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÷ìá

כל מעליו מגרש האמונה  ידי על – עמו אלוקיו ה'
רע
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äî ìàøùéìå á÷òéì øîàé úòë ìàøùéá
íéîòôù .ò"éæ 'áì áèéé'ä ÷"äøäî àúéà ,'ì÷ ìòô
åðéàå ,øáò ìëî íéøåñéå úåøö íãàä úà ïéôé÷îå
- úçà äöò àìà åì ïéà ,åùôðá úåöò úéùì òãåé

äðåîà åúöòäùòðä øáã ïéàù äðåîàä éãé ìò éë ,
àøåáä ïåöøá åéìò àá íãàì àáä øòö ìëå åîöòî

àááå äæá åì áåèì ù"áúéààààì÷é äðåîàä úàæá ,
àìà ãåò àìå ,ïåöøå äáäàá ìëä ìá÷ì åéìò

äëøáìå äáåèì ìëä êôäúé äðåîàä úàæáùáááá.÷ìá - äùøôä øàá

äæáå,'áì áèéé'ä øàáîàìå á÷òéá ùçð àì éë
ìàøùéá íñ÷àìù äæä øáãë äéäð êàéä Y

àì éë' êúáåùú ,'íñ÷å ùçðä' ìàøùé éðáá åèìùé
íäù ,øîåìë Y 'ìàøùéá íñ÷ àìå á÷òéá ùçð
ä"á÷äá ÷ø íäì òøàé øùà úà íéìåú íðéà íîöò

åéìò àåáá óàå ...íñ÷å ùçðá àìåúò- äøö
éø÷î éðéî ìëî á"åéëå å÷éæä åà åäæéá éðåìôùëäúò,

äîå éðåìô éì ììåò äî äàø åéçàì ùéà åøîàé àì
àìà ,éðåîìà éì äùòá÷òéì øîàééùéà åøîàé -

äàø ,åéçàìéùòî éë äæá àð äàø ,ì÷ ìòô äî
äîä 'ääîåàî äùò éðåîìàå éðåìô àìå ,ââââ.

ìòååéìòî åøáòé äîéìù äðåîàá åúå÷æçúä éãé
áúë äë ,ùôðäå óåâä éøåñééå øòöä ìë

ò"éæ àðøîà÷î ÷éæééà ÷çöé éáø ÷"äøäàøàå ,éç øäåæ)

(åçèá à"ã ä"ãäîëå úå÷çøä äîë äàåøù ô"òà'

זי"ע א . החיים' 'נפש  בעל Ê)כתב ‡ ,˘"‰˘ Á"¯‰Ó ˙Â˘¯„)על ירביצני, דשא בנאות אחסר לא רועי 'ה' בפסוק

'מרעה יש פלוני שבמקום לו שנראה מאחר בדרכו להמשיך רוצה  שהשה  פעמים כי ינהלני', מנוחות מי

הוא  אשר הזה במקום דייקא ומושיבו  בעה "ב בא והנה  לרעבונו, ושובע  לנפשו מרגוע  ימצא ושם וטוב' שמן

‡Â˙‰)עומד ·È˘Â‰ - 'Â˙Ó‰· ıÈ·¯‰' ÔÂ˘ÏÓ È�Èˆ·¯È)רק כי והאמת, בעה "ב... יענהו ולמה  מה על  מבין איננו  והשה  ,

וכן  רעבונם . וחסרון שובע  למלאות זה  במקום שישארו צאנו , את ירביץ  ע "כ דשא', 'נאות יש  ההוא במקום

בדרכו להמשיך ודוחקו  בו  ומכה בעה "ב ובא מסוים , במקום  עמדו על להישאר רוצה שהשה  פעמים להיפך,

להוליכו בעה "ב של  מטרתו ובאמת, בעה"ב, של שבטו  תחת להתייסר עליו  נגזר מדוע השה  יבין  לא אז ואף

האדם את הבורא מעביר פעמים  ולדידן, וחיים ... זכים במים צימאונו  ירווה שם מנוחות' ל'מי עד ולנהלו 

עליו ה' בחמלת כי ידע ולא ביתי, פינת שבת לי טוב הלא באמרו ע "ז מצטער והוא אחר למקום ממקומו

לאידך, באמת. טובתו שם  כי זאת ב 'עסק'נהיתה פלוני, ב'כולל ' 'נתקעתי' כי לי, אוי חושב, שהאדם פעמים

הפרנסה  עבודת מקום לענין  וכיו"ב בתוהו, עולים חדש  מקום למצוא נסיונותי וכל סיבות פלוני, שמחמת ,

כי  ידע אז  להיפך... לו  מתנהל  והכל וכיו"ב, חדש  'בוס ' – חדש מקום למצוא 'השתדלויות' עושה  שונות

ימצאנו . הימים וברבות וכו ' הצלחתו  מקום הוא שם דייקא כי המקום  באותו  ומושיבו' 'מרביצו הקב"ה 

הפסוקב. על זי"ע  הק' הבעש"ט  של למאמרו  שם , לב' ה 'ייטב È)ומציין ·ˆ ÌÈÏ‰˙) כי ה ' אויבך הנה  כי

ש מכיר שהאדם  שבשעה  יאבדו ' אויבך מאויבךהנה באים  כולם עליה, דעדו  הייסורים כל ,ה'היינו

מיד יאבדו אזי אויבך  מאתו .הנה יתבטלו וההעלמות ההסתרות כל  ,

אותו לרחק ולהדיחו להסיתו – והסתרות נסיונות מיני כל  עליו  בבוא כן. ייאמר רוחניים  בייסורים ואף

על איתן יעמוד אם לראות הקב"ה  שמנסהו נסיון אלא אינו הקושי שכל  יתבונן אם האלוקים , מה'

יחטא. כשלא אליו  ה ' ואהבת שכרו  להגדיל  בכדי זה וכל  הקב"ה ... של שליחו  הוא היצר גם כי משמרתו,

כראוי. איתן לעמוד כוח בו יתנו  עצמם אלו מחשבות

משה ג. אל  הקב"ה  נגלה  דלכן לב' ה'ייטב מבאר זה פי הסנה על  וברש "ימתוך  ,(· ‚ ˙ÂÓ˘)הסנה מתוך



בלק - הפרשה áבאר

åááåñé úòã úåùéìçå ÷çåãå ïéøåñé äîëå ,úåøúñä
Y åúåàïéàù äòéãéá òãéå åááì õîàéå åîöò ÷æçé

é"ùä éúìá úåàéöî íåùéøçà ,éçà éì åðéîàú ...
,éìò åãòù úòãä úåùéìçå úåôéãøä ìëàì íà

,'ä ìåëéáë àöîð íìåòáù äòåðú ìëáù åæ äòéãé
øáë ,èøôå èøô ìë ìò àéä êøáúé åúçâùäå

íìåòä ïî ãáåà éúééä íéáø íéîéîøáòù äîî
,úåðåéæáäå úåìâäå øòöä ,éðåòäå ÷çåãäî éìò

,úòãä úåùéìç úîçî ãéáëä ïåøçàåú"éùä êà
ìëáù òãåé éððä éë ,äæá ùéâøî éðéàù éì øæåò

éúåà äéçî ä"á÷ä äòåðúå äòåðúéðéà ïë ìòå ,
ïéîàî íãà øùàëå .íðåîäî àìå íäî àì òãåé
ìë æà ,ú"éùäî õåç íåìë íìåòá ïéàù úîàá
ìòù àöîð ,äðåîàä øåà éãé ìò åì íé÷úîð ïéðéãä
,'ä ãñçì ìëä êôäúð ãéî ïåçèéáäå äðåîàä éãé

ììë íéøåñééå øòö íåù ùéâøî åðéàåãããã.

æ"éòë'íééçä ùôð'á åðéöî(á"éô â øòù)äðäã ,
àøîâá àúéàéåðéùá :æ ïéìåçá ïëå :æñ ïéøãäðñ)

(úö÷åìéôà àðéðç éáø øîà - åãáìî ãåò ïéà

בצרה אנכי עמו  משום אחר, אילן ולא -(ÂË ‡ˆ ÌÈÏÈ‰˙)והיינו לבני , המכאיבים הקוצים שכל לו שהראה

הקב"ה  'שוכן ' המכאיב ה'סנה' ובתוך לטובה, הם גם .ישראל

אומרם  Ê.)וזהו  ÔÈËÈ‚) חבירו על לגימא צעקת לו  שיש מי כל  חוזאה מבי אחא רב שוכן ודומם אמר ,

ויודע מבין הוא כי אלא זה  אין – לרעהו  לשתוק ותעצומות הנפש כוחות לו  מנין כי דין, לו עושה  בסנה

הקוצים , - הסנה בתוך השוכן הוא הדינים שהקב"ה אלו כל עליו באו והיסורים .ומאתו

זי"ע  מקאמרנא מהרה"ק  כדאיתא ובגשם. ברוח  ותענוג שפע רוב לאדם  לו תביא כזאת (�˙È·אמונה

(„ ˙Â‡ ‡ ÏÈ·˘ ‰�ÂÓ‡‰ ·È˙� ,ÍÈ˙ÂÂˆÓהוא במקרה , תנועה  שום שאין שמאמין מי Ê‡˙)וז "ל. ‰�ÂÓ‡)לנפש מרפא

תחלואיו  שוםמכל  אין כי אותו, ומבזה  רעות לו שעושה  אף חבירו את לאהוב טובות, מידות כל כולל –

קטן. דיבור אף  בעולם אותו...מקרה ולחרף  אותו לבזות  מקום של  שלוחו זה נעשה שמים צא ובדין

קטן, צער אפילו  אותו יצער נברא ששום  אפשר אי עליון גזירות שבלתי ותמצא נפשך, יקבלובדוק  ולכן 

וסיגופים  תעניות  אלפים אלף  ממאה יותר 'נפשך ' ויתרפא ובשמחה, ובחיבה עכ"ל ..באהבה ,

זי"ע ד. מקאצק השרף  הרה"ק  אמר ˙¯Ë"Ò)וכבר ˜Ï· ‰˘Ó ˘¯„Ó)רש "י דברי ÁÎ)על  ·Î)אמרה שהאתון

– רגלים ' שלש זה  הכיתני כי לך עשיתי 'מה  שלשלבלעם  החוגגת  אומה לעקור מבקש  אתה לו רמז

בשנה  מבקשרגלים אתה לו אמרו  ולא רגלים, שלשה  במצוות דייקא לו  רמזו מדוע ביאור, צריך ולכאורה ,

רמזה שהאתון מקאצק, הרה "ק ביאר אלא מצוות. שאר או ויום יום  בכל תפילין שמניחה אומה לעקור

רווחין' ומשתחווין צפופין 'עומדין ושם כירושלים , קטנה  לעיר בשנה פעמים  ג' יעלו  ישראל  בני עם  הנה לו,

(.‡Î ‡ÓÂÈ)ואעפי"כ בירושלים, שאלין  המקום לי צר אדם אמר לא ‰)מעולם ‰ ˙Â·‡) אחד רגע  אתה ואילו 

צר עמדת עשתונותיך...במקום כל איבדת וכבר

המובילה בדרך ורם  גדול  משא רכב נסע פעם  דלהלן, המעשה  לדבר היטב ישמע  לו, שצר שמרגיש ומי

כמה האומרים 'מספרים ' כתובים הגשר על  כידוע, 'גשר', תחת לעבור הוצרך הדרך אם  על  לעיר, מעיר

מצא  ו... נכנס , ואעפי"כ  שלו , כגובהו בדיוק  שהוא המספר את ראה זה  'חכם' והנה גשר, של גובהו הוא

לחזור  ואף  מחמתו, יתערער הגשר כל כי בדרכו להמשיך יכול אינו  לפניו ומפלט, מנוס  באין עצמו  את

נא  הוצא – לו  ואמר אחד, פיקח  שבא עד הגשר... לקרקע  עולם  קרקע בין הוא תקוע  כי – בידו אין

פעמים לדידן, כיו"ב בדרכך... להמשיך תוכל  וממילא הגדול , גובהך ויתמעט  הגלגלים , מתוך אוויר מעט 

שיוציא  – עצתו לאחוריו , ולא לפניו לא לזוז לו אפשר ואי בחיים , בדרכו  מלכת עמד כי מרגיש והאדם 

בחיים דרכו את ממילא יעבור ואז  מרומים , שוכן לפני לבבו ויכניע  עצמו  יקטין המנפחו , האויר את מתוכו

ובנחת. בשופי
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àøåáä ãáìîäùàá äùòî åàéáä äæì êîñëå .
éáø ìù åéìâø úçúî øôò àéöåäì äàáù úôùëî

àðéðç(íéôåùéë åá úåùòì)éçéìöú àì ,ç"ø äì øîà .
éøäù äéôåùéëá çéìöú àìù äéä çåèáå ,êééôåùéëá

åãáìî ãåò ïéàéáø øîàäå ,àøîâá åù÷äå .áéúë
àéìîô ïéùéçëîù - íéôùëî ïîù àø÷ð äîì ïðçåé

äìòî ìùúåáéú éùàø ,íéôùë ,é"ùøéô)ëùçôàéìîùì

î(åúéîäì íçåëá úåéçì íãà ìò øæâð íà óàù åðééäå ,äìò,
åöøéúåäáåøî åúåëæù àðéðç éáø äðåùù.,é"ùøáå)

(åìéöäì àéîùî äéùôð éøñîå.

äøåàëìàðéðç éáø çèá éëå ,øåàéá êéøö
åéìò åçéìöé àìù øîàù ãò åéúåéåëæá
äéä àìù éàãåå ,'íééçä ùôð'á øàéáå .íéôåùéëä
ìöðäì àåä éåàøù ãò ïéáåøî åéúåéåëæù ç"ø øåáñ

òãéù àìà ,ïøåáòíäì àá íé÷éæîä ìù ïçåë ìëù
ñôà íä åçåë éãòìáîå ,ù"áúé àøåáä úàî

åäåúåäòå÷úå äòåá÷ úàæ äðåîàù òãéù ïååéëîå ,
úåáùçîá åîöò ÷éáãäå ,èåîéú àìù ãúéë åáìá
ïéàù çåèáå êåîñ åáì äéä àìéîî ,åììä äðåîà

íäî ãçôì äî ììë åìääää.

íééñîåìåãâ ïéðò àåä úîàáå ,'íééçä ùôð'ä
ìë åéìòî ìèáìå øéñäì ,äàìôð äìåâñå

הכלה . כי פשוטה באמונה יתחזק אלא ומצוקה, צרה עת אליו  בבוא נפשו משלוות יאבד שלא והעיקר

הרה"ק שכתב כמו  הדעת, ביישוב ההתחזקות - האדם  כל  זה  כי לו. וירווח  לטובתו  השמים  מן

ממכתביו מקאבריו  באחד ‰„Ú˙)זי"ע  ·Â˘È Í¯Ú '‰˘Ó ˙Â¯Ó‡'· Ì‚ ‡·Â‰)אחת לשעה ישוו לא דעלמא הון כל

מיושבת ובדעה הדעת , בישוב עומד  ישראל .שאיש 

זי"ע  שלום ' ה 'נתיבות הרה "ק פירש ‰¯‡˘�Â‰)וכך ‰¯Ó˘ÓÏ ˙ÂÁÈ˘ ı·Â˜) רצה המן ולאבדםכי (‡Ò˙¯להומם

(„Î Ë יבוא ומשם  דעתם, ישוב את שיבלבל  'להומם'. יהיה מקודם אם אלא 'לאבדם ' יוכל שלא ידע  כי –

לגמרי. בל',לאבדם 'בל  שמם של הראשונות  האותיות בב ' ונרמז ובלק, בלעם היו ממש  זה וכמעשה

בזוה"ק ˜ˆË:)כדאיתא ‚"Á) מעלתו ידע שלא יהודי לבלבל היא בלעם .שעצת

בזוה "ק כדאיתא לגמרי יפול הבלבול ¯Ù‡:)ומתוך .„ˆ˜ ‚"Á)בלע"ם שמם  של  האחרונות האותיות שב'

מאמונתו . לגמרי לקררו – עמלק לבחינת היהודי את יביאו  ה 'בלבול' שמתוך עמל "ק, לתיבת עולה  ובל"ק 

הנפילה ואכן, תחילת היא שם כי האדם, של וראשו מוחו לבלבל - הרע היצר של ועמלו עבודתו ,כל 

לזבוב הרע  היצר את חכמים המשילו לכך Ò‡.)ואולי ˙ÂÎ¯·)להזיק בכוחו שאין הזבוב כדוגמת הוא כי ,

שיעזוב  דעתו, מיישוב ולהוציאו אותו, לבלבל הוא רוצה ובזה האדם , סביבות מרחש  אם  כי ואינו  כלל ,

מכבר, פתוח פצע לאדם  כשיש כי הזבוב, של  בתכונותיו מצינו  (עוד שחת' ל 'באר ויפול  האמונה' 'באר את

תחת  חבורה  – פצע תחת פצע  לו  גורם כשהוא האדם, את ומסכן וזוהמה , לכלוך מכתו על הזבוב יביא

וממילא  לשמאלו , ימינו  בין מכיר שאינו עד האדם, את יבלבל מתחילה  יצר, של דרכו  היא כן כמו  חבורה ...

ברשתו ). לגמרי שיפול עד זוהמא ועוד עוד עליו יביא נפל, שכבר ומכיוון נכשל ,

קול פעם ששמע  זצוק "ל מפרנקפורט אביש רבי הגה "ק על כמסופר הדעת, יישוב מעלת גדלה  ובכלל,

אביש רבי אליו פנה  הפוגות. מאין בכה  ע "כ מאד גדול הפסדו והיה  מעות, אמתחת שאיבד יהודי של  בכיו

השוק אל פנה  מכן לאחר רב. בדיוק שבה המעות ומספר האמתחת צורת על  ברורים סימנים מעמו  ושאל 

לך  הא באמרו, אליו  ובא המאבד, שנקב המעות כמספר בה  ומילא האיש  של סימניו  לפי אמתחת ורכש 

את  מצא עמו אשר חפציו את האדם משסידר מכן לאחר היהודי. עיני ואורו מצאתים, הנה כספך את

חסדים'אמתחתו  'גמילות  אלא אבידה' 'השבת כאן היה שלא לאשורו העניין  את אלוהבין פנה תיכף .

לך, דע  אביש, רבי ענהו זה, נאצל  מעשה עשה  מדוע ולשאלו כספו  לו  להשיב אביש  שאיןרבי בשעה

עיניו  לנוכח המונח את  אף לראות יכול  שאינו כעיוור הוא הרי עליו, כואב ומוחו הדעת, ביישוב  ,האדם



בלק - הפרשה ãבאר

,åá èåìùì åìëåé àìù - íéøçà úåðåöøå íéðéãä
åáìá òáå÷ íãàäùë ,ììë íùåø íåù åùòé àìå
ãåò ïéàå éúéîàä íé÷åìàä àåä 'ä àìä øîàì

íìåòá çåë íåù êøáúé åãáìî,ììë úåîìåòä ìëå
åáìá ìèáîå ,ù"úé èåùôä åúåãçà ÷ø àìî ìëäå
ïåöøå çåë íåù ìò ììë çéâùî åðéàå ,øåîâ ìåèéá

,íìåòáù÷ø åúáùçî øäåè ÷áãîå ãáòùîå
,åãéá êøáúé àåä ÷éôñé ïë ,àåä êåøá ãéçé ïåãàì
úåðåöøäå úåçåëä ìë åéìòî åìèáúé àìéîîù
ììë øáã íåù åì ìåòôì åìëåé àìù ,íìåòáù.

ביותר אליו קרוב  הקב"ה – עיניים וגלוי נופל 
חשיכה בזמני

ïúùøôá(ã-â ãë)íåàð ïéòä íåúù øáâä íåàð
äæçé éãù äæçî øùà ìà éøîà òîåù

íééðéò éåìâå ìôåðò"éæ ïé'æåøî ÷"äøä øàéáå ,ååååéë

ùé úåâøãî 'ã äðä,ùåðà ,íãà - íãàä úåîùá
ùéà ,øáâíãà íìåëáù áåùçäå .úàéøá ùãç èå÷ìé)

(æë ,íãàäå íìåòåäæå .àúåçð äâøã àéä øáâ ,êãéàì ,
àø÷î ìù åùåøéôøáâä íåàðúðéçáá àåäù éî -

øîåà àåä ,àúåçð àâøã ìò äøåîä 'øáâ'íåúù
ïéòäìáà ,åðîî åéðéò íéìòä ä"á÷äùòîåù íåàð

äæçé éãù äæçî øùà ìà éøîàäàåø øùà íãà Y
àåäù ìëëù ïåëð ìà òãåé äìòî éëøãá ïðåáúîå

ìôåðä"á÷ä àéää úòá ,ùàåð åáöîåíééðéò éåìâ
ïéàù éã àì åìà íéðîæá éë ,úò ìëáî øúåé åéìà
åéìò çéâùäì óéñåî ãåò àìà åðîî øúúñî ú"éùä

íéîçøáå ãñçá äøéúé äçâùäáææææ.

êëå'åäéìà éáã àðú'á àúéà(ç"éô ,äáø)êåøá
ìò ïéáåøî íä åéîçøù àåä êåøá íå÷îä
éðôì íäéùòîá åçøñù ô"òà ,íìåòì ìàøùé

לכך  שלך, את שתמצא שבעולם  מציאות היה לא המעות איבוד על המוחין וערפול יגונך ברוב אתה , אף 

שלך. את ותמצא רוחך שקטה  וכך לפניך, שלך הנה לומר במעות ומלאתיו שרכשתי מה עבורך רכשתי

היתה  ה' מאת  כי ולהבין בעולמו, ה' יד את לראות  האדם ביד אין והלב הרוח סערת  בעת  זה דרך ועל 

האמונה  באור עיניו יאירו ואז הדעת, יישוב  לידי לבוא ישתדל כן על  .זאת ,

מאיר  יעקב רבי להגה"צ אמרים' 'לקט בספר והובא הבלבול, תחת עצמו המוסר בענין  מצינו נפלאות

אילן  על  השוכן עוף  מין קיים רחוקות שבארצות ראיתי, אחד ובספר שם, איתא וכך שליט"א, שעכטער

תחבולת  היא וכך העופות, אותן את לטרוף השואפים  נחשים מיני גם  נמצאים  ארץ  באותה  ושם גבוה,

וכראותו העוף, עליו אשר העץ אל  מתקרב הנחש  הציפור. שם  אשר העץ  על לעלות יכול שאינו  - הנחש 

העץ ממרומי הציפור כראות הציפור, עיני לנגד גדול  בקצף פיו את פוער הוא הרי אותו , רואה  שהציפור

– עמדו על להשאר ובמקום – נשמתו  עמקי עד נבהל הוא הרי אותו , לטרוף יכסוף אשר הנחש  פי את

הנחש יגיע  לא בוודאי שאז  משם ולעוף לברוח לכה"פ  או אליו , להגיע יכול  הנחש  אין שממילא בידיעה

רגשותיו כל  ממנו שיפוגו  עד גדול  במורא ראשו את וכופף  אונים, מחוסר עמוק  לייאוש  נכנס  הוא הרי אליו,

מתייאשים אשר רבים כי לדידן, הוא נאה  זה ומשל  זה... ערמומי נחש  פי לתוך ארצה העץ ממרומי ונופל –

כובשו הוא הרי דבר הבעל של  ויגיעה  עמל וללא מהיצר, לפחד סיבה באמת להם  שיש בלא אף מעצמם,

- עליו לזעוק  עלינו ידיו .... קום תחת אותך, ולטרוף  לכבוש  ביצר כח כל  אין הרי נתייאשת , כי לך  מה

שבשמים  אביך אל  מעלה מעלה עוף הגביה לך , 'דמיון'ברח רק  היו היצר של טכסיסיו שכל  ותראה  ,

מידי. לא ותו ייאוש , לידי להביאך – להפחידך

שיאצילו . וביקש עליו , שבאה צרורה  צרה  איזה  אודות עצמו והזכיר לפניו , בא מחסידיו  אחד המעשה, דבר זה

לא  הלה אך לב, בכל בירכו הרה"ק  ואכן, לאורה, ומאפילה לרווחה  מצרה  שיצא קדשו מברכות הרבי עליו

הקב"ה  ממני ש 'שכח' כנראה  נפשו , במר היהודי נענה אחת שפעם  עד פעמים ... וכמה כמה  היה  וכך .(Â"Á)נושע ,

הבורא. ממנו ששכח  – העין' 'שתום יאמר הדרגא, נחות – ה 'גבר' שרק  הנ"ל, הביאור את הרה "ק לו  אמר אז או 

הצל,ז. יקטן האור מקור אל יתקרב שהאדם שככל  הלילה , בחשכות המאירה  למנורה  דומה הדבר והרי



בלק - הפרשה äבאר

,ïäéìò ñòåë ä"á÷äå ä"á÷äåìù íéîçø ë"ôòà
ãéîú íåé ìëá íäéìòøîàðù ,(èô íéìäú)éãñç'

...'éôá êúðåîà òéãåà øåãå øåãì äøéùà íìåò 'ä
áéúëå(è âñ éòùé)åéðô êàìîå ,øö åì íúøö ìëá'

,'åâå åúáäàá íòéùåäøòöå øòö ìëá ä"á÷ä øîà
øö åì øîàðù íäîò éðà ìåëéáë ìàøùéì ùéù

'øö éì' àìà 'øö åì' éø÷ú ìàçççç.

עצר לא הרשע  בלעם – ידעתי לא  כי  חטאתי 
מה ועל אלה כל עושה  מי להתבונן 

ïúùøôá(ãì áë)'ä êàìî ìà íòìá øîàéå'
éë éúòãé àì éë éúàèçäúàáöéð

ä"ìùä äù÷äå .'êøãá éúàø÷ìúçëåú íééç êøã ÷ìá)

(àë øñåîíà éë ,äéáå äéðéî åîöò øúåñãéúòãé àì
øîà òåãîéúàèçé àì éøä ,ìù äúãéîòù òã

.'ä êàìî úà äúàøù ììâá äúééä ïåúàä

,àìàïéáé åéàåøáî ãçà ìëù ú"éùä ïåöø éë
,íìåòá åéìàî äùòðä øáã ïéàù ìéëùéå
'ä øáéã éë áåùçì ïðåáúé åéðôì òøàé øùà ìëáå

åéìàY åàùò òåãîå ,ä"á÷ä Y åàùò éî áåùçéå .
àì íòìáù ïååéëîå .äá êìé êøãä úà åì úåøåäì
úåëøòî ä"á÷ä ããéùù äòùá Y ïðåáúäì øöò
- íéúôåîäå úåúåàä øàùå ïåúàä øåáéãá ,ìáú

êàìîù(çéìù)åãòá øåöòì íìåò àøåáî çìùð
åéìò øîàéé àôåâ äæ ìò ,÷ìá éøù íò êìéìî

כן כמו  ועוד, עוד הצל  יגדל האור ממקור יתרחק  שהאדם  צילךוככל  כדוגמת ה' היא השכינה' 'השראת ,

בשעה כי ידע הדין, בהנהגת עמו מתנהג שהשי"ת לו  ונראה – האור מן רחוק שהאדם בשעה הצל , אותו

שהוא הצל  כדוגמת – גדולה עליו  השכינה ' 'השראת האור.גדולזו  ממקור רחוק שהאדם  בשעה 

אלוקים' 'בית הקדוש בספרו המבי"ט כתב Ù"‡)ומפורש  ‰ÏÈÙ˙‰ ¯Ú˘)הפסוק Î‰)על ‚Î ˙ÂÓ˘)ועבדתם'

שינה מדוע  ביאור צריך שלכאורה מקרבך', מחלה  והסירותי מימך, ואת לחמך את וברך  אלוקיכם ה' את

ואמר  המבי"ט. וז"ל  עצמו , על המדבר בלשון מחלה ' 'והסירותי  וסיים נסתר, בלשון ב'וברך' פתח  לשונו,

לחמך' את 'וברך שאמר כמו 'והסיר' אמר ולא �Ò˙¯)והסירותי ÔÂ˘Ï·), ברואיו על יתב ' הקל  השגחת כי

פרטית יותר היא מרעתם כדכתיבלהצילם לכל מיטיב הוא כי להם , להיטיב עליהם  ˜Ó‰מהשגחתו ÌÈÏ‰˙)

(Ë' ב'ברכה ולזה החמלה , בענין יותר פרטית השגחה  צריכים  בצרה  כשהם ההצלה בענין אבל  לכל', ה ' 'טוב

- והסירותי אמר ומדווה  בחולי כשהם  הרפואה  או  ההצלה ובענין נסתר, לשון 'וברך' אני אמר כלומר

לכל והמרפא המציל  הוא אני כי והחולי, הדבר ממוצא ותשכילו שתדעו באופן מקרבך, המחלה אסיר

עליכם  הפרטית  בהשגחתי .חי,

עולם' ב'סדר ‚Â‡Ò¯È˙)איתא ‰ÓÎ ‰Ê· ˘ÈÂ ,·"Ù ÌÏ˘‰ ‡·¯ Ú"„Ò)בעודה מתה  רחל 'תאומות', היו  ולאה  שרחל 

יש שנים . בשבע  אחותה  רחל על  ימים  האריכה  שלאה נמצא מ"ד, כבת בהיותה מתה  לאה ואילו ל "ז, בת

עובד  שיעקב היאך מראות, עיניה  כלו שבהם  ומרות, קשות שנים' 'שבע  לאה  עברה חייה  שבימי שביארו,

הרשע, לעשו  להנשא עומדת היא ואילו אחותה, רחל  תמורת אביה  מנעי את - אומר הוא בריך  וקודשא

על הנוספים חייה שנות  בשבע - לבדה יעקב עם לשהות תזכה השנים שבע אלו על  כי מבכי, קולך

אחותה  רחל ימיםחיי הזידונים  המים עליו שבאים  לאדם שנראה  בעת שאפילו  הוא לענייננו והלימוד .

כל רק שמים , מחשבונות כלום מבין שאינו  נאמנה וידע מרומים, שוכן נתכוון לטובתו שאך יאמין קשים ,

עביד. לטב רחמנא דעביד מאי

שהקב"ה ח. הפסוק  דברי את ביארו זה  החרכיםועל  מן מציץ החלונות  מן  Ë)משגיח ,· ˘"‰È˘)דהנה ,

כי  – לחרכים מבינות או  החלון מן לשם  מביט  הוא אם מינה נפקא כל  אין ההיכל , לתוככי המביט 

שהנראה ההיכל, בתוך העומדים  לגבי ביניהם יש מינה שנפקא אלא בהיכל, הנעשה  כל  את יראה בשניהם 

כן  וכמו הרואה . את לראות יכול  אינו  החרכים  מבעד הנראה ואילו הרואה , את לראות יכול החלון מבעד

מן  עלינו  מציץ  השי"ת אנו בימינו אך לראותו, בידינו  והיה  החלונות, מן משגיח  הקב"ה היה הבית בזמן



בלק - הפרשה åבאר

éúàèçèèèèøò ïéá íìåòì ãòåî íãàä éë ø÷éòäå .
ïùé ïéá(.åë ÷"á)éë ïéáäìå ìéëùäì åì ùé ãéîúå ,

åððåë øáâ éãòöî íùäîéééé.

íéøáãëò"éæ 'éåì úùåã÷'á áúë äìàäïúùøôá)

(åéìà øîàéå ä"ã.ì"æå ,ïåöø äùåòù éîå

åðå÷äæáù ïðåáúî äîéú øáã äæéà äàøéùë -
,äùòé êéà êøáúé íùä åì äåöîøáã äùåò íàå

,ùåãéçå äîéú øáã øáãá ãìåð íåàúô òúôáå

úåùòì àìù êøáúé íùä ïåöø éàãååáù ïðåáúî

äæä øáãäàìå áì ìò íåùì íòìáì äéä ïë íà ...

íöåò íòìá äìéâ äëäù äîáå ,ïåúàä úåëäì
,åúòùøìò óà êìé àìù êøáúé íùä ïåöøù íâ

àåä êìåä ïë éôìò ïåúàä åôà éøçá äëîå ,
åéìò êàìîä óà äøç äæì ,êìéì êøãá åáëòîù

ì"ëò ,'úéëä äî ìò' åì øîàåàéàéàéàé.

éàäîåò"éæ 'íééç õôç'ä øîà Y àîòèú"äò ç"ç)

(÷ìáäîåúñ åà äçåúô ÷ñôä ïéà ïëìã
äùøôä êùîá(íéðåøçàä íé÷åñô 'èá ÷ø)åéä äî' éë ,

çååø ïúéì éãë ,úåùîùî úå÷ñôäïðåáúäìïéá
'äùøôì äùøô(àø÷éå úìéçú àøôñ)äæ òùø åìéàå ,

כזאת  לעת עבודתנו  זוהי אך מלכנו , לראות שרצוננו אף על  ולראותו , לחזור בידינו שאין אלא החרכים

ההסתרות. כל תחת העומד והוא תמיד, עלינו  מציץ  הבורא כי פשוטה  באמונה להתחזק 

בסופוט . כתיב Î‰)מה  „Î) לביתו וישוב וילך  בלעם והמופתיםויקם האותות כל לאחר שאף היינו  ,

בתחילה שם  היה  אשר למקומו  להבין...ושב אבה לא השי"ת, היה שהראהו .כלא

יהודהי . לרבי חסידים' ב'ספר היא ידעתי' לא כי 'חטאתי הכתוב בביאור זו יאה אמרה של  מקורה

צופים '(˜�‚)החסיד 'רמתים  בספר .(Á ˙Â‡ ‚"Ù זי"ע(˙�„·‡"¯ מפשיסחא בונם  רבי הרבי שהרה "ק הובא

שולחנו עריכת אחרי בחידושיו . שנפל מה עפ"י מדיליה  זאת ואמר דשבתא, בצפרא זאת מימרא פעם אמר

היכן  שאל המשמש לפניו , ויקרא חסידים  ספר שיביא מהמשמש ביקש משהקיץ  הרר"ב, נרדם  הטהור

באות  בדיוק  ונפתח  הכתוב, את לפני ותקרא שיפתח  היכן נא פתח הרר"ב ויען חסידים , בספר לפתוח

בספרו, שאלמד לי ואמר החסיד, יהודה רבי בחלומי הופיע הצהריים לשנת משפניתי הרר"ב, אמר הנ"ל,

מבין  ועתה  בספר, מקום  מאיזה לפני  שתקרא ממך ביקשתי כן על דבריו, פשר הבנתי ולא חסידים, ספר

ועידנים . עידן זה בספרו כתבו כבר הוא שולחני על שאמרתי אמירה  שאותה  לי לרמז שרצה  הנני

בגמרא המובא על  איש' ה'חזון אמר ‰:)כה  ˙ÂÎ¯·)ה והוא שלרב – יין חביות מאות ארבע החמיצו ונא

ולמה מה על  להבין במעשיו , ולפשפש לעיין לו  והציעו לנחמו , החכמים ויעלו ואדיר, גדול  ממון הפסד

הפגם את שתיקן ולאחר במעשיו , כלשהו  פגם הונא רב מצא ואכן השמים... מן כזה  חמור עונש  לו בא

יינו , את ÓÎÂ‰)הרוויח ‰ÓÎ ÈÙ ‰ÏÚ ıÓÂÁ‰ ¯ÈÁÓ˘ Â‡ ,ÔÈÈ ˙ÂÈ‰Ï ÍÙ‰� ıÓÂÁ‰˘)שחז"ל ואמר איש' ה'חזון דייק  מכאן .

ה', הנהגת את בעיניהם  רואים הם  וכאילו  עזה  באמונה חיו  אלא אמונה  דיבורי דיברו  רק לא הקדושים 

למנוע ודם בשר ביד היה  כאילו  נראה אז  שהרי הדבר, אירע' 'כיצד אחד לרגע  אפילו  שאלוהו לא ע "כ

התרחש איך לשאול  חקרו לא ע"כ  היין. את המפסיד' 'דבר מעשיית נמנעים שהיו  ע "י – ההפסד את

ית' הבורא פי על אלא שבעולם , ועילה סיבה משום  זה  כל לו בא שלא ראו באמונתם  כי 'בפועל ', הדבר

'לעיין  מעמו ושאלו ככה ' ה' לך עשה  'למה ושאלו  פתחו כן על  הכל, את ויצר שחקים  ברא במאמרו אשר

במיליה' ¯Ù)מר 'ÓÚ ‡"Á ˘È‡ ‰˘ÚÓ· ‡·Â‰).

דווקאיא . לאו  כי ייאמר, הרכב באתוןלדידן או העגלה  לו כשנעצרה – בשלנו אנו  אלא מלכת, העומדת

(Â�È�ÓÊ·)מחמת או  העגלה , קלקול מחמת ומסוכןוכדו ',(ÈÙÚ¯Ë˜)פקק, דעתו, ישוב  כל את  מאבד והלה

דומה  הריהו – לא אם בין אשמים הם אם בין  וכו', פיו בשבט או במטה אותם שמכה סובביו, לכל הוא

לבלעם  מלכת.ממש האתון כשעמדה  עשתונותיו כל שאבדו ...
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äùò éî ïðåáúä àìå ,åééç êìäî úà ÷éñôä àì
äéä àèçäù 'éúàèç' åäæå .ïàùò òåãîå íéøáãä

éë 'éúòãé àì éë'äúàêøãá éúàø÷ì áöéðä àåäáéáéáéáé.

úâäðäøùà àéäå ,ïë äðéà íéøùëä ìàøùé éðá
øîåì çìùù ,÷ìá éðéòá íéðéðöì äúééä
åìåáâì íéáø÷úî ìàøùé éðá éë äøö åúøöù íòìáì

úà äñéë äðä' -õøàä ïéò'éìåîî áùåé àåäåáë)

(äíééðéòä úà íéñëî ìàøùé íòù øîåìë .
'÷éìá òùéãøò' éã - úåéöøàäúéîùâ ïéòá äèáä)

(úéöøàåàåä êëáå ,åéàøé ìà 'ä ïéòá íéðéîàîå ,
áùåééìåîîêúåç Y íìéîà éë ïåùìî é"ùøéôãë

íéðçåèå éãâð íéîçìð íä åæ äðåîàá éë .øáùîå
.÷ã ãò éúåà

ישראל בני של  כוחם  - לאמורי ישראל עשה  אשר 
התפילה זו פיהם  במאמר

ïúùøôá(á áë)øåôéö ïá ÷ìá àøéå'øùà ìë úà
éøåîàì ìàøùé äùò÷"äøä ùøéô ,'
ò"éæ ÷ñðòæéìî êìîéìà éáø éáøää"ã ïúùøô ùéø)

(é"à,÷ìá àøéåøçà ìàøùé éðáî àøééúð ÷ìáù ,
ïéáäå äàøùíøåáéãá ìåòôì íçåëáù(äìéôú)úà

íðåöøá øùà ìëåøîàù åîë .(.âë úéðòú)øæåâ ÷éãö
ìëù ïéáäù ,äðáä ïåùì - àøéå åäæå .íéé÷î ä"á÷äå

éãé ìò äéä ìàøùé äùòù äîéøåîàúåëæá øîåìë ,
åðééäå øåáéãäíäéôá àìà ïçåë ïéàùäæîå ,

íòä éðôî áàåî øâéå - åàøééúðâéâéâéâé.

ïéðòáàúéà äðä ,úìòåô äìéôú ìëù Y äæ
äðùîá(:é ïéøãäðñ)ïéà úåèåéãä äòáøà'

בחיי'יב. ב'רבינו ביאר בזה ËÎ)כיוצא ·Î) שחמור כזה  מחודש נס – גדול  פלא כשיראה אנוש  בר כל כי

לו , ויאמר היום  באמצע לבעליו  אתמול 'פונה היית 'היכן  שלמה עלר' ויפחד ירעש שהלה  וודאי ,

'שנאתו ' את אם  כי עיניו  לנגד ראה  לא זו  שבשעה  בלעם, ואילו ממקומה, לשונו ותעתק עיניו  ראו אשר

בכל עמו מדבר שהחמור וכאילו  לפניו , שאירע במה  חידוש דבר  כל ראה  ולא הבחין לא ישראל , לבני

רעהו ... אל  איש כדבר לו  השיב ואף  יום...

המדרש  בדברי להתבונן עליו ·Ï˜)והיה  '¯Ù '‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ 'Â˜ÏÈ'· Â�„ÓÏÈ ˘¯„Ó),האתון פי את ה' להודיע ויפתח 

יהיה  שלא הפתוח, פי יסתום וכך סתום, שהיה האתון פי פתח שהרי ב "ה, הבורא ביד  והלשון שהפה

ישראל את  לקלל רשות .בו

ה'רמב"ן' כתב Î‚)וכיו "ב ·Î),אלם ישום מי או  לאדם פה שם  מי לבלעם  להראות הזה , הנס  וטעם 

המדברים  פי ברצונו שיאלם שכן וכל  הנאלמים, פי פותח השם כי בפיהםלהודיעו המשים  הוא וגם  ,

בידו דברים  הכל כי כרצונו היה .לדבר וקוסם  מנחש כי בהם , ויקללם  וקסם נחש אחר ילך שלא ולהזהירו  ,

בפירושיג. ויתבונן טענות, משאר וכדו ' כראוי מכוון אינני כי חשובה תפילתי אין האדם, יאמר ואל

זי"ע מטריסק המגיד ·Ô˙˘¯Ù)הרה"ק  Ì‰¯·‡ Ô‚Ó)עשה אשר כל 'את וחרד, ירא היה  שבלק  – בלק' 'וירא

מפני מואב 'ויגר  ותפילה. בתורה פיהם במאמר ופועלים  עושים  שישראל  ממה - לאמורי' –העם ישראל  '

– קרירות מלשון הוא עוממותעם 'עמומה 'גחלים שהיא התפילה  שגם ,ÈÂ‡¯Î ˙ÂÓÈÓÁ· ÏÏÙ˙‰Ï ‰Ò�Ó ‡Â‰˘Î)

(Â„È· ‰ÏÂÚ ‡ÏÂ המקום לפני חשובה  תפילה  כל  כי מאד, ופחדו  יראו מזה  ·Â˙ÏÎÈ)גם ¯˘‡ ÏÎÎ ‰˘ÂÚ Ì„‡‰˘Î).

בשווקים  היום כל בעסקיו היום כל  המוטרד  האיש זה שגם הבעש "ט בשם מארי אבא שאמר וכמו

עולם  בורא שיש ששוכח וכמעט שהגיעוברחובות  זכרונו  על  עולה  מנחה  תפילת זמן שמגיע בעת רק ,

תפילה  מןזמן אחת לסימטא  רץ  והוא  עולם, בהבלי היום כל שפנה היאך  בהתבוננות  בלבו ונאנח וגונח

מדבר הוא מה כלל יודע שאינו הגם מנחה, ומתפלל ÏÏÙ˙‰Ïהצד  ÏÎÂÈ˘ ˙Ú ÏÎ· ÂÓˆÚ ¯„ÒÏ Ì„‡‰ ÏÚ˘ ‡ËÈ˘ÙÂ)

(‰ÊÎ '„·ÚÈ„' ·ˆÓ· „ÓÂÚ ‡Â‰ ¯·ÎÂ ‰˘ÚÈ ‰Ó ,Â˙Â‡ÈˆÓ ÏÎÓ ÁÎ˘ ËÂ˘Ù˘Î ¯·Â„Ó Ô‡Î ‡Ï‡ ,ÈÂ‡¯Î.חשוב זה גם זה כל  עם

רקיעים  בוקעת  שלו והאנחה ב"ה, הבורא לפני מאד  כי ויקר האלו, מאנשים  גם  ומואב בלק יראו ולכן ,

מאד. כוחם  רב
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ואהבת טובה  עין - אבינו אברהם של  מתלמידיו
ישראל

àúéà'úåáà'á(è"é ä)äùìù åì ùéù éî ìë'
,åðéáà íäøáà ìù åéãéîìúî ,åììä íéøáã
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תעלומה 'יד. ב'מגיד Ï:)כתב ˙ÂÎ¯· ,Ú"ÈÊ ¯Î˘˘È È�·'‰ ˜"‰¯‰Ï) כובד מתוך אלא להתפלל עומדין 'אין המשנה  על 

העמידה התפילת דווקא היינו  וז"ל . בכל(˘Ú"�ÂÓ)ראש', אדם, לכל  המצטרכת לשעתה תפילה אבל 

הכנה  צריך  אין הצטרכותו על מהש "י שמבקש ועידן , אלוקינוזמן  'כה ' כתיב ואדרבה  אליו',בכל, קראינו 

מהש"י, יבקש  - לו , שיארע  דבר כל  על  תיכף  שיתפלל  הישראלי לאיש הגדולה האמונה  הוא זה  והוא כי

הגזירה  ולבטל  להפוך מועלת  והתפילה נפלאה, בהשגחה הוא הכל רק במקרה דבר שום שאין  אמונה

ולישועה  .לטובה

אבינו שבאברהם  הרשע, לבלעם  להבדיל אבינו אברהם  בין שמצינו ההבדל את שביארו יש  לענין, מענין

שם' עמד אשר המקום  אל  בבקר אברהם  'וישכם  סדום הפיכת לאחר ÊÎ)נאמר ËÈ ˙È˘‡¯·) שחזר והיינו  ,

תפילתו, נתקבלה  שלא אף  - סדום  על האתמול  ביום  בו התפלל אשר המקום באותו בתפילה לעמוד

כי  הדברים , וביאור ישראל. את לקלל  משם  יצליח  שמא למקום , ממקום שהלך בלעם  גבי מצינו  לאידך,

שה'חסרון' להודות הסכים לא שבו  גבוהה' 'רוח ברוב כי עמד, אשר במקום הצלחתו  חוסר את תלה בלעם 

תלוי  הדבר שאין ידע אבינו , אברהם אך אחר, למקום הלך כן על  לכישלונו גורם  שהמקום  אלא בו, תלוי

בכוח חסר שהיה משום זה הרי תפילתו התקבלה  לא שאם  וידע  חיצונית, סיבה  בשום ולא בו  אלא

באותו מלעמוד נמנע לא כן על התפילה , תתקבל  בוודאי יותר ויתאמץ יתחזק  ואם כאתמול .התפילה, מקום 

בהצלחת טו . לבו יעלוז  בשמחתו, ישמח  וממילא חינם', ב'אהבת רעהו את איש לאהוב טובה', 'עין ובכלל 

ובמה כיצד היאך, נתון ראשו ויהא בגשמיות... ואף ברוחניות הן המרובים בקניניו  נפשו  ותגל  חבירו

לזלותו , ולהעניק  להיטיב בידו ולילה'יש  'יומם שעות  כ "ד  חושב אחד שכל  העולם טבע כפי ינהג ואל

וכבוד ממון רכוש לעצמו להוסיף  ¯Â‰Ú)כיצד ÔÂ·˘Á ÏÚ ¯·„‰ ‰ÏÚÈ Ì‡ ÂÏÈÙ‡Â) ראובן – ידידים  שני על מסופר .

טיקע"ט  לעצמו  אחד כל וקנו המסחר לבית יחדיו שניהם שנכנסו  הלוטו (ÒÈË¯Î)ושמעון, ,(È"¯ÚË‡Ï)להגרלת

ויהי  שיהיה. ככל גדול הסכום יהיה – לשני מרווחיו  מחצה  יעניק  יזכה מהם  אחד שאם  ביניהם והסכימו

שמעון  של שמספרו  עת' ב'כתבי ראה  ממיטתו  ראובן כשקם ובבוקר הגדולה, ההגרלה  נערכה הלילה בחצי

שמעון  של  חשקו  מאד יגדל  העת שבזו  שידע – בחכמתו ראובן עשה מה  גדול ... עצום בסך בגורל זכה 

- נייעס ' 'פיינע והודיעו  משנתו  העירו שמעון לבית ראובן וימהר סריקי'... 'בוקי בטענת אף  ממנו להיפטר

שאעניק 'לחלום ' מה  לך שאין ברורות לך תדע אבל עצום , סך בגורל זכיתי הנה ומשמחת, טובה  בשורה 

מפיך  הללו אזניים שמעו בפירוש והרי גדול, רעש בקול שמעון נזדעק שהרווחתי... מהרווחים מחצה לך

לא  כאן אין קנין, קבלת כל  כאן היה  לא בשלו  וראובן מהרווחים, מחצית לי לתת מתחייב שהינך זה
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שמעון  לו אמר פרוטה, שווה לא אפילו לך, אתן לא מאומה בעלמא, דברים  אלא חתימה  ולא כתיבה

ה'מרא  לבית כבוד אחר והוליכו באזניו שמעון שתפסו  עד וכו' וכו' שפרע  מי יש דברים  על אף  והרי

מבין  הזוכה שכל ביניהם שהתנו  בתנאי לעמוד ראובן מחוייב תורה ' 'דין שעפ "י הרב יפסוק למען דאתרא',

על תענה  ומה  ראובן, את שאל  שמעון של טענתיו  את הרב מששמע מהרווחים . מחצית לשני יתן שניהם 

ויאמר... ראובן ויען שמעון... עליו דברי ומעתה שמעון אלא זכיתי אני לא להשיב, לי יש אחת  תשובה

מהרווחים  מחצית  לי סברות לתת  ושבעה  שבעים  מצא דיבור' כדי וב'תוך טעמו  את שמעון שינה  מיד ...

מלהעלות  המנעו  מכם , אנא רבותי, לראובן... מאומה  לתת נצרך ואינו הלז , ב'הסכם ' תוקף כל אין מדוע 

הוא  שמסוגל  עד צידו ... את אלא רואה אינו  בשלו  איש כל פעקיל, באותה כולנו  כי שמעון , על  שחוק

'חוכא  ובראותינו רעהו. על  לחשוב מבלי לעצמו, שעדיף מה את יטען יום  בכל כי עצמו , את לסתור

עוד  לו להעניק והיאך לשני, להיטיב כיצד ולילה יומם לחשוב דרכינו, לשנות נזכה אולי זאת, ואיטלולא'

ברו "ג. ועוד

אחת  שאלה אותו  שאל  דר, הוא 'קומה ' באיזה  פלוני איש על לדעת תרצה אם  אחד, מחכם  שמעתי

גזוזטרא להוציא רוצה  יהודי איש תשאלהו , וכך שבתו. מכון איה  ברורות תדע  מביתו(ÒÙ¯Ó˙)ולפיה 

לו שמחשיך בטענה  לכך מתנגד ראשונה  בקומה  הדר ושכנו  סוכה , מצוות קיום  לצורך השניה שבקומה 

להחשיך  לו אסור שאכן לך יענה  הלה אם הנה בטענתו ... צודק  מי יקירי נא אמור – השמש אור את בזה

אלא  ומצדיק  רואה אינו כן על ראשונה בקומה  דר שיחך' 'בן שאף  תדע  הראשונה הקומה לבן האור את

היא  שכך בראשו  החליט  כבר ממילא לו  אף  נוגע הדבר יהיה  הימים  ברבות שמא – הזאת השיטה את

שניה ... בקומה דר הוא שאף  תדע  לבנות לו  שמותר יענך ואם האמת,

החזו"א בשם  אומרים ‰„·¯ÌÈ)וכן ÌÈÚÈ‚Ó ÔÎÈ‰ „Ú - ÂÓˆÚ ÏÚ ˙Ú ÏÎ· ·˘ÂÁ‰ Ì„‡‰ Ï˘ ÂÈÚ·Ë ¯‡·Ï Â˙Âˆ¯·) בגשת כי ,

הנשאל  זה  יחשוב מיד מסויים , בענין דעת' וחוות 'עצה  מעמו ושואל לרעהו  תצא איש  הנאה טובת  מה

שווה לי  שלו  ה 'רווח' האופנים שבשני בדעתו  יסיק  אם  כך... או כך לו כשאענה –Ì‰È�˘· Â‡ ÁÈÂÂ¯È Ì‰È�˘·)

(‡Ïבזה אף יסיק ואם  יותר... ופיקח' כ'חכם  השואל  בעיני אחשב תשובה  באיזו  בעצמו לחשב יתחיל  אזי ,

לחשב מוחו  יתחיל  מיד 'חכמתו ', לענין מינה נפקא כל  ממנו שאין אפטר שלכיצד  לגופו  הנידון את אך ,

וכלל ... כלל דעתו  על  עלתה לא השואל לטובת לענות ענין

אל ואביון עני יהודי נכנס  פעם  דורם, ולכל  להם לטוב מידותיהם  שיישרו הצדיקים מעשי גדלו  מה

שאינו עליון' 'כובע  העני שלראש  הרבי ראה פנימה, בקודש בהיותו  זי"ע, מקאפיטשניץ אי"ה  רבי הרה"ק 

כלל ללבישה  ÌÈ¯ÂÙÏ)ראוי È˘Â˜·) להעני ונתנו  בארונו  מוכן שהיה חדש  כובע  הרבי הוציא ודברים  אומר ללא ,

על הרבי של החדש בכובע  הבית בני והבחינו  הרבי מחדר העני משיצא רב. שלל  כמוצא בכך ששמח

שהרבי  הכובע  אף  והרי לגמרי, חדש כובע לעני לתת הרבי הוצרך מדוע מיד, שאלוהו  העני, של ראשו

ואמר  הרבי ענה  לעצמו... משאיר הרבי היה והחדש ליהודי, לתתו  היושר ומן הוא, ויפה ' 'טוב עתה  לובש 

כדבריכם, אכן והנאה להם , החדש  הכובע את לעצמי –שמרתי אדרבה – לו שנתתיו  ראיתם  אם  ואף  ,

מלבושים  לאדם אין ממעל נמצא בשמים עלמא. בהאי בעודו – מועד מבעוד לעצמו שהכין מה זולתי

לעצמי  לקחתי זו יותר.שב'נתינה' הנאה  הכובע  את

מהרבנים אחד אצל  בשמחות להשתתף  נוהג שהיה זי"ע  מקאפיטשניץ הרה "ק על  מסופר עוד

כבודו . לפי שאינה  בשמחה להשתתף  שהולך ה 'מחולל' הרבי כבוד על לגבאים הדבר והרע  במחוזו .

מצאו עתה  כי הגבאים  שמחו בשמחה , כלל השתתף  לא רב ואותו  מצאצאיו  אחד הרבי השיא לימים 

שוב  ערך מה, זמן כעבור בשמחותיו. הרבי ישתתף לא שיותר ביניהם  וגמרו ונמנו הימנו , לגבות מקום

הרב  הרי - בטענתם  – להשתתף מהרבי למנוע הגבאים  ורצו  מצאצאיו, לאחד נישואין שמחת זה רב

שיחו בנועם הרה "ק להם השיב לכבודו . עצמו את הרבי יטריח ומדוע  הרבי, של  בשמחתו השתתף  לא
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ìëá ,ë"ò ,'òùøä íòìá ìù åéãéîìúî - äáçø
åðùôðá úåð÷ì åðì ùé úàæ äùøôá úàù øúéáå úò
'åðéáà íäøáà ìù åéãéîìú' ììëá ñðëéäì íìåò ïéð÷
úåìôùå ìàøùé úáäàá óéñåäì .åììä úåãéî 'âá Y
äìéìçå .åäòø ìò ùéà äáåè ïéòá äðìåë ìòå ,çåø
àùðúäì òùøä íòìá ìù åéãéîìúî úåéäìî åðì

ìò ãçàî äàðùå äòø ïéòá åà ,åäòø ìò ùéà
.äìéìç åøáç

éøäåúåãéîä ïéðòæèæèæèæè('äáåè ïéò'ä íììëáå)äîã÷
ù"åîë äøåúì(à à äáø à"áãðú)õøà êøã'

'äøåúì äîã÷æéæéæéæéíãàä äéäéù øçàìù àöîð ,

נמצא  בשמחותיו , להשתתף נוהג שהנני אף בשמחתי השתתף לא שהוא דבריכם, לפי הנה , רך, ובמענה

אני  ואף  טובים , שאינם מדרכיו  שאלמד רצונכם מדוע א"כ, כשורה , נהג לא והוא כראוי נהגתי שאני

בשמחתו ... אשתתף  לא

ומשמשו אוהבו חכם ', ה'תלמיד את עזה  באהבה האוהב זי"ע, מקאפיטשניץ הרה"ק  אמר וכבר

אהבה הכבוד, ביותרת ומכבדו  ה'גביר' את האוהב לאידך תורה', 'אהבת בו יש הרי עת, בכל  בהתבטלות

הבדל כל ללא ישראל , מבני ואחד אחד כל שאוהב מי – ישראל ' 'אהבת ומהי ממון'. 'אהבת אלא אינה  זו

מהותו ... ומה הוא מי

אך טז. מאד, עד בתורה  וגדול עילוי שהיה 'למדן' איזה  היה זי"ע  זושא רבי הרבי הרה"ק  של  בעיירתו

שהיה במעשה  דבריו ופתח הרר"ז , הרה "ק קראו  כראוי, לחברו אדם בבין הנהגתו  היתה לא מאידך

שכל עד מאד עד ומפואר משובח  המעיל  והיה מרובים, בדמים יקר חדש מעיל  לעצמו שקנה  אחד בגביר

על המחזר אחד עני התגורר מקום באותו  עין. שזפתו שלא המעיל  את ולשבח  להלל  הפסיקו לא רואיו

את  מכר - מעשה  ועשה  קם היקר, המעיל  עבור העשיר שנוחל  הרב הכבוד כל את שבראותו הפתחים,

הגביר... של  זה  כעין יקר מעיל  המעות בעד ורכש לו, אין אשר כל ואת הקט ביתו 

ביהמ "ד  יושבי כל  מילאו  המדרש, בית אל חשיבות עטרת אומר כולו וכל  ב'מעיל ', מלובש  העני  משהגיע

משהגיע האתמול ביום הלא להם , ואמר העני אותו  תמה  עליו, מללעוג הפסיקו ולא צחוק פיהם  את

עלי  מדוע  מיומיים, יום מה  כן אם  בגדו , ואת אותו ומפארים  משבחים  הכל היו  זה כעין מעיל  עם העשיר

ובמראהו, לבושיו  בכל שהדור עשיר אותו  כי טעם בטוב חבריו לו  הסבירו גדול . רעש בקול  מלעיגים  הנכם 

לר  קרועות ונעליך הם, ומרוטים  קרועים בגדיך שכל אתה אך זה , במעיל להתהדר יאה ולו  נאה  ווחה,לו 

ההדור. המעיל  את אלה  כל על בעטותך הדור מליצני נראה הנך הרי עניות, אומר מראיך וכל 

במשנה  איתא לדידך, בו  כיוצא למדן, לאותו  ואמר הרר"ז  Ù‡‰)הוסיף  'ÒÓ ˘È¯) כנגד תורה 'ותלמוד

מתחילת  האמורות הטובות המעלות כל  את בו שיהיו  צריך בתורה ועוסק שהלומד ופירושו, כולם',

היא  ויאה  נאה  אז  ורק לחבירו  אדם שבין טובות ההנהגות וכל  חסדים וגמילות ואם אב כיבוד המשנה,

היקר  המעיל  את הלובש  עני כאותו הוא הרי טובות מידות שאר ללא בתורה גדלות אך תורה', ה 'תלמוד

העלובים ... בגדיו  על 

בגמראיז. איתא ‰.)הנה ˙ÂÎ¯·) מצא ולא פשפש  במעשיו , יפשפש  עליו  באים  שיסורים אדם רואה 'אם

עוון  בכלל  תורה ביטול  אף הרי מצא, ולא פשפש אמרו  היאך הקושיא וידועה  תורה, בביטול  יתלה

ענין  על  קאי במעשיו' 'יפשפש  כי זי"ע מלעלוב הרמ "מ הרה"ק  וביאר מצא', 'לא נחשב ומדוע נחשב

ארץ  דרך שהרי תורה' ביטול 'מצא לומר שייך לא המידות ענין אחר ובחיפושו  טובות', קדמה ה'מידות

לתורה לתורה, 'ההקדמה' כשאת  תורה, ביטול בענין  לדון  לו מה מידותיו, תיקן  שלא עוד  שכל  ונמצא

קיים  לא .עדיין

באמצע דרשתו, את נשא המגידים שאחד בשעה  בביהמ"ד, זצוק"ל  בער ברוך רבי הגאון ישב פעם 
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'äãéî' ìëá øúëåî Y åðéáà íäøáà ìù åéãéîìúî
åéãéîìúî úåéäì äøåúä úà ìá÷ì åãéá àäé ,äáåè
'á÷òé êéìäåà åáåè äî' íéé÷ìå ,åðéáø äùî ìù

úåùøãî éúáå úåéñðë éúá åìà Y(:ä÷ ïéøãäðñ),
äøåúá úåâäìå 'ä úãåáòá ÷åñòì íäá úáùì

.úåàéëå éåàøë

ì"æåéùåãéç'ä ÷"äøä .ò"éæ 'äçîù áì'ä ÷"äøä
äðä íéàá íéãéñç øîà ò"éæ 'í"éøä
åéãéîìúî úåéäì øùôà éøäå ,éáø íäì íéù÷áîå

äðùîá àúéàãë ,åðéáà íäøáà ìù(èé ä úåáà)

çåøå äáåè ïéò' ä"ò åðéáà íäøáà ìù åéãéîìúî

åãéîìú úåéäì ïéìåëé éøä ë"à ,'äìôù ùôðå äëåîð
,éáø íëì äéäé ä"òààå ,ä"ò åðéáà íäøáà ìù

ì"ëò(à"îùú ,ç"ìùú ,êì äçîù áì)çéçéçéçé.

בדור קטנה  פעולה  של חשיבותה  - לבדד  עם  הן 
נפילתו אחר העמידה  ובפרט  הזה

ïúùøôá(ä ãë)á÷òé êéìäåà åáåè äî'
'ìàøùé êéúåðëùîèéèéèéèéäî ,é"ùøá àáåäå

,íéé÷ äéä ùã÷îä úéáù ïîæá á÷òé êéìäåà åáåè
äù÷ä ,ïáøåçä øçàì øîàð ìàøùé êéúåðëùîå

ò"éæ '÷éãö éúôù'á ÷"äøä(åî úåà ïúùøô)äøåàëìã ,
'ìàøùé' íéàø÷ðùë éøäù Y êôéäì øîåì åì äéä

לו עלתה  זו ישיבה מקומו , על לישב נשאר הדרשן של כבודו מפני אך לצאת, שצריך הרגיש  הדרשה 

שבוודאי  בלבו אמר בער ברוך רבי פני את הדרשן כראות התאמצות, מרוב האדימו  שפניו עד רב בקושי

זמן  לאחר המידה. על יתר והאריך בדברים הפליג כן על מהדרשה, התרגשותו מרוב באה האדמימות

לאחר  והתעלף, נפל  ומיד ממקומו , בער ברוך רבי נעמד דבריו, לדבר הדרשן כילה  בשעטומ"צ כאשר

ברוך  רבי לו  השיב לרופא, לקרוא צריך האם  ממקורביו , אחד – ז"ל  הרמן הרב שאלו  רוחו  את שהשיבו

מקרא  והלא יצא לא מדוע הרמן הרב עליו תמה  כך. כל נחלש  מדוע לו  וגילה  לעזרה , צריך שאינו  בער

בדבר, יש תורה  איסור כי אנכי יודע  בער, ברוך רבי ענהו נפשותיכם', את תשקצו  'בל הכתוב דיבר מלא

היו הקהל שכל  אלא עוד ולא הדרשן, את בזה מבייש  הייתי הרי הדרשה באמצע יוצא הייתי אם  אלא

כדי  ונפש , גוף  במסירות שעשיתי מה עשיתי כן על  וקצף, בזיון וכדי מדבריו, נוחה דעתי שאין סבורים 

חלילה . יהודי לבייש לא

וביקשיח. חברו  מבית משיצא לחיכו, מאד שערב מאכל  דבר בעה "ב בבית לפניו שהגישו  לאורח משל 

הרעצעפ "ט את לי הב ממך, אנא זה,(ÔÂÎ˙Ó)ממארחו , במאכל  ביתי בני את אף להנאות שאוכל כדי

לביתו בהגיעו ואכן, ולביתו... לו  לטוב רב בדקדוק הפרטים  כל  את לו  נתן טובה ' ב'עין שנתברך זה יהודי

תוחלתם נכזבה מאד מה אך מלח. קורטוב אפי' חיסר לא וחוקתו , משפטו  ככל  המאכל את הלה הכין

הנכונים, הפרטים  את לי נתת ולא רימיתני' 'למה מארחו אל ויפן כלל ... לאדם  ראוי המאכל שאין בראותם

מלוכלך  המאכל  נתבשל שבו  שה 'כלי' אלא הם , נכונים לו  שנתן הפרטים כל  שאכן מבניהם הדבר שיצא עד

הרעצעפ"ט את ממלא שאדם פעמים  והנמשל, במאכל. לפגם  טעם  נתן וזה  מתחילתו , היה לגמרי ומטונף 

תיקון  הוא ה'כלי' את אך והמצווה, התורה  את מקיים  הינו  אף  גדולה, בהתמדה התורה לימוד של  המדוייק

בקדרה מלכים  תבשיל  כאותו  הוא והרי עשה, לא שפלה' ונפש נמוכה רוח טובה , ב'עין המידות ויפוי

בלעם ... של  מתלמידיו  מכוער, בכלי מפוארה  תורה  מטונפת,

פתחיט . לי 'פתחו בטעות ואמר חז"ל  מאמר לפניו  קרא שאחד זצוק"ל  מטשעבין הגאון אצל הוה עובדא

של  כפתחו  פתח לכם אפתח  ואני מחט  של 'של בלעם כחודו  במקום  מילאואולם ' השומעים כל ,'

שראה כתוב בלעם אצל  כי כלל , בדיחותא זה שאין ואמר מטשעבין הרב נענה  רינה , ולשוניהם צחוק פיהם 

פתח אם  כי מאיתם דורש  הקב"ה  שאין שראה ממעזבו'ז  ברוך הר"ר הרה"ק  ופי' מכוונים  פתחיהם שאין

יעקב', אוהליך טובו 'מה  אמר ואז אולם' של  'כפתחו  וכמה  כמה  פי להם פותח  זה וכנגד מחט , של כחודו

גדולים . פתחים  לנו שיפתח הבורא הבטחת את הלה הזכיר ולזה
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åìéàå ,ääåáâ äâøãîá íéãîåò íäù àåä ïîéñ
äéä ïë íàå ,øúåé äúåçô äâøã ìò äøåî 'á÷òé'
úéá Y 'êìäà' ïîæá éë Y 'ìàøùé êéìäåà' øîåì åì
'êéúåðëùî'á åìéàå ,ìàøùé íùá íéàø÷ð ,ùã÷îä
ìôùá åðà éøä ïáøåçä øçà éë ,á÷òé øîåì åì äéä
,÷éãö éúôù'ä øàáî àìà .äâéøãîä øúñá áöîä
äúò éë ,øúåé ääåáâ äâéøãîá åððä íåéäë ïëà éë
øúéá ùãå÷ úãåáò ãåðãð ìë çåø úçðì ìá÷úî

ùã÷îä úéáá æà äéäùî úàùìëù àìà ãåò àìå .
úðéçáì úåëæì ì÷á åðì äéäéù äéä ïëùîä úðååë

éäë ïë íàå ,ìàøùéèòî ìëå úåðåéñðä åáøù íå
úðéçáá ùîî åðà éøä Y áø éùå÷á äìåò 'ä úãåáò

úåøáâúää é"ò ìàøùéëëëë.

åäæå,íãàä úãåáòá ïåùàø ììëúà áéùçéù
äôöîå áùåé ä"á÷ä ìåëéáë éë òãéå ,åîöò
ìë ìò øáâúäì åçåëá àäé æàå ,åúåà ãåáòéù

úåðåéñðäìù íàèç àáåä ïúùøô óåñá äðä éë .
éøáãáå ,øåòô úãåáòá ,'äøæ äãåáò'á ìàøùé éðá

øîàì áåúë àéáðä(æé áë òùåäé)'øùà øåòô ïååò
äæä íåéä ãò åðøäèä àì'øôåñ íúç'ä øàáîå ,

ò"éæ(øåòô ïéðò ä"ã ,ñçðô)äúééä äúãåáò êøã éë
åúåúéçô íãàì úåàøäì(.ãñ ïéøãäðñ øàåáîë)æ"éòå ,

åðéàù áåùçéù ,øôòì ãò åéðéòá åëøò úà ãéøåäì
ìåãâä 'ä úà ãåáòé åúåîë úåçôù éåàøä ïî
íãàì øúåéá ìåãâä òéøôîä åðéä äæ øáãå ,àøåðäå
êøò íåøá øéëî åðéàù éãé ìò éë ,'ä úãåáòá
äååù åðéàù áùçîå ,äùåã÷ä åúîùð úåáéùç

.íåäúì ìôåð àåä ïë éãé ìò ,íåìë

ïëìåáåúë úàæä äñåàîä äøæ äãåáòä ìöà
'åãîöéååãîöð ìàøùé éðáù 'øåòô ìòáì

ìà íúáøé÷ ïéðòì êà ,äîåöòå äìåãâ äáøé÷á äéìà
íúàå' íà éë áåúë ïéà íéîùáù åðéáàíé÷áãä

äúåçô äáøé÷ àéä úå÷éáãå 'íëé÷åìà 'äá
úà äôøîå ìàøùé éðáî òðåîä éë ,úåãîöäî
íäù äî àåä úåçåøä é÷åìà ì÷ ìà íúáø÷
íëøò ïéàù íéøáåñù åðééäã øåòô ìòáì íéãîöð
äñåàîäå äòåøâä æ"òä àéä àéäå ,êë ìë äååù
,äâñéôä ùàø ìà úåìòì íãàäî úòðåîä øúåéá
æìä úåñøå÷éôàî ,'äæä íåéä ãò åðøäèä àì' äæîå

åðøäèä àì ïééãòàëàëàëàë.

óàå,åúìéôð íå÷îî ãåîòì éøàë ÷æçúé ìôð íà
ïúùøôá ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä ù"åîë

÷åñôá(è ãë),'éøàë áëù òøë'÷åæéç êéøö øúåéáù
êéøö æà äìéôð ùéâøîå 'áëåù' éãåäé øùà úòá

הקב"הכ. אין כי יתחזק אלא בייאוש, ידיו את ירים לא מקום  מכל  כדבעי, מתעלה שאינו רואה  אם  ואף 

בריותיו  עם  בטרוניא ‚.)בא Ê"Ú)ככל ויעשה שלם , בלבב רצונו  לעשות שישתוקק  – בעי ליבא ורחמנא

במדרש איתא וכך לבו. רצון מתוך יגיעתו את אלא ה'תוצאות' את דורש הקב"ה  אין כי ודיו. ביכלתו , אשר

(‚Ò˙˙ ÌÈ¯·„ ˘"Â˜ÏÈ)ארוכה בה  שכתוב המצות כל  את ולשמור התורה כל את לשמוע יכול איני תאמר 'שלא

הבור, את ומלא פועלים  שכור ביתו לבן אמר סוף , לאין עמוק בור לו שהיה למלך 'משל  מדה, מארץ

פיקח שהיה ומי אותו. ממלא אני אימתי אמר, בבור, ומביט הולך היה  טיפש  שהיה  ומי פועלים. שכר

לךאומר, אכפת מה לו אומר הקב"ה כך  מלאכה. לי שמצאתי שמח אני אני, יום שכיר לי, אכפת  מה

יומך עשה - אתה יום '.שכיר

דעסלער כא . אליהו רבי הגה "צ של  וכמשלו  ביצרו, נלחם  שהוא שעה לפי נמדד האדם חשיבות עיקר

על  חלוקים שהם שאף הרי מדינות, שני בין ניטשת כשהמלחמה כי היריב,כלזצוק "ל. מדינת מציאות

על  יריבו בתחילה  אחדמ"מ  לאחר מקום ורק  צבאם. כוחות כל יוליכו  ולשם הוא', 'שלי אומר אחד שכל 

חלק הוא והרי בשלימותו  'אדם ' שנקרא אף ה ', בעבודת הוא כן נוסף ... למקום  ימשיכו  זה מקום  שכבשו

כל או המחשבה שמירת עיניים , שמירת של נקודה באותה הוא חשיבותו  עיקר מקום מכל ממעל , אלוקי

וראוי. נאמן כלוחם  ייחשב זאת כבידה במלחמה יילחם אם  המערכה , כעת ניטשת עליה  התגברות שאר



בלק - הפרשה âéבאר

éøàë øáâúäììåëé ãçà ìë äøàää úòùá éë ,
æà íéîùä ïî åãâð ïéãéîòîù äòùá ÷øå ,ãåîòì
éøà éë ,åãîò ìò ãåîòì Y éøàë øáâúäì åéìò

,åúáéëù úòùá óà äéøà áùçðìåãâ ììë äæ êà
éôë íà éë íãàä ãâð íéîùä ïî íéãéîòî ïéàù

ãåîòì ìåëéù åçåëåçåëá ïéàù òåãéá äéä íàå .
.äæ ïåéñéðá åúåà íéãéîòî åéä àì ,äæ ãâðë ãåîòì

,íù íééñîåìåëé åðéàù àèéùô äòéâé àìá êà
÷éãö úåéäì íéìåëé åéä íàá éë ,äîåàî âéùäì
óà ,úåéäì äöåø äéä ùéà ìë Y äòéâé àìá øùéå
÷éãöå øùë úåéäì íéöåø åéä èééçäå ïòöøä.'
åðéáéåà úà çöðì íùä úãåáòá äòéâéä àåä ø÷éòäå

.'ä úéá úëàìî ìò çöðìå

øåîàìò èéáäì àìù Y íãàä ìë äæ éë ,äúòî
Y ìôð øáë íà óàå .åéúåìéôðå åéúåðåìùë

åéøåçàì èéáé àìáëáëáëáëåðå÷ úà ãåáòì ÷æçúé ãéî àìà
äùãç äéøáë äúòîâëâëâëâëòåãî àéùå÷ä äòåãé äðäå .

íò Y åéúåá÷òá 'êåøò ïçìåù'ä óàå 'øåè'ä çúô
äðùîäì÷å øîðë æò éåä øîåà àîéú ïá äãåäé'

êéáà ïåöø úåùòì éøàë øåáâå éáöë õøå øùðë
'íéîùáù(ë ä úåáà)øîàî úåëééù äî ïáåî åðéàã ,

,úååöîä øàù ïéðòìî øúåé ø÷åáä úîé÷ ïéðòì äæ
ïúùøôá äøåúá ùøåôî ÷åñôá çúô àì òåãîåãë)

(èåðîé÷é éî àéáìëå éøàë áëù òøëéàäîã .
'îâá åøîà àîòè(:áé úåëøá)úùøô òåá÷ì åù÷á

íåùî äåòá÷ àì äî éðôîå òîù úàéø÷á ÷ìá
íåùî - äòáå÷ì åöø àîòè éàî ,øåáö çøåè
'éôëå ,'åðîé÷é éî àéáìëå éøàë áëù òøë' äá áéúëã

à"ùøäîä(íù à"ç)éàãååã - 'åðîé÷é éî àéáìëå'
í÷ àåä àìà ,åîé÷îù éî ïéàåéìàîêë ,úåæéøæá

ãåîòì íãàì ùéåéìàîòîù úàéø÷ ïîæá úåæéøæá
úéøçù ìùãëãëãëãë.

øàáîåò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøäúåëæä øôñ)

(à ïîéñ ç"åà ìòùéà ìë ááìá ïëàù ,
úãåáòì äéøàë úåéäì çåëä òåá÷å òåèð ìàøùéî
ùìçåä àìå åéîéî àèç àìù éîá åðééäå ,àøåáä

- åðîî 'íéîù úàøé' çëøöéä ïéàù éøà áìë åáì
åîå÷îî åæéæäì ìåëé òøäíå÷é àéáìë àìéîîå ,

øáòá ìùëð øáëù éî íðîà .'ä úãåáòì úåæéøæá
í÷ åðéà øáë àìéîîå ,åáø÷á åçåø ìåôéì ìéçúî
àîéú ïá äãåäé êøöåä äæì ,àøåáä úãåáòì åîöòî
äìåãâ øîð ìù åúåæòù Y øîðë æò éåä øîåìå æøæì
ïéàù óà åúåæòá àåä åçåë ø÷éò éë ,åúøåáâî øúåé

÷"äåæá àúéàãëå ,éøàä úøåáâë åúøåáâá"ç 'ééò)

(.âñ÷÷åñôä ìò(å ãô íéìéäú)åì æåò íãà éøùà'
,'íááìá úåìéñî êááåùì äöåøå àèçù éî óàù

úåùòì åãòá òééñé ä"áå÷å ,ä"áå÷á åæåò íéùé
åááìá äìéñîøåáéâ' úåéäì øåæçé óåñáìù ãò ...

øåæçéù ,åàøåá úãåáòì íå÷é åîöòîù - 'éøàë
.ìàøùé éðá ìù íòáèá àåäù åîë úåéäì

איש  כל של  עליותיו כל  – לך ירושה שאינה 
עצמו ועבודת ביגיעתו אלא  תלויות  אינם  מישראל

åøîàì"æç(ãì ãé ø"áãîá)ãåò àéáð í÷ àìå ,éðú'
ìáà í÷ àì ìàøùéá ,äùîë ìàøùéá
äô ïåçúô àäé àìù éãë .í÷ íìåòä úåîåàá
äùîë àéáð åðì äéä åìéà ,øîåì íìåòä úåîåàì
äùîë íäì äéä àéáð äæéàå ,ä"á÷äì íéãáåò åðééä

.'øåòá ïá íòìá äæ -øàáúðå)'â åéä åðéáø äùîìù ,íù

'â äéä íòìáì óà ,êãéàì ,íòìáì åéä àìù äàåáðá úåìòî

(åðéáø äùîî äìòîì äàåáðá úåìòî.

תורה כב. אמרה כבר ÂÎ)כי ËÈ ˙È˘‡¯·)של סופו  זה כי – מלח ' נציב ותהי מאחריו  אשתו  'ותבט

לאחוריו ... המביט

יגרוםכג. מיד אזי לאחור ראשו את יסובב שאם בדרך ברכבו הנוסע לאחד דומה הדבר למה ומשל 

שמלפניו . הדרך על עת בכל להביט עליו  אלא רח"ל , נפשות לסכנת

להשכיםכד. הזריזות חובת על  להורות שמע בקריאת זה  פסוק לקבוע שבקשו  צחות, בדרך אמרו וכבר

כן... נוהגים  שאין אותם  ציבור... טורח  מפני קבעוה  לא אך ק "ש, לקרוא בכדי וכלביא כארי בבוקר



בלק - הפרשה ãéבאר

äðäåéãéá ïéà ,øîåì Y ùéà áìá úåáùçî úåáø
,éøáç øàùë íéîù úàøéå äøåúá úåìòúäì
,íäåîë á"åéëå úåðåøùëá åà ïåîîá éãîòî ïéà éë
úåãéî ,úåðåøùë ,éøéáçë ïåîî àøåáä éì ïúð åìéà
,íäåîë ùôðäå óåâä úåçåëå äøåäè äîùð ,úåáåè
äî ,äîëå äîë éô äìòúîå äìåò éúééä éøä
ìèð ,ïë ìò .åæ íéîù úðúîì éúéëæ àìù äùòà
àåä éøä íìåòá øúåéá éåæáäå ìôùä úà ä"á÷ä
óà ,íéîùä ïî úåðåøùë åì ïúðå ,'øåòá ïá íòìá'
äæçî ùåçá äàåø äéäù ,äàåáðä çåëá åëøá
øàùð ë"éôòàå åéìò äøåù äúééä äðéëùäå ,ïåéìò
òôùåé íà óàù ìëä åàøé íùîå .äéåæáä åúåìôùá
íà íå÷î ìëî ,úåîøå úåäåáâ úåâøãîá íãàä
øàùéé åîöòá òâééúé àìå ãåáòé àì åîöò íãàä
,åéúåçåë ìëá íãàä õîàúé íà ,êãéàì .åúåìôùá

äìòé î"î ,ãçåéî ïåøùéëå çåë ìë åì ïéà íà óà
úåâøãîä íåøì äìòî äìòîäëäëäëäë.

ישראל בני וחשיבות  רוממות  – האיילים עופר
בטהרה עצמם  השומרים 

ïúùøôá(é ,âë)á÷òé øôò äðî éîùøãîá àáåä ,
('íéøåèä ìòá'á ïëå ù"å÷ìé ,à"áãðú)úáéúù

øôò' ïåùìî ,ìàøùé éøåçá ìò úæîøîøôåò
'êåøò'ä æ"ò óéñåä .øåçá ìééà àåäù 'íéìééàäêøò)

(øôòúà çáùì áåúëä àáù ,åðãîìé ùøãî íùá
íøöé ó÷åúá íäéîé øçáîá íéãîåòä ìàøùé éøåçá
ìëå ,àèçä ïî íîöò úà íéøîåù íðéä ë"éôòàå

åäæ .äøäèå äùåã÷á íúâäðääðî éîìëåé éî -
íúìåãâå íúåáéùç úåðîì(íøëùå)ìùá÷òé øôò

ìò íéøáâúîå íøöé úà íéùáåëä ìàøùé éøåçá ìù
íáéì úååàúåëåëåëåë.

כדבר כה . לדבר פיה  פתחה  ש'בהמה ' הרואות עיניך לו , לרמז האתון', פי את ה ' ל'ויפתח  טעם נתנו  ובזה 

שהינך בכך מה אתה  אף  נשארתי... ו'אתון' הייתי 'אתון' מכן ולאחר רעהו  אל  יחזה איש  שדי מחזה

חזיר', 'פי מכנהו החיים ' שה'אור וכפי וכאתון. כחמור נשארת ושפל נבואתך לפני היית שפל מקום מכל  -

תועה . כחמור ונשאר עצמו  להתעלות מדרגותיו את ניצל לא כי

הגה "צ כו . סיפר נוראות החיים. קדושת עבור רצונותיו כל ולמסור נפש  במסירות 'לחיות' האדם  על כן על

המעשה, דבר אירע בה  העיירה רב מפי בעצמו ששמע קדם , דור משרידי זצ "ל  גאלינסקי יעקב רבי

חוקי  כנגד שהם  בעסקים  יחדיו עוסקים  שהיו  יהודים עשרה של קבוצה  היו  עיירה באותה הווה . וכך

לימים ואכן, ויתחייבו ... למלכות יתפסו שמא בלילות מפחד חדרים , בחדרי היו  בזה ועיסוקם  השלטון...

לבוא  העומד דין' כשה 'גזר למשפט. אותם  והעמידו כלאום  היהודים , עשרת כל  את החיל אנשי תפסו 

והשופטים ליעקב' שונא שעשו  'בידוע ואכן, ל"ע ... מיתה  דין או לסיביר, שנים רבת גלות על  מדובר עליהם

למיתה . היהודים  עשרת כל  גורל את קבעו הרשעים

והכריז הנידונים  היהודים אל פנה המשפטים , היכל  אל ה'כומר' נכנס האיום , הדין גזר עליהם  משנגזר

עליכם פגע... כל  ללא וקיים  חי לביתו וישוב המיתה  מן יינצל  דתו את ימיר אשר מכם  אחד כל בפניהם 

לחזק בידם יהא שלא כדי – נפרד לחדר מהם  אחד כל הוכנסו משם  ימים , חמשה  ועד מעתה  כן להחליט 

ועל היהודים  גורל  על  לו  לספר העיר רב של לביתו ועלה הכומר הוסיף אמונה , בדברי רעהו את איש 

רח "ל, דתם  את להמיר שיסכימו  ליבם על לדבר עליהם  יסורו הקהילה  ובני שהרב במטרה  'הנדיבה ', הצעתו 

עולם . מחיי ויאבדו בידיהם... ינתנו  שעה שחיי ובלבד

ציווה הרב וטף , נשים  אנשים - המדרש  לבית הרב בהוראת העיר בני כל נאספו  החמישי, ביום  ויהי

שיתחזקו האסורים  לאלו  השמים מן כוח שיתן עליון, דר לפני ולהתפלל  שוועה  בקול לזעוק הכל  על

שוועה קול  ואכן השם. קדושת על  נפש  מסירות מתוך ח"ו  דתם  את ימירו  ולא העולמים בריבון באמונתם 

שמו כבוד למען צלולה  בדעה  שישארו אחיהם  על רחמים בבקשת למרחקים הכנסת בית מכותלי  נשמע 

נשמה', 'נרות תשע  והדליק הכנסת בית בימת על  הרב עלה  למיתה, לצאתם היעודה השעה  בהגיע יתב"ש .
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ïéàåøëùä ìãåâ øòùì íéìåëé äéøáå êàìî ìë
åøáâúäá 'ùôð úøéñî' ìë ìò íãàä ìá÷éù
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- íäì äðåò ä"á÷ä êà ,ãåáëä àñëì ãò òéâäìå
àåä ÷ø éë ,ìàøùé éðá ïéáå éðéá àåä ãåñ ,'ì÷'
äîëå ,åéúåðåéñðå íãàä áì úåðåôö òãåé ù"áúé

.åòáè ìò øáâúäì åì äìò äòéâé

øáëå'îâá åøîà(.âé÷ íéçñô)ïðçåé éáø øîà'
ìò ,íåé ìëá ïäéìò æéøëî ä"á÷ä äùìù
øéæçîä éðò ìòå ,àèåç åðéàå êøëá øãä ÷ååø
,'äòðöá åéúåøéô øùòîä øéùò ìòå ,äéìòáì äãéáà
åøöé ùáëù åéôë øéöéá òùòúùî ä"á÷äù éøä

'úé åðåöø úåùòì,úåîìåòä ìëá æéøëî àåäù ãò .
éðåîìà ,åøöé ìò øáâúäå åéðéòá íåâôìî øäæð éðåìô
äìåòô ìëá çîùå ùù ä"á÷äå .åúáùçî ìò øîù
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יוכל שלא בידם  ספק  היה לא לאמו יחיד ובן מאביו יתום צעיר, בחור שהיה  מביניהם העשירי  על  כי

נפשו למסור יאבה לא שבוודאי וחשבו  לגמרי, ערירית אמו  שתשאר – כזאת כבידה  במעמסה  לעמוד

כך... כל  צעיר שהינו ובפרט למיתה ...

ימסור  שלא בבנה  חושדים כי – הנעשה את ומשראתה  הלז , הבחור של אמו עמדה  הנשים' ב'עזרת

בני  על הנר' את 'הדליקו ותחנונים רחמים בבקשת וזעקה  עמדה  יתברך, שמו  קדושת על למיתה נפשו 

ונשמתו באמונתו  שלם  אלא בגופו , ושלם  חי כשהוא הבן יחזור שלא – השעה  בזו תקוותי כל כי העלם,

באהבה ... שמו למען השכינה , כנפי תחת החיים  בצרור צרורה תהא

שלמים נשארו העשרה כל שאכן הקהילה  לבני נודע וממנו המשפט מבית שליח  הגיע קלה שעה כעבור

עתה שנשארה האם פתחה  אז  או  באהבה, שמו  למען נפשם  מסרו  וכולם  עזה, כי באמונתם ותמימים

נסתלק יחידה שבנה שזכתה  ועצומה  עזה בשמחה והודאה , בשבח – העולם  בזה  ושארית שם  מבלי

ח"ו . ישראל באלוקי בכפירה  אחד רגע אפילו  אפילו  לחיות נשאר ולא מאמין, כיהודי דאתא לעלמא

כוחות  לילד לו  היה מנין תבינו  ומכאן זאת, גלמודה של  שמחתה וראו  הביטו  ואומרים, עונים  הכל  והיו 

גדול כי ותעצומות, בעוז הבן של לפנימיותו עבר האם של כוחה כי בנסיון, בגבורה  לעמוד והנפש  הגוף 

נפש  מסירות מתוך החי של  ·ÌÈÈÁ)כוחו Â„ÂÚ·)ובבניו בנפשו  להשריש  לאדם לו יש  כמה  למדנו  ולדרכנו .

חיי  מול  הזה  העולם  לחיי ערך כל ואין החולף, עולם אלא אינו  הזה  שהעולם  והתכלית, העיקר ידיעת את

שם לקדש  – ה' קידוש  על  החיים  הוא ה ' קידוש על למות הנפש מסירות מחשיבות ויותר הבא. העולם 

בקושי... לו  עולה  כשהדבר אף  ומצב עת בכל שמים

לה ' מפואר המדרש  בית לבנות מהונו הוזיל  מהם  אחד שכל  ממון, ובעלי עשירים  יהודים  בשני מעשה

אשר  האברכים בכולל ונדיבה  רחבה ביד ולתמוך לחזק  עת בכל  פעלים הרבה  מהם אחד והנה , ולתורתו,

בדק את לחזק פעלים  הרבה רעהו ואילו בבנינו. הנמצאת בישיבה  תורה  להרבות גם מדרשו , בבית הקים 

חסדו יקר את הכל  יראו למען אמות'... ארבע על  אמות 'ארבע  בגודל שמו את חרט  גם  בחיצוניותו , הבית

ותפילה ... לתורה בניין להקים  הלב בנדבת לבו וטוב

עוד  נוספו ממעל בשמים כלומר, שמו , על  הבניין את לכתוב עסוק  הראשון כי אומרים , ה'חכמים' והיו 

אינ  זה ובניין – הבניין על  שמו  את לכתוב עסק  ורעהו בשמים ... אשר ב'פנקסו ' זכויות בעולםועוד אלא ו 

והעובר. החולף
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פינחס כז. באמרי כתוב אשר ידוע גרגירים. כמה  כאן נביא רבה דהילולא יומא ˜Ï"‚)לרגל  ‰¯Â˙‰ ¯Ú˘) פעם

הגדולים  בחומשים החיים" מ"אור דף  יום בכל  ללמוד  עצמו על וקיבל ז"ל, הרב  של  בנו חלה אחת 

שקלאב .דק'

החיים, אור הקדוש  בספר בקביעות להגות עצמם על שקיבלו  ידי על  רבים פעלו  ונצורות גדולות ישועות

נישואיו, אחר רב זמן בטן בפרי נתברך לא ל"ע  זצ"ל שלעזינגער הלל  רבי הגה "צ העובדא, ומפורסמת

יהיו ידי כף  על  עשבים  יצמחו כאשר יהודי, רבי הרופא, לו  אמר ביותר. ומלומד גדול  ברופא לדרוש והלך

רבי  הסיכויים, כל  תמו כי בזה, משקיעים  שהינכם הכוחות על וחבל נא, התייאש  לו כאומר ילדים, לך

ושם הזיתים, הר בשיפולי אשר הקדוש החיים' ה'אור  של ציונו אל מיד פעמיו  ושם  התמהמה  לא הלל 

בין  חבק  שנה  כעבור - פלא זה וראה הבהיר, מספרו שבוע בכל  ללמוד שליש בדמעות עצמו על קיבל

משה רבי הגה "צ היה מהם  אחד רבנן בחתנין מבורך ישרים דור להקים  וזכה הבכורה , בתו את זרועותיו 

והגאון  זצ"ל פריינד סנדר ר' הגדול  הגאון וכן הקודש , בעיר החרדית העדה  הבד"ץ חבר זצ"ל  הלבערשטאם

זצ"ל . שפירא נחום משה  ר' הגדול 

זו מחלה  ה'דיפטעריא', מחלת ירושלים  בעיה "ק אז פשטה תשע כבת הלברשטאם  הרבנית ביתו בהיות

הרופא  אצל הילדה וביקרה היום ויהי מחברותיה, ג' לעולמם אז  הלכו  עצמה ובכיתתה הפילה , חללים רבים 

ודברים אומר בלא בנפשו  וגמר ל"ע , ה'דיפטעריא' סימני בה הבחין הרופא ובבדיקת הצטננות, מסיבת

באותו זו. מגיפה  של  מלהבה להצילה  ולנסות לנתחה ע "מ הניתוח  חדר אל הכנה , שום  ללא - כך  להכניסה 

והמהרי"ץ ולברכה , לטובה לפניו  להזכירה זצוק "ל דושינסקיא המהרי"ץ  של לישיבתו  הלל ר' אביה רץ זמן

עשה לא אשר דבר – תלמידיו עם תהילים  ואמר השיעור הפסיק  לתלמידים שיעור מסירת באמצע  שהיה 

ה ' שכשיעזור הלל ר' הבטיח  זאת ועוד נפשה). ופיקוח חייה סכנת לגודל מגדרו יצא כאן ורק  מעולם ,

ה"אור  של בביהכנ"ס נר להדליק  בתו  את יביא משענתה, על שלא בחוץ ותתהלך חוליה  ממיטת ותקום

העתיקה ירושת"ו בעיה"ק  אשר הק ' ·ÌÈÏ˘Â¯Èהחיים " ÚÂ„È ‰È‰ '˜‰ 'ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡'‰ Ï˘ Ò"�Î‰È·· ¯�‰ ˙˜Ï„‰ Ï˘ ‰Ê ÔÈ�Ú)

(˙ÂÚÂ˘È‰ ÏÎÏ ‰‡ÏÙ� ‰ÏÂ‚ÒÎ ה'אור נשמת לטובת השבת כניסת קודם עש"ק  בכל  נר בעצמו  הוא ידליק  כן וכמו

לומר  צריך ואין פשיטא הראשון. ואיתנה לבריאותה  ושבה הבת קמה הניתוח  אחר ואכן, הק'. החיים '

הנ"ל . ההבטחה את שקיימו 

שפארבער  דוד רבי הגה "צ של שבהלוויתו  קוממיות, של רבה זצ"ל מנדלזון בנימין רבי הגה "צ סיפר

סיפר  הילוכו בדרך זי"ע, מגור שמחה הלב בעל כ "ק אל  התלווה דעניא, האפרקסתא בעל  זצ"ל  מבראשוב

יוסף האמרי הרה"ק  רבו  אל  פנה לו  ובצר קימא, של זרע בשנים  רבות לו היו  לא שהמנוח  מגור, לרבי

ואכן  קיימא, של לזרע  כסגולה החיים  אור בספה "ק מסויים קטע  איזה ללמוד הרבי ויורהו זי"ע , מספינקא

קטע איזה  מזכרונו  שנאבד ואמר, המנוח  נענה ימיו בערוב שנושע, עד נצטווה  אשר את קיים זמן במשך

בספר  וקטע קטע כל באמת, ואמר, שמחה הלב נענה  לזכור. מצליח  ואינו  ללמוד, יוסף האמרי ציווהו

שלו המוליד כח כל  את והכניס  זש "ק היה לא בעצמו  החיים ' של'אור אחר קודש, לזרע  מסוגל  זה קדוש 

ובמצוות, בתורה  עוסקים בנים  קודש  זרע  לפעול  הספר מסוגל  כן על  זה , ÒÁ�Ùבספרו È¯Ó‡· ‡˙È‡ Ê"ÈÚÎÂ)

(Ú"ÈÊ ıÈ¯‡˜Ó ˜"‰¯‰Ó.
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הראשונים שבדורות שכמו  זי"ע מרוזין הרה "ק אביו בשם  אמר זי"ע מטשורטקוב אדמוה "ז הרה"ק 

הנשמה, לטהרת החיים  אור בספר הלימוד מסוגל הזה בזמן כן הנשמה  לטהרת מסוגל הזוה"ק  היה

החיים האור את שבוע  בכל ללמוד יעבור ולא לחוק  הדבר אצלו נעשה שמאז מטשורטקוב מרן והוסיף 

ט קודש שבת בליל לומד היה בהאוה"ח  שיעורו  שאת החסידים  בין ידוע  והיה הפרשה . שניגששעל  רם 

אריכות  לפי שולחנו את לערוך יכנס אימתי לשער כבר ידעו והחסידים  הטהור, שולחנו  את לערוך

הפרשה . על האוה"ח 

לימוד  כי מרוזין הרה "ק אביו בשם  הוא גם אמר זי"ע משטפינשט נחום  מנחם רבי הרה "ק אדמו"ר

הנפש על להשפיע באוה "ח הלימוד מסוגל  בימינו כי והוסיף  הזוה "ק, לימוד כמו לנשמה מסוגל הוא אוה"ח 

הנשמה, לחלק  כבר שזכה האדם את ומרים מעלה  הזוה"ק  דברי כי והסביר הזוה"ק . מלימוד יותר הישראלי

שיש מי על גם  ומשפיע מדבר הק ' האוה "ח אבל סגולה , יחידי אצל  רק בימינו שכיחה שאינה  דרגה  וזה 

היום גם  מישראל אחד כל אצל  נמצאים שהם דרגות - ונפש  רוח  בחי' רק ·˜ı·Âבו  Ì‚ ,ÌÈ·¯ ÌÈ¯ÙÒ· ‡·ÂÓ)

(·Ï Ï‡¯˘È ˙¯‡Ù˙.

מורה היה  ל"ע , הישר מדרך לרדת שהחל  בחור זי"ע מסיקווירא יוסף  יעקב רבי הרה "ק בפני כשהזכירו

החיים' ה'אור בספר עמו ÒÂÓ¯)ללמוד È�È�Ú· ‡˜ÂÂ„ Â‡ÏÂ ,˘Â„˜‰ ¯ÙÒ· ÚË˜ ÏÎ).

החיים ' ה'אור של פירושו  את ללמוד שבוע בכל  שקבע זצוק "ל אריק  מאיר רבי מהגאון גדול  לנו מי

גמירא, ועד מרישא הפרשה  החיים'על ה'אור דברי את ללמוד  שגמר הראשונה שבפעם עצמו על והעיד 

אחר' ל'איש  שנהפך הרגיש בשבוע שבוע �‚)מידי „ÂÓÚ ÌÏÂÚÏ ¯È‡Ó‰'· ‡·Â‰).

לכל עצה מצינו מעתה הציון, על  כהשתטחות כמוהו הצדיק של  קודש בספר שהלימוד ידוע הנה

הזיתים  בהר הקודש  ציון על  כנמצא וייחשב  הקדוש  בספרו יעסוק הציון על לעלות  אפשר שאי .מי

בעיר  תחילה התיישב הקודש  לארץ ממרוקו הק ' החיים  האור שבעלות מובא הדורות קורות בספרי

לסעודת  ישב אחת שפעם  היה , הדבר וסיבת העיר, פני את עזב מועט  זמן לאחר אך טבריה, הקודש

אבה לא המאכל דברי את משהגישו זי"ע, אבולעפיה חיים רבי הגה"ק  טבריה של רבה  עם יחד מצווה

מצאו אכן מספר דקות וכעבור הטומאה , רוח  זה  בבית ששורה  מרגיש שהוא בנמקו  לאכול רבינו 

אנשי  יעזבו  שמעתה  הבין זה עם  יחד אך זאת, הרגיש ורבינו  הסמוך בחדר נשמתה פרחה שהמשרתת

אחריו  וילכו  רבם  את אבולעפיה]העיר ר "ח  ולא  הטומאה את הרגיש  הוא שרק מטלטליו[מאחר את נטל  לכן ,

בין  בענין נדרש זהירות כמה במקצת, בנגיעה  נלמד ולדידן דשופריא. קרתא ירושלים עבר אל  פעמיו  ושם 

לחבירו . אדם 

לעיר  הקדוש  החיים  האור הגיע  נדודיו  שבימי זי"ע סלאנים חיים מרדכי רבי הרה"ק  סיפר נוסף, סיפור

ורבם העיר בני התכנסו שבת בליל השמימה, מגיע שראשו מעם ומורם  קדוש אדם  כרב כיהן שם  אחת,

עמד  בדבריו , ותיקנו הקדוש החיים האור קם התורה דברי באמצע ביותר, נעלים  תורה דברי לפניהם  אמר

עתה זה  שמע  הללו הדיבורים את כי ובעצמו , בכבודו  עטר בן חיים רבי אם כי זה הלך שאין ונשבע הרב

רבי  עצמו הוא כי ספק כל אין לתקנו  יודע  הלה  ואם  עטר, בן חיים דרבינו משמיה דרקיעא במתיבתא

שימהר  וביקשו גיהנום  של  שרו אליו  שבא עד תורתו, בדברי הרב האריך דרעוין רעוא בעת עטר, בן חיים

לגיהנום, הרשעים  את להחזיר יכול אינו  שובת הקדוש  החיים  שהאור זמן כל כי קדשו, דברות את לסיים 

עד  לסיים, ממנו וביקש הגיהנום  שר שבא פעמים , כמה  הדבר ונשנה  חזר כך פניו, מעל  שילחו הרב

הרב  הסביר לאחמ"כ תורתו , דברי את סיים  ומיד מכאן, לך כלך בגערה  לו ואמר הרב עליו קצף שלפתע

גיהנום של שרו  על שכעס  ברגע  אך הגיהנום , את להבעיר ימהרו שלא - תורתו בדברי האריך שבדווקא

חיים מרדכי רבי סיים  שלישית. בסעודה  להאריך סיבה אין וכבר הכעס , ידי על הגיהנום  בוער כבר ממילא

הגיהנום . את להצית שבכוחה הכעס עוון חמור כמה  עד נלמד שמזה



בלק - הפרשה çéבאר

ãéòé áåúëäù ùøôì äàøðå ...äæ øîàî úòãåäá
- äúééäù ,úåðæä úáéñõåç ìééèì íòä åàöéù éôì

ìàøùé äðçîìáùéå åøîåà àåäå ,åìùëð íùå...
ùåøéô íéèùá ìàøùéõåç åá íéìééèî åéäù íå÷îá

íéìåéè ïåùì àåä íéèùå ,íäéðçîìåøîåà êøãë .
(ç àé)ïåùì àìà èééù ïéà' ,íù é"ùøéôå íòä åèù

ì"ëò ,úåðæì íòä ìçéå úáéñ äæå ,'ìåéèçëçëçëçë.

ùéäîî íäì äàá íúìéôðù åðåùìá åñéîòäù
íéìééèî åéäùäðçîì õåçîõåçî ì"öø ,

,íéøùëä ìàøùé éðá ïéá íéâåäðä íéâééñå íéøãâì
ìåàù é÷îò ãò ,åòéâäù ïëéäì åòéâä ïëìèëèëèëèë.

ìëàéå÷"äøä áúëù åîë ,äæä íìåòá íäéúåøéô
ïúùøôá ò"éæ 'íùåáä úâåøò'ä(ãåîòéå ä"ã),

÷åñôä ìò(ãë áë)ìåòùîá 'ä êàìî ãåîòéå'

úîåç' øôñá àúéàã ,'äæî øãâå äæî øãâ íéîøëä
úåáéú éùàø 'ìåòùîá' úáéúù 'ìàéøà'ùøë'îäååö

'áéàä'òàîì'ìíéîùä ïî íòìáì åæîø äæáå .àëé
åäåãéîòäùëäæî øãâå äæî øãâìì÷ì äöø àåä éë ,

ìëåé àìù òãéù øçàî êà ,ìàøùé éðá úà
ïéàù äðòèá àá ïë ìò ,'àáä íìåò'î íãéñôäì
äååöî øëù'ù ïååéë äæä íìåòá øëù íäì úúì

àîìò éàäáéðá ìù íëøãîù ,åì åàøäå .'àëéì
ìòå 'äæî øãâå äæî øãâ' ãéîú úåùòì ìàøùé

.æ"äåòá íìùî íøëù íìúùî âééñå øãâ úééùò'ééò)

(àùð 'øô ìçð éáøòá ãåòìììì.

עיניו השומר בגדולת  – הארץ עין  את כיסה  הנה 

ïúùøôá(ã ãë)äæçî øùà ì÷ éøîà òîåù íàð'
ùøéôå ,'íéðéò éåìâå ìôåð äæçé é-ã-ù
êë ìë ìåãâ íãà åìéôà ,ò"éæ 'äçîù áì'ä ÷"äøä

אלוכח. של  'אלוקיהם  בלעם בדברי לפרש  אמרו וכבר הקב"ה, לפני זה  דבר מאוס  כמה עד וראה בא

זימה' ˜Â.)שונא ÔÈ¯„‰�Ò) האריך מדוע  זימה ', שונא 'אלוקיהם לומר לו והיה לשון, יתור הוא שלכאורה  ,

הוא הרי - הדברים  ביאור אלא, אלו'. 'של  הזימה ואמר את  השונאים אלו של ששונא אלוקיהם, מי כי ,

ב'ירושלמי' שאיתא וכמו אלוקיו, הוא אני הקב"ה אומר התיעוב, ‰)את ‡ ˙ÂÎ¯·) אתה אם – הקב "ה אמר

שלי  שאתה יודע הריני ועיניך, לבך את  לי הבורא...נותן  של 'אנשיו ' על נמנה  להיות ירצה לא פתי ומי ,

חז"ל ע"ד זי"ע  מקאברין הרה"ק  של כמאמרו  החטא, מן ולהישמר להיזהר אדם  צריך רבה  ושמירה

'עליכם ' יהא עצמו זו  ומורא האדם, יחטא שלא הוא השי"ת של  שמוראו עליכם' שמים מורא 'ויהי

בנ"י. על 

עושים מדוע המפרשים קושית על זי"ע  מסאטמאר יואל  הדברי הרה "ק של מאמרו  את להסמיך יש 

שוחח אשר בעת דיבר חי שבעל  לעולמים זאת היה  כבר הרי האתון', פי את ה' מ'ויפתח  גדול  כ"כ  עסק 

ועל להחטיאה  ע "מ חוה עם  דיבר שהנחש  הנ"ל  הרה"ק  ותירץ הדעת, עץ אכילת אודות חוה עם  הנחש 

דיברה  שהאתון כאן ורק לנס , זכר עושין אין האדם את להחטיא שמטרתה  שכזה  בכדי נס  רק למה וכ"כ

לנס  זכר עושים כזאת על החטא מן עתה עצמו שימנע בחטאים ומלא המדורדר בלעם את  .למנוע

בגמראכט . איתא להם(Â˜ÔÈ¯„‰�Ò.)הנה ומציעות יוצאות מואב בנות שהיו  פרשתן בסוף  המובא אודות

נאסר  'יינם ' והרי להכשל. קצרה דרכו  ומשם שותה  הישראל  והיה  יינם', נאסר לא 'ועדיין - יין לשתות

בגמרא כדאיתא וגדר סייג ÊÈ:)משום  ורק(˘·˙ אך להם בא המכשול שכל נמצא משום ...' יינם  על  'גזרו 

מהמכשול ברחוק  עומדים  היו  קטן' ב'גדר כי מלחטוא, בעדם למנוע  גדר כל להם  היה לא שעדיין מחמת

הימנו Â)וניצולים  ,‡"Ï˘˙ ,¯ÒÂÓ ˙ÂÁÈ˘).

בתאנים 'ל. 'אורה  מלשון שהוא יעקב' לי ארה  'לכה בלעם שאמר מה  פי' ÒÂÓÂ˜ובזה  ÌÈ·�Ú· ¯ˆÂ· ÂÓÎ)

(ÌÈ˙ÈÊ·,לבלק בלעם  שרמז  וזה  בזמנו, כאו"א אלא כאחת' לקיטתו  'שאין במשנה איתא בתאנים והנה ,

לנתקו תוכל לא - כאחת לקיטתו  שאין לך תדע קדושתם , משורש  ישראל בני את ולנתק  לעקור רוצה הנך
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,'íé÷åìà äæçî' äàåøå ,'ì÷ éøîà' òîåùù Y
àäé ë"éôòàìôåðäéäé å"ç íà åéúåâéøãî ìëî

íéðéò éåìâåéðéò ìò øåîùé àìù Yàìàìàìàì.

èøôáàáåîë 'áàå æåîú' éîéì íéòâåð íéøáãä
'ì"æéøà'äî(úååöîä éîòè ,àá 'øô äøåú éèå÷éì)

äøéúé äøéîù æà íéëéøöå ,'íééðéò' úðéçá äîäù
ìò øöéä úåøáâúä ùé äìà íéîéá éë .íäéìò
áà ùãåçá äìéìá åðéëá äëá óà ïë ìò ,àã àðééðò
'éðéò' úðéçá éðù ìò æîøîä 'íéî äãøé éðéò éðéò'

.áàå æåîú éùãåç íäù

äùòéååîëå ,åéðéò úøéîùá íéâééñå íéøãâ åîöòì
'ã"áàø'ä áúëù(äùåã÷ä øòù ùôðä éìòá)

íéðéò úøéîù àåä íéøãâä ìëì ïåùàøäêåúîã
åáìå åéðéòù êåúîå ,øåîù åáì íéøåîù åéðéòù

ïéòä' êøãä àéä êë éøäù .øåîù åìåë íéøåîù
'ïéøîåâ äùòî éìëå ,ãîåç áìä åéøçàìå äàåø

(áñ é ø"áãîá)åúìéôð úà øåöòéù áèåî àìéîîå ,
.íééðéòä úøéîùá Y êøãä úìéçúá

והזריזות לעבירה  העצלות  – אדם ירוץ לעולם 
למצווה

ïúùøôá(é âë)÷"äøä áúë ,'á÷òé øôò äðî éî'
õøà' åøôñá ò"éæ 'íééç íéî øàá'ä

'íééçä(:ä úåëøá)éàä ìò' àøîâä øîàî ìò ,
òåãé äðä éë ,'àðéëá÷ àòøàá éìáã àøôåùøäåæ)

(.äö á"ç ùãçíäå úåãåñé 'ãî áëøåî íìåòä øùà
úåðåëúå úåãéîä ìë ùøåùå ,'øôò ,íéî ,çåø ,ùà'
úåìöòä .åìà 'ãî ãçàî íéàá íìåò éàá ìù íùôð

,ùàäî äãåñé úåæéøæäå ,øôòî äãåñéäøùéä êøãäå
äøåú éøáãá ÷åñòì åàåáá Y íãàä åì øåáéùáìáìáìáì

מדרגה תורידנו  ומשם  לאחמ "כ, פלוני ומסייג כאן, קדושה מגדר להורידו  תתחיל  אלא אחת, בפעם כאחד,

תחתית. לשאול  עד מדרגה אחר

הייאוש, ידי על  הוא מדרגותיו ומכל עמלו  מכל האדם  את להפיל  וחיילותיו  הרע  היצר של מדרכיו ואחד

הדרך  ומשם  העצבות, לשאול  ונופל  בוראו  את מעבודתו הוא מרפה וכך וכל, מכל האדם  את שמייאש 

לעילוי  הנפטר על  אומרים  אין עדיין הגולל סתימת שעד הוא שהמנהג וידוע  מאד, קצר רוחני לאבדון

הגוף, אל  לחזור משתוקקת אלא למעלה לעלות שואפת אינה  בעולם עדיין שהנשמה  זמן שכל  ורק נשמת

מרומים  לגנזי לעלות  רצונה ומאז בקברה, שתשאר ומשלימה מתייאשת  היא הרי הגולל סתימת .לאחר

לרגע אפילו יחשוב ולא שיתייאש, – הגולל כסתימת עמוק עמוק  האדם  את מטמין הרע היצר כן כמו 

לו .ל כרה אשר זה  מבור צאת

הרבהלא . עליו שיש  לו  אמר פלוני ש'מקובל' בפניו וקבל זי"ע  ישראל' ה'בית להרה"ק  בחור נכנס פעם

בגמרא איתא לך, אפרש  לאשר בני שמע הרבי, לו  אמר הרע ', ˜Ê:)'עין Ó"·)מתים ותשעה 'תשעים

ותשעה תשעים פירוש, – הארץ ' כל  בדרך ואחד הרע Ó‡‰)בעין ÍÂ˙Ó)על שמרו לא אשר דבר על מתו

כראוי... העינים

להרה"קלב. מנחם' 'שארית בספר פירש וכך ותוס'. גמרא דף לימוד ידי על  הוא ביותר הגדול  התיקון

זי"ע  מוישווא מנדל מנחם  „‰�‰)רבי ¯Ó‡È Â‡ ‰"„ ˙˜ÂÁ '¯Ù)הכתוב בלשון ,(„ „È ·ÂÈ‡) מטמא טהור יתן 'מי

במלואו טמ "א שהנה אחד', ‡Û"Ï)לא Ì"Ó ˙"ÈË),תרי"א למנין עולה תורה  זאת לעומת תר"י, למנין עולה 

התורה עסק ידי על לטהרה  מטומאה  יעלה  – ל "ע במלואו  טמא בבחי' שהוא מי שאפילו  בדבר והרמז

באחד טמא מנין  על עולה .שמניינה

ועד  רגל  מכף במילואי 'טמא' אני והרי עצמי, אטהר היאך – טהור' יתן 'מי  זועק האדם ביארו, ובזה 

שע "י  התורה  והוא מטמא יותר 'אחד' שיש לך אמרנו לא וכי אחד', 'לא שאלה בלשון אמרינן לזה ראש ,

לגמרי... האדם ייטהר
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úåéçäå úåæéøæä Y ùàä ãåñéá ùîúùé úååöîåâìâìâìâì.
æà äååàúå äøéáò ééåúéô íò øöéä åéìà òéâäáå

úåìöòä Y øôòä ãåñéá ùîúùé.

ìòåäøåú äøîà äæ(ë áì íéøáã)øåã éë'

íìåò éøãñ íéëôäîù Y 'äîä úåëåôäúéë ,
äåöîä íåé÷ì íúùâá éøä íìåò ìù åòáè êøãî
- øôòá æà åùîúùéå ,úåæéøæä ùà úà íéãáàî
ìò øåáòì øöéä íúåà äúôéù úòá åìéàå ,úåìöò
íéðéðò øàù åà äùåã÷ä éøãâá íà íðå÷ ïåöø

åäæå .úåæéøæä - ùàä úà íáø÷á åøéòáééàä ìò

àøôåùìù åéôåéå àøôåù íäù úååöîå äøåúáù Y
àåä éøä ,éãåäéäàòøàá éìá,ìöòúî àåäù -

ùîúùî åðéàå ,äååöîäå äøåúä íåé÷î ìèáúîå
äðî éî' íòìá øîà î"îå .ùàä çëáøôò,'á÷òé

úòâî åæ íâù ,àð÷î àåä åæë äãåáòá óà øîåìë
.ù"áúé àøåáì çåø úçð úåùòì ãåáë àñë ãò

éäéìù åéãéîìúî úåéäì åðëæéù åðøæòá ú"éùä
äøäè çåø åðéìò òôùåéå ,åðéáà íäøáà
éãò ,àéìòî àøåäðå àôåâ úåéøá êåúî ,íåøîî

.ïãéã äøäîá ïåðé úàéá

מצוה'לג. לדבר רץ ב'הוי או  במרוצה, תמיד לעסוק יהודי איש  שעל  אמרו ·)וכבר „ ˙Â·‡)בורח ב'הוי או ,

העבירה' ...(˘Ì)מן
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