
 
 

בלק נלע"ד הטעם כי זכה  םשל קריאת הפרשה עבענין 

ויצא ממנו דוד המלך ע"ה, כי רות בתו של עגלון מלך 

חז"ל. ונלע"ד הטעם שזכה מר מואב והוא מזרע עמלק כמא

 נהבזה ידוע כי בלק ובלעם הם נגד חכמה ו לזה, כי

דקליפה ועמלק דעת דקליפה, ולכן בלק שהוא נגד חכמה 

ממותקת יותר כי היא יותר קרובה אל דקליפה, והיא 

הקדושה זכה לזה, כי הקליפה כל מה שהיא גבוהה יותר היא 

 ממותקת יותר מטעם הנ"ל כידוע מכתבי האר"י ז"ל.

 מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע()

 

 וילך שפי.

המידה לילך יחידי בלי אהבת חברים וקיבוץ רעים, היא 

פי היינו ש בלעם הרשע, שכתוב בו "וילך שפי". מדתו של

 )מרן אדמו"ר מוהר"נ מלעכוויטש זי"ע(       יחידי.

 

 הן עם לבדד ישכון.

. כשרוצים "בטח בדד עין יעקב" דברים לג, כח("בדד" כמו 

 –לשכון בדד בבטח ושלוה, העצה לזה "ובגוים לא יתחשב" 

לשון חשיבות, שלא יתחשב ממעשיו כשרואה השערות 

ולא כפריצי  .יהםוהבגדים מוצא חן בעיניו ועושה כמעש

 ןמחשיבי ,מנהג עמים כגון בגדים ושערות יםעמינו כשרוא

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(   ובזה מאריכים הגלות. ,כן ןאותם ועושי

 

 . הן עם לבדד ישכון

, מ"מ )איכה א, א(" איכה ישבה בדד"כשהם בבחינת  לואפי

 , ח"ו אין דומים להם."ובגוים לא יתחשב"

 עי זי"ע()מרן אדמו"ר האמצ       

 

 .וגו' לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל

יעקב לא ראה שום און, מפני  נתמי שהוא בבחי רושפי

שהוא תמיד אצלו בקטנות. וגם לא עמל בישראל, מפני 

שהוא רואה תמיד התפארות של הקב"ה, היינו "ה' אלקיו 

)תרועת מלשון ריעות( היינו התחברות  –עמו". "ותרועת מלך בו" 

רבי עמו, ואמר לי מורי הרה"ק  רושפי –הקב"ה, בו  של

שרמז בזה שלשה יחודים, ישראל ולאה,  שלמה קרלינער

 ויעקב ולאה, ויעקב ורחל, ועוד הד' העלים.

 )רביה"ק מוהרא"ש מסטולין זי"ע(

 תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו.

פעם נכנס אליו חסיד זקן ושאל הימנו היות שזקן הוא 

מבקש שילמדו רבינו כיצד למות, והשיב  ןכל יומו, עוקרב 

לו עד שאתה מבקש ללמוד כיצד למות, מוטב שתלמד כיצד 

לחיות. בלעם בקש לחיות מיתת צדיק ולחיות כרשע, 

 כשרוצים למות מות ישרים העצה לחיות חיי צדיק.

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(

 

 ולא ראה עמל בישראל.

עם, וזהו ולא ראה עמל וב' של בישראל הוא אותיות בל

שאין לו יכולת להשגיח בהם בעיניו, וכמו  –בלעם ישראל 

ותהי עליו רוח וגו' וירא את ישראל " )להלן כד, ב(שנאמר 

על ישראל,  –עליו  )דף רב:( דושהזוהר הק רשופי "יםהאל

סיכך השכינה עליהם שלא יוכל בלעם לראות ולהסתכל בהם 

 ו"ר האמצעי זי"ע()מרן אדמ           בעינא בישא שלו.

 

 ותרועת מלך בו.

כי בלעם היה יודע לכוון שעה .( )ברכות ז תאאיהנה 

)ד"ה פות בתוס שווהק .בה וכמה זעמו רגע כועסשהקב"ה 

והביאור,  יכול לומר ברגע אחד ותירצו כלם.היה מה  שאלמלי(

הנשמה גביר שצריך להמוח  ,ב כבדוח למדבישראל הסדר 

ל הכבד ששם משכן היצר ובפרט ע לבהעל תאות שבמח 

זה ראשי תיבות מל"ך, כי זה עיקר . ו)עי' זוה"ק פנחס רלב:(הרע 

 ,כלםרצה להפך ולומר בלעם קבלת עול מלכות שמים, ו

על כן כשהפך את היצר הרע והתאוה. ר יגבכבד לב מוח, לה

 ."תרועת מלך בו"ואת הקללה לברכה אמר  'ה

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(          

 

 ל וגו' נופל וגלוי עיניים.-מרי אם שמע אונא

על )אבות ה, יט( דהנה אמרו חז"ל בשם הרה"ק מרוזין זי"ע, 

בלעם שהיה רוח גבוהה ונפש רחבה, והרי כתוב בתורה 

שהשפיל עצמו ואמר שמבלעדי ה' לא יוכל לעשות קטנה או 

: כתובשו גדולה, ועוד כמה דיבורים שהנמיך את עצמו כמ

כו'. ואמר שבאילו הדיבורים "תמות נפשי מות ישרים" ו

היתה טמונה גאוותו וצביעותו. ועל זה נאמר "נופל וגלוי 

עיניים", היינו שלפנים היה משפיל את עצמו, אלא שבשעת 

מעשה היה גלוי עיניים, ומסתכל אם סביביו מרגישים את 

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(  ענותנותו המזויפת.

 

  



 

 

 .מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל

שהוא ארעי ואינו קבוע, ומי  זההלם אהל רומז על עו

, דאין טוב אלא תורה, זוכה זההלם שמדבק עצמו לתורה בעו

משכן  נתשהוא בחי באהלם ל"משכנותיך ישראל", היינו בעו

 יכונה. –גה הגבוהה הרומז למדר –הקבוע, בשם "ישראל" 

 )מרן אדמו"ר שליט"א(

 

 ל.מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישרא

רצוא ושוב  נתהנה בעבודת השי"ת הסדר הוא תמיד בבחי

שישנם זמנים של גדלות וקרבת אלקים וישנם זמנים של 

קטנות, ועיקר עבודת האדם שבמצב של קטנות יתחזק 

בעבודת ה' באמונה וביגיעה ותהיה ירידה זו לצורך עליה 

מיד ולעבוד את השי"ת ביתר שאת ויתר דעת, ולא ח"ו 

 נתענין הקטנות. והנה יעקב הוא בבחיליפול ולישאר ב

 הזל העבודה בגדלות הדעת, וע נתקטנות, וישראל הוא בחי

היינו מה טוב לאדם  –אמר הכתוב "מה טובו אהליך יעקב" 

אבל מיד  –ארעי  –אהל  נתיעקב הוא אצלו רק בחי נתשבחי

ישראל שהיא חמדה הקבועה  נתמתחזק הוא ועולה לבחי

  )מרן אדמו"ר שליט"א(      משכן של קבע. נתבחי

 

 י יחזה נופל וגלוי עיניים.-מחזה שד

שהוא בעל מדריגה  –י יחזה" -מי ש"מחזה שד לואפי

גבוהה וזוכה לראות מה שנעשה בשמים וכל ההיכלות 

"נופל"  קוםמכל פתוחים לפניו והוא מהני דעיילו בלא בר, מ

יוכל ליפול ח"ו בנוקבא דתהומא רבה אם הוא "גלוי  –

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(      שאינו שומר על עיניו ח"ו. – עיניים"

 

 כנחלים נטיו כגגות עלי נהר.

לפי ערך הגנות שאדם מגנה את עצמו ורואה  רושפי

להתעלות ולהאיר  –ומכיר בשפלותו, כן יזכה עלי נהר 

 )מרן אדמו"ר מוהר"נ מלעכוויטש זי"ע(         בנהירו עילאה.

 

 

 פרק ו –מסכת אבות 

 

 .)מ"ט(וין לו לאדם וכו' אלא תורה ומעשים טובים בלבד אין מל

"בלבד" הוא מיותר, כיון שאמר אלא תיבת  רהלכאו

הוא ממעט הכל חוץ מתורה  ןכם , אוביםטים תורה ומעש

יהיו  וביםטים . אלא ר"ל שהתורה והמעשוביםטים ומעש

 אמרשה ' לבדו ולא יתערב בו מחשבת פיגול. וזהבלתי ל

ורה לבד כמו שציוה הקב"ה בלא תערובת "בלבד", היינו הת

 .באהלם אחר ח"ו. ובאופן זה התורה מלוה לאדם לעו

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(        

 
 לכבוד אחי ורעי חברי המערכת, הי"ו,

 

העיקר השני שבסידרת ה"אני מאמין" הוא העיקר של 

 אמונת יחוד ה':

 

יד ואין ית"ש הוא יחרא "אני מאמין באמונה שלימה שהבו

היה הוה  והו בשום פנים, והוא לבדו אלקינויחידות כמ

 ."ויהיה

 

הוא אחד, יחיד  'ית' חלקי: ה - עיקר זה הינו תלת

  -מורכבת, יחיד -מציאות אחת פשוטה בלתי -ומיוחד: אחד

 , הכל ממנו.מרהכל מיוחד לו, כלו - ואין בלתו, ומיוחד

 

כל הנבראים מורכבים מחלקים שונים, וביסודם, 

הוא מציאות אחת פשוטה  'ית' מחומר וצורה. אמנם ה

ומושלמת לחלוטין. דבר זה הוא מעל תפיסתנו האנושית, 

ה"י(: הוא  תורההדי יסו מב"ם )פ"ב מהלכותכלשון הר

 הזבר היודע, הוא הידוע והוא הדעת עצמה, הכל אחד, וד

 עכ"ל. .אין כו' בלב האדם להכירו על בוראיו

 

שמע ישראל. כתב  וקסהרמב"ם למד עיקר זה מהפ

דעת תבונות: "כשאנו אומרים שה' אחד  פרהרמח"ל בס

אינו די שהוא אחד במציאותו וכו' אלא צריך לכוון עוד שאין 

. נמצינו למידים שהעיקר של יחוד ה' "שליט ומושל אלא הוא

', כלשון החרוז, "הוא לבדו כולל גם הכרת מלכותו ית

 ."אלקינו

 

האמונה  טרסר ז"ל בקונביאר הגה"צ ר' זונדל קרויז

ב', י"ח( דלפני בריאת חוה  שית"י )ברארש שאף שפירש

היה אדם יחיד בתחתונים כדרך שהקב"ה יחיד בעליונים, 

תואם ליחידות אדם, שהרי כשנבראת חוה  'אין יחודו ית

 בטלה יחודו. אבל הקב"ה הוא לבדו היה, הוה ויהיה. לפי

בדו אלקינו, "והוא ל סיום החרוז בהכרזה פירשתי א הז

רא "שהבו - דשייך יותר לעיקר הרביעי ",היה, הוה ויהיה

 .ית"ש הוא ראשון והוא אחרון"
 

 בכבוד ובברכה,

בולטימור –דניאל אברהם סקלר 



 

 

 
 ליל שב"ק פ' בלק תש"ע

 

הן עם לבדד ה' וגו' ל ומה אזעם לא זעם -ב לא קבה אומה אק

אין אומה שמחה כשהן שמחין  וברש"י:ם לא יתחשב. וין ובגוישכ

 וצ"ב מה השבח בזה על בני ישראל.. עמהם

 

, דהנה ענין הקללה שרצו רשעים אלו לקלל את "לואפ

 ,שונאיהם של ישראל ח"ו, כי ברכה הוא ענין הדביקות בהשי"ת

היינו כאשר בני  .כי ברכה הוא מלשון בריכה ולשון הברכה

אזי מקבלים ישראל נמצאים במצב שהם דבקים בהשי"ת 

השפע כראוי ואין שום דבר רע יכול לשלוט בהם, והקללה הוא 

היינו שרצו ח"ו להפריד בני ישראל  ,לעשות היפך הברכה

מדביקות זו, ועל ידי זה יוכלו ח"ו לשלוט בהם. והנה דביקות בני 

ישראל בהשי"ת הוא מצד עצם נשמתם אשר היא חלק אלוק 

ם מהותם היא ומעצ ,ממעל חצובה מתחת כסא כבודו ית'

ועל כן שמו משותף בשמנו ואנו מכונים בשם  ,דבוקה בשרשה

ל המורה על הדביקות של כל איש -ישראל שהוא ישר א

: אחרי עג.()וזה דאיתא בזוהר הק'  .ישראל בהשי"ת מצד נשמתו

כי מצד עצמותם המה , ישראל חדתא ויואורי ואהריך בדשא קו

 חלק כביכול מהשי"ת.

 

 "קיתר שאת ביום השבבעוררת ומת הגלמתזו דביקות ו

זה על זה  ןשלשה מעידי: (ומי כעמךד"ה : )חגיגה ג 'כדאיתא בתוס

ועל  .יראלהיש ישאשר אז נתגלה עצם נשמת הא ,ישראל ושבת

וביום : (פ' בהעלותך)כן שבת הוא זמן של שמחה וכדאיתא בספרי 

שמחתכם אלו השבתות, וכידוע מספרים הק' דאף על פי דלא 

ות שמחה בשבת, כי רק ביו"ט יש מצוה על האדם מצינו מצ

לעורר ענין השמחה בבשר וביין וכדו', אמנם בשבת השמחה 

היא מעצם מציאות השבת אשר על ידה מתגלית נשמת איש 

ל חי כי -וממילא באה השמחה לאדם בהיותו דבוק בא ,ישראל

עוז וחדוה במקומו. ועל כן השבת היא מקור הברכה ומיניה 

היא  י"תשת בהוביקדכי ה, )שמות סג:(יתא יומין מתברכין כל ש

 .וכה אשר ממנה מתברך האדם בכל מעשיברה

ברכה זו ח"ו להפסיק  ,רצונם של אלו הרשעיםהיה וזה 

א ב לואק המ,ועל כן אמר  .הפריד בני ישראל מהדביקות בה'ול

בני עם על היפך הברכה , היינו שאינו יכול להחיל 'ל-קבה א

שראל יבשם אשר על כן מכונים  נשמתםגם מצד עצם ישראל, 

ינם מבורכים ה ממילאבאלקים חיים ו דבוקים הינםול -א-ישר

הן עם זאת ועוד ,ואי אפשר להשליט עליהם שום כח רע. ו

כשהן שמחין אין אומה שמחה , וכפירוש רש"י 'דד ישכוןבל

  - מתנה רק לבני ישראל איהר שאת בזה על השב , הרמזעמהם

, וגוי ששבת חייב מיתה, כי 'תוהארצלגויי  "אולא נתתו ה,

מצד עצמות  שראא רק לבני ישראל ישמחה זו של השבת ה

מתעורר ומתגלה עצם  "קנשמתם דבקים במקום, וכאשר בשב

וכל  .א רק בבני ישראלישמחה זו הום, ינשמתם על כן הם שמח

אשר משום כך אי אפשר  ,ורה על עצם דביקותם בהשי"תמזה 

 כה.הבר ךשתחול עליהם היפ

 

, ופירש 'י זה שלש רגליםנתילמה הכ,כן אמרה לו אתונו ועל 

וגגת ג' רגלים חאתה רוצה לעקור אומה ה ורש"י: כאן רמז ל

מצוה של שמחה בבשר ויין  שכי ביו"ט י ,ן בזהיוהענ .הבשנ

ם מתעורר האדם לשמחה, ושמחה זו היה מקום ידל אשר ע

על ידי לומר ששייכת היא גם אצל אומות העולם כיון שהוא 

ענינים גשמיים המעוררים האדם לשמחה, ועל כן רמז לו כי גם 

מכל  ענינים גשמייםהרגלים אשר נראה ששמחתם היא על ידי 

לה למקראי יאשר היא תח "קבמקום שורש קדושתם הוא מש

היא שורש כל  "קוכדאיתא בראשית חכמה ששב ,דשוק

רגלים אינה שמחה גשמית אלא הכן גם שמחת על הקדושות, ו

רק בבני ישראל מצד  שייכתהת בת השקדוששמחה הנובעת מ

י"ת מצד נשמתם, ואם כן גם ברגלים אשר נראה שדביקותם בה

 בלאיין הם רק לעורר השמחה, ושהשמחה היא על ידי בשר 

בדביקות האדם בבוראו מצד קדושת  אעצם השמחה הי

ועל כן שבת ויו"ט אקריאו אות, וממילא שייך ענין זה  .נשמתו

(מוגה )בלתי                                                                                 ישראל.י רק בבנ



 

 

 
 לא אחד

 

בליל שב"ק בשבוע שעעל"ט דיבר מרן אדמו"ר שליט"א דברות קדשו 

 ת הדברים ובישומם המעשי.וונבקשנו א"כ להעמיק מעט בס"ד בכ .בקצרה

 

על כן יאמרו  :ודרשו חז"ל ,וגו' "על כן יאמרו המושלים בואו חשבון"

ולם הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר המושלים ביצרם בואו ונחשוב חשבונו של ע

עבירה כנגד הפסדה. כלומר כאשר יצרו של אדם מנסה לפתותו לדבר עבירה 

ל"ע או למונעו מקיום המצוה, עליו לחשב בדעתו כמה קטן ההפסד והקושי 

שבקיום המצוה למול גודל השכר שיזכה בקיומה, וכמו"כ כמה זעום ואפסי 

 הפסד עצום לנצח שבעשייתה.וח שבעשיית עבירה ל"ע למול והשכר והר

 

לכאו' חשבון זה מיועד עבור אלו שמבקשים למשול  :וכאן הבן שואל

שכבר עתה  המושלים ביצרםביצרם ולצורך כך עליהם לחשב זאת, אולם אלו 

 מושלים בו, מדוע זקוקים הם לכל חשבונות אלו?

 

שטרם מושל האדם ביצרו  ,סיק מרן אדמו"ר שליט"א, האלא הנראה מכך

היצר מסמא את עיניו ואומר על הטוב רע  .יערוך חשבונות אלוש פשראי א

וממילא בלתי אפשרי שיבוא וח הפסד, ווח ועל רוועל הרע טוב, על הפסד ר

על האדם א"כ  .מיתית על כדאיות קיום המצוה וההמנעות מעבירהלהבנה א

ובשום אופן לא יניח ליצרו למשול  ,ראשית כל להחליט שהוא המושל ביצרו

 ק לאחמ"כ יוכל לחשב חשבונו של עולם בדעת נכונה וברורה.עליו, ור

 

פני לידוע את שהתרחש בארה"ב בתקופה  .נוסיף מעט לביאור הדברים

 פשראי כמאה שנה, כאשר היה נסיון גדול לחלל שבת ל"ע, מכיון שכמעט א

רוב  .היה למצוא עבודה המפרנסת את בעליה ללא לעבוד גם בשב"ק ל"ע

י הנסיון ואך מעטים אזרו עוז לשמור על השבת בכל הציבור לא עמד בקוש

 מחיר.

 

מעשה בשני יהודים באותם ימים  ,הרה"ג שלמה לוינשטיין םשבשמעתי 

בשבוע שעבדו במפעל ליצור נשק ולשמחתם היתה העבודה רק חמשה ימים 

ארה"ב  הלחמת העולם השניה כאשר יצאללא חילול שבת, אולם בעת מ

הילחם בגרמניה כינס מנהל המפעל את כל הפועלים והורה להם כי לאור ל

ר נשק עבור יצמצב החירום המלחמתי עליהם לעבוד שבעה ימים בשבוע לי

אחד מאותם יהודים נגש מיד לאחמ"כ למנהל וא"ל כי אינו יכול  .צבא ארה"ב

 לעבוד בשבת וע"כ הוא מתפטר מיד, אולם חבירו החל להורות לעצמו היתרים

 כי מחמת פיקוח נפש עליו להמשיך לעבוד גם בשב"ק.

 

על החלטתו לעבוד בשב"ק מכח  ב"באותו יהודי חוזר לביתו ומספר ל

, ביום השבת משכים היהודי ומחפש את בגדיו אולם אלו נעלמו פיקוח נפש

 ?"ולשם מה לך בגדים" :שואלת האשה ?"היכן הבגדים" :ואינם, שואל היהודי

עונה לו האשה: ומה  ?יצד אוכל לצאת לעבודה עם כתונת לילה""כ :אישא"ל ה

לך להביט כלל כיצד אתה לבוש והרי בפיקוח נפש עסקינן... שמע הבעל והבין 

 ולעבודתו כבר לא שב.

 

ללמדך שבשעת הנסיון עצמו גדול כל כך כח היצר עד שהאדם אכן משוכנע 

 לא אחדטה ברורה כי כך בדיוק יש לנהוג, העצה א"כ להתגבר היא רק בהחל

ללא שום חשבון, רק לאחמ"כ ניתן להתבונן ולחשב בדעה ברורה מדוע אכן 

 לא ניתחתי את הדברים בצורה נכונה.

 

 
 

 
 

 

ָרֵאל נֶֹּתיָך ִיש ְׁ ּכְׁ  ַמה ּטֹּבּו אָֹּהלֶיָך ַיֲעקֹּב ִמש ְׁ
 

 ברגשי ידידות רבה, בשמחה ובטוב לבב,

 זכות לנו לשגר ברכת מזל טוב חמה ולבבית

 ומיטב אחולנו לידיד בית ה' היקר והנכבד, פאר מקדושים,

 רה וחסידות,רב המעש לתו ,נקי כפים ובר לבב
 

 ה"ח רבי ישראל לנדאו שליט"ארה

 ולכל בני המשפחה הנכבדה שיחיו
 

 בהולדת הבת / הנכדה תחי'  -לרגל השמחה במעונם 

 למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

 

 שיזכו לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות,

 ולרוות נחת דקדושה מכל יוצ"ח, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא,

 רחבת הדעת, שמחה וטוב לבב כל הימים, אכי"ר.וה

 

 בברכה ובידידות נאמנה והערכה רבה

 הלומדים והחניכים* רבנן ותלמידהון * המתפללים 

 בבית לתורה ולתפלה "מאורי ישראל" דחסידי פינסק קארלין

 נוה יעקב, עיה"ק ירושלים ת"ו
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