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 ספר מאור ושמש פרשת בלק
כי לא בכונה לבד תליא מילתא רק אם הוא עובד את 

איש אשר ,  לשמה בדחילו ורחימות באמת ולומד תורה"השי
כזה הגם שאינו מכוין בשמות הקדושים כיון שכל מוצא 

שפתיו הוא בקדושה ובטהרה על כן בכל אמרותיו הן בלשון 
ב אתוון "הקודש והן בשאר לשונות הוא מעורר למעלה הכ

דאורייתא מפני שהוא עוסק בתורה לשמה אם כן ממילא 
 .ות לישראלנתייחדו היחודים ונפעל נסים ונפלא

ונראה בזה דהנה הצדיקים על ידי יחודם בשמות ההויות הקדושים מעוררין 
אך לאו כל , הרחמים על כנסת ישראל והסטרא אחרא נתכנע לפני הקדושה

אדם יכול לפעול על ידי כונתו בשמות הקדושים כי לא בכונה לבד תליא 
לו ת באמת ולומד תורה לשמה בדחי"מילתא רק אם הוא עובד את השי

איש אשר כזה הגם שאינו מכוין בשמות הקדושים כיון שכל מוצא , ורחימו
שפתיו הוא בקדושה ובטהרה על כן בכל אמרותיו הן בלשון הקודש והן 

ב אתוון דאורייתא מפני שהוא עוסק "בשאר לשונות הוא מעורר למעלה הכ
 .בתורה לשמה אם כן ממילא נתייחדו היחודים ונפעל נסים ונפלאות לישראל

ל כמו שמצינו "ושורש לזה שיתיחדו היחודים הוא כשיש אחדות בישראל כנ
בגמרא דורו של אחאב אף על פי שהיו עובדי עבודה זרה ירדו למלחמה 

וכל שכן כשיש אחדות בישראל והן עוסקים , ונצחו מפני שהיה אחדות ביניהם
בתורה לשמה מיחדין על ידי דיבורם השמות ההויות הקדושים ובזה המה 

. ה ממלא רצונם"כניעים את כל נגדם וכל מה שהם אומרים בפיהם הקבמ
לפיכך בלק שהיה מכשף , ל"והנה יניקות הסטרא אחרא הוא מהקדושה כנ
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גדול הביט מתוך עומק חשכת הקליפות אל הקדושה שיניקתו היה 
מהקדושה וראה שישראל מעוררין באמירת פיהם השמות הויות של רחמים 

והבין שזאת הוא מפני שיש ביניהם ,  לפני הקדושהומכניעים הסטרא אחרא
וזה . ל והם כולם כאיש אחד בלב אחד לכן ירא לנפשו מפניהם"אחדות כנ

פירוש , ביאור הכתוב וירא בלק בן צפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי
לק 'ירא ב'ראה מה שישראל פועלים על ידי אמירתם כי הראשי תיבות של ו

ב כמספר השמות "אמורי עולה רל'שראל ל'שה י'ר עש'ל א'ת כ'פור א'ן צ'ב
ורצה לומר שראה שעל ידי אמירתן הן מיחדין השמות , ן"ה ב"ג מ"ב ס"ע

הויות של רחמים והבין מה שבכוחם להמשיך כל כך על ידי אמירתם הוא 
וזהו ויגר מואב מפני העם . מפני שיש אחדות ביניהם וירא לנפשו מפניהם

רב הוא רצה לומר הגם שרב הם יכולים להקרא ומחמת מה אמר הכתוב כי 
בלשון יחיד הוא שיש אחדות ביניהם וכשיש אחדות ביניהם הם מפילים כל 

 :לזאת ירא מואב מפני בני ישראל, הקמים עליהם על ידי אמירה בלבד
 )ה בגליון הבא"המשך אי (


