
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 

ואז לנסות ללמוד  ,בתוכנועלינו לחפש את התכונות והכוחות האלה . בלעם וישראל, על בלקבפרשה מסופר 

 ., ובעיקר איך זה מכוון לחבר אותנו עם הבוראמה רוצה כל אחד מהכוחות להשיג, חולהבין מהו כל כו

 :נקודות 'היא התכונה באדם שמאופיינת בעיקר ע"י ב ישראל

 ., ואפילו שהיא נגד דעתנו ושכלנוהאמונה בבורא - א

 .נתינה – ובמילה אחת ,דאגה לזולתה, אהבת הזולת - ב

 

ל האותיות האחרונות ש הזוהר הקדוש אומר שאם מחברים את .בלק ובלעםישנם גם  ,ולעומת נקודת ישראל שבנו

? הסביר מרן [יםירצונות האגואיסטה -על מנת לקבל ] . ומהו העמלק שבאדםעמלקהמילה  מתקבלתבלק ובלעם 

ָשָמיִּם". בעל הסולם שהיא קליפה באדם כנגד האמונה ת הַּ חַּ תַּ י ָמֹחה ֶאְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק מִּ  (,שמות י"ז) "כִּ

, ""הטוב והמיטיבהאמונה בהשגחת ה' , נגד הכוונה היא לרצונות ולדעות שלנו שהם נגד האמונה ונגד הקדושה

ואין מדובר פה באיזושהי פילוסופיה הנקראת  ובהדרכת רבותינו הקדושים. אמונת רבו , אמונה בגדלות החברים

 .לא על מילים בעלמאוהמעשים המצביעים על אמונה בחבר וברב וכו' קיום קיום האמונה משמעו אלא  ,אמונה

אלא שהמלחמה הזו  יםשנ אינה איזו מלחמה שקרתה לעם ישראל במדבר לפני אלפינמצא שמחיה של עמלק 

 .בכל רגע ורגע צריכה להיות בוערת בקרבנו

תפקידה של התורה נעלה הרבה  .ואין תפקידה רק לספר ולתעד ,התורה אינה רק ספר היסטוריה של עם ישראל

 .ק ביוצרנובהיא הדרך הנכונה להתחבר ולהד זולהדריך אותנו אי והוא ,יותר

 )מתוך במעגלות השנה(

 
 

 
 
 

 
 פנינים מהשטח

 
 כתב לנו: ,4שמואל ח., משתתף בסדנת "אור פנימי" לפנויים ופנויות, אלו"ל 

 
 .מתרוצצות מחשבות ,כמובן, במהלך היום

 .היא ההבנה למה קוראים לזה אלו"ל אחת מהן
 .ההרגשה אחרי הכנס כמוה כאחרי חודש אלול

 .אתה פותח דף נקי וחדש
 .כמו מקווה

 .והחסמים והדמיונות הלא טובים אתה מקלף את הקליפות
 ."..ל מהתחלה ממש כמו בפעם הראשונהותחיל הכ"לה

 .אנחנו זכים, צחים, טהורים וקדושים
 .תנו לעצמכם צ'אנס, ותרגישו שמכאן והלאה אתם רק מתקדמים

 .גם אם הייתה מעידה, לא להתייאש
   "בן אדם עלה למעלה עלה... יש לך כנפי רוח..."
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 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 

 מרירות הבוסר, מתיקות הבשל

 

, ואפילו היותר רע ומזיק שבעולם, יש לו זכות קיום, במדה שאסור עשישנו בהמציאות, הן טוב והן ר"כל דבר 

להשחיתו ולבערו כליל מהעולם. אלא שמוטל עלינו רק לתקנו ולהביאו למוטב. שהרי מתוך הסתכלות כל שהיא 

ן עלינו להבין להזהר כשל הפועל אותה, ול ת שלימותודל מדי לנו להחליט על גודבמלאכת הבריאה שלפנינו, 

ת עשהבורא ית' לא השלים את הבריאה ב ,לכוע לדה יזבר דמנם, א ...ופי בשום פרט מהבריאה, דמלהטיל 

נתונה היא תחת  ,, והן בכללותה והן בפרטיותהשלפנינוראה, כי כן אנו מוצאים בכל פנה ופנה מהמציאות בשנ

 "ולו.ידגמר ג דע רדן ההעהחל מ תחוקים של התפתחות הדרגתי

 ביקורת השלום בעולם( -  ז"ימאמר  –מאמרי הסולם  -רב יהודה ליב אשלג  )ה

 

יכול גם יחד. -ל טוב וכל-האמונה באאת ונוגדת כביכול  ,האנושות מתחילת דרכהאת מעסיקה שאלת הרע בעולם 

יכול. -ש בעולם ואין הוא כלרחכי אם נאמין שהוא מטבעו טוב ומטיב, עלינו להחליט שהוא אינו שולט על כל המת

 ש, מציאות הרע מצביעה עליו כפועל רע בעצמו ח"ו. רחומאידך, אם הוא שולט שליטה מלאה במת

את  יםי כוחות המנהיגנשיש ש ד הואות אפשריים, המנוגדים ליסודות האמונה. האחי פתרוננדילמה זו הולידה ש

תו הבורא, וה שלאחר בריאת עולם בעל סדרים מושלמים, עזב אסהתפי ואה העולם: אחד טוב ואחד רע. השני

הצדק וורים, וזה מסביר את חוסר השלמות ויוכעת מתנהלת הבריאה על דרך "טייס אוטומטי" על ידי כוחות טבע ע

ל, והן -לעיננו. על כל פנים, שני ההסברים טומנים בחובם זרעי כפירה חמורים, הן לגבי יסוד אחדות הא יםהבולט

 לגבי השגחתו על העולם. 

 

עולה בקנה אחד עם יסודות האמונה, פתרון זה זו.  תאולוגיייבפסקה שלפנינו מציע לנו רבנו פתרון שלישי לחידה ת

של מהות רעה  הבנו שולל באופן ברור את קיומר דדות עם הבלתי מושלם.שיטה סדורה להתמו מצייר ובנוסף

פגם באהבה  :פגמים שהצבענו עליהם למעלההי נמש דתה מעידה על אחיתה כזו, היא היימוחלטת, כי אם הי

גם  בו זמנית, להאמין זאת אומרתאנו מחויבים להחזיק את המקל משני צדדיו, או הגבלת כל יכולתו.  המוחלטת

הקושי מול קיום הרע נובע מקוצר כל ! מרצונו לכתחילההיא קיימת שוגם  אהבה שלשמציאות הרע היא ביטוי 

, ששלמותה זאת אומרתהנהגת הבורא היא על דרך "השגחה מטרתית", תנו  את המהלך הכולל של הבריאה. סתפי

. ונותן בעל הסולם על כך ן", הנקרא גם "גמר התיקוהתפתחותה הסופיוטיבה של ההשגחה תתגלה רק בשלב 

כמו הפרי על האילן, אשר מושגח במטרה טובה לסופו  "... )במאמר מהות הדת ומטרתה(:משל מעולם הטבע  

ים יוצא נא ושאל לבוטניקאי, כמה מצבים עוברים על הפרי הזה מעת שנראה לעינ ..שיהיה פרי נאה ומתוק לחיך.

המצבים הקודמים לתכליתו לא די שאינם מראים לנו שום דוגמא  עד ביאתו לתכליתו, שהוא גמר בישולו. אשר כל

פכי לצורה התכליתית, דהיינו ככל ומותאמת לתכליתו המתוק והיפה, אלא עוד כמו להכעיס, מראים לנו את הה

במילים  "שהפרי יותר מתוק בסופו, הוא נמצא יותר מר ויותר מגונה במצבים הקודמים של סדר התפתחותו.

 .לתיקונו והבשלתו, המחכה כטוב בלתי מפותחיחס לרע אחרות, יש להתי

 

 ומחייבת אותנולנו כרעה,  תתופעה הנראיכל היא אוסרת עלינו לפסול ולבטל . לאמירה זו השלכות מרחיקות לכת

י )במסכת ברכות ל על תיקונה והבאתה למצבה הרצוי וליעודה הטוב.  על אותו המשקל מלמדת הגמרא  ולעמ

ִאים"אמרה לו ברוריה אשתו, שכתוב  שכאשר רבי מאיר התפלל על הרשעים שימותו,  (עמוד א טָּ ּמּו חַּ ָאֶרץ ִיתַּ  "ִמן הָּ

. יוצא, שדרך היהדות היא !"'ורשעים עוד אינם' –בקש רחמים עליהם שיחזרו בתשובה "ולכן  טאים"!ו"ח - ולא

 בדנו. בתשובת האדם, בתיקונו, ולא בא  

 

תו. יהסתכלות הנכונה על הרע, עלינו ללמוד איך התורה מבקשת מאתנו להתמודד אלאחר שבארנו מה היא ה

ע ִמִקְרֶבָך"וכאן בולט הכתוב   רָּ ְרתָּ הָּ לעתיד  .הסותר לכאורה את דברי רבנו. נראה שהסתירה היא רק בהווה ,"ּוִבעַּ

אין בעיה במהות הפרי  יתגלה שהרע היה שלב נחוץ אך לא סופי בדרך לטוב. פרוש: במשל של הפרי הנ"ל, לבוא

אלא לדאוג להמשך הבשלתו וגידולו עד , כשהוא בוסרתו ום אועצמו, אלא רק בשלב גידולו. לכן, אל לנו לטע

שימתיק לגמרי.  וכך עלינו להבדל מדברים רעים ובלתי מפותחים ה"אסורים" לנו, הווה אומר על דרך בעל התניא, 

מציאותם לכל עוד לא הגיעו  ,ל"התירם", לשחררם לשימושנו כעתואין בכוחנו  ,במצב הטומאה וקשורים כבולים

 הסופית שבמחשבת הבריאה על דרך "סוף מעשה במחשבה תחילה".  

 



 הלשון בסוד
 (בלו יוסף)

יְַּרא"בשבת הקרובה נקרא את פרשת בלק,  ק וַּ לָּ ל ֵאת ִצּפֹור ֶבן בָּ ה ֲאֶשר כָּ שָּ ֵאל עָּ ֱאמ ִרי ִיְשרָּ רש"י  .(ב ,כב במדבר) "לָּ

 ויגר' לפיכך, וכמה כמה אחת על אנו, בפניהם עמדו לא, עליהם בטוחים שהיינו מלכים שני אלו, מפרש: "אמר

 אחזהאז  ,ועוג חוןיס הגיבורים ומלכיהם האמורי על רבנו משה בראשות ישראל בני צחוןינ לנוכחכלומר, ". 'מואב

. מואבלהיות מלך  בלק בן צפורהנסיך המדייני  המליכו אתאף ום מדין עם אויבשתפו פעולה  לכןו ,מואביראה ב

)יום  'ן אויבעשה(, מבור, דחשבה, מ)ר"ת  מד"מוהם  מואב עם מדין התיבות מחברים כאשרצירופים  מצאתי

דבור החמישים לספירת העומר(. אלו מרמזים כי עמים אלו היו אויבים וניסו לפעול בכל רבדי המציאות במחשבה, 

דוד  כי יום החמישים לספירת העומר הוא יום הולדתו והסתלקותו של משיח ה', ומעשה כנגד עם ישראל ומשיחו.

 "וַּיְַּרא"התיבה את  בתרגומו זאתמחזק אונקלוס  ה.ריה שהתגייהנסיכה המואברות,  לששהיה צאצא ע"ה, המלך 

את על חוכמתו של בלק, אשר חזה מרמזים והם  (.אז חס ושלום ר"תגם  אחזואותיות  ) "וֲַּחָזא"-( באורי)אותיות 

חס חשש כי אז, לכן נלחם את מלחמות בנ"י. הרוחני, אשר הבורא מאור  יד אודות דוד המלך וגם אחזו יראההעת

בעל ואכן  מד הרוחני וקללות הן עזר רב.במירק  יאבבנ"י ה בלק הבין שדרך המלחמהסופם לכליה. לכן  ,ושלום

 ".לקללם כצפור עליהם שעף. צפור בן. ישראל של דמן ללוק בא .בלק ויראבלק: "השם  בכותבו על מחזקהטורים 

של  בן צור פיו :נבראידע שהוא בלק למרות שהמרמזים: כי  בן צפורלשמו  המודגשים מצאתי צירופיםוכמו כן, 

של  פיו אתאת צעדי בנ"י ולהצר גם למעשה ומכאן בדבור.  ה' פיאת  צררצה לה, בדבור הכל אשר ברא, הבורא

 וכך .משהכנגד  משקל מהווהאשר , מצד הטומאהחר בבלעם . לכן בלק בהמהווה את צד הקדושהרבינו, משה 

 באמצעות קללותיו. יקל עליוחשב שבלעם 

י ָקָבה" את בלעם מצווה בלק ֶזה ָהָעם ֵאת לִּ : מצווהכעל בלק  הפסוק מרמזיםתיבות צירופי  .יז( כב, במדבר) "הַּ

 יהיו בנ"י העם הזהוקב"ה שהבכדי , ת'ועד  א'אותיות הקודש, מכל בבנ"י  אתלקלל בו השתמש ו בלעם פתח פיך

 שיכולבלק ואמונתו בבלעם, של רצון ה את עניןמחזק מה ש, פה תורהאותיות  ,פתורהב אזישב בלעם . לנצח לי

התורה  המורה את הלכותנו, של משה רב פה התורהכנגד של טומאה  משקללהוות קללות וכך בהגוי פיו להורות 

. ב האות חסר בלק התיבה ואת ה האות חסר משה התיבה את משקל בתיבה ומצאתי יגעתי גם. בנ"ילהקדושה 

פני שיצא לדרכו כמו שה' אומר לבלעם ל זה עם ישראל.ו ,ואה רוךב ר"ת, ה"ב המילה יוצאתמצירוף האותיות 

א ר ֹלא" :למואב ם ֶאת תָּ עָּ רּוְך ִכי הָּ  ישראל.עם  הּוא" בָּ

 בלעםש ולהסתיר הכל..."ועל כן נקרא בלעם שרוצה לבלע ולהעלים : כותב רבי נתן תלמידו של רבי נחמן מברסלב

מת י' כנגד סוף התורה שמסילראשית וב' דב' כנגד הבהוא בקלפה כנגד כל התורה שנתנה על ידי משה רבנו. כי ה

י ט)לקו יום שנתנה בהם התורה"כנגד מ"ם ]ארבעים[  מ"ם' ]שבעים[ פנים של התורה. והע' כנגד ע'. והל-ב

 קבללא  בלק, לבסוף כלומר .גואלגימטריא  מ'כי רמז, ומצאתי . הלכה ה(, ברכת השחר ארח חיים, ,הלכות

שניתנה ביום  ,תורההאת  בלעלקלל ולראשית רצה  בלעםלמרות ש . כיועליו בכעס קבלמבלעם את מבוקשו, לכן 

 ֶהן" :היא הברכהאחרית הימים בלעם למבין הברכות שברך  .הוא גואלםכי ה'  .יצא לבסוף מברך את בנ"י ,מ'-ה

ם ד עָּ דָּ ּגֹוִים ִיְשכ ן ְלבָּ ב ֹלא ּובַּ שָּ  אותיות זה יְִּשֹכן ְלָבָדד ָעםם? מצאתי כי ומדוע לא יתחשב בגוי .ט()במדבר כג,  "ִיְתחַּ

 לזכות בכדי ממנו רחמים ולבקשולהתבודד עם ה' בתפילה,  בתורה לעמול לדנוהמרמזים, שנו, כיש ן בדד עמל

היא השפע, קבלנו את ששהיה כ כמו. לבוא לעתיד אותנו למלא' ה שרוצה ההנאה מלוא שזה ,הישבכל  ממנו

. משיח בימי בגימטריא ישכן בדדל . ובעל הטורים כותב:העומר לספירת החמישיםהוא יום  ן-ה ביום ,התורה

ויהפוך  ,ישראלגואל עם  בינינו ישכןרמזים כי בימי המשיח מ, הלב דדוהצירוף  גואלגימטריא  לבדדומצאתי כי 

 התינוקאת האם, המזינה  דדישל  הלבןלחלב שבלב הופך  דם האדום מידת הדין למידת הרחמים, כמו שה את

ההשגחה בעצמו למרות  ובבוראבבנ"י ח נחושה צבמהנלחם עם העמלק בלעם ובלק היו ממש כ רחמים.בבאהבה ו

 ל'כ ע'ר ק'"וכל יצר מחשבות לבו ר עליו כותב רבי נתן ,בעמלק יוצא בלעם-ובלק תיבות  בוריבחהנסית במדבר. 

הלכות סימני  יורה דעה, ,)לקוטי הלכות ואחריתו עדי אבד" "ראשית גויים עמלקבבחינת  עמלק תיבותסופי  .ם'היו

מזה יוצא ו ,על ידי משיח ה' באחרית הימיםעמלק הבלעם מנבא את אובדן  ,כלומר הלכה ד(. ,בהמה וחיה טהורה

לכן . יעץ לבלק כי ה' שונא זימהלא נכנע ו מתוך יצרו הרע אבל. שלו ושל בלק הרוחני גם את אובדנו שהוא מנבא

עד שאפילו נשיא שבט , שלהם עבודה זרהלעבוד אשר החלו לזנות עם ישראל, מדיין ושלח בלק את בנות מואב 

ִיְדק ר" :בני שמעון עד שפנחס קנא לה'ואז החלה מגיפה של  ,של בלק זנה בפרהסיא עם בתושמעון   ְשֵניֶהם ֶאת וַּ

ֵאל ִאיש ֵאת ה ְוֶאת ִיְשרָּ ִאשָּ ּה ֶאל הָּ תָּ ר ֳקבָּ צַּ ֵתעָּ ה וַּ ֵּגפָּ ּמַּ ל הַּ ֵאל ְבֵני ֵמעַּ  .ח( כה, במדבר) "ִיְשרָּ

כי  .לקנא לה'ואז יש , קליפההבעצם זוהי  יפהוגם  קל בצורה שללזכור כי מה שבא ו מפנחס נזכה ללמודבע"ה ו

ם ִכי"תמיד ולהדמות למדות ההשפעה שלו,  בה'לבחור נו הבחירה: יביד ישבעת מלחמות היצר  ל ָאדָּ מָּ ד ְלעָּ  "יּולָּ

 , אכי"ר.)איוב ה, ז(



 בינהפניני 
 )אדלר יפעת(

 לא ישכב עד יאכל טרף." ,"הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא

ה ֵאין - 'הן עם כלביא יקום'" כתוב במדרש רבא פרשה כ': ם ֻאּמָּ עֹולָּ יֹוֵצא בָּ ֶהם כַּ ה ִמן ְיֵשִנים ֵהן ֲהֵרי, בָּ תֹורָּ  ּוִמן הַּ

ִּמְצוֹות ן ְועֹוְמִדין הַּ יֹות ִמְשנָּתָּ ֲארָּ ע ְקִריַאת ְוחֹוְטִפין כַּ ְמִליִכין ְשמַּ דֹוש ּומַּ קָּ רּוְך ְלהַּ יֹות ְונֲַּעִשין, הּוא בָּ ֲארָּ ְפִליִגין כַּ  ְלֶדֶרְך ּומַּ

א, ֶאֶרץ ש ָּ ן ְלמַּ תָּ ב 'ֹלא... ּומַּ ד יְִּשכַּ ל עַּ ד' ה': אֹוֵמר ְכֶשהּוא, ֶטֶרף' ֹיאכַּ ִלין 'ֶאחָּ ְבִלין ֶנֱאכָּ ְמחַּ נָּיו הַּ ֲחִש  ִמּפָּ יו יןּוְמלַּ : ַאֲחרָּ

רּוְך ְלכּותֹו ְכבֹוד ֵשם בָּ ם מַּ ֶעד ְלעֹולָּ ְך ְוהּוא, ּובֹוְרִחין, וָּ ע ִבְקִריַאת ִנְסמָּ יֹום ִמשֹוְמֵרי ְשמַּ ה ְלשֹוְמֵרי הַּ ְילָּ לַּ א, הַּ  ִליש ן ּוְכֶשבָּ

ְפִקיד דֹוש רּוחֹו מַּ קָּ רּוְך ְלהַּ ר, הּוא בָּ ר. 'רּוִחי ַאְפִקיד ְביְָּדָך'(: ו, לא תהלים) ֶשֶנֱאמַּ ְמִליְך ּוְכֶשִנְנעַּ דֹוש מַּ קָּ רּוְך ְלהַּ , הּוא בָּ

שֹוְמִרים ה הַּ ְילָּ לַּ יֹום ְלשֹוְמֵרי אֹותֹו מֹוְסִרין בַּ ר, הַּ ה נְַּפִשי'(: ו, קל תהלים) ֶשֶנֱאמַּ ב ֶקר ִמש ְמִרים' לַּ ב ֶקר ש ְמִרים לַּ  '."לַּ

ומאפשרת לנו לחיות מתוך  ,פותחת את היום שלנו ומסיימת אותו לוהינו ה' אחד"-"שמע ישראל ה' אהקריאה 

 מודעות לחיבור שלנו אל ה'.

 אומר האדמו"ר מסלונים זצ"ל בעל "נתיבות שלום":

והנה פסוק זה מורה על גודל אהבתם של ישראל להקב"ה, שבשכבם ובקומם ממליכין  - 'הן עם כלביא יקום'"

מברכותיו של  :ה("וכבר אמרו חז"ל )סנהדרין ק .שמע ומצוות מגודל אהבתם לה' יתברךלהקב"ה וחוטפין קריאת 

 ...אותו רשע אנו למדין מה היה בלבו לקללם, ובכל ברכותיו של בלעם רואים את גודל האהבה בין הקב"ה וישראל

 ...בין הקב"ה וישראל ם היו גם כן בעניין זה, שרצה לעשות פירודלל הקללות שהיה בלבו לקלוומכאן אנו למדים שכ

 ובזה זמם בלעם לעשות פירוד..." קב"השכל הקיום של עם ישראל הוא הקשר שלהם עם ה

 ?איך אנחנו יכולים לשמור על הקשר עם ה' ולדבוק בו

 להשפיע מנת על שעוסק, ואילך שנים ג"מי ותוהמצ עסק ידי ועלאומר בעל הסולם בהקדמה לספר הזוהר י"א: "...

, להשפיע מנת על לאט לאט ומהפכו, בו המוטבע לעצמו לקבל הרצון לטהר מתחיל הוא, ליוצרו רוח נחת

, דקדושה העולמות של המערכה דרך עוברת והיא, הבריאה במחשבת משורשה קדושה נפש וממשיך הולך שבזה

 .קוןיהת של הזמן והוא, בגוף מתלבשת והיא

 לו מסייעות שהן עד, הוא ברוך סוף שבאין הבריאה ממחשבת דקדושה מדרגות ולהשיג לקנות והולך מוסיף וכן

 ולא, ליוצרו רוח נחת להשפיע מנת על מקבל בבחינת כולו שיהיה, שבו לעצמו לקבל הרצון את להפוך, להאדם

 לצורת נחשבת להשפיע מנת על קבלה כי, ליוצרו הצורה השוואת האדם קונה שבזה, עצמו לתועלת כלל

 שאמרו כמו) הצורה אתוהשו אלא אינה הרוחני דבקות כי, 'ית בו גמורה דבקות קונה ואז ...טהורה השפעה

 והרוך והנועם הטוב כל לקבל ראוי האדם נעשה שבזה(, ש"ע דותיויבמ הדבק אלא בו להדבק אפשר ואיך ל"חז

 ."הבריאה שבמחשבת

חים את העיניים ועד לכתנו לישון. הקשר מהרגע שבו אנחנו פוק ל היום כולו.הקשר עם ה' מלווה אותנו במשך כ

עם ה' הוא מצפן שמלווה אותנו בכל רגע ורגע במשך היום. כל מחשבה, דיבור ומעשה שלנו  מקרבים אותנו אל ה' 

דבקות בה' אינה מוגבלת לבית המדרש או לשעת התפילה. דבקות בה' היא החיים או ח"ו מרחיקים אותנו ממנו. 

כל פעולה שלנו לעשות נחת רוח לבורא, כשאנחנו שואפים בכל רגע ורגע להשפיע עצמם. כשאנחנו מתכוונים ב

בבית, במקום העבודה, ברחובות, בכבישים,  עם ההורים שלנו, הילדים שלנו, בני הזוג שלנו,  –לסובבים אותנו 

אז  –וב וכל אדם שנקרה על דרכנו ברח הלקוחות שלנו, השכנים שלנו  המנהלים שלנו, הכפופים לנו בעבודה,

 .ודבקים במתקרבים לה' ואנחנו 

 


