם ללא ביטול אך על זה נאמר 

 הוא מודה אך לא חש חיבור אמיתי למי שהיטיב לו.

 מים )יש( נהפכו לאד )אין/ביטול(.ה - הודיה לשון אד על פרטיותי הוא הבחינה שליתור והחיבור שע"י הו

 ללא כל חישובים צדדיים נוספים מחויבות עמוקה ורצינית לאמת,היא ראשית כל  הודאה על האמת

ללא העטיפה החיצונית של האמת הזו ושל ֹאמרה ואף ללא התחכום  ללא אינטרסים אישיים או ציבוריים, –

ולא לעסוק בחישובים  ה לו,שזו מתגלכ כך את האמת, ק אדם תמים מסוגל לקבלר והעומק של אמת זו.

 נוספים!

ההודאה על האמת היא חלק מאיזון תכונת  .איזון והתאמה בין הנצח וההודהתקדמות בחיים דורשת 

המאמץ לנצח עלול להשכיח מהאדם את האמת עליה הוא נאבק ולמקד את מודעותו במציאות  הנצח,

 ל הנצחנות לשמה.ולוותר בכך ע קום,.אדם צריך להודות על האמת בכל מ)ולא באמת הכללית( שמולו

 תמימות המסוגלת להתעלות מעל השכל, – הכרת האמת באופן לא שכלימשמעות נוספת בהודאה היא 

יש אמיתות שהן מעבר  זו המסוגלת לזהות את האמת אף אם אין זו מתיישבת בדעתה ונובעת משכלה.

"תכלית  על זה נאמר "תכלית הידיעה אשר נדע שלא נדע". לשכלנו ודווקא הן תכלית האמת והשכל,

נ עצמו הוא ההכרה  -ושער ה תכלית העיון וההשגה, של הבינה, נ -היא ההגעה לשער ה הידיעה"

 .התמימה ש"איני יודע"*

 .אות רכז( תער"ב, אות לה. ואתחנן, זוהר הסולם, ערך ידיעת השי"ת. * )עיין אור הבהיר,
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 

 )הרב מנחם סוכות(
 

 הפחד של בלק
 

 ֶאת ִכָסה ִהֵנה ,ִמִמְצַרִים ָיָצא ַעם ִהֵנהמתאר בפני בלעם את החשש שלו מישראל הוא אומר "כשבלק 

ִלי יֵשב ְוהּוא ָהָאֶרץ ֵעין  ".ִממֻּ
 

לפי החסידות הפחד של בלק לא היה רק פחד ממלחמה, היה פה משהו הרבה יותר עמוק וגורלי שאותו 

 הוא מתאר במילים האלו.

 נתבונן בפסוקים ונראה מה באמת הפחיד את בלק?

 .ָלֱאֹמִרי ִיְשָרֵאל ָעָשה ֲאֶשר ָכל ֵאת ִצּפֹור ֶבן ָבָלק ַוַיְרא

 .ִיְשָרֵאל ְבֵני ִמְּפֵני מֹוָאב ַוָיָקץ ,הּוא ַרב ִכי ,ְמֹאד ָהָעם ִמְּפֵני מֹוָאב ַוָיָגר

ור שהולך מסוף העולם ועד סופו, הכל היה ברור כשה' ברא את העולם הוא התחיל בבריאת האור, א

 ומואר, הכל היה יפה כל כך ששלל לחלוטין את אפשרות הבחירה, את המטרה לשמה נברא העולם.

האור הזה נגנז, הוא נמצא מוסתר מתחת למעטה של ארציות, של גשמיות. מבט שטחי על העולם רואה 

לא זו בלבד שהאור לא נראה, בעולם מתגלה  ה.בו רק חומר, התנהלות טבעית וחסרת משמעות או מטר

המון רוע, כאב וסבל. העולם נקרא כך על שם ההעלם, הוא מסתיר את מהותו הפנימית וככל שאנחנו 

 ממשיכים לחיות בו אנו רואים יותר ויותר חושך.
 

מתחילים אט אט ", הם ִליֵרֶאיָך ָצַפְנתָ  ֲאֶשר טּוְבָך ַרב ָמהעם ישראל יצא ממצרים וקיבל שליחות, "

הם מצליחים לשוב  לגלות את האור הגנוז בתוך החושך, את הטוב הצפון במעמקי העולם הגשמי.

אֹּד טֹוב ְוִהֵנה ָעָשה ֲאֶשר ָכל ֶאת יםקִ ֹל-אֱ  ַוַיְראולהבהיר לעולם את מה שהעיד עליו הבורא " ". המדרש מְׁ

יצר הרע, מלאך המוות, דווקא הם מבאר ש"מאוד" הוא דווקא החלקים שנראים לנו פחות טובים, 

 שמעצימים את הטוב, שניתנו בכדי לתת משמעות עמוקה יותר לבחירתו הטובה של האדם.
 

אֹּד ָהָעם ִמְּפֵני מֹוָאב ַוָיָגר" -", כשמואב רואים את העם מגיע עם ה"מאוד" ועם ה"רב" ]הּוא ַרב ִכי ,מְׁ

", העין שכל כך הסתגלה לראות ָהָאֶרץ ֵעין ֶאת הִכסָ  ִהֵנה" :"מה רב טובך"[ הם מפחדים. בלק צועק

 ִיְשָרֵאל ָעָשה ֲאֶשר ָכלמתחילה לאבד מכוחה. הוא מדבר על " ,את הארץ, את הארציות והגשמיות

, איך "ארץ ישראל"ל "ארץ האמורי"הם הפכו את שאיך זה גם על , , זו לא רק המלחמה הפיזית"ָלֱאֹמִרי

 - מעל האמת הקדושה שהייתה שנים כה רבות בהסתרה. והגרוע מכלהם הצליחו להסיר את המסווה 

ִלי יֵשב ְוהּוא"  ", אני הבא בתור. עוד רגע יתגלה פה משהו שכל כך חשוב לנו להסתיר.ִממֻּ
 

ה כמה אין הפחד הגדול של הרוע הוא שיתגל ".לו ְוָרָפא ָוָשב ,ָיִבין ּוְלָבבֹו ,ִיְשָמע ּוְבָאְזָניו ,ְבֵעיָניו ִיְרֶאה ֶּפן"

בו ממש, שמישהו רק יקום ויפתח את העיניים ויראה כמה שהכול באמת טוב, כמה אור מסתתר מתחת 

 למעבי החשיכה.

 

 

 

 

 



 

 בסוד הלשון
 (סף בלו)יו

 

 תשובת המשקל
 

נים והמואבים בהמלכת בלק בן צפור יישתפו פעולה המדבפרשה זו בשבת הקרובה נקרא את פרשת בלק, 
נו על האמורי ולנוכח בראשות משה רב בני ישראל צחוןינלנוכח וזאת ני להיות מלך עליהם בעת ההיא. המדי
)בלק "הוא רבכי  מאודויגר מואב מפני העם "אז , חון ועוגיסבורים יהגמלכיהם הצליחו להרוג את אף זה ש
, מאודפחד מואב היה חון ועוג, ילאחר שנשברו סהוא ש בעל הסולם סעיף יג'(זהר בלק, )פרוש ה ג( כב,

כי לכל אחת משבעים אומות עולם  ,אין זה פלאלעניות דעתי, ו .ותוממלאך המ המרמז כי פחדם היה יותר
והוא ה' בכבודו  ,השריםאלו את  בראאשר מלך, ה יש אתישראל לעם אך מלאך רוחני, שהוא שר  שורה

מפרש להם  , כאשרלמלכםמקרב אותם פיו  בהבלאשר הוא משה רבנו, ו רבגם ישראל יש עם ולובעצמו. 
 ות.ואשר ברא גם את מלאך המ עולםאליו, אל בורא  התשובה את דרכי

 ה' פיאת  צררצה להשל הבורא,  בן צור פיוונברא מרמז כי למרות שידע שהוא  בלק בן צפורשמו של 
 עליוקל שימישהו , משהכנגד  משקל. לכן היה צריך למצוא את מי שיכול להוות של משה רבנו פיואת גם ו

ומרמז  (יז )בלק כב, "קבה לי את העם הזה" ממנולכן בקש והוא ידע כבר את כוחו של בלעם, יו ותללבק
, ליהזה יהיו העם וקב"ה שהבכדי , ת'ועד  א'אותיות הקודש, מכל השתמש לקלל בופתח פיך לבלעם: 

 פה התורהכנגד  משקלשל בלק להוות את הבעיה  פתורשילמטרה  פתורהישב ב אזבלעם . ולנצח לבלק
 . בנ"יהתורה שבעל פה לנו, המורה את של משה רב

 בשלוש השעות הראשונות של היוםהקיים ידע את הרגע המדויק של זעם ה' כי לברך ולקלל, הצליח בלעם 
לשון אחרת של בלק . כי ה' לא זעם באותו הרגעלקלל לא הצליח  בנ"יאך את  (דף ז,אא,  )מסכת ברכות

את העם הזה כי עצום הוא ממני אולי אוכל נכה בו ואגרשנו  ארה לי"הוא כמו שכתוב  לקללבלעם בקש מש
פעמיים עד בלעם  לא שריו את גםבלק שולח . "תאר יוארמן הארץ כי ידעתי את אשר תברך מברך ואשר 

)בלק כב, "כי לא תאר את העם כי ברוך הוא"מה שיאמר לו רק שה' מאשר לבלעם ללכת עימם אך לדבר 
מתקבלות המלים  וארה+לי+שרייש כאן רמז נוסף בו כיוון בלק לאותו משקל כנ"ל כי מחיבור המלים: . (יב

ישראל אור את חלילה ולהפוך  אורלמלה  ר'שאותם בקש בדרכו לקלל ולהוסיף את האות  ישראל - ה' ו
 הבורא של אחת ותראשהוא בעצם מואר מאחת  )מלשון ראש( מי שמואר ברישכי  .ישראל ארורהיות ל

ת וראש עוד ר' ועודהוא מוסיף  ,על מנת לקבל לעצמוברק את רצונו, בגאותו מוסיף  המואראך אם  ,המשפיע
ה חסר משהמילה את משקל יגעתי ומצאתי במילה גם  .ולא מבורך ארורהופך להיות האחד ואז למלך 
זו ועם ישראל זה  ,ואהרוך בראשי תיבות  ,ב"ה, מהן יוצאת המילה בחסר האות  לקבהמילה ואת  ההאות 

הטומאה באמצעות צד המאזניים לטובתו ולטובת  משקלתו של בלק להטות את כף ילה תוכנכהסיבה שסו
 הקדוש. , צד הקליפה למשה רבנובלעם

"ועל כן נקרא בלעם שרוצה לבלע ולהעלים ולהסתיר כותב רבי נתן תלמידו של רבי נחמן מברסלב 
' כנגד לראשית וב' דב' כנגד הבהוא בקלפה כנגד כל התורה שנתנה על ידי משה רבנו. כי ה בלעםהכל...ש

יום שנתנה כנגד מ"ם ]ארבעים[  מ"ם' ]שבעים[ פנים של התורה. והע' כנגד ע'. והלסוף התורה שמסימת ב
מבלעם את  קבללא  בלקלמעשה  ברכת השחר הלכה ה( ארח חיים )לקוקי הלכות,.בהם התורה"

סר את מ, אשר רבנושה מהוא  מ'את  בלערצה לקלל ול בלעםכי למרות ש קובלנותמבוקשו, לכן היו אליו 
ימים בהר סיני, יצא לבסוף מברך את בנ"י. בלעם ובלק היו ממש  מ'נפשו על התורה שלא אכל ולא שתה 

ם בחבור תיבות . גבמדברבעצמו למרות הנסים  ובבוראבבנ"י ח נחושה צבמהנלחם עם העמלק כ
בבחינת  עמלק תיבותסופי  ם'היו ל'כ ע'ר ק'"בבחינת וכל יצר מחשבות לבו ר, בעמלקבלק+בלעם=

הלכות סימני בהמה וחיה טהורה  )לקוטי הלכות יורה דעה,ואחריתו עדי אבד" "ראשית גויים עמלק
 ,כי ה' שונא זימהיעץ לבלק אך מתוך יצרו הרע עמלק באחרית הימים הבלעם מנבא את אובדן  ,הלכה ד(.

עד  ,שלהם עבודה זרהלעבוד אשר החלו לזנות עם ישראל ובנות מדיין את בנות מואב בלק שלח  לכן
בני שמעון עד שפנחס קנא . ואז החלה מגיפה של של בלק רהסיא עם בתוזנה בפשאפילו נשיא שבט שמעון 

)בלק מעל בני ישראל""וידקור את שניהם את איש ישראל ואת האשה אל קבתה ותעצר המגפה לה' 
לקנא ואז יש , קליפההזוהי  יפהוגם  קל בצורה שללזכור כי מה שבא ו מפנחס נזכה ללמודבע"ה ו .כה,ח(

כי בשביל תמיד ולהדמות למדות ההשפעה שלו,  בה'נו הבחירה לבחור יביד ישמלחמות היצר בעת כי , לה'
 זה באנו לעולם, אכי"ר.
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