
 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 אך" - לך תדע אבל", איתם לך קום האנשים באו לך לקרא אם :לו ויאמר, לילה בלעם אל אלוקים ויבוא"

 שאתה אלא ,איתם ללכת לו אומר ה"הקב עכשיו, א"ז'(. כ שם) "תעשה אותו אליך אדבר אשר הדבר את
 הראשונה במשלחת? דעתו את שינה כביכול ה"הקב כאן למה: השאלה נשאלת. לדבר לך אגיד שאני מה תדבר

 שאני מה רק תדבר אתה - אבל", איתם לך קום" - אומר' ה השנייה ובמשלחת". עמהם תלך לא" - לו אמר הוא
 ? השינוי נעשה מדוע. לדבר לך אגיד

 
: ל"חז שאומרים דרך על. הדרגתית בצורה הולך', ה בעבודת, שהאדם', ה בעבודת עקרון זהו דהנה: היא התשובה

 צריך האדם בתחילה - א"ז. "הרע ביצר וגם טוב ביצר גם, יצרך בשני - לבבך בכל אלוקיך' ה את ואהבת"
 בתענוג עצמו את לספק תאווה יש שבאדם -' האכילה תאוות' ענייןב  - לדוגמא. בטוב רק ולעבוד, מהרע להתנתק
 כמה להתנתק - כלומר. בלבד הטוב היצר עם לעבוד צריך האדם, ראשון שלב בתור, בתחילה, כ"א. מאכילה
 שהבריאות מה רק אלא, מדי הרבה לאכול ולא, רוצה שהוא מה כל, מותרות דברי לאכול לא. מהאכילה שאפשר
 את לחנך ומצליח, בזה עומד האדם ואם". תעשה לא" של עבודה יותר היא בתחילה העבודה, א"ז'. וכו מחייבת

 כן - כלומר. הרע היצר עם גם ה"הקב את לעבוד - השני השלב בא אזי, הבהמית מהתאווה באמת להתנתק עצמו
 '. ה רצון שזה מטעם ורק אך יהיה שזה אבל, מאד טעימים דברים אפילו ולאכול, לאכול

 
 רק יהיו אלו. השני לשלב להגיע יכול לא הוא אזי, מושלמת בצורה הראשון השלב את עובר לא אדם שאם, ברור

 כבר שזה, האכילה מתאוות התנתק ובאמת מושלמת בצורה הראשון השלב את גמר שהאדם לאחר אך. דמיונות
 ולאכול, האכילה תאוות את לעורר, הרע היצר עם' ה את לעבוד של הזמן מגיע אזי, זה מעל והוא, אותו מעניין לא

 מצווה האדם כן על, "עונג לשבת וקראת" מטעם, בשבת – לדוגמא'. ה רצון שזהו מטעם, טעימים דברים
 רק זה אזי, הראשון השלב את עובר לא הוא שאם ברור אבל. שיש ביותר והטעימים הטובים במאכלים להתענג

 מטעם ולא, תאוותו מטעם, עצמו לכבוד אוכל הוא אלא'. ה לכבוד אוכל הוא שבשבת חושב הוא אם דמיון
 המעשה ימי בששת מתנתק אדם אם, זאת לעומת. טעימים דברים לאכול ההלכה מצד אותו מחייבת שהתורה
 .     ת"השי רצון שזה מטעם הזאת התאווה את לעורר יכול באמת הוא בשבת אזי, האכילה מתאוות

 
 צריך אתה'. בכלל איתם הולך לא אתה' – אומר ה"הקב בהתחלה. התורה כאן אותנו שמלמדת היסוד זהו, כן אם

, מקוללים הם הישראלים שהעקרונות לקבוע שרוצים, אחרא הסטרא מצד שבאים רצונות לך יש. מהם להתנתק
 אתה', איתם תלך כן אתה עכשיו' – אומר ה"הקב כ"אח אבל. בכלל פעולה איתם תשתף אל. מהם תתנתק - לכן

, הללו השליליים הכוחות את תחייה אתה, אותם תעורר אתה. בהם תשלוט ואתה השליליים הכוחות לכל תתחבר
 את תעבוד אתה, כלומר. ישראל עם את תברך ואתה - לקבל הרצון של, המוות מלאך של, אחרא הסטרא של

 הבחינה זו. "יצרו את הכובש גיבור איזהו": אומרים ל"שחז כפי. כאן הגדול היסוד זה. הרע היצר עם גם ת"השי
 זו. "אוהבו שונאו את העושה, שבגיבורים גיבור איזהו" - המשנה אומרת אבל'. עמהם תלך לא' של הראשונה
                                  .בו שולט אתה אבל, לקבל הרצון את מעורר אתה', איתם תלך כן אתה'ש. השנייה הבחינה

 (ד"תשס בלק פרשת מתוך)
 
 
 
 

  פניני דיומא
 (מנחם סוכות)הרב  

 
 ת".ש מיוחדת ועמוקה שלמדתי ב"שפת אמלום חברים! אני רוצה לשתף אתכם בתובנה ממש

אנו שוכחים לשמוח על מה  כשאנחנו מאבדים מישהו או משהו, הכאב כל כך חזק, האבדן כל כך קשה, שלפעמים
 . שהיה. על כל רגע שהיה לנו לפני שזה הפסיק

 
יום חג! נכון שהלוחות נשברו,  י"ז בתמוז אהרון מכריז "חג לה' מחר". זו אינה טעות! שבעה עשר בתמוז הוא בערב

השבירה ימחק את השמחה של הרגע המיוחד הזה בו נשלחו  אבל הם גם ניתנו לנו ביום הזה. אסור שהכאב של
שמח גם עם הטוב שלא המשיך אתנו. חברות וחברים, שנדע לזכור כל רגע טוב שהיה לנו ביחד, שנ .אלנו הלוחות

 שבת שלום! חג שמח! .הוא היה והרגע הזה לא ימחק לעולם
 
 

 

 פנינה לשבת
 חשע"ת ז בתמוזי" –בלק 

 



 

 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(

 

 

 פתיחת הפה, פתיחת העיניים

 

י ֶאת' ה ַויְִּפַתח" ְלָעם ַותֹּאֶמר ָהָאתֹון פִּ י ֶמה ְלבִּ יתִּ י ְלָך ָעשִּ יַתנִּי כִּ כִּ ים ָשֹלש ֶזה הִּ  )במדבר כב, כח( ."ְרָגלִּ

 :הפסוקים פשט

 .התנהגותו סיבת על אותו שואלת והיא הדיבור כח בה נכנס, פעמים שלוש אתונו את מכה שבלעם לאחר

 )המדרשים אוצר)  :הפסוקים  על האגדה

ַקְחנָּה ָאז: "שנאמר עינים של מפתח לו יש? ... ה"להקב לו יש מפתחות וכמה פָּ ים ֵעיֵני תִּ ְורִּ : וכתיב(, ה"ל ישעיה" )עִּ
ם ֵעיֵני ֶאת' ה ַוְיַגל" ְלעָּ ב' ה ַמְלַאְך ֶאת ַוַיְרא בִּ ים ְוָאְזֵני" שנאמר חרשים של מפתח לו יש(, כב במדבר" )ַבֶדֶרְך נִּצָּ  ֵחְרשִּ

ַתְחנָּה פָּ ַתי ֹדנָּי-א  " שנאמר שפתים של מפתח לו יש(, ה"ל ישעיה" )תִּ ח ְשפָּ ְפתָּ י תִּ יד ּופִּ ֶתָך ַיגִּ לָּ  יש(, א"נ תהלים" )ְתהִּ
י ֶאת' ה ַויְִּפַתח" שנאמר פה של מפתח לו ָאתֹון פִּ  .[שלנו בפסוק" ]הָּ

 :למחשבה נקודות

 פתאום מתנהגת הנאמנה אתונו. ישראל עם את לקלל ללכת כדי מואב לשרי מתלווה הרשע[ עם-בולע] בלעם
 את מועכת אפילו היא השלישית בפעם. לעין נראית סיבה ללא מהדרך סוטה היא פעמים שלוש. צפוי בלתי באופן
 טבעיים על אירועים של סידרה מתרחשת ואז, בכעס בלעם אותה מכה פעם בכל. הקיר נגד בלעם של רגלו

 אליו מתגלה ובסוף איתה מתווכח בלעם. אותה מכה הוא למה בלעם את ושואלת בדיבור פותחת האתון. לחלוטין
 של הרגילים הגבולות את הפורצים ניסים בצל מתקיים הכל. האתון של החריגה להתנהגות שגרם' ה מלאך

. המדבר האדם של למדרגה הפשוטה הבהמה את המעלה האתון פה פתיחת הוא ביותר המפורסם הנס. עולמנו
 בין שבת בערב נבראו דברים עשרה: "במשנה שמובא כפי, בראשית ימי מששת כבר הוכן שהוא חריג כה זה נס

'(. ה אבות[..." )בלעם של] האתון ופי[ מרים של] הבאר ופי[ ועדתו קורח את שבלע] הארץ פי: הן ואלו השמשות
. טענותיה את ולשמוע, מאליו מובן שהדבר כאילו טבעי באופן אתונו עם לשוחח בלעם של הנכונות הוא השני הנס
 .האלוקי המלאך את לראות בלעם של יכולתו הוא השלישי הנס

  הטבע. לגבולות מעבר ולראות לשמוע בחיינו נדרשים אנו גם, בלעם כמו

 ונוכל, לנו להראות שרוצים מה את רק לראות נוכל, האחר האדם עם בקשר הגופניים חושינו על רק נסתמך אם
 חושי בעזרת. הלב חושי והם יותר ונסתרים עמוקים תקשורת נתיבי קיימים אבל. לנו שאומרים מה את רק לשמוע

 היא הלב שפת של המפתח. ביותר המכוסים הפרטים את ולראות, נאמרים הלא הדברים את לנחש נוכל הלב
  .סימנים וללא מילים ללא הזולת עם לתקשר לנו מאפשר ולתמוך להגן, לעזור, להרגיש הרצון. השני אל האהבה

 חכמתו את ללמוד נוכל ודרכה, התורה של המילים דרך אלינו מדבר' ה. שונים ברבדים אלינו מתגלה ה"הקב גם
 חוקי דרך עולמו את מנהיג' ה. חדשים חושים לפתח זקוקים אנו, יום-היום בחיי אותו לחוש כדי אבל. מצוותיו ואת

 פתיחת ידי על במציאות המסתתר הבורא את לגלות הוא שלנו האתגר. האנושית וההיסטוריה הביולוגיה, הפיזיקה
ה ֵעיַני ַגל: "הפסוק פי על רוחניות עיניים יטָּ אֹות ְוַאבִּ ֶתָך נְִּפלָּ תֹורָּ  לאוזן נזדקק, פנימה ובהתבוננות(. קיט תהלים" )מִּ
 להגיד מנסה' ה מה: "עצמנו את נשאל אם. שבנפשנו הדק הקול את החיים רעשי כל בין לשמוע המסוגלת חדשה

 הדממה קול"  לשמוע נוכל אז, קשיים עם ומתמודדים אנשים פוגשים כשאנו או, מיוחדים אירועים בזמן?" לי
 .שבליבנו" הדקה
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 דיבורי נשמה 
(הרב דניאל שוסטר)  

 

 מבואר, האלו החודשים. החטא שעניינו "טח אותיות כנגד הם ואב תמוז חודשי. אחרת אות כנגד הוא חודש כל

, שבועות שלשה הם המצרים בין ימי משך. בעיניים מתחיל החטא כי קשור וזה, העיניים' ב כנגד הם, ל"ז י"באר

 את מסלק החטא. ה"בקב רק לשמוח שצריך, ב"כ זהו', ך"ב ונשמחה נגילה' אומר הפסוק. ימים ב"כ שבהם

 עניינו ראוי כלי'. הנפש כלות' מלשון', כלי' האותיות הם הכלים. השפע את יכילו שלא, הכלים את ופוגם השמחה

 איפה באמת מבין כשאדם כי'. הרע הכרת' בדרך, האותיות ב"כ, הכלים את מכינים אנו אלו בימים. השתוקקות

 גנוז הוא הטוב כי. ב"טו גמטריא ט"ח. העגום ממצבו ולצאת להתרפא כדי הכל יעשה הוא, חולה ושהוא, נמצא הוא

 בין ימי ב"בכ ראויה הכנה עושים שאנו י"וע. הגנוז הטוב בהם גנוז, שפלים ימים שהם, האלו והימים. ונסתר

 נגילה' של השלמות שזהו. תורה שמחת עד השנה שמראש ימים ב"בכ שלהם להתגלות זוכים אנו, המצרים

 ישראל עם על לקטרג חפצו הרשעים ובלעם בלק, הבנין אל החורבן מן שיוצאים האותיות ב"בכ'. ך"ב ונשמחה

 הבניינים את בונים ועימן, אבנים נקראות שאותיות ידוע. הבניין את למנוע, האותיות ב"כ של תמידי לחורבן ולגרום

 ישראל לעם' ה אהבת י"וע. הנפש חורבן וחורבנו הנפש בנין עניינו המקדש בית, אותיות עניינה הנפש. הנפש של

 הראיה כח עם נשתמש אלו בימים. רעה בעין ישראל עם על ולהביט לקלל בלעם יכל ולא, ישראל על זעם לא

 כמו, העיניים עם מתחילה והתשובה. תשובה ימי שהם, הנוראים הימים שורש הם אלו שימים, ל"כנ לתשובה

. אותך יוציא גם הוא, הזה למצב להכנס לך גרם ת"שהשי ותראה לשמים תביט? איך. העיניים עם מתחיל שהחטא

 '.ה לפני אש כגחלי חמים דיבורים לדבר והפה, להשתוקק גם יתחיל שלך הלב ואז

 

 

 

 פניני דיומא
 (מנחם סוכות)הרב 

  
 

 .שונה כך כל משהו ולראות הדבר אותו על להסתכל יכולים אנשים שני
 

 שם הוא, הטוב את למצוא יודע הוא סביבו מביט כשהוא - "טובה עין" יש לאברהם .במורכבות מלא כולו העולם
 .טוב שיש מאמין הוא סדום באנשי אפילו. משמעות מגלה הוא, ליופי לב
 

 הייתה ל"חז לפי שלו המומחיות. דבר שבכל טובות הפחות הנקודות את בלמצוא המומחה הוא זאת לעומת בלעם
 .אותו ולנצל במציאות שלילי קטן סדק לכ למצוא", השעה את לכוון"
 

 הנוכחות את, הארצי המבט את מסירה שלהם הראיה", הארץ עין את כיסה הנה, "מישראל מפחדים מואב
 מזמינים הם כך לשם. מאמינים הם בו העולם תפיסת מבנה כל את הורס וזה והאקראיות הגשמיות של השלטת

 .דבר בכל משמעות וחוסר חיסרון, רוע למצוא, לקלל שיודע זה, בלעם את
 

 לראות מתחיל גם כשהוא, עיניו את נושא" העין סתום גבר" כשאותו אלא, בלעם השמדת ידי על לא קורה הנס
 ".יעקב אוהליך טובו מה" מודה כשהוא. בעולם כאן צפון טוב כמה

 
 הנמצא הנפלא אור ואת פוגשים שאנו אדם בכל היופי את, שבעולם הרב הטוב את לראות שנזכה, וחברים חברות
 .בתוכנו עמוק

 
 .ויפים טובים אנשים שלום שבת

 

  



 

 בינהפניני 

 (יפעת אדלר)

 לצאת מן המיצרים

 :שורשיות בעיות שתי בין, מיצרים שני בין נמצאים המיצרים בין ימי

 לארץ להיכנס סירבנו – באב תשעה של במיצר. התורה את לקבל סירבנו - הלוחות שבירת – בתמוז ז"י של במיצר

 על ולהתגבר לרדת הבורא של ביכולתו אמונה חוסר היא המיצרים לשני המשותפת השורשית הנקודה. ישראל

 .התחתונה המציאות קשיי

 הלוחות. שלנו בחומר שלו הרעיונות את חרוטוי ירד ולא בשמיים יישאר ה"שהקב רצון למעשה היא הלוחות שבירת

 מאמינים לא אנחנו המקרים בשני. ענקיות בעיות - ענקים ישראל בארץ ראו המרגלים באב בתשעה. אנחנו הם

 חוששים אנחנו. ישראל ארץ את – באב ובתשעה, אותנו – בתמוז ז"בי. פה לתקן ברדתו מסוגל ה"שהקב

 .עולמו את לתקן מסוגל לא ושהוא, ה"מהקב חזקה יותר הזה העולם של שהמציאות

 אפשרות לנו נתן הוא. שפע לנו להשפיע, לתת רוצה ה"הקב -" מעוני יהודה גלתה: "איכה במגילת ירמיהו אומר

 .אותה לחמוד צריך – חמדה ארץ היא ישראל ארץ. שלנו בקבלה, בכלים תלוי הכול. לסרב או בלקל

י: "ב"י-א"י' ט בירמיהו כתוב יש מִּ אִּ כָּם הָּ ֶשר, ֹזאת ֶאת ְויֵָּבן ֶהחָּ ֶבר ַוא  י דִּ יו' ה פִּ ּה ֵאלָּ דָּ ה ַעל ְוַיגִּ ה מָּ ָאֶרץ ָאְבדָּ ה, הָּ  נְִּצתָּ

ר ְדבָּ י ַכמִּ ְבלִּ ם ַעל': ה ַוֹיאֶמר. ֹעֵבר מִּ ְזבָּ י ֶאת עָּ תִּ ֶשר, תֹורָּ י א  ְפֵניֶהם נַָּתתִּ ְמעּו ְוֹלא; לִּ י שָּ ְלכּו ְוֹלא, ְבקֹולִּ ּה הָּ  הארץ". בָּ

 דברים אלא' ה קול את שמענו שלא כך על, חיצונית בתורה והסתפקנו ה"הקב של תורתו את שעזבנו כך על אבדה

 בעצמות נשמתנו שתתעצם בכדי בתורה עוסקים שנהיה הייתה מעולם יתברך כוונתו: "ח"הב אומר. חיצוניים

 הדברים לצורך אם כי בתורה עסקו שלא, זה חוק שעברו עתה אבל... התורה מוצא מקור וקדושת ורוחניות

 ולהתדבק להתעצם נתכוונו ולא, חכמתם להראות להתגאות גם ומתן משא לצורך הדינים לידע להנאתם הגשמיים

 בלי בגשמותה נשארה והארץ, הארץ מן השכינה שנסתלקה, פירוד עשו בזה הנה, התורה ורוחניות בקדושת

 ".ואבידתה חורבנה גרם וזה, קדושה

. הגאולה פני את ולגלות לתקן ניתן העיוות ובהבנת. הגלות שורש זהו, איכה במגילת הנביא מדבר שעליו העוני זהו

, הפנים אל לשוב אותנו מדריך הגאולה תהליך. החיים של החיצוני הפן עבור הפנימי התוכן מעזיבת נובע החורבן

. בחוץ שלנו בחיים להיות שחווינו הגדול לאור לתת. בחוץ – בפנים שהיינו מה את לגלות, בחוץ הפנים את לגלות

 בכל להתבטא צריכה הפנימיות אל החיצוניות מן החזרה. גורשנו שממנו העדן גן אל בחזרה להיכנס. אמונה זאת

 .ונפש שנה, עולם, החיים ממדי

 שלא, שבועה שישנה הוא הזוהר תיקוני מדברי המתבאר: "ו"ל ספירות עשר לתלמוד בהקדמה הסולם בעל אומר

, פרס לקבל שלא הכוונה על יהיו, ומצוות בתורה ישראל של שמעשיהם עד, בעולם והאהבה החסד אור יתעורר

 שכל, באופן'. וכו' ירושלים בנות אתכם השבעתי: 'השבועה סוד שזהו, ה"ב ליוצר רוח נחת להשפיע רק אלא

 נזכה רק ואם, לשמה ומצוות התורה לעסק שנזכה עד, לנו ומחכים תלויים, סובלים שאנו והייסורים הגלות אריכות

 ואז', וכו' ובינה חכמה רוח עליו ונחה: 'הכתוב סוד להמשיך שסגולתו, הזה והחסד האהבה אור יתעורר תיכף, לזה

 לימוד ידי על זולת, הזו הגדולה לטהרה יבואו ישראל כלל שכל אפשר שאי, נתבאר גם. השלימה לגאולה נזכה

 אי, בלבד הנגלה בתורת העסק בדרך כן שאין מה, הדעת לקטני גם המספיקה, ביותר הקלה הדרך שהיא, הקבלה

 אות) לעיל המבואר מטעם, העם למרבית לא אבל, רבה יגיעה ידי ועל, סגולה ליחידי זולת, ידה על לזכות אפשר

 (".אכן ה"ד ב"כ

 כלים בהכנת, התורה פנימיות בלימוד, לשמה והמצוות התורה בעסק תלויה ישראל עם של הגאולה, כלומר

 .וארץ שמיים בין בחיבור, עלינו להשפיע רוצה ה"שהקב השפע לקבלת

 (אב חודש, הראש בן יואל הרב של שיעור י"עפ) 

  



 

 בסוד הלשון

 (יוסף בלו)

 תשובת המשקל לאור פרשת בלק

ק ַוַיְרא, "בלק פרשת את נקרא הקרובה בשבת לָּ פֹור ֶבן בָּ ל ֵאת צִּ ֶשר כָּ ה א  שָּ ֵאל עָּ י יְִּשרָּ ֱאֹמרִּ  י"רש(. ב, כב במדבר" )לָּ

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

 אחזה אז, ועוג סיחון הגיבורים ומלכיהם האמורי על רבנו משה בראשות ישראל בני ניצחון לנוכח, כלומר'". מואב

. מואב מלך להיות צפור בן בלק המדייני הנסיך את המליכו ואף מדין אויבם עם פעולה שתפו ולכן, במואב יראה

 יום' )ן אויב(, מעשה, דבור, מחשבה ת"ר) מ"מד והם מואב עם מדין התיבות מחברים כאשר צירופים מצאתי

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

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

" ַוַיְרא" התיבה את בתרגומו זאת מחזק אונקלוס. שהתגיירה המואביה הנסיכה, רות של צאצא שהיה, ה"ע המלך

זָּא"-ב( אורי אותיות)  את חזה אשר, בלק של חוכמתו על מרמזים והם(. ושלום חס אז ת"ר גם אחזו אותיות" ) ַוח 

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

 בעל ואכן. רב עזר הן וקללות הרוחני במימד רק היא י"בבנ המלחמה שדרך הבין בלק לכן. לכליה סופם, ושלום

". לקללם כצפור עליהם שעף. צפור בן. ישראל של דמן ללוק בא. בלק וירא: "בלק השם על בכותבו מחזק הטורים

 של פיו צור בן: נברא שהוא ידע שבלק למרות כי: המרמזים צפור בן לשמו המודגשים צירופים מצאתי, כן וכמו

 של פיו ואת י"בנ צעדי את להצר גם למעשה ומכאן. בדבור' ה פי את להצר רצה, בדבור הכל ברא אשר, הבורא

 וכך. משה כנגד משקל מהווה אשר, הטומאה מצד בבלעם בחר בלק לכן. הקדושה צד את המהווה, רבינו משה

 .קללותיו באמצעות עליו יקל שבלעם חשב

 

ה" בלעם את מצווה בלק בָּ י קָּ ם ֵאת לִּ עָּ : כמצווה בלק על מרמזים הפסוק תיבות צירופי(. יז, כב במדבר" )ַהֶזה הָּ

 יהיו י"בנ הזה והעם ה"שהקב בכדי', ת ועד' מא, הקודש אותיות בכל י"בנ את לקלל בו והשתמש בלעם פיך פתח

 שיכול, בבלעם ואמונתו בלק של הרצון ענין את שמחזק מה, תורה פה אותיות, בפתורה אז ישב בלעם. לנצח לי

 התורה הלכות את המורה, רבנו משה של התורה פה כנגד טומאה של משקל להוות וכך קללות פיו בהגוי להורות

. ב האות חסר בלק התיבה ואת ה האות חסר משה התיבה את משקל בתיבה ומצאתי יגעתי גם. י"לבנ הקדושה

 לדרכו שיצא לפני לבלעם אומר' שה כמו. ישראל עם וזה, הוא ברוך ת"ר, ה"ב המילה יוצאת האותיות מצירוף

ֹאר ֹלא: "למואב ם ֶאת תָּ עָּ י הָּ רּוְך כִּ  .ישראל עם" הּוא בָּ

 

 שבלעם... הכל ולהסתיר ולהעלים לבלע שרוצה בלעם נקרא כן ועל: "מברסלב נחמן רבי של תלמידו נתן רבי כותב
 שמסיימת התורה סוף כנגד' ול דבראשית' הב כנגד' הב כי. רבנו משה ידי על שנתנה התורה כל כנגד בקלפה הוא

, הלכות לקוטי" )התורה בהם שנתנה יום[ ארבעים] ם"מ כנגד ם"והמ. התורה של פנים[ שבעים' ]ע כנגד' והע'. ל-ב
 את מבלעם קבל לא בלק, לבסוף כלומר. גואל גימטריא' מ כי, רמז ומצאתי(. ה הלכה, השחר ברכת, חיים ארח

 יצא', מ-ה ביום שניתנה, התורה את ולבלע לקלל ראשית רצה שבלעם למרות כי. בכעסו עליו קבל לכן, מבוקשו
ם ֶהן: "הברכה היא הימים לאחרית בלעם שברך הברכות מבין. גואלם הוא' ה כי. י"בנ את מברך לבסוף ד עָּ דָּ  ְלבָּ

ב ֹלא ּוַבגֹויִּם יְִּשֹכן ם כי מצאתי? בגוים יתחשב לא ומדוע(. ט, כג במדבר" )יְִּתַחשָּ ד עָּ דָּ  בדד עמל אותיות זה יְִּשֹכן ְלבָּ
 בכל ממנו לזכות בכדי ממנו רחמים ולבקש, בתפילה' ה עם ולהתבודד בתורה לעמול שנולדנו, המרמזים, ן כיש
-ה ביום, התורה היא, השפע את כשקבלנו שהיה כמו. לבוא לעתיד אותנו למלא' ה שרוצה ההנאה מלוא שזה, היש

 לבדד כי ומצאתי. משיח בימי בגימטריא ישכן לבדד: כותב הטורים ובעל. העומר לספירת החמישים יום הוא ן
 למידת הדין מידת את ויהפוך, ישראל עם גואל בינינו ישכן המשיח בימי כי המרמזים, דד לב והצירוף גואל גימטריא
 בלעם. וברחמים באהבה התינוק את המזינה, האם דדי של הלבן לחלב הופך שבלב  האדום שהדם כמו, הרחמים

 בחיבור. במדבר הנסית ההשגחה למרות בעצמו ובבורא י"בבנ נחושה במצח הנלחם העמלק כעם ממש היו ובלק
 עמלק תיבות סופי'. היום' כל' רע' רק לבו מחשבות יצר וכל" נתן רבי כותב עליו, בעמלק יוצא בלעם-ו בלק תיבות

, טהורה וחיה בהמה סימני הלכות, דעה יורה, הלכות לקוטי" )אבד עדי ואחריתו עמלק גויים ראשית" בבחינת
 את גם מנבא שהוא מזה ויוצא, הימים באחרית' ה משיח ידי על העמלק אובדן את מנבא בלעם, כלומר(. ד הלכה
 בנות את בלק שלח לכן. זימה שונא' ה כי לבלק ויעץ נכנע לא הרע יצרו מתוך אבל. בלק ושל שלו הרוחני אובדנו
 בפרהסיא זנה שמעון שבט נשיא שאפילו עד, שלהם זרה עבודה לעבוד החלו אשר, ישראל עם לזנות ומדיין מואב

יש ֵאת ְשֵניֶהם ֶאת ַויְִּדֹקר': "לה קנא שפנחס עד שמעון בני של מגיפה החלה ואז, בלק של בתו עם ֵאל אִּ  ְוֶאת יְִּשרָּ
ה שָּ אִּ ּה ֶאל הָּ תָּ ַצר ֳקבָּ ה ַוֵתעָּ ֵאל ְבֵני ֵמַעל ַהַמֵגפָּ  (.ח, כה במדבר" )יְִּשרָּ

 
 כי'. לה לקנא יש ואז, הקליפה בעצם זוהי יפה וגם קל של בצורה שבא מה כי ולזכור מפנחס ללמוד נזכה ה"ובע

י, "שלו ההשפעה למדות ולהדמות תמיד' בה לבחור: הבחירה בידינו יש היצר מלחמות בעת ם כִּ ל ָאדָּ מָּ ד ְלעָּ " יּולָּ
 .ר"אכי(, ז, ה איוב)
 

 


