
 
 

 סוד קיומו של עם ישראל   – פרשת בלק

ה"על הפסוק   אבל   , בישראל לא קם":  ִספרידברים לד י( דרשו רבותינו ב)  "ְולֹא ָקם ָנִביא עֹוד ְבִיְשָרֵאל ְכֹמשֶׁ

 פרי וזאת הברכה(.)סִ  "באומות העולם קם, ואיזהו? זה בלעם בן בעור

את שחכמים חשבו לתקן שיקראו גם  (  :בגלל חשיבות נבואתו של בלעם אמרו רבותינו במסכת ברכות )יב

פרשת בלק בתוך קריאת שמע, והסיבה שהחליטו שלא לקרוא אותה היא בגלל טורח הציבור; לכן ישנה  

 מרובה להבין את נבואתו של בלעם.חשיבות  

ן ָעם ְלָבָדד ִיְשֹכן ּוַבּגֹוִים לֹא ִיְתַחָשב"בנבואתו גילה בלעם את סוד קיומו של עם ישראל:    . )כג ט( "הֶׁ

ִיְשֹכן"בפסוק    "הן"רבותינו בשמות רבה )טו ז( שאלו מה פירוש המילה   ְלָבָדד  ָעם  ן   היא   ? ותשובתם"הֶׁ

 רמוז סוד קיומו של עם ישראל. "הן"שבמילה 

 ן:ונו" "אאותיות ההלכל האותיות יש בן זוג, חוץ משתי 

 10א + ט = 

 10ב + ח = 

 10ג + ז = 

 10ד + ו = 

 אין בן זוג. 'לאות ה

 100י + צ = 

 100כ + פ = 

 100ל + ע = 

 100מ + ס = 

 אין בן זוג. 'לאות נ 

הקב אינן  "אמר  הללו  האותיות  כשם ששתי  יכולים ה  לא  ישראל  כך  האותיות,  כל  עם  להתחבר  יכולות 

 להתחבר עם אומות העולם, אלא עליהם להיות לבדם. 

 הבידוד של עם ישראל בעולם הוא לא עונש, אלא זה סוד קיומו. 

ִיְתַחָשב"סוף הפסוק    את לֹא  ישראלאשר  כ:  "העמק דבר"פירושו  ב  ב מוולוז'ין"הנציפירש    "ּוַבּגֹוִים   עם 

 כלומר  –  "ּוַבּגֹוִים"ר  שואילו כא  ;במנוחה ובכבוד"  ִיְשֹכן", אז  אומות העולם  אינו מתערב עם  –  "ְלָבָדד"

,  אדםככלל מחשיבים אותו ומכבדים אותו  יםיהגואין  – "לֹא ִיְתַחָשב"אז כשהוא רוצה להיות מעורב עמם, 

  .אלא "כקוף בצורת אדם"

הבעל שם טוב: הבידוד של עם ישראל בעולם סבו,  בשם    "דגל מחנה אפרים"מה שאמר בעל  את  כך  לוסיף  נ 

, שאינו נותן  ובטח קיומו של עם ישראל, שאין הוא מתחשב בדעת הגוייםמשעל ידי כך  ה טובה היא,  מעלָ 

 .דעתו למה שהם חושבים ואומרים עליו



 
 

ָהָבה"כמו שנאמר בספר עובדיה:  ,עם ישראל נמשל לאש אומות  ו ,()א יח "ְוָהָיה ֵבית ַיֲעֹקב ֵאש ּוֵבית יֹוֵסף לֶׁ

)יז יב(. ואמר    "ַכֲהמֹות ַיִמים יֱֶׁהָמיּון  ,הֹוי ֲהמֹון ַעִמים ַרִבים"העולם נמשלו למים, כמו שנאמר בספר ישעיהו:  

למים, כגון שהמים נמצאים בסיר מעל האש, אז האש  : כאשר יש מחיצה והבדלה בין אש  ז "על כך הרידב

כך כשיש מחיצה והבדלה בין עם ישראל לאומות העולם, עם ו  ;מתגברת על המים, מאדה אותם והם נעלמים

אבל כאשר אין מחיצה והבדלה בין האש למים, המים מתגברים על האש ומכבים אותה. כך    .ישראל מנצח

אנחנו מתבוללים בהם, והם חס וחלילה מנצחים. כשעם ישראל ידע    אם אין הבדלה בינינו לאומות העולם,

ָכַרע ָשַכב ַכֲאִרי ּוְכָלִביא "לשמור על עצמו, ולהיבדל מאומות העולם, הוא יזכה שתתקיים בו ברכת בלעם:  

ּנּו  . "יתיישבו בארצם בכוח ובגבורה"י: "רשו ו אונקלוסרששפי כפי ,)כד ט( "ִמי ְיִקימֶׁ

 


