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 שליט"א הרב מרדכי אלון
 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 

לסעודה ראשונה - למה מי הוא בכלל, בלק?

 מי אתה בלק בן ציפור?

להתבלבל הצליח מלך מואב לקבל פרשה שלמה על שמו בלי 

'פרשת בלק'. נכון, כבר היו לנו פרשיות שנקראו על שמם של  -

'יתרו', אבל -'נח' ו -אנשים שאף הם לא התחנכו בבית ספרנו 

אלו היו אבות העולם. הרי כולנו בסופו של דבר הננו בניו של 

אה בשם ה'. נח ואילו יתרו הוא המודל להובלת העולם אל הקרי

בלק? זה מעליב אפילו את אומות העולם, השם שלו. מילא אם 

הוא היה פילוסוף,  -הייתה הפרשה נקראת על שם 'בלעם' 

פרשת  -איש רוח, או אם רוצים מלך אז שיהיה מישהו רציני 

'סיחון' או 'עוג'. אבל בלק? מה היה כל כך חשוב בלק שזכה 

 ק בן ציפור?לפרשה שלמה שנקראת על שמו? מי אתה בל

 מסירות הנפש של בלק

נדמה לי שיש כאן נקודה מדהימה שצריך לתת עליה את 

הדעת. ההבדל בין בלק ליתר מלכי האזור המוזכרים כאן 

בפרשיות שלנו הוא שלבלק אין מה לפחד מבני ישראל. סיחון 

מלך האמורי צריך להתכונן למלחמה נגד העם היוצא ממצרים 

שהגיע לאזור ורוצה להיכנס לארץ, כמוהו גם עוג מלך הבשן 

אני משוכנע  -ף מלך אדום. לעומתם לבלק אין מה להתכונן וא

שהיה לו מודיעין שסיפר לו את הציווי בו נצטוו ישראל לגבי 

  -מואב 

ַָּ֙צרָּ֙ ֶאת ַאל ב ְוַאל ת   ָ֑ה מֹוא ָ֔ מ  ְלח  ָּ֖ם מִּ ר ב   ָּ֥ ְתג    1...ת ִּ

לגבי מואב מאת הקב"ה יש למשה ולישראל הוראה ברורה 

גלל שהוא מבני בניו של בין אם זה ב -שאסור להילחם בהם 

 לוט, בין אם בגלל שעתידה לצאת משם רות או מסיבה אחרת. 

בלק איננו רוצה להילחם בישראל. הוא אידיאולוג מופלא,  ואכן

יותר מזו של בלעם.  גדולהובהרבה מובנים עם מסירות נפש 

                                                           
 דברים, ב', ט'. 1
 רש"י במדבר, כ"ב, י"א.עי'  2
 במדבר שם, ה'. 3

 2נכון, שנאתו של בלעם לישראל לפי רש"י גדולה מזו של בלק

אבל בלעם תמורת סכום סמלי הגון יהיה מוכן להפסיק את כח 

הקללה והשנאה שלו. לעומתו, בלק מוכן למסור את הנפש כדי 

להיפטר מהעם הזה שיצא ממצרים, עם שלא בא לגרום לו 

הוא פשוט רוצה לגרש אותו מן הארץ,  -לשום סבל או אי נוחות 

 ולתמיד! מן העולם, ולפתור את הבעיה היהודית הזו פעם אחת 

 למצוא את הרוע

פעולת הפתיחה הראשונה של בלק ממשיכה את הסגנון של 

  -פרשת חקת 

ים כִִּ֜ ח ַמְלא  ַלַ֨ ש ְ  3...ַוי ִּ

גם משה שלח מלאכים אל מלך אדום, ישראל שלחו מלאכים 

אל סיחון. יפתח הגלעדי מספר בהפטרת חקת כשלש מאות 

, שנה לאחר מכן, שישראל שלחו מלאכים אף אל מלך מואב

כלומר אל בלק עצמו, ויפתח שולח מלאכים למלך בני עמון. 

המשותף לכל המלאכים הללו הוא שכולם באים עם דברי 

שלום, במסר כדי לא לפתוח במלחמה. לעומת זאת לבלק יש 

מלאכיו אותם הוא שולח אל בלעם 'וקסמים בידם'  -רעיון אחר 

למצוא את הרוע, לקעקע את העם, את  -באים במגמה אחת 

 י שבכלל לא בא להיחלם בו.מ

 להבין את בלק

הוא מבין  -אל תכעסו על בלק, אפשר להבין אותו אנא אבל 

אזי יבנה פה, ואת תפקידו שאם עם ישראל יממש את רצונו 

ממש 'שתי אצבעות' ליד ממלכתו, 'בית תפילה לכל העמים', 

'אין עוד -וש 4להי ישראל מלך'-ש'ה' א בכל העולם ויתגלה

מה יעשה מלך מואב  ,6ואז מה יעשה בלק נסיך מדין ,5מלבדו'

 מתוך תפילת העמידה לימים הנוראים 4
 דברים ד', ל"ה. 5
 עי' רש"י, שם, ד'. 6

 תשע"ז בלקפרשת  
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הקטנטן הזה, שלרגע רק נראה גדול כלפי חוץ בגלל שהשקר 

 מגדל אותו?!

 'שווה' שם של פרשה-בחור ש

, 7הפרשה הזו, שנדמית לנו כמעין בועה בתוך חומשי התורה

נקראת פרשת בלק והיא באה לגלות את האנטיתזה לעם 

אברהם אבינו מפה ומי הם מי הם תלמידיו של  -ישראל 

. לא רק אומות העולם וישראל 8תלמידיו של בלעם הרשע

צריכים להיזהר מבלק ובלעם אלא אף החמורים והאתונות. מי 

שביקש להכריז בעולם שהוא רוצה להילחם לא מפני שהוא 

חושש מהצד השני אלא בגלל שהוא פשוט לא יכול לשאת 

מלך, ה' מלך, ה' בקרבו את העם הזה שעומד לגלות כי 'ה' 

וברגע שלפני כניסתם לארץ הוא מבקש  9ימלוך לעולם ועד',

להביא את הקוסם הגדול, את הנביא שכל ייחוסו הוא בכך 

רק כדי  - 10שהוא מתיימר לדעת את הרוע, את הזעם האלוקי

'הבחור' הזה 'שווה' שם של  -לעצור את ה'אין עוד מלבדו' 

הזה ה' מלך' או שבלק '-או ש -פרשה. כדי שנדע, כדי שנכיר 

 הוא מלך.

 
 
 

  

                                                           
 '.משה כתב ספרו ופרשת בלעם ואיוב' -עי' בבא בתרא י"ד:  7
 'בית ספר למידות רעות'. -עי' בהרחבה בשיחתנו הבאה  8
 ילים י', ט"ז, תהילים תה -מתוך התפילה )הְלֵחם של שלשה פסוקים  9

 צ"ג, א' ושמות ט"ו, י"ח(    
 עי' רש"י במדבר כ"ג, ח'. 10
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לסעודה שניה -  בית ספר למידות רעות

 תלמידי אברהם מול תלמידי בלעם

במסכת אבות מדברת על תלמידיו של המפורסמת המשנה 

 -אברהם אבינו אל מול תלמידי בלעם הרשע 

ם  ה  ל ַאְבר  יו ש ֶ יד  ְלמִּ ַ ת  לו , מִּ ים ַהל   רִּ ה ְדב  לש   דֹו ש ְ י  י ֵּש  ב ְ י ש ֶ ל מִּ כ  

ע ש   ר  ם ה  ְלע  ל ב ִּ יו ש ֶ יד  ְלמִּ ַ ת  ים, מִּ רִּ ים ֲאחֵּ רִּ ה ְדב  לש   . ו ש ְ ינו  בִּ  א 

ן ט - ם ַעיִּ ה  ל ַאְבר  יו ש ֶ יד  ְלמִּ ַ ת  ה, מִּ ל  פ  ה, ְוֶנֶפש  ש ְ ה, ְורו ַח ְנמו כ  ֹוב 

ינו   בִּ ל  .א  יו ש ֶ יד  ְלמִּ ַ ת  ה, מִּ ב  ה, ְוֶנֶפש  ְרח  בֹוה  ַח ג ְ ה, ְורו  ע  ן ר  ַעיִּ

ע ש   ר  ם ה  ְלע  יו  .ב ִּ יד  ינו  ְלַתְלמִּ בִּ ם א  ה  ל ַאְבר  יו ש ֶ יד  ְלמִּ ַ ין ת  ַמה ב ֵּ

ם ה   ְלע  ל ב ִּ עש ֶ ש   לְ  ?ר  ַ ינו  ת  בִּ ם א  ה  ל ַאְבר  יו ש ֶ יד  ם  מִּ עֹול  ין ב   אֹוְכלִּ

ֱאַמר נ ֶ א, ש ֶ ם ַהב   עֹול  ין ב   יל ֹאֲהַבי '( משלי ח) ַהז ֶה ְונֹוֲחלִּ ְלַהְנחִּ

א ֵּ יֶהם ֲאַמל  , ְוֹאְצרֹתֵּ ש  ע 'יֵּ ש   ר  ם ה  ְלע  ל ב ִּ יו ש ֶ יד  ְלמִּ ַ ל ת  . ֲאב 

ר  ְבאֵּ ין לִּ ם ְויֹוְרדִּ נ   יהִּ ין ג ֵּ ֱאַמריֹוְרש ִּ נ ֶ ַחת, ש ֶ ה ' (תהלים נה) ש ַ ְוַאת  

ה ֹלא ֶיֱחצו   ְרמ  ים ו מִּ מִּ י ד  ַחת, ַאְנש ֵּ ר ש ַ ְבאֵּ ם לִּ ידֵּ ֹורִּ ים ת  ֱאֹלהִּ

ךְ  י ֶאְבַטח ב   יֶהם, ַוֲאנִּ  11.'ְימֵּ

למה בעצם יש 'תלמידים' למידות רעות? ברור  -חשבתי לעצמי 

 לנו שכדי שיהיו מידות טובות לאדם הוא צריך ללמוד אותן,

האם  -, אבל בשביל מידות רעות וכו' להדבק בתלמידי חכמים

צריך ללמוד אותן? היצר למידות רעות קיים לאדם בתוכו. כלל 

 ? נמוכה, עין רעהאיך לומדים להיות בעלי רוח 

 שתי תשובות -שתי משלחות 

בקריאת 'שני' של הפרשה כמדומני שנמצא לשאלה הזו 

את זו  -תשובה מדהימה. נשמע את שתי האמירות של בלעם 

שהוא עונה למשלחת הראשונה של שרי בלק ואת זו שהוא 

נותן למשלחת השניה. אחרי שהוא משאיר אותם ללון אצלו 

  -בלילה הוא אומר בבוקר למשלחת הראשונה 

ל ו  ֶאֶֽ ן הָ֔ ַאְרְצֶכָ֑ם  ְלכָּ֖ ֵ֣ אֵּ י מֵּ ם 'כ ִִּּ֚ ֶכֶֽ מ   ְך עִּ ֲהֹלָּ֥ ָּ֖י ַלֶֽ ִּ ת    12.ְלתִּ

  -ורש"י מדגיש לנו באופן כל כך נפלא 

אלא עם שרים גדולים מכם, למדנו שרוחו . להלך עמכם

ולא רצה לגלות שהוא ברשותו של מקום, אלא  גבוהה

 13'.ויוסף עוד בלק'בלשון גסות, לפיכך 

מכם', הוא 'אני רוצה ללכת רק עם שרים גבוהים וחשובים 

אומר להם בגאוותנות ושחץ, במקום לגלות להם שהוא נמצא 

ברשותו של מקום ואינו יכול ללכת עמם. לעומת זאת למשלחת 

                                                           
 אבות, ה', י"ט. 11
 במדבר כ"ב, י"ג. 12
 רש"י, שם. 13
 שם, ט"ו. 14

לֶּההשניה ששולח בלק, ' ים ֵמֵאֵֽ ִדִ֖ ים ְוִנְכבָׂ ים ַרִבִּ֥ ִרִ֔  14'שָׂ

  -הראשונים, הוא עונה 

אֶמרָּ֙ ֶאל ַֹ֨ ם ַוי  ְלע ָ֗ ַען ב ִּ ֵ֣ ם ַוי ַ ק אִּ ל ָ֔ י ב  ֵ֣ ן ַעְבדֵּ ֶ ת  ֹו  יִּ יתָּ֖ א בֵּ ק ְמֹלָּ֥ ָ֛ ל  י ב  ָּ֥ לִּ

ֲעֹברָּ֙ ֶאת ל ַלֶֽ ַכָ֗ א או  ָ֑ב ֹלֵ֣ ה  ֶסף ְוז  ֵ֣ יָּ֙ הֵ֣  כ ֶ ִּ ֹו  'פ  ה אָּ֥ ָּ֖ ֹות ְקַטנ   ֲעש ָּ֥ י ַלֶֽ ֱאֹלה ָ֔

ה ֶֽ  15.ְגדֹול 

 להי'.-'לא אוכל לעבר את פי ה' א -וואו! אילו מילים גבוהות 

 -ממש אפשר ללמוד פה מבלעם שיעור בענווה ובאמונה 

  !?כלפי הקב"ה כזו ראיתם פעם הכנעהה

 בית ספר עם הרבה תלמידים

  - אבל להפתעתנו הוא ממשיך ואומר

ם ה ג ַ ָ֛ זֶ ָּ֥א ב  ו  נ  בַ֨ ה ש ְ ה ַמה ְוַעת  ָ֗ ְדע ָ֔ ֵ֣ ה ְואֵּ ְיל  ָ֑ ָּ֖ם ַהל   ֶ ף הָּ֖  ַאת  ָּ֥ ֹסֵּ ָּ֥ר  'י  ב ֵּ ד ַ

י ֶֽ מ ִּ  16.עִּ

אז למה  -תגיד בלעם, אם נכנעת לקב"ה שאמר לך לא ללכת 

תוספת הזו מלמדת אותנו ? הללילה אתה אומר להם להישאר

לפעמים הוא מדבר  -על 'תחמנותו' האמיתית של בלעם 

איזו ענווה מופלאה, 'לא  -בהכנעה ואפשר לרגע לטעות בה 

אבל אחר כך מבינים שזה בעצם  -להי' -אוכל לעבור את פי ה' א

שבלעם מודע לכך שאם הוא ידבר  זיוף גדול שנובע רק מכיון

' את זה, ולכן הוא יקנה'אחד לא אף  -כבר מתחילה בגאוותנות 

מזויפת של ענווה. זהו בית הספר של בלעם,  מתעטף באצטלה

בית ספר בו לומדים איך להיות גאוותן בתחפושת של ענו. זה 

 בית ספר שלומדים בו הרבה תלמידים...

 שפלות רוח אמיתית

בניגוד לכך, רוח נמוכה אמיתית היא רוחו של אברהם אבינו. 

ה לאברהם ומספר לו על תוכניתו להפוך את כאשר מגיע הקב"

סדום, מקומם של האויבים האידיאולוגים הגדולים מתנגדי 

 -אברהם. אברהם אומר 

נ ֵּה ָּ֖ם ַוי ֹאַמָ֑ר הִּ ה  ַען ַאְבר  ָּ֥ ר ֶאל ַוי ַ ֵ֣ יָּ֙ ְלַדב ֵּ ְלת ִּ א הֹוַאָּ֙ ָ֤ ָּ֖י  נ  ֹנכִּ י ְוא  ֲאֹדנ ָ֔

ֶפר ֶֽ אֵּ ר ו  ָּ֥ פ   17.ע 

  -ולכן 

ך ִ֜  ה ל ְ ל  לִַּ֨ תח  ֵֹ֣ ֲעש  ם מֵּ יקָּ֙ עִּ ית ַצד ִּ ָ֤ מִּ ר ַהז ֶָ֗ה ְלה  ֵ֣ ב  ד   ַ ה  כ  ָּ֥ י  ע ְוה  ש  ָ֔ ר 

טָּ֙ כ   ֹפֵּ ְך ֲהש  ה ל  ָ֔ ל  ֵ֣ לִּ ָ֑ע ח  ש   ר  יק כ   ָּ֖ ד ִּ טל ַׇכצ ַ ֶֽ פ   ש ְ ָּ֖ה מִּ א ַיֲעש ֶ ֶרץ ֹלָּ֥ א ָ֔  18.ה 

 שם י"ח. 15
 שם י"ט. 16
 בראשית י"ח, כ"ז. 17
 שם, כ"ה. 18
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רגע, זו לא חוצפה? זו רוח נמוכה? לא! רוח נמוכה היא שאתה 

וצה ממך הוא הופך בטל לגמרי לאלוקות ואז כל מה שהקב"ה ר

שאתה תתפלל גם על סדום, שתגיד לקב"ה 'חלילה לך'. רוח 

נמוכה איננה מין ענווה כזו שאתה לא יכול לפתוח את הפה 

 ך!יפהלאלא דווקא  -ולפנות אל הקב"ה בזעקה 

 אפר של אלוקות

זה בית הספר של אברהם אבינו. תלמידיו של אברהם אבינו 

ב לזעוק כלפי הקב"ה לומדים להגיע למצב שבו אתה יכול וחיי

'חלילה לך', לא בסיסמאות ובהכנעות מזויפות אלא מתוך זה 

שאתה מכיר בעצמך שאתה לא רק עפר אלא גם אפר. אפר 

, מה שנשאר אחרי שמוציאים ממנו את כל החיות DNA-הוא ה

ודווקא שם, בבדיקת הרקמות הזו, נגלה שזהו אפר של דמות 

נו אפשר להצמיח עצים 'אני אפר ולכן אני עפר שממ –אלוקים 

 גדולים, ליצור מהפכות'.

ענו מזויף, לבין אברהם אבינו, הענו  -ן ראו מה בין שחצ

של  וספרבתי  כבר שערימהרה האמיתי. שנזכה שיסגרו 

 בלעם.
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לסעודה שלישית –פרשת בלק בקריאת שמע 

 סטרא אחרא בקריאת שמע

לפני שניכנס לקריאת 'שלישי' של הפרשה, נפתח בדברי חז"ל 

  -על קריאת שמע 

קשו יאמר רבי אבהו בן זוטרתי אמר רבי יהודה בר זבידא: ב

 -לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע, ומפני מה לא קבעוה 

 19...משום טורח צבור

מהי ההווא אמינא של חז"ל לקבוע את  -ואנו ננסה להבין 

אמירת פרשת בלק פעמיים ואולי שלש בכל יום? מה הקשר 

בינה לבין קבלת עול מלכות השמיים של קריאת שמע? ראינו 

בי לפרשה שתיקרא למה זכה אותו מלך מוא 20בשיחה קודמת

על שמו, אבל להכניס לתוך קריאת שמע, לתוך 'שמע ישראל 

לוהינו ה' אחד' את הסטרא אחרא הזה?! אין פרשות יותר -ה' א

 מתאימות לצרף קבלת עול מלכות שמים?

 להכיל את הרוע

 21בואו נשמע את דבריו הקדושים של מרן השפת אמת זיע"א

  -על דברי חז"ל הללו 

גם בגמ' בקשו לקבוע פ' בלק בק"ש בכל פ' זכר נא כו' 

כי צריך אדם להיות חזק בעבודת השי"ת להאמין כי  .יום

ומתנגדים להקדושה כולם מתבטלין  רא אחראאף כל הסט

לרצון הקב"ה ורק כשאדם הולך בדרך אמת שהרי בלעם 

בעל כרחו יענה ]מלאך רע[ על כרחו בירך אותם כענין שכ' 

לכל איש ישראל שחושבין ודבר זה נוהג בכל זמן  .אמן

 22'.מבקשין הפר עצתם כו ל זהעליו עצות רעות וע

אתם יודעים מה תפקידה של קריאת שמע? תפקידה הוא 

'ה' אחד ושמו אחד' ובשביל שהיא תהיה שלמה צריך -לגלות ש

להבין שה' אחד זה כולל גם את הרע. גם הדבר הכי מנוגד ל'ה' 

להתהפך מרע לטוב.  הוא עצמו אחד, והוא עצמו יכול -אחד' 

'על כרחו גם הרע יענה אמן'. מבחן האמונה וקבלת עול מלכות 

שמים כולל את היכולת להכיל גם את פרשת בלק בקריאת 

ולא רק מבחינה טכנית כדי  -שמע. נכון, זה טרחא דציבורא 

שלא נסיים מאוחר את התפילה, אלא בעיקר זו טרחת נפש 

ג על ידי אותו בלק, גדולה להיזכר בכל יום בכל מה שמיוצ

להיזכר בסיטרא אחרא הזה של הניסיון לעשות את הרע, 

                                                           
 ברכות י"ב: 19
 'למה מי אתה בלק?' –עי' לעיל בשיחה  20
 , תרס"ה ה' בשבט - ה'תר"ז כ"ט בניסן) אלתריהודה אריה ליב  רבי 21

 היה (, נכדו של רבי יצחק מאיר אלתר, החידושי הרי"ם,     1905–1847
 )אביו נפטר בצעירותו,  חסידות גור י בשושלת אדמו"רינהש אדמו"רה    
 . 19-המאה ה בשלהי יהדות פולין ומן הבולטים במנהיגיבחיי הסבא( עוד     

 -הניסיון לקלל, להביא את המתנגדים והמסיתים הנה לעולם 

בכל יום ויום, ערב ובוקר, להציף את זה ולהבין איך הכל 

מתהפך. זו טרחה נפשית גדולה, אבל רק כך באמת קוראים 

מו אחד'. רק כך קריאת שמע ואומרים שבאמת 'ה' אחד וש

 מקבלים עול מלכות שמים.

 קבלת פנים ממלכתית

בקריאת שלישי של פרשת 'בלק אנו מוצאים את בלעם יוצא 

ללכת לקלל  -סוף סוף אל השליחות האלוקית המדומיינת שלו 

את ישראל. הוא הולך אל מואב, כששרי בלק מלווים את 

אנו  הפמליה הממלכתית. נדלג על כל סיפור האתון לרגע והנה

מגיעים אל השטיח האדום הנפרס לכבודו של הנביא, 

החצוצרות מורמות אל על וצלילי ההמנונים נישאים באויר. 

 קבלת פנים ממלכתית.

בכל קבלת פנים ממלכתית, גם בזמננו, כולם מצלמים, 

מתעדים, לכל תנועה או מחווה יש משמעות. המיקום שלה, 

רחשה קבלת מי עומד איפה וכו'. האם שמנו לב היכן הת

 -הפנים הממלכתית שהכין בלק לבלעם? 

ֹו ֶאל אתִ֜ ְקר  א לִּ צֵַּ֨ ם ַוי ֵּ ָ֑ ְלע  א בִּ ֵ֣ י ב  ֵ֣ ק כ ִּ ָּ֖ ל  ַמָּ֥ע ב   ש ְ רָּ֙  ַוי ִּ ב ֲאש ֶ יר מֹוא ָ֗ ֵ֣ עִּ

ו ל ַעל בֶֽ ה ַהג ְ ָּ֥ ְקצֵּ ָּ֖ר ב ִּ ן ֲאש ֶ ו ל ַאְרֹנָ֔ בֵ֣  23.ג ְ

שם  -שמענו? אנחנו הרי יודעים מה התרחש בארֹנן לא מזמן 

'ה' אחד ושמו אחד'. וכשגילינו -ידענו, ש התגלה, מבלי שבכלל

 -את זה שרנו שם את השירה הגדולה 

ָּ֖ר ֱענו  ...  י ְבאֵּ ָּ֥ ה   ֲעלִּ ֶֽ  24.ל 

 גם שורש הרע בטוב

שם בארנון ראינו איך כל הטבע מאוחד ַברצון האלוקי וכל 

רצונות האמוריים והמואבים נדחקו אל בין שני ההרים שהקיפו 

די שעם ישראל יוכל להמשיך את נחל ארנון וחיסלו את כולם כ

את שירת ישראל הנצחית. שם בעיר ארנון הולך בלק הרשע 

לפגוש את בלעם ושם אנו מוצאים את קבלת הפנים 

הממלכתית של הרוע את הרוע. דווקא שם אנו מבינים כי יהודי 

צריך להאמין 'ערב ובוקר בכל יום תמיד' שהכל מתהפך לברכה 

א טוב, ולא באו לעולם הזה כי ה' אחד וגם הרע בשורשו הו -

 . ספרו בו פוליןתחת הנהגתו הפכה חסידות גור לחסידות המרכזית ב     
 על התורה והמועדים ועל הש"ס. -רוכזה תורתו נקרא 'שפת אמת'      

 שפת אמת על התורה, בלק, תרל"ב. 22
 במדבר, כ"ב, ל"ו. 23
 שם, כ"א, י"ז. 24

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%22%D7%98_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%22%D7%98_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%D7%A8%22%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%D7%A8%22%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27_%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27_%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%A1%22%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%A1%22%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/1847
https://he.wikipedia.org/wiki/1905
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95%22%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95%22%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-19
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
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בלק ובלעם אלא בשביל לגלות את זה, ואנחנו נשארים בעולם 

 כדי להעיד על זה.

 עיניים של נצח

  -את זה יאמר בלעם עצמו בברכותיו בעוד כמה פסוקים 

ב ֶהן...  ְתַחש   ֶֽ א יִּ ם לָֹּ֥ ָּ֖ ֹויִּ ַבג  ן ו  ָֹ֔ כ  ש ְ ד יִּ ֵ֣ ד  םָּ֙ ְלב   25.ע 

יות הזו ויבין שהוא לבדו הוא ייבהל מכל חוקי הטבע ומכל הגו

'ה' לבדו מלך'. 'ויוותר יעקב לבדו', 'ונשגב ה' לבדו'. -מעיד ש

גם אם לא נזכיר בה בפועל  -איזו קריאת שמע יכולה זו להיות 

אם רק נדע ונזכור שביקשו לקבוע בה את  -את פרשת בלק 

 פרשה זו.

גם אם הן מתמונות המצולמות ומפורסמות ברשתות 

קבלת הפנים המפוארת של בלק את התקשורת בעולם מ

אנחנו בעיניים הנצחיות שלנו רואים מתחת  -בלעם בעיר ארנון 

לקבלות הפנים הללו את מעברות נחלי ארנון ואת 'ה' אחד 

  -ושמו אחד'. או אז ישיר ישראל ויאמר 

ַמָּ֖ע ָ֑ל ש ְ אֵּ ר  ש ְ ָּ֖ינו   'הָּ֥  יִּ ד' הָּ֥  ֱאֹלהֵּ ֶֽ  26.ֶאח 

 

 

 

  

                                                           
 דברים ו', ד'. 26 שם, כ"ג, ט'. 25

בכתובת:  -הרשמה לקבלת "טועמיה" מדי שבוע 
http://eepurl.com/bC0OHn 

 

 מידע ושיעורים נוספים של הרב באתר:
www.hithabrut.org 

 

לקבלת שיעור שמע יומי קצר על פרשת השבוע 
 050-4340772-בוואטסאפ, שלחו הודעה לנייד 
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