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בלק  חקת פרשת

המעשים  לכל  ויעשה ועושה עשה  הוא – שמים  בידי  הכל

ïúùøôá(áé àë ú÷åç)åðéöî úåàøåð ,'ãøæ ìçðá åðçéå' ,¨¤

ùøãîá(ãë èé ø"îá),ì"äæáìçðä äéä àìù

úøæ àåìî àìàíùä úà ì"æç åùøãå ,äîà éöç åðééä] ¤¤

äîä 'úå 'ã úåéúåà òãåðë éë ,'úøæ' ïåùìî 'ãøæ'
,[úåôìçúîäðù äðåîùå íéùåìù åøáòì åìëé àìå,

øîàðù(âé á íéøáã)ìçð úà íëì åøáòå åîå÷ äúò'
áéúëå ,ãøæ(ãé íù)òðøá ùã÷î åðëìä øùà íéîéäå'

ãò äðù äðåîùå íéùåìù ãøæ ìçð úà åðøáò øùà ãò
ìåãâä 'óåñ íé' àñéâ êãéàìå .ì"ëò ,'øåãä ìë íåú

,êãîìì ,äùáéá åá åøáòå íäéðôá ò÷áðãéá ïéà éë

íà àìà äðè÷ äòéñôå äîåàî åìéôà úåùòì íãàä

,'úé åðåöøá äæ éøäå äìòîìî åæéøëä ïëä"á÷ä íàå

åìéôà éøä äöåø åðéà íàå ,ñåðéå äàø íéä éæà äöåø

úåöçì íéìåëé ïéà úøæ áçåøá ìçðøåáòìå
...א

ïééðòëïúùøôá áéúëã àäá åæîéø äæä(æë àë ú÷åç),
äðáú ïåáùç åàåá íéìùåîä åøîàé ïë ìò'

'îâáå ,'ïåçéñ øéò ïðåëúå(:çò á"á)åðåáùç áùçðå åàåá'
ç÷éå' áéúë íäéðôìù íé÷åñôá éë ,åðééäå .'íìåò ìù
éøò ìëá ìàøùé áùéå äìàä íéøòä ìë úà ìàøùé
ïåçéñ øéò ïåáùç éë ,äéúåðá ìëáå ïåáùçá éøåîàä
ïåùàøä áàåî êìîá íçìð àåäå àåä éøåîàä êìî

øàåáîë ,äðååëäå ,'ïåðøà ãò åãéî åöøà ìë úà ç÷éå
é"ùøá(:ñ ïéìåçá íéøáãä øå÷îå)øñàð ìàøùé éðá ìòù

äùò äî ,íöøà úà íäî ùåáëìå áàåîá íçìéäì
êìî ïåçéñ' áìá ïúð ,ä"á÷äéøåîàäáàåîá íçìéäì '

àìà 'áàåî' ìù õøàä ïéà äúòîå ,íöøà úà ç÷ìå
åìà íéøò ùåáëì ìàøùé éðá íéøúåîå ,'éøåîà' ìù
åäæå .'ïåçéñá åøäéè áàåîå ïåîò' éøîàã åðééäå ,åãéî
¯ äìàä íéøòä ìë úà ìàøùé ç÷éå' áåúëä øîàù

áàåîá íçìð àåäå ïåçéñ øéò ïåáùç éëåðçååøä ïàëîå .'
ãöéë åðúåàøá ,åðééçì íéòâåðä íéðééðòä ìëì ïúéà ãåñé

øáãä àéáäì åîìåò ìäðîå ááñî äìéìò àøåð ì¯à

ôë ,áåè úéìëúìäðåéìòä äðååëä éøùá éðéòá ÷øå ,
àöåéä äîçìî ùéàå ìéç øåáéâ àåä ïåçéñù äàøð
,åúåëìî úà ìéãâäì éãëá áàåî úà ùåáëì äëøòîì

éë ,'÷çùé íéîùá áùåé' úîàá ìáàäøåáâ ïàë ïéà

åéãéá '÷çùî éìë'ë íä ìëä àìà ...ïåçéñ 'ïàë' ïéàå

ìàøùé éãéì åìà úåîå÷î øéáòäì ä"á÷ä ìùúåáøå ,
íå÷ú àéä 'ä úöòå ùéà áìá úåáùçîבåøîàé äúòîå .

,íìåò ìù åðåáùç áùçðå åàåá Y ïåáùç åàåá íéìùåîä
íãàä ãéá ïéàù ,íééçä úåëåìäú ìëì ãîìð ïàëî éë

,äîåàî úåùòììëå ùåðà úåìåáçú ìë åì åìéòåé àìå

åðåä úåáøäì íìåòáù úåéåìãúùää éëøãå éðôåàâéùäìå
.åéìò áö÷ðù äîî øúé äîéð àåìîë åìéôà

זי"עא. מלעכאוויטש  הרה "ק בקדשו דיבר  אשר הדברים הן ו)הן ובטחון אמונה אבות מען (תורת קען אייבערשטין 'מיטן

טיהר' פון שוועל  דעם  אריבערגיין  נישט מען קען דעם אן און שפאלטן, ים הים,דעם  את לחצות אפשר  הרבש "ע (עם

הדלת) מפתן את לעבור  אפשר אי הרבש"ע .ובלי 

אצלוב . הלומדים  מהאברכים  אחד בבוקר השכם אליו הגיע תקופה  שלפני שליט "א, הכוללים מראשי מאחד שמעתי

מהשווער  קודש  תרומת – שקל 400 לו להשאיר(חמיו)ונתן לא ביותר מקפיד דנן הכולל  ראש  והנה הכולל , עבור

לתת  מה' 'משום החליט  הסדר ובסוף בכיסו , נשאר מה ' 'משום אך בבנק, הכל  מפקיד אלא במזומן אצלו  סכומים

בעצמו שידע בלא פלוני לאברך לתת  מה' 'משום והחליט הלומדים מאות את בעיניו סקר נזקק , לאברך הכסף את

דברים . ובלא אומר בלא שקל  400 לו ונתן  אליו  ניגש לאחרים , ולא לו נותן מדוע 

זקוק כי החברותא, לו סיפר הסדר בתחילת אמש כי בפניו, וסח אברך, אותו של  החברותא אליו  ניגש  למחרת

מהבית  שיצא שבטרם אלא זה, סכום מהבנק הוציא וכבר  הלוואה , כפרעון שקל  400 ל 'גמ "ח' היום להחזיר הוא

כסף עוד להוציא יכול  אין וכבר לה , ונתן כלשהו , חוב לתשלום שקל  ל400 הם שזקוקים ב"ב לו הודיעו לכולל  לילך

בלי  מקודש  עזרו לו  שישלח  מהקב"ה  מבקש  כן ועל הלוואה, לחפש נפשית מסוגל  ואינו הכסף, תם כי מהבנק

השמים .... מן כמלאך נשלחת ואכן הלוואה ,

כי  שאלתו... את אברך לאותו  למלאות בשביל  מה' 'משום שאירעו דברים  כמה ההשגחה, נפלאות ראה ועתה 

מעשה . לידי ית' רצונו  את להביא דרחמנא' 'שלוחי אלא אינם  ומטה  מעלה ברואי כל  אכן
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êëåò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä øàéá(ö"øú)áåúëá
ïúùøôá(ç àë ú÷åç)åúåà íéùå óøù êì äùò'

'îâá åù÷äå ,'éçå åúåà äàøå êåùðä ìë äéäå ñð ìò
(.èë ä"ø)ïîæá àìà ,äéçî ùçð åà úéîî ùçð éëå'

íáì úà ïéãáòùîå äìòî éôìë ïéìëúñî ìàøùéù
.'íé÷åîéð åéä åàì íàå ,ïéàôøúî åéä íéîùáù íäéáàì
äéä ìëä àìà äéçî ùçðä ïéà íàù ,äòåãé àéùå÷äå

ïë íà ,äìòî éôìë íéìëúñî íà éåìúêøåö äæéàì

ùçðá ìëúñäì åëøöåäéøä ,'éçå åúåà äàø'ù éî ÷øå
åãáòùéå äìòî éôìë åìëúñéù øîåì ä"á÷ä ìåëé äéä

,'úîà éøîà'ä øàáîå .åéçé æ"éòå íáéìäöø àôåâ àäù

äéä àì äìéçúî å÷åæéðù äî íâù íãîìì ä"á÷ä

êìîä øáã äéä ïë éë àìà ,ùçðä úùëäî(íøâ àèçäå),
íâù ,äéàøåäàåôøä,åéìò äèáäá ¯ äæ ùçð é"ò äàá

,àúçî àãçá äéçîå úéîî ùçðäù ïëúé àì éøäå
ììë 'òáè' ïàë ïéàù ïéáú êçøë ìòáåגåàèçùë àìà ,

íéîù úøéæâá ìëäå ,åàôøúð äáåùúá åáùùëå åùðòð
åøîàù åäæå ,ùçðä ììâá àìåíéìëúñî åéäù ïîæá àìà

ïééðòä ùøåù ìà åèéáäù Y äìòî éôìëäìòîìîù äîå
.ùçðä úìåòôî

ïéòëï"áîøä áúë øáë äæ(è ÷åñô)íãàä äéäéùëå'
÷éæîä ïéòë àåäù úùçðä ùçð ìà äðååëá èéáî

,éç äéä éøîâìäéçîå úéîî íùä éë íòéãåäì.'

ãåòïúùøôá(å¯ä áë ÷ìá)äðä íéøöîî àöé íò äðä' ,
äëì äúòå ,éìåîî áùåé àåäå õøàä ïéò úà äñë

äæá åùøéôå ,'íòä úà éì äøà àðá"ìøú úîà úôù 'éò)

(äñë ä"ã,ìë úà úåìúì äúéä íòìáå ÷ìá 'úôéì÷' éë

òáèä êøãá íéùòð íäù íìåòá äùòðäøîàù åäæå ,
íéøöîî àöé íò äðäíçåëá íîöòî åàöéù øîåìë ,

,íãé íöåòåõøàä ïéò úà äñë äðäåìàøùé íò ,ì"ø ,
ïéàù ,'÷éìá òùéãøò' éã ¯ 'éöøàä èáî'ä úà íéñëî
ìë êøãá íéùòð íäù úåòøåàîäå íéø÷îä ìë íéìåú

õøàäדòáèä êøãáåהïî ìëäù íéðéîàî àìà ,
'íéîùä'וçìù ïë ìòå ,úàæ úàùì ÷ìá ìåëé äéä àìå ,

ìàøùé éðá úà ìì÷éù íòìáì àåø÷ìז.

אמונה מתוך עליו  העובר  כל  לקבל  – להרהר  רשות לך אין
פשוטה

ïúùøôá(á èé)'ä äåéö øùà äøåúä ú÷åç úàæ' ,
äøô êéìà åç÷éå ìàøùé éðá ìà øáã øîàì

הכלג. ששם שמע  כי לארה"ב, להגר בדעתו  ונמלך לפרנסתו  מקור  שום  למצוא הצליח שלא מרוד בעני מעשה 

זי"ע , מבריסק  חיים רבי  הגאון של  בעצתו לשאול הלך נסיעתו ובטרם  עשירות, לידי באים ואף בכבוד  מתפרנסים

אך  עושרך, את  תמצא שם  הים  לעבר  שתפליג ויאה  נאה היה אכן הטבע  בדרך עני היית אילו  חיים, ר' לו נענה 

והרי  מרחק, לארץ ולנסוע לטרוח לך מה כן אם השי"ת, רצון הוא כן כי אלא הטבע בדרך  אינה שעניותך מאחר 

והלאה מהיום עליך  ונגזר דינך נשתנה  אם נפשך', 'ממה  כי והיינו כאן... בהיותך גם אליך לבוא יכולה  העשירות

יש טעם מה  אזי  בעינה  עומדת עדיין  העניות גזירת ואם זה, עבור הרחוקה  בנסיעה  צורך כל  אין א"כ  עשירות,

בביתך  מאשר מרחקים  בארץ  ואביון  עני להיות לך עדיף וכי שמה , עד  אחריך תרדוף  עניותך הרי לאמעריקע, לעבור

זה .

יהודי נכנס  פעם זצ"ל , גאלינסקי יעקב רבי הגאון סיפר  בדבר טשורטקוב)כיוצא מחסידי היה מטשורטקוב(שלא הרה"ק  אל 

אירופה בארצות כאן כי פרידה, ברכת לקבל  תבוא (יורופ)זי"ע שם  לארה"ב דירתו לעקור ובדעתו פרנסה ' 'מחוסר הנו 

אל שלום ' 'פריסת שתמסור לשלחך , אבקשך  אחת שליחות אבל הדרך, בברכת אברכך הרה"ק, א"ל לביתו. הרווחה

בעולמו הוא יחיד הקב"ה  והרי רשויות... שני ח"ו יש  וכי  הרבי את ושאל  האיש  נחרד ארה"ב , של  ואותוהאלוקים

פינההקב "ה ובכל  אירופה ברחבי בטשורטקוב, כאן גם מידה  ובאותה  בארה"ב נמצא כולו העולם כל את שברא

הרי  מכאן, יותר  בפרנסה  תצליח  בארה "ב כי בנפשך תדמה מדוע כוונתי, לזאת אכן, הרה"ק , א"ל שבעולם . נידחת

הבורא היהאותו כי חייו, וניצלו נסע , לא אכן הלה אגב, באירופה . כאן אותך לפרנס בידו בארה"ב  אותך שיפרנס

טיקעט ים .(כרטיס)לו  למצולות הפלגה  באותה  ששקעה  'טיטאניק' הנקראת  באנייה  ים  בדרך להפליג

קאוועד. על בדברו  נהיה  שהכל  ברכת יום  של  בבקרו מיד לברך העולם  מדרך משקה(קפה )הנה כי בדבר , יש ורמז ,

ממים נעשה מסוכרקר וחלברותחיםזה שהואמתוק, –מר וקפה יומו בתחילת מיד  לאדם  להורות בטבעו,

ה' בדבר – בדברו ' נהיה  'שהכל  מר, או מתוק בקרירי, או  בחמימי לך  שיארע  מקרה  .איזה 

בכליות, מאבנים  לסבול  החל  בארה"ב הדר  שביקרים יקר יהודי איש  הוה, וכך  לאחרונה , שמענו  נפלא מעשה 

בתוך  מעצמם האבנים  יצאו לא שאם הרופא קבע שבועות כששה  לאחר  ל "ע , נוראים יסורים  לו הסבו הללו אבנים
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äéìò äìò àì øùà íåî äá ïéà øùà äîéîú äîåãà
úà ïéðåî íìåòä úåîåàå ïèùäù éôì' ,é"ùøáå ,'ìåò

äá ùé íòè äîå úàæä äååöîä äî øîåì ìàøùé
úåùø êì ïéàå éðôìî àéä äøéæâ ,ä÷åç äá áúë êëéôì

להוציאם . בכדי הגב דרך  אותו ינתח ימים , שבועיים

משפחתו ולבני לו סייעה  לא זו שבłורה  וכמובן תש "פ, קדושים אחרי שבת ערב שישי ביום  הייתה הרופא קביעת

סעודת  באמצע שב "ק בליל  ולפתע פנים , לו  האירו  השמים  מן אמנם שמחה', רוב מתוך שבתות 'לקבל וכלל  כלל 

זה מה  לשמחה  תמהו כן ראו המה  אביהם , בפני מאירה פנים  והארת שמחה  נהרת כי המשפחה  בני רואים  שבת

שורות  מכמה  שקוע  כשכולו התעצמה ושמחתו  מציעא', 'בבא גמ ' ופתח ממקומו המשפחה ראש  עמד עושה,

היום ודעת , טעם בטוב להם שביאר עד  בכפליים, פליאתם ותגדל  מהם, להיפרד לו  שהוקשה עד שם , הנאמרות

טי. סי. בבדיקת שעיין לאחר הרופא, אצל  CT(בביקורי SCAN(,כדלהלן לי הסביר בכליותיך א, נמצאת אחת אבן לא .

אבנים . ג' 4באלא מידה  השניה ,2+ במידה גודלו שבהם הקטן שונות, מידות  בג' אלא שוה, אינו האבנים  גודל  .

.6 מידה  מעליו .ג והשלישית והקטן מעליו, הבינוני למטה , שהגדול  כזה  באופן מונחים  הם  .

נזכרתי  הרופא שאמר  מה במחשבתי כשעלה כי  היא הראשון החיוך אותי שהביא מה  שמחתי, גודל  אבאר  ועתה 

מציאות אלו בפרק בגמ ' זה מעין  ומונח(כה .)שיש  גדלים , בג' כשהם עיר של  ברחובה  נמצאות מטבעות  ג' שהמוצא

'דרך  רק נפילה, כדרך הדבר נחשב לא  כי להכריז' 'חייב הוא הרי הקטן, ומעליו בינוני ועליו למטה  הגדול  - כ 'מגדל'

בזה"ל , שם  רש "י ופירש  למוצאוהינוח' 'סימן' יתן  המאבד  ואף  הינוח, דרך  אלא  הוה  נפילה  דרך  לאו  הכי מנחי  וכי

כמגדלין, עשויין שהם  גופא  בכליותי בזה  אשר האבנים שאף  למדנו מכאן שהרי שמים, מן פנים הארת הרגשתי ובזה

ובעצמו בכבודו  הקב"ה שכביכול  מובהק ' ב'סימן אצלי מונח מציאותן עצם אלא בעלמא', מקרה - נפילה  ב'דרך אינם 

כלל... מקרה  שום ואין יצא .הניחם  כולו הכלל  על כי להתחזק כדי בה  שיש  המעשה  עיקר ע "כ 

אמונה , מלא מכתב שבת מוצאי באותו המעשה  בעל כתב וכה לרפואתו, זכה  היום לחצות קרוב  קודש שבת ביום ימים , שבוע  מקץ (למעשה,

בו. ונשמחה נגילה  ה ' עשה  היום זה  זאת... היתה  ה ' מאת הבונים ... מאסו 'אבן' לישועה, לי  ותהי עניתני  כי  אודך ברוךוז"ל, מלכו . ישועות 'מגדל'

קדשו) שם את קרבי וכל ה ' את נפשי ברכי ומוצלחת. טובה בשעה מאתי לקחם וה' האבנים נתן ה ' בצאתם. ה' וברוך  בבואם .ה'

זי"ע ה . ישראל ' ה'דברי כעת)הרה"ק  ד"ה  בפרשתן(בלק דכתיב במה כג)מבאר מה(כג ולישראל  ליעקב יאמר 'כעת

קאמר , והכי הצדיקים, על  מרמז  'ישראל ' ואילו יותר, פחותה  מדרגה  על  מרמז 'יעקב' כידוע  כי א-ל ', כעת פעל

קשה.. זו שתקופה  כלומר  וב'עת', בזמן הפגעים את לתלות יאמרליעקברק יאמר – דרגא נחות שהוא מי שרק ,

אבל  כל ישראלכן, על  יאמרו המה  שהואמה– עליהם א-לשיבוא הקב"ה .פעל של מפעולתו  ,

שאומרים מה  בזה לבאר מקדש)ומוסיף כל כסתירה(בזמר נראה כי ידועה , והקושיא פעלו ', פי על  מאד הרבה  'שכרו

זה אין ממילא פעלו לפי רק שכרו מקבל אכן ואם  פעלו, לפי זה אין שוב מאד הרבה  שכרו שאם  וביה , מיניה 

שהוא  ודבר דבר בכל  ומאמין שאומר למי בזה הרמז  אלא כגמולו, לו לשלם הדין שורת הוא כך אלא מאד', 'הרבה 

הקב "ה של  פעלו פי הרבה ,על  לשכר  הוא הטובות זוכה  וההשפעות הברכות כל מקור לו  פותחת האמונה .כי

כאשרו. לפניו, להביאו זי"ע  צדק' ה 'צמח  הרה"ק  שלח  אמונה, בענייני ספיקות רח"ל  בלבו שנפלו בבחור מעשה 

השמים, רוחות  לארבע  אותה ומנענע בה מניף  והחל  ידיו  את בה  עטף מטפחת, צדק ' ה'צמח נטל  לפניו עמד

אותה המטלטל  והוא בידיו, בה אוחז שהרי הרבי, הלה , השיב במטפחת, המנענע מיהו לאמור, הבחור את וישאל 

לא אכן הבחור, השיב אותם... ראית וכי כן, עושות שידיי לך מניין הרבי, לו  החזיר רוחות ... אבלראיתי לארבע 

בעולמו,יודע הקב"ה של  הנהגתו  היא כך אכן וביה , מיניה צדק ' ה 'צמח לו  נענה  זאת אני... רואים איננו  אם  ואף 

המעשים לכל  ויעשה  ועושה  עשה  הוא כי להדיא  אנו  יודעים  ...אך

בזוה"ק ז. קצט :)איתא של (ח "ג הראשונות האותיות ב' כי ובל, 'בלק  הם  הרי וביארבלבלעם ה'נתיבות ', הרה"ק בזה 

זי"ע הראשונה )שלום' למשמרה  שיחות '(קובץ שרצה בהמן שמצינו  דרך על  ולאבדםשהוא כד)'להומם  ט והיינו(אסתר  ,

יהיה מקודם  אם אלא 'לאבדם ' יוכל  שלא ידע כי רח"ל , להשמידם  יוכל  זה ידי ועל  ישראל  בני את לבלבל  שרצה 

הדעת.'להומם ', בישוב  שמקורה  הטהורה  מאמונתם  לבלבלם שרצו  ובלק, בלעם  היו  ממש זה  יתבארוכמעשה  ובזה 

בזוה"ק עוד  דאיתא רפא:)מה קצד. בל(ח"ג  שמם של  האחרונות האותיות 'לקובעםשב' לתיבת מתוך עמלקעולה  כי ,'

מאמונתו, לגמרי ולקררו ספיקות להטיל  והיינו 'ספק', בגימטריא שהוא עמלק לבחינת היהודי את יביאו  ה 'בלבול '

ח"ו . במקרה הוא שהכל  'מקרה', לשון קרך, אשר ובבחי'
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ייעלמו ושעל  צעד  בכל  אותו  מנחה  הוא והקב"ה השמים , מן שהכל  פשוטה באמונה האדם יתחזק כאשר אמנם 

כתב וכבר  הדעת , ליישוב  ויזכה  הצללים, כל  ינוסו – האמונה  אור  את בקרבו ידליק ואם והדמיונות, הבלבולים כל 

ממכתביו באחד  זי"ע  מקאברין  ג)הרה"ק  קודש, מכתבי  אבות בתורת שאיש(הובא אחת לשעה  ישוו לא דעלמא  הון  כל 

עו מיושבת ישראל  ובדעה  הדעת, בישוב  .מד

הכתוב בלשון רמז בדרך פירשו ה )וכך צה הרבה(תהילים פעמים  כי יצרו', ידיו ויŁàת עשהו והוא הים לו ְֶֶַ'אשר

שום נראה ולא רגליו, כף  'להניח ' מקום לו ואין עבר , מכל  אותו מקיפים סוערים  גלים  'הים', בתוך עומד  שאדם

באמונה יתחזק  יעשה , מה  וכיו "ב, הצרות בים או החובות בים אם בדיליה, ואחד אחד  כל  הים ... מסבך לצאת דרך

היםויכריז לו  הגדול '...,אשר הים עושה העולם מלך א' ה ' אתה 'ברוך עשהו– הלזה ...והוא הגדול  ה'ים' כל  את

ש' לראות מיד  יזכה כזאת הכרזה אחרי פנימה , אותי הכניס  וימצא יבשת הוא לדממה... סערה יקם הקב"ה  יצרו ', ידיו 

ואיתנה , יציבה קרקע  ע"ג עומד יבשה ...עצמו אלא  'ים' כאן אין

הנפילהואכן, תחילת היא  שם כי  האדם, של  וראשו  מוחו  לבלבל  - הרע היצר של ועמלו עבודתו לכך כל  ואולי ,

לזבוב הרע היצר את חכמים  סא.)המשילו מרחש(ברכות אם כי ואינו כלל , להזיק בכוחו שאין הזבוב כדוגמת הוא כי ,

שחת'. ל'באר ויפול  האמונה ' 'באר  את שיעזוב  דעתו, מיישוב ולהוציאו אותו, לבלבל  הוא רוצה ובזה  האדם , סביבות

למקום . אדם  בין לענייני וגם  לחברו  אדם בבין הן לעצמו, אדם בין לגבי הן אמורים  לעצמווהדברים  אדם בבין

איש, בלב מחשבות ורבות וכזאת, כזאת לעשות מחשב שאדם רבות פעמים התכניות – כל  משתבשים  לבסוף  אך

לאכט '(פלענער) גאט און טראכט  מענטש  'א אינשי וכדאמרי צוחק), והקב"ה חושב  ...(האדם

ובזמנה בעיתה החתונה תתקיים האם  יום, ילד מה ברור באופן לדעת אחד שום  ביד  אין  אשר  זו, בתקופה ובפרט

מ 'מחותן' לאחרונה ששמעתי וכפי רבות . וכהנה  לעסקיו, לחו"ל  לנסוע יוכל  אימתי  הנישואין , שמחת תיערך היכן לאו, אם 

לומר  והוסיף  השם, ירצה אם  פלוני ובמקום  פלוני  ביום  בנו את להשיא ה '...הפעםשעומד  ירצה אם באמת (וכלומר ,זה

תקום) היא ה ' עצת רק אלא בו התלויה תכנית שום שאין בבירור  הוא מכיר שאכן אלא ולחוץ , השפה  ומן הלשון  כשיגרת רק  כן אומר .שאינו

הכתוב בלשון שליט"א מלאך  מרדכי אברהם רבי הגה "ח כך  על  המליץ  ו)כיו"ב פא אשמע ',(תהילים ידעתי לא 'שפת 

'שפת' שנת זו, בשנה כסדרשומעים(תש "פ)כי ידעתי אנו סרלא  הוא הרי בידו, שגורלו  הרגשה  מתוך החי ואכן, ...

בהרגשה ויהלך  יהבו', ה ' על  'ישליך אם  אך סובביו... ואת  עצמו את מכה  רצונו, כפי בידו עולה שלא עת בכל וזעף

בששון  אך ויהיה דעתו ותנוח רוחו תשקוט  אזי ית', כרצונו העולם  את מנהיג הוא והקב"ה שמים, בידי שהכל 

הימים . כל  ובשמחה 

כלפי גם לחברווכן אדם  העומדיםבין ישראל  מבני כהוגן נבהלים ועמו בלק הנה  – דפרשתן במעשה נתבונן כאשר ,

בלק עשה  טצדקי וכל  ונכבדים , רבים שרים – ושתים  אחת פעם לקללם שיבוא לבלעם  קוראים  והם לגבולם, בסמוך

ירק את השור כלחוך סביבותינו כל  את הקהל  ילחכו  'עתה מהם שחשש כיון ישראל  את להרוג בכדי ושוב בהלוך

ועידנים עידן מזה  נצטוו ישראל  בני שהרי ממש , בו שאין שווא פחד  אלא היה לא זה  כל באמת אבל השדה ',

ישראל  ובני מואב '... את תצר 'אל - עמהם להילחם  כללשלא עליו חשבו  בטעות ,לא  והכל עולמות, הפך  כבר  והוא 

אתגמורה  להרוויח רצה כי איתך... לריב להם אסור - לו אמר לא מדוע טעותו , על בלק את העמיד לא בלעם ומדוע אחד , ת"ח  כך על (הוסיף 

והכבוד...) רבות -הכסף  וכיו "ב לנו להזיק רוצה ומשנהו לנו , להרע רוצה פלוני  כי מדמים שאנו  בשעה  אנו נדמים  כיו "ב

ממון  כן על  אנו  מוציאים אף  משכבנו , על  בלילה  מלישן  לנו  ומפריעים הנפש , שלוות את מאתנו הגוזלים  מ 'דמיונות'

להזיקך... בא שפלוני הוכחת וראיות דמיונות אלו סמך על  - בעלמא דמיון אלא כאן אין והרי  רב ,

החליט ברירה ובדלית בידו , היו לא אשר  מעות לסכום בדחיפות שנזקק  באחד 'מעשה' מספרים צחות בדרך 

ישיב אלא לו להלוות הלה  ירצה לא הסתם שמן מחשבה בליבו 'נפלה' בדרכו הלוואה, ממנו לבקש לידידו  ללכת

נקבעה הראשונה  המחשבה  אולם לו, להיטיב ירצה  לא שרעהו  תיתי מהיכי כי זו, מחשבה דחה מיד אך ריקם, פניו

כשהוא  מאוד, עד והתרגז  ממש, כמציאות נהפך זה  ש'דמיון' עד טיטוס, של כיתושו  הדרך כל  בו וניקרה במוחו

וככה חטאתי, ומה פשעי מה טובה , תחת רעה  משיב זה 'רשע' ומדוע  בטובתו השתדלתי תמיד הן לעצמו, אומר 

בשעת  לימינו עומד שאינו  לשעבר ... רעהו של  'נבזותו' על  וזועם רותח והוא להבה ' 'אש כשכולו בדרכו לילך המשיך

תלווה אל  שלך... הטובות את צריך  איני בחמתו , זעק  משנפתחה ותיכף הדלת  על  נקש  רעהו, לבית משהגיע  דחקו,

עומד  והלה  השני ... ברחוב הקול שנשמע  עד בחזקה הדלת את וטרק  והלאה... זה  מיום להכירך חפץ  ואיני לי...

בראשו ... הלוואה ואיזו שח, הוא מה  יודע ואינו נדהם
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אינו השטן אך פורח, ודמיון גמורה  טעות של  'יסודות' על  נבנה  והמחלוקת המריבה  'בניין ' רבים  במקרים  וכן

מתגוללים וכך המחלוקת, את ולעצור  הטעות על  לחשוב וזמן מנוח נותן ואינו  לפתחו שנקרתה  ההזדמנות על  מוותר

הריב . בתחילת שווא טעות איזה  מחמת ביאושיהם  ופירות המריבות של  וייסורים בצרות ישראל  בני מאחינו  רבים

ברשימותיו טעות  אירעה רק כלל , לכך התכוון לא הלה  ובאמת בנו , לנישואי אותו  הזמין שלא רעהו על  כועס פלוני

השערות  של  תילים תילי פי  על כגמולו לו משיב וזה  ומדנים , לריב נכנס כבר והנפגע ההזמנה, במשלוח עיכוב או 

דברים על  עליהם  הנלוים וכל וב"ב הם מריבות, של תילים תילי אנשים בונים וכך עליו  כועס משנהו מדוע  שמבין

שנאת ליבם , על  עלתה לא וגם  נבראו ולא היו  כפשוטו ...חינםשלא

ב לעניינים גם  הוא הזה למקוםוכדבר אדם  שעכטערבין  מאיר יעקב רבי להגה"צ  אמרים' 'לקט  בספר  שהובא וכפי ,

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

על לעלות יכול  שאינו - הנחש  תחבולת היא וכך העופות, אותן את לטרוף  השואפים  נחשים מיני גם נמצאים  ארץ

את  פוער הוא הרי אותו, רואה שהציפור וכראותו  העוף , עליו אשר העץ אל  מתקרב  הנחש הציפור. שם אשר  העץ 

הוא  הרי  אותו, לטרוף יכסוף  אשר הנחש פי את העץ ממרומי הציפור כראות הציפור, עיני  לנגד גדול  בקצף  פיו

לכה "פ או אליו , להגיע  יכול הנחש אין שממילא בידיעה – עמדו על  להישאר ובמקום – נשמתו  עמקי עד נבהל 

ראשו את וכופף אונים, מחוסר עמוק לייאוש נכנס הוא הרי אליו , הנחש יגיע  לא בוודאי  שאז משם  ולעוף לברוח

אמור זה  ומשל זה ... ערמומי נחש פי לתוך ארצה  העץ  ממרומי  ונופל – רגשותיו  כל  ממנו שיפוגו עד גדול  במורא

של ויגיעה עמל  וללא מהיצר , לפחד  סיבה  באמת להם שיש בלא אף מעצמם, מתייאשים אשר  רבים כי לדידן, אף 

- עליו  לזעוק  עלינו ידיו.... תחת כובשו הוא הרי דבר ולטרוףהבעל לכבוש ביצר  כח  כל אין  הרי נתייאשת, כי לך  מה 

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

מידי. לא ותו  ייאוש, לידי להביאך – להפחידך

בגמ ' דאיתא בהא ביארו זה דרך טז.)ועל  אותו(חגיגה מכירין שאין למקום  ילך עליו  מתגבר שיצרו אדם רואה 'אם 

הראשונים תמהו וכבר  בפרהסיא', שמים שם יחלל  ואל חפץ  שלבו מה ויעשה  שחורין ויתעטף שחורין (ע"ש וילבש

ויעשה ) ד"ה  חפץ בתוס ' שליבו מה לעשות שיתירו יתכן י "ל)היאך ועוד הביאורים , אדם(ורבו של  שיצרו שבשעה אלא, ,

החטא, אחר מבוהל  שיהא עד אותו ומבלבל  שבדבר באיסור  מלהתבונן ועיניו מוחו את מסמא הוא הרי מתגבר

תשקוט והכי אדהכי אותו, מכירים  שאין למקום וילך אחרים בגדים שילבש  ע "י העבירה  את שידחה ברגע  אמנם ,

ליצרו . לסרב בנקל  יוכל  וכבר  זרה ' ה'אש  ותכבה הסערה

רשות ח. לך  ואין מלפני היא 'גזירה  כאן שנאמר מה רמז בדרך  לבאר שליט"א הדור מצדיקי  אחד אמר  נפלא דבר

נפש במיתת עוסקת זו פרשה  שהלא עוד  לומר יש אך  אדומה , פרה למצוות הכוונה ובפשוטו  אחריה', להרהר

– מלפני היא גזירה  נאמר  כך ועל  אירעהמישראל , שמא  אחריה , להרהר לך  ואין  היתה , ה ' בגזירת היא  זו מיתה 

כהוגן בו  טיפלו שלא  אחרמחמת  באופן  מתנהגים  היינו שאילו  אדם  בני שיחות  משאר וכיו "ב רפואית', ו 'ברשלנות

העליונה . ההשגחה  בידי היה  והכל מלפני, היא גזירה  כי החיים, בארץ  נשאר היה  אזי

בנו התהלך זי "ע מאמשינוב שלום שמעון רבי הרה "ק של  בפטירתו  האבלות ימי שבעת שתמו שלאחר מסופר,

הגבאי עם  זי"ע מאיר רבי ביגלאייזען)הרה"ק להעמיד (הרב שלא אצלנו נהוג מדוע  הידעת הרבי לו אמר הילוכם  ובדרך ,

ומעשה הנפטר אודות  מדברים האבל  ימי  שבעת שבכל משום לאחריהם, רק  השבעה ימי במשך לחיים – משקה 

כיוצא  וכן  כך, אירע כך עשה זה  שרופא ומשום בכך, חולה  שהיה  משום נלב"ע  שהמנוח אומרים והנה  הפטירה ,

כפירה אלו מחשבות והרי פטירתו , את מונעים היו מסוימת פעולה  עושים היו שאילו שיחשבו  אפשר  ולפעמים  בזה ,

לנקות  חריף משקה  שותים אלו, ימים  ככלות תיכף לכך יתב "ש, חכמתו גזרה  שכך אחר רק אירע  הכל  באמת כי הם,

ומברכים המח, את בדברוולצחצח נהיה  לפטירה ,שהכל  גשמית סיבה  כל שאין בלבנו להשריש ה', בדבר הכל  אלא

העליונה .נעשה ההשגחה  גזרה כך כי ,

– אחריה' להרהר רשות לך  'ואין לומר  הכתוב בא כי עוד , לבאר שליט"א  צדיק אותו באבלהוסיף להרבות שלא 

מדי  יותר שנאמר ובצער מה לפרש  הרמב"ן  שכתב וכמו א-ב). יד ולא (דברים תתגודדו  לא אלוקיכם  לה' אתם 'בנים
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ולא  ה', וסגולת קדוש עם שאתה אחרי יאמר וז "ל , אלוקיך ', לה' אתה קדוש  עם  כי למת, עיניכם  בין קרחה תשימו 

ימות  ואפילו נפש על ולהקרח להתגודד לכם  ראוי אין נדח, ממנו ידח לבלתי מחשבות וחשב  נפש, אלוקים ישא

לרבותינו סמך ומכאן וכו ', כז:)בנוער דף  עכ "ל .(מו "ק מדאי. יותר נפש על להתאבל  באסרם

כתיב הי"ד, צאצאיו י "א כל  ואת ב"ב את איבד בה  הנוראה  המלחמה  לאחר זי"ע חיים' ה'שפע הרה "ק  אמר וכה 

ט ) לג צער(תהילים לשון אלא 'ויהי' אין והרי ויעמוד', ציוה  הוא ויהי אמר הוא י :)'כי מגילה  אמר(עי' הוא קאמר, והכי ,

הצרה , את הביא והוא הצער שיבוא וציוה אמר אשר  רבש "ע אותו – להתחזקויהי שנקום – ויעמוד ציוה  הוא

מעפר  הבכא.ולהתנער בעמק  שקועים נהיה  ושלא

למכירהט. בית שעומד לו נתברר שלמחרת אלא פלוני. בית וקנה  ומצא, יגע  בית, לקנות שהוצרך באברך מעשה

פנה ידידו צער... מרוב נפשו את מצא לא האברך שילם , שהוא ממה בהרבה נמוך ובמחיר מאד , קרוב במקום 

זצ"ל , דסלר הרב  עם ישב שפעם לו  סיפר הדברים ובתוך מופלאים, בדברים  חיזקו  והלה  זצ"ל  שוואב מרדכי לרבי 

וכשסיים שעשה, הטעות פרטי את ומספר  הולך והיה שידוכים, בענייני עשה עצמו שהוא טעות איזה לו  סיפר והוא

אמר, היא,דבריו  השמים מן גופא  הטעות גם  שתעשהאבל, רצו השמים  שמן לי יש  הוכחה  מרדכי, ר' ע"ז הוסיף

והקרוב הזול  השני את ולא ביוקר  הזה  הבית את ותקנה זו למחרת טעות יום רק – טעותך  לך  נודעה  מתי שהרי ,

כך ... שתעשה  רצו השמים  שמן אלא , כן, לפני  יום  לך נודע  לא  מדוע שמ"ט )הקניה , עמ' דסלר הרב .(הגדש"פ

מעלים.י  הקב"ה  היאך הקב "ה... היכן הי"ד זי"ע  מבאבוב ציון' ה 'קדושת הרה"ק  נשאל  הנוראה  המלחמה  בשנות

שדר בעמיו' ל 'בעל  במשל , ציון' ה 'קדושת השיב  היהודים . את ולאבד להרוג להשמיד  ימ "ש לרשעים ונותן עיניו 

לבין  הגינה  בין להפריד חומה  עמדה  הגינה בקצה דשאים , גינת עם חצר היה הבית  ובסביבות ונישא, רם גדול בבית 

מזהיר האב  היה  ותמיד טרף , חיות ושאר ודובים וזאבים אריות יער, חייתו כל  תרמוש בו  השני, מעבר  שהיה היער 

רח"ל , אותו ותטרוף  מסוכנת חיה תתפסנו פן השני לצד ולעבור החומה  על  לעלות יעז לבל הקטן הילד בנו  את

תיכף רץ האב והיה  היער  לתוך  וקופץ  מטפס  היה  לפעם  ומפעם אביו, לקול  הבן שמע  לא ילדים של כדרכם אך

והחל לאריה האב התחפש ולתמיד... אחת פעם בנו  את לחנך האב החליט  אחד שיום עד בשלום. להחזירו ומיד

את  ונשך לרווחה פיו ופער  ה'אריה ' מיהר ביער רגלו כף הילד שהניח  וברגע  ארי, שאגות ולהשמיע  ארבע  על  להלך

אל פנה ונשוך פצוע כשהוא הבית אל  הבן כשחזר  מיד... נא הצילני אבא, אבא, בקול  וזעק ביותר  נבהל  הלה  הילד ,

לא  יקירי בני האב, לו נענה  אבא, אבא, צעקתי והרי האריה, מידי אותי להציל  מיהרת לא מדוע לו, ואמר אביו ,

ה'קדושת  השיב ובזה  הגדר... את לעבור  שאסור בשרך על  תלמד למען אותך נשכתי בעצמי אני אלא אריה  זה  היה

באורחותיו לילך נשכיל  למען ל 'אריה ', התחפש אשר הקב"ה  מידי אלא באים  אינם והייסורים הצרות כל  כי ציון ',

הימנו ... נתרחק  ולא

אחת תיבה כי נפלא, ענין המדקדקים  דקדקו רבות)וכבר  תיבת (מני  והיא משמעויות, כמה  ולה הקודש ' ב'לשון יש

משמעותהציר  כי ג)כאב, כא לשולחיו')שליח ומשמעותה(ישעיה  נאמן  'ציר יג , כה משלי  זה,(כדכתיב, על  זה  וללמד  לרמז  ,

כל  כי לך, דלתשליחהואכאבולומר מלשון שהוא 'ציר' תיבת של  השלישי לפירוש יזכה ובזה  'הדלתמשמים, (כמו 

יד) כו משלי  צירה ', על השערים .תסוב כל  את בפניו  הפותח ה'ציר', היא היא זאת שהכרה וכלומר ,

דיסקין  המהרי"ל  שכתב מה  להביא  עלינו שומה עניין, באותו  לעניין במדבר)ומעניין פר' איתא(סוף  והנה  (ערכין וז "ל ,

ליסורין,טז:) נחשב אחד  אלא בידו  עלה  ולא סלעים  שני לקחת לכיסו  ידו  דפשט  שהן, כל  ביסורין אחדדי וכגון 

על ומכפר  להיטיב, ומרבה  הוא  רחום א -ל  והשי"ת ליסורין, נחשב בוודאי אותו מעליב  או  לחיו  על סטירה לו נותן 

ח "ו כריתות חייבי של  אף בזה  כרת...עונותיו  מעונש אפילו  אותו להציל יכולה זו  ש'מכה' והרי עכ "ל . כנ"ל . ,
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זי"ע יא. מקאצק הרה"ק  אמר  תרס"ט )וכבר בלק משה  רש "י(מדרש דברי  כח)על  עשיתי (כב  'מה לבלעם אמרה שהאתון

– רגלים ' שלש  זה הכיתני כי שללך החוגגת אומה  לעקור מבקש  אתה לו בשנהרמז רגלים צריך ש  ולכאורה  ,

שאר או  ויום' יום בכל תפילין שמניחה 'אומה אמרה  ולא רגלים , שלשה במצוות דייקא לו רמזה מדוע  ביאור,

'עומדין  ושם כירושלים , קטנה לעיר  בשנה פעמים  ג' יעלו  ישראל  בני עם  הנה  לו, רמזה שהאתון  ביאורו, אלא מצוות .

ואעפי"כ  רווחין', ומשתחווין  המקום צפופין לי צר אדם  אמר לא בירושליםמעולם  ה )שאלין  ה  אתה(אבות רגעואילו

עשתונותיך ... כל איבדת וכבר צר במקום  עמדת אחד

האמונה מתוך ובשלווה ברוגע עליו העובר כל  את לסבול  – ה 'סבלנות' מידת הוא העבודה מיסודי כי עוד, ויתבאר

בין  ההבדל ניכר ובזאת עבורו. ביותר הגדולה  הטובה וזהו להיות צריך כך הרי זה  במצב אותו העמיד  שאם בה'

'שוברים אינם 'צפופים' כשהם  אף ישראל בני ואילו  אתונו , את היכה מיד 'לחוץ ' כשהיה הרשע  בלעם לעמים , ישראל 

מאמינים . בני מאמינים  המה אשר ישראל  את לקלל  בלעם יוכל  לא כן ועל הכלים ', את

רש"י שהביא וכמו משה ', בושש  'כי זה שהיה העגל  חטא סיבת שורש על  חז"ל  בדברי מצינו א)הנה  לב 'כי (שמות

הם מאימתי יום מ ' מנין בחשבון טעו והם שעות, ו' בתוך בא אני יום  ארבעים  לסוף  להם אמר  להר  משה כשעלה

הארבעים הינם  מתי ועד ממתי להדיא מהימנא רעיא משה להם גילה  לא באמת מדוע  לתמוה, יש  ולכאורה נמנים .

יבואו שלא בלשונו שנזהר עצמו רבינו במשה מצינו שהרי ביותר תגדל  והקושיא וחוטאים. טועים היו לא ושוב יום,

ה' אמר  'כה  בכורות במכת שאמר וכמו טעות, מצרים'כחצות לכלל בתוך יוצא אני  ד)הלילה יא חז "ל(שמות וביארו  ,

ד.) נשמר(ברכות ואם  הוא, בדאי משה ויאמרו פרעה אצטגניני יטעו  שמא 'בחצות', ולא כחצות אמר  תחילה שבכוונה 

ישראל . לבני בלשונו לדקדק צריך  היה שלכאורה  וכמה  כמה אחת על הרי פרעה  אצטגיני יטעו  לבל  בלשונו

הרגילם למען נמרץ , בדיוק ההר מן ירידתו זמן  מתי בפירוש  להם  אמר  לא תחילה בכוונה  כי המוסר, חכמי וביארו

וקושי, נסיון בשעת ממנה יסורו ושלא הסבלנות, את במידת לדחוק שלא  השי"ת, בעבודת ויסוד עיקר  הוא  זה  כי

בסבלנות  ה' לישועת לצפות אלא ממפריעים, להתפעל ולא כברהקץ ש'לחוץ' אחד לכל  כולו , הכלל  על  וללמד .

מכאוביו לכל  ומרפא ארוכה תעלה ומתי החובות מסבך ישתחרר ואימתי זיווגו, ימצא אימתי הישועה, קץ  מתי לדעת

תבוא... כי ה ' לישועת בצפייה בסבלנות יתאזר אם יבחנו' 'בזאת כי וכיו"ב,

ענגלאנד  מתושבי נכבד יהודי  לו  שסיפר מה יצ"ו, ברק  בני מעי"ת שליט "א דינר אריה  יהודה רבי הגאון שח

החובות (אנגליה ) מלבד כאשר  רגל ', כ'פושט  עצמו  על  להכריז  ונאלץ  מאד קשה כלכלי משבר עבר שנים כחמש שלפני

מי  למצוא הצליח שלא בסחורה  מלאים מחסנים  עם נתקע עוד  עתק , בסכומי צווארו על שהשתרגו העצומים 

היה לא כי לאשפה סחורתו כל  את להשליך מועד' 'בא שאולי בדעתו העלה  אף  חודשים  כמה  לפני  בה. שיתעניין

צרת  לעולם  ובאה התרגשה  שאז אלא הקרן. במחיר  אפילו  הסחורה את לקנות – לחננה ' 'עת יגיע  שעוד נראה

שבאוצרותיו ... הסחורה היתה  ומה בראשית'. 'סדרי ושינתה ה "י כמה)Masks(מסכות המגפה עד לומר צריך אין ...

חוב את שכיסה בלבד זו ולא שנים, חמש  לפני מערכם ומכופל  כפול  במחיר מכרם  ואכן המקח , על הכל  ותיו,קפצו 

ה את מהפך  ית"ש  הסיבות  כל מסובב כי  בחוש  שמתגלה  פעמים  – לפניך שלך הרי נאה. רווח עם נותר 'המתנה'עוד

...ל 'מתנה'

העבר  על  לשאול  הבריות מדרך כי ומתקבל , נאה  דבר שליט "א הרב אמר כלפי למהעוד ואילו וכך, כך אירע 

שואלים יהיההעתיד אףמה  'בטחון' פלא זה וראה  זה , למניין  עולה  יהיה' 'מה גם ע "ה, למניין עולה 'למה' והנה ,

ללמדך דדין , כחושבנא דדין חושבנא ע "ה, בגימטריא וספקות,הוא פחדים חששות, שאלות כל  מסלק שה 'בטחון '

יהיה' 'מה - העתיד על הן 'למה ', - העבר ...הן

וקשה,יב. נורא באופן רגלה  את  ושברה  זצ"ל  סלבודקא ר "י שר  אייזיק  רבי הגאון של מקרובותיו אחת נפלה  פעם 

'גבס ' עם שוכבת כשהיא בבית כלואה הייתה כי רוחה גם נשברה רגליה עם ולקיים)cest(ויחד  רגליה , סביב

זכורים האם אייזיק, ר' שאל  החיזוק  דברי בתוך רוחה, ולרומם  לחזקה אייזיק  ר ' נקרא תתעלם ' אל  'ומבשרך מצוות 

האם ר"א, שאל שוב הן, ותאמר  ומרים , קשים יסורים - הלידה חבלי ולאחריהם לידה, ירחי תשעה של צערם לה 

שנולד  – תוצאות הניבו  שהם  מאחר למה , כך וכל  לטובה , המה  זכורים בוודאי מתוקים, או הם מרים אלו  זכרונות

יסורים 'סובל ' כל על  כך, ורנן, גיל  בשמחה ישותם כל  את וממלא דקדושה נחת הוריו  את  המרווה  וחביב, יקיר בן

אלא  ורחמים . ישועה  בדבר  לו... המצטרך בכל וישועה  שמחה מיני כל לו  להוליד  לידה' וכ 'חבלי הכנה  הם  כי לדעת,

הדברים . פני הם  כך כי  להאמין יש מ"מ  הלזו , התוצאה את רואים איננו  כי ותאמרו  כנגדי תענו מאי
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íéðéãä úðéçáéùå÷äå íéøåñéä é"ò à÷ééãù ,àöîð ,
ìèåáîå ìèá òøäå íéðéãä ìë ïé÷úîúîיג.

להשתדלותו ענין  מבלי לאדם מוכן  הכל  – העולם את  הזן

ïúùøôá(àì áë ÷ìá)'éðéò úà 'ä ìâéå' ,...úåáø äðä
äæ ïéðò íéîéä úåøå÷áå ì"æç éøáãá åðéöî
äàåø åðéà íìåòä äæá êìäîä íãà éë Y ''ä ìâéå' ìù
ãò ,úåàéöîá íéååää íéøáã óà ,åéðôì äùòðä úà
,åéðôì äìâð ìëäå åéðéò çúåô ¯ 'íéøååò ç÷åô' ä"á÷äù
÷"äøä ìù åøåàéáëå ,íãà ìù åúñðøô éáâ åðéöî á"åéë

ò"éæ 'úîà úôù'ä(÷åñôá ä"ã è"ðøú ú÷åç)äååéöù äîá
ïúðå íäéðéòì òìñä ìà íúøáãå' äùî úà ä"á÷ä

'åéîéî(ç ë)÷"äøä ìù åøåàéá úà àéáäì íéã÷îå ,
ùøãîä éøáãá ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä(ãé âð ø"øá)øîà'

úà øéàî ä"á÷äù ãò ïéîåñ ú÷æçá ìëä ,ïéîéðá éáø

àëä ïî ,íäéðéò(èé àë úéùàøá)úà íé÷åìà ç÷ôéå
,ì"æå 'äéðéòìëá ïëåî äéøá ìëì êøöðä ìë íìåòì éë'

ä"á÷äùëå ,éîùâä ïéòî øúñåîù ÷ø úò ìëáå íå÷î

'åéðôì ìëäù äàåø åéðéò øéàî
úé'יד åðåöø äéä äæå .

ìàøùé éðá éðéò åç÷ôéù ,'òìñä ìà íúøáãå' åøîåàá
òìñá øáëî íäì íéðëåî íéîä éë åàøéåטו.

äúòîúåéä äìéìå íîåé âàåãä 'ïúåçî'ì øîàú àö
åðéà ïééãòå åúá åà åðá éàåùéð ïîæ áø÷úîå
,øîàéé ùéà ìëì ïëå ,ïåîî úòåùéì çúô ìë äàåø

ãøà÷ èéãòø÷ä úòéøô íåé ¯ 'ïéãä íåé' òéâäáñéèøë)

(éàøùà'àéùå÷'ä úîçî åìâø óëì çåðî àöåî åðéàå
ïåéìëá íéðéúîî åéøåäå àåäù øåçáä åà ,éøæò àåáé ïéàî
äéìà ìá÷úä íàä 'äáéùéä úìäðä'î äáåùúì íééðéò
äàåôøä éåìéâì ïéúîîù ò"ì äìåçä ,úåáø á"åéëå ...åà

חייו תהלוכות בכל  הוא מתבונן כאשר  כי ע"ה, הרבנית על  'שבעה' שישב בעת זצ"ל  שך הגרא"מ אמר וכבר 

הם שהיו  לבסוף  לו  נתברר  עליו שעברו והייסורים  הצרות סאת ובכל  עליה  דעדו ההרפתקאי בכל  כיצד ֶַורואה 

עמו . להיטיב  רק חפץ  שהקב"ה  הידיעה מתוך להתחזק בידו נקל  הזה  במצב עכשיו גם כן אם לטובתו ,

זי "עיג. יששכר' ה 'בני מהרה"ק ומפורסם יא)ידוע  א חודש  ראש בברכת (מאמרי חודש  דראש  מוסף  בתפילת לכוון שיש

שם והוא החודש , לאותו השייך הק ' הוי "ה שם של  הצירוף את - חדשים ' וראשי ישראל מקדש ה ' אתה 'ברוך

הקודש ממקראי מאחד פ"ג)היוצא שי"ט  בפרע"ח תיבות (מקורו מסופי ויוצא ה-ו-ה-י הוא תמוז  חודש  של צירופו והנה , .

הפסוק יג)של ה  ז(אסתר  א)'י להשוואיננה'וכל  תמוז יששכר דין,(בני  להנהגת הרומז הגמור בהיפוך  הוי"ה  שם והוא ,

לנו אין פשוטים, רחמים הנהגת על  המורה  כסדרו' הויה ב'שם זה  צירוף ולסדר ליישר  כדי כי הרמז, בעלי ואמרו

ל 'יהודי', מרמזת יו"ד האות  והנה י -ה-ו-ה. ייקרא ומעתה  התיבה לתחילת  התיבה מסוף  'יו"ד' האות את לקחת אלא

שבשע ברוחוהיינו הן  עמו הנעשה  לכל תחילה הראשון, במקום  בה ' אמונתו – 'יהדותו ' ואת עצמו  מעמיד  שהיהודי ה 

ומגולים פשוטים וחסדים לרחמים  עמו ה ' הנהגת כל ייהפך בגשם , .הן

אבדהיד . למציאת 'סגולה ' נודע  ובאמתוכבר וכו'. בנימין רבי אמר הללו המדרש  דברי ולחשלומר 'אמירה ' זה  אין

הכין בעלמא וכבר  צרכיו כל  לאדם מספק  שהקב"ה הטהורה האמונה את בעצמו  שישריש בזה  המכוון אלא ...

מכבר . לו ומזומנת העומדת אבדתו את 'ימצא' ומיד עיניו את ה' שיפתח אלא זקוק ואינו  ישועתו, לו

להםטו. הציע ובדבריו קהילתו, אנשי לפני הק ' החיים' ה'אור דרש פעם כי זי"ע , שמואל ' ה 'דברי הרה"ק סיפר 

האומר מאיר  רבי מתלמידי יב)להיות ד ובמסחרם(אבות בעסקיהם יעסקו ומעתה  בתורה ', ועסוק בעסק  ממעט 'הוי

להבטיחם והוסיף  בתורה, רק  יעסקו הימים ובשאר  שבשבוע , הראשונים ימים בשלושת בדבר רק  ערב  הוא  כי

מחסור . כל  יחושו ולא תתמעט  לא בה שהורגלו שפרנסתם

שבועות  בתוך חייהם. אורח כל  למעליותא נשתנו וממילא כדבריו, ועשו  בקולו שמעו  יחדיו  העיר בני כל ואכן,

ועד  בשבת רביעי מליל  עמם ודיבור עסק  להם  שאין ומלאכה , מסחר בקשרי עמם שעמדו אלו  גם הורגלו אחדים 

עסקיהם . בזמני  הרבה שקיצרו אף פרנסתם, מקצבת מאומה  חסרו  ולא במעשיהם  הברכה שרתה  ומאז  בשבת, ראשון

מאז מרוקו. של  זיווה ופנה ישראל , לארץ  ללכת ממקומו  הק' החיים ' ה 'אור  שיצא עד שנים , כמה הדבר נמשך כך

מהם שנשתכחה עד מרווחיו, מפחית אינו  עסק  שמיעוט  התמה באמונתם ספקות מטיל  והחל  אט , אט  יצרם  גבר 

שבכך  סברו הם  אפס, המעשה . ימי בכל  עסקיהם לנהל  ושבו בעירם , רבם בעוד עצמם על שקיבלו  טובה' ה 'קבלה 

השיגו לא הגדול עמלם  כל  ועם לכיסם, אחת פרוטה נוספה לא שאדרבה , גילו למעשה  אך הכנסתם, את יכפילו 

רבם דברי שצדקו בעין עין וראו  עמלודבר. במשך  תלויה  אינה  השמים  מן  לאדם הקצובה  חסידים)ופרנסה  שיח  .(מסוד
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éë òãé ,åøåáòá úãòåéîääéøá ìëì êøöðä ìë íìåòì

...úò ìëáå íå÷î ìëá ïëåîìà ììôúäì àìà åì ïéà
éøäå ,åì êøöðä úà àöîéå 'åéðéò úà äìâé'ù ä"á÷ä

.åéðôì 'åìù'

åðéöîå'äîëç êùî'á(ë é íéøáã)úåöîì øå÷î øàáîä
åðååéöù äî ùåøéô àåäù ,äøåúä ïî 'ïåçèá'
,ïéðòäå ,åðåùì ÷éúòð ùãå÷ä úáéçìå ,'÷áãú åáå' áåúëä

íòä ïåçèáë éøñåî ïåçèá ùé éëâàãé àåä éë êìîäá
äìòáá çèáú äùàä åîë éòáè ïåçèá ùéå ,íøåñçîì
ïåçèáë ÷æç øúåé ïåçèá ùéå ,äøåñçî ãòá âàãé àåä éë
éðéðò øåáò âàåãù åîë åãòá âàãé éë êìîä åéáàá ïáä
åöá÷ð íéðééðòä äìà ìë .åøåñçî ìë åì ïéîæéå åîöò

,ú"éùä ìöàåðòéùåé àåä ïë íà åðéáà àåä åðëìî àåä

(áë âì äéòùé ë"äùìî).÷åáã íùä éë ,äðåîàä úáéñîå

íëøöå íôøè íäì ïéëäì åéàøáðì
טז

íäéìò ïâäìå ,

íäéìò ùéâøîå ,íéùøãðä íéðééðòä øãòäå éìåçäå äåãîäî

,íãàä ùéâøîù äîî øúåé'øö åì íúøö ìëá' ìåëéáëå

è âñ äéòùé)(éçöðä éúéîàä ãçàä úìåëéä ìòá àåäå ,

àåä ïë íà ,íãà éðá úåìéìòå åéðåôöîå åéø÷î ìë òãåéå

äéäé àìä ïë íà ,íîöò ìò íäî øúåé íúáåèì ùùåç

úåáéñä äùòé àìå ,è÷ùå åéìùå çèá áùåé íãàä

àøåáä úøéæâ íéàøáðä ìò äìéèäù äîì ÷ø úåçøëåîä

,êøáúéãéñçä äëåøàá øáãù åîë(úåááìä úáåçá)øòùá
.ïåçèáäøééöéù ïåéëù ,'÷áãú åáå' àø÷ð ïéðòä äæå

ùéâøîå ,ú"éùäî äðåéìòä äçâùääì ÷åáã àåäù íãàä

,'åëå åîöòá íãàä ùéâøîù äîî øúåé åéðééðòá ú"éùä

äî éë ,åéðééðòì äîåàî âàåã åðéàå çðå çåèá íãàä æà

ùéâøîå åîò ÷åáãä àøåáä úìåëé ãâð åúìåëé ìéòåé

,úå÷éáã àø÷ð äæå .ìåëéáë åéøãòäáúììåë äåöî àéäå
ìãáä àìá äîåàä éùðà ìëì úåðåù úåðéçáëיזåîëå ,

åøîàù(èéùú æîø íéìéäú èå÷ìé)àø÷ ìò(é áì íéìéäú)

הפסוקטז. על  הרד"ק יז)כתב קמה  זה(תהילים את זה טורפים חיים שבעלי הרואות שעיננו דרכיו', בכל  ה' 'צדיק 

זמנו הגיע כי יודע  שהקב"ה אלא בדבר , יש  צדק  איזה וכי צ"ב, ולכאורה ואוכלו , העכבר את טורף חתול  וכגון

נפשו. תשבע ובכך שיטרפנו  החתול  אל  ומזמינו מסבב - למות העכבר  העכבר,של  את הרג 'החתול' שלא ונמצא

חייו שנות קיצבת תמו  כי מת הוא  נגזראלא ממילא שכבר  מאחר החתול, אל  מביאו עולמו שמנהיג הקב"ה רק ,

ולמאכלו . לפרנסתו  חתול ידי על  זה  שיהא מוטב למות העכבר  על 

הרד"ק, אוכלוז "ל  אחד לכל נותן  וביושר בצדק והאריהכי לעכבר החתול כמו ואוכל , החי  את טורף  שהחי ואע "פ  ,

אחרים, לעופות הדורסים העופות וכן אחרות חיות האוכלות  החיות ושאר והנמר  מאתו ,והדוב צדק גםהכל כי

בחייהם מאכלם כן גם להם  נתן הנטרפים  ולעופות מיתתםלחיות שתהיה מקודם גזר למות קיצם שבהגיע אלא 

אח חיים  בעלי בהנאות וכו '.רים פעמים

הפסוק על  בחיי', ב'רבינו מפורש  איתא ח)כיו"ב כב  המדרש(דברים  'וע"ד  וז "ל , לגגך ', מעקה  לב .)'ועשית ועשית (שבת

ממנו הנופל  יפול  כי לגגך , עלמעקה  מיתתו שתהא תגרום לא אתה  אבל בראשית, ימי מששת ליפול  היה ראוי  -

ענייניהםידך. כל  הבריאה  בראשית הודיעם והקב"ה  ורצונם , בחפצם  נבראו כולן הנבראים  כל כי הזה המדרש  וענין 

בריוח אם  מזונותם  ענין וכן  תהיה , היאך ומיתתם  חייהם ימי הודיעם  וכן  עליהם , לבוא העתידים המקרים  וכל כולם 

אחרים , משל אם  עצמם  ע "י אם בצער רז "ל אם  דרשו ס .)וכן לצביונם(חולין  נבראו לדעתם בראשית מעשה כל 

שנאמר א)נבראו, ב  צבאם ',(בראשית וקבלו'וכל  רצו  על והכל  ואף  בראשית, ימי  מששת ליפול  היה ראוי  אמרו , זה ועל  שם, (ומסיים

נפילתו) תגרום שלא – לגגך  מעקה ועשית ולכך שמסבב, למי גדול עונש יש  כן  .פי

מעתה אדם , בן ובנשמהואתה בגוף  וברוח בגשם  גורלך  מר על תלין כי לך  תכניתמה  שכל ה'קורות (ה'פלאן')מאחר

נחתם הגמורה ובהסכמתך וקבלתך רצונך פי ועל  העולם לזה בואך טרם  עיניך למול  היתה  חלד עלי לשהותך חיים '

נמרץ , בדיוק  הלזה , החיים מהלך  כי לדעת שכלך בעיני שהראית אלא זאת ואין ודקדוקיה. פרטיה כלליה  על  'אישור'

ולבחירתך  לדעתך ושואלים  מרומים  גנזי שערי  את הזה  כהיום בפניך פותחים  היו רק  ולו עבורך. האמיתי  הטוב זהו 

מתנהל ופרט פרט שכל  איך במלואה  'התמונה' כל  את שבראותך הרי עמך, העתידית ההנהגה ודרך אופן תהא כיצד

בישועתו . ותגל באלוקיך שמח כן על  ממש. האופן באותו במדויק  בוחר היית ודאי הלא הגמורה, לטובתך

לתהלים בפירושו רש "י כתב ה )וכן גורלי (טז תומיך הטוב .-אתה  החלק על  ידי הניחות אשר הוא  אתה

שהיהיז. עד נחלה  בנו אשר בלינער רפאל ר ' בשם זי"ע ליובאוויטש מחסידי יהודי איש על  מסופר  חסידים בלשון 

מהרבי  וביקש  בבכי, ממרר כשהוא צדק' ה'צמח הרה "ק  רבו  אל  וירץ  החיים , אל  מאשר יותר המתים  אל  קרוב



בלק  חקת פרשת - הפרשה באר é

'åäðááåñé ãñç 'äá äèåáäå òùøì íéáåàëî íéáø'
àåäù ïéðòáù ,åäðááåñé ãñç 'äá çèåáå òùø åìéôà

ãñçä ãöî 'ä åðòéùåé çèåá
.יח

טעם  בלי  חק  – התורה חוקת 

ïúùøôá(á èé ú÷åç)øåà'ä áúë ,'äøåúä ú÷åç úàæ' ,
ú÷åç úàæ' øîàð òåãî øàáì '÷ä 'íééçä

'äøåúäú÷åç úàæ' àìåäøôääöøé æîø êøãáå .ì"æå ,'
äúåéä íâä åæ äåöî åîéé÷é íàù ,äøåúä ú÷ç åøîåàá

íòè àìá ä÷åçìë åîéé÷ åìàë áåúëä íäéìò äìòî

äøåúäøîàì 'ä äåö øùàíòè àìá äåöîä íåé÷ éë ,

úåöî ìë íéé÷ì ùôðä úîëñäå äðåîàä ú÷ãöä ãéâé

àøåáä'ä äöø äæ íòèì éë éìåàå .úåàä êì äæå
÷"ìëò .ä÷åç êøãá äåöîä íäì øñîúùיט,åðééäå .éë

גוט  זיין  וועט גוט טראכט  נו , צדק', ה'צמח לו נענה מרובים, שמים  לרחמי הזקוק  בנו  על יהיה שיתפלל טוב, (תחשוב 

רפאל ,טוב) רבי אמר יחשוב... כי שהרבי ללמדך רציתי  הרה"ק , לו  השיב מחשבותיי, שיועילו  אני ומה  אני מי כי ...

חושב... הוא מה – הוא העיקר החושב, מי נפק "מ כל שאין כלומר וכלומר, לטוב, פעולתה פועלת לטובה  המחשבה 

זי"עיח. משמואל ' ה 'שם  הרה"ק שהוכיח וכמו  הבטחון, מעלת גודל  על  ולמד ועוד)צא תרע "ה, אשר(מקץ  מהלשון 

שחרית בתפילת יום בכל  לברך הגדולה  כנסת אנשי עולם')תיקנו 'אהבת הגדול(בברכת שמך בעבור  מלכנו  'אבינו  ,

והרי בך', שבטחו  אבותינו  הקדושיםובעבור האבות זכות בזכות שעיקר הוא בגינה רחמים ומעוררים בה נתלים שאנו

בך ...שבטחו 

ונתבאריט. אחריה, להרהר  רשות לך ואין מלפני היא שגזירה ה 'פרה' לעניין שנאמר שכשם הדברים , בכלל עוד

לעניין  ייאמר כך למיניהם , קשיים האדם  על  ח"ו בבוא גם  בהשי"ת שלימה  באמונה התמימות לעניין שהכוונה 

לטובתו . שהכל  שיראה וסופו  טעם', בלי וכ'חק לעשותם קשים כשהם גם  ה ' מצוות כל  עשיית

לברוח הצליח המלחמה שבשנות בארה "ב, מושבו קבע  ה 'מלחמה ' אחר אשר  הקודם מהדור הרבנים אחד  סיפר 

פרטיזנים לקבוצת שם ונתחבר היער תוך אל  אחיו  עם ברשעים)ביחד להלחם ניסו ובעצמם נכנעו שלא שעפ"י (קבוצות והגם

יהודים שני היו ואחיו שהוא דילן הרב היה  שונה  נכרים, כולם או יהודים כולם  או בנויות  אלו קבוצות היו רוב

לצפות  מוטל  ועליו גבוה  עץ  על  שישב  'שומר' ממנים היו  כזו  קבוצה  של מדרכה  נכרים, של  גדולה  קבוצה בתוך

מיהר מיד ובאים, המתקרבים בחיילים  השומר הבחין הימים באחר  היער . לעבר ח"ו  מתקרבים  הרשעים  האם מרחוק

נמלטו כאחד  הקבוצה  וכל כלה, בהם  ויעשו אותם  ילכדו פן ראשם  על  המרחפת הסכנה  על  החברים לכל  להודיע

עוד  כל ברחו יפה  משפחת לבית האחים גם השני. הקצה אל  להגיע  במטרה  העבות, היער  לעמקי ונסו נפשם על 

החל וכאן במקומם, התפילין את שכחו בהלה שמרוב לחרדתם  גילו מבטחים למקום  שבהגיעם  אלא בקרבם, רוחם 

לאו הקבוצה כל  שהרי אימתי, עכשיו לא שאם  ביודעם  עקבותיהם, על  לחזור רצו אחד  מצד  בלבם , לכרסם הספק 

שוב יזכו אימתי  יודע  מי לעצמם עכשיו ידאגו לא ואם  הם, מה 'תפילין' השגה שמץ  כל להם  ואין נינהו ברית בני

האויבים, אותם  יתפסו בוודאי כי בדבר, יש נפשות שסכנת  אותם הזהירו הפרטיזנים  שאר לאידך תפילין... להניח

מה . ויהי זו רבתית מצווה  על  לוותר יכולים  שאינם החליטו הם אך

לבל עקלקלות בדרכים  דרכם  את  עשו  הפחד  לגודל  ואכן, הראשון, חנייתם  למקום האחים  חזרו  נפש במסירות

מקומם, על  שלמים  מונחים  התפילין את בראותם שמחה  נתמלאו הקודם למקומם ובבואם האויבים , בהם ירגישו

ובחיבה באהבה ונטלו  מנחה להתפלל  בשמחה נעמדו  מקום , אותו בכל  האויב מחיילי אחד חייל  אפילו  נראה  ולא

את  מצאו כי גלוי' 'נס  לעיניהם  נתגלה  עתה הפרטיזנים, למקום  להגיע בכדי היער לתוך  לילך והחלו התפילין את

דלקו בריחתם על  לאוייבים  כשנודע  כי ונתברר, אחד, עד בהם נשאר לא הארץ , על  ומוטלים מתים 'חבריהם' כל 

נפשם ורק  הרגו ואתם המלך', 'דרך שאינם בדרכים חזרה דרכם  את האחים  שני עשו שעה  כשבאותה – אחריהם 

נפש מסרו עליה  התפילין, זכות כי בחוש וראו  התפילין. אחר  חזירתם  בזכות לשלל  להם  ניתנה  האחים שני של 

גדולה . לפליטה  ולהשאירם שחת מרדת להצילם  להם שעמדה  היא טעם, בלי כחק  בהיותה 

בהתקרב הארצות, גויי בין ונישא רם  בבנין יארק שבניו  במאנהעטען דר שהיה 'מתקרב' ביהודי מעשה נביא עוד

את  לבנות בידו  היה  לא ואף  לשמים , עד הפתוחה  מרפסת לו  היתה  לא אך סוכה , לעצמו לבנות אבה  הסוכות חג

אותו של  לבעליו  פנה כן, על גגו. בראש  לעשותה  אלא בידו נשאר ולא 'הטובים'... שכניו מפני הבית בחצר  הסוכה 

ישלם אם אלא מוכן שאינו  התעקש הלה  אך לא, ותו ימים  שמונה למשך הגג על סוכה לבנות רשות בבקשת בניין



בלק  חקת פרשת - הפרשה àéבאר

êìîä äååéö ïë éë 'ä úååöî íåé÷á àéä äãåáòä ø÷éò

ä"á.äåöîä íòè úà åìëùá ïéáîù éðôî àìå ,

ïàëîåàúééøåàã àììë ãîìð'äøåúä ú÷åç úàæå'

úåîéîúá íé÷åçäå úååöîä ìë úà úåùòì
øåñéàä 'íòè'ù åì äîãð íà óàå ...'íëçúäì éìáî'
øùëå 'ììëä ïî àöåé' éððä éë øîàé ìà ,åìöà êééù àì
äùòéå úåîéîúá êìäé íå÷î ìëî àìà ,åúåùòì øáãä

'îâá àúéàãëå .åéìò ìèåîä úà(:àë ïéøãäðñ)'ø øîàå
éúù éøäù äøåú éîòè åìâúð àì äî éðôî ÷çöé
áéúë ,íìåòä ìåãâ ïäá ìùëð ïîòè åìâúð úåàø÷î

(æé æé íéøáã)øîà ,'[åááì øåñé àìå] íéùð åì äáøé àì'
áéúëå ,øåñà àìå äáøà éðà äîìù(ã àé 'à íéëìî)åéùð'

áéúë ,'åááì úà åèä(æè æé íéøáã)íéñåñ åì äáøé àì'
(ñåñ úåáøä ïòîì äîéøöî íòä úà áéùé àìå)äîìù øîàå '

áéúëå ,áéùà àìå äáøà éðà(èë¯é à íéëìî)äáëøî àöúå'
'íìåòä ìåãâ' ïëà éë åøàéáù ùé .'åâå 'ùùá íéøöîî
,ìùëéäì åúâøã íåôì éåàø äéä àì êìîä äîìù Y
àìå íéñåñ åì úåáøäì äòù äúåàá åçåëá äéä éàãåáå
éøáã ìò øáòùë ãéîù àìà ,äîéøöî íòä åáåùé
éåàø äéä øùà àéîùã àúòééñä åðîî äãáà äøåúä
...ìåëé ïéà åøæåò ä"á÷ä àìîìàå ,åúùåã÷ íåø éôì äì

הקדושה גבולי בשמירת וסייגים  גדרים  – מזה  וגדר  מזה גדר

ïúùøôá(æë àë ú÷åç)åàåá íéìùåîä åøîàé ïë ìò' ,
'îâáå ,'ïåçéñ øéò ïðåëúå äðáú ïåáùçá"á)

(:çò¯ ïåáùç åàåá ,íøöéá íéìùåîä åìà ¯ íéìùåîä'
'íìåò ìù åðåáùç áùçðå åàåáכïúðåé éáø ÷"äâä áúë ,

'ùáã úåøòé' åøôñá ò"éæ õéùáééà(ä ùåøã à"ç)øåàéáá
,ïåçéñ úîçìîì øöéä úîçìî ìù ïåéîãäøîàé àìù

בלבד, ספורים  ימים במשך  משימוש  כלום נחסר  שאינו לו  להסביר שניסה וככל  ותקילין... טבין $700 בסך שכירות לו

היהודי, שאמר עד משמע. תרתי 'ערלות' אוזניים על הדברים ונפלו  בידו  עלתה  לא – מצווה לשם  רק זאת ועושה

לך  לתת אפשי  אי חדשות', 'זמירות להשמיע  החל  הלה אך המפתח. את לי הב ועתה לך, נתון הכסף לך , נעניתי

על כאן מדובר וכי ולחוזה... לו מה היהודי הבין לא המדינה, חוקי כל  לפי דין' 'עורך אצל  'חוזה' נערוך אם אלא

אך מיליונים... של  בבית עסק חוזה על  חתמו יחדיו, שניהם  וילכו היהודי, הסכים  ברירה בלית שלו, על עומד הגוי

טרחתו . שכר לו לשלם מוטל היהודי כשעל דין, העורך

קדם, מימי נושנים ישנים וחפצים שמאטעס של  וגבעות הרים שם  מצא כי עיניו... חשכו הגג על  משעלה אך,

מצוה טפח, אפילו ושלישית דפנות שתי – לעשות  ברצונו מה כי נפשו, את ידע  ולא פני... על  וחושך ובוהו תוהו

' שהיא נאמר  ג .)'קלהעליה  היא(ע"ז שבקשות והנה הגבוהקשה  התשלום הן שהולך , להיכן ואבנים מהמורות ,

רבה ובשמחה חלציו , כגבר  אזר ששם ... השמאטעס  מכל  הגג פינוי כולנה  ועל  בעו"ד, הצורך וכן הגג, ל 'שכירות'

ובתוכו החלודים  הצינורות  לאחד מתחת המונח שק  עיניו צדו ולפתע... והמהמורות , המכשולות כל  את לפנות החל 

שמא  שמצא, מה  את להם  והביא השלטון אנשי אל הלך לתומתו  לרוב. ומרגליות  טובות ואבנים וזהב כסף תכשיטי

אך  התכשיטים, בעל  מיהו לנו נודע  לו , השיבו והללו ימים  כמה  עברו  לא האבדה, בעל  מיהו  ולמצוא לחזר יוכלו

מופלגת. בעשירות אחת בבת וזכה שלך... אלו הרי דמלכותא דינא פי על  הרי מת כבר שהלה  מכיוון

את  תבע  מיד בגגו, מונחת שהיתה הגדולה המציאה דבר את שמע הגג ובעל הקול, את  הוליך השמים  עוף 

בעל של  אלא שלו הכסף אין וממילא רב, שלל  למצוא בגגו נבר  רשות ובלא גבולו את שהסיג על למשפט  היהודי

עמד  והפרעות מניעות וצלמוות, כחושך לו נראה  שהיה מה  כי המולפאה, ההשגחה דרכי את האיש  הבין  וכאן הגג,

קנה שהרי שלו, הכל  כי לשופטים, הראהו וכדין, כדת ונחתם שנכתב  ה 'חוזה' את מכיסו הוציא כי לזכותו, עתה לו

מלא, בכסף זו רגל לדריסת לידו .רשות מגיע  ה'אוצר' היה לא  לעולם כזה , 'חוזה ' בידו היה  לא  שעהואילו  באותה 

הזה . בעולם  טוב שכר  לו  לשלם אלא היו לא הקלה המצוה  בקיום לו  שהיו הקשיים  אותם כל  כיצד לראות זכה 

זי"ע כ. לוי' ה 'קדושת ע"פ)הרה "ק א"י ד"ה  חז "ל (בשלח שאמרו במה לב .)מבאר הנולד',(תמיד  את הרואה חכם  'איזהו

שאמר במה  לפרש  שמעתי עפי"ז  בעולמו . חובתו ומה  נולד  שלשמה התכלית את ורואה  שמתבונן היא שהכוונה

משיחא מלכא דוד ישראל  זמירות  ה -ז)נעים קטו ידברופה'(תהילים  ולא יראו,עיניםלהם ולא ולא אזניםלהם  להם 

יריחון,אףישמעו ולא ימישוןידיהםלהם  יהגורגליהםולא לא יהלכו זהבגרונםולא על  אמר  לא מדוע ולכאורה  ,'

' ממש  בנוי ראשהדרך אבר  אם  כי זה  אין כלל, ראש  בגדר אינו מתבונן שאינו 'ראש' כי אלא יתבוננו '... ולא להם 

וחוטם ... פה  אזנים, עיניים, בולט וממנו שכן  כתפיו  בין אשר ובשר מעצם



בלק  חקת פרשת - הפרשה באר áé

åðéà éøä ,éðåìô øãâá äðéî à÷ôð êë ìë äî íãà

,àîìòá âééñ àìàäúééäù 'ïåáùç'î ìùî ç÷é àìà
áàåî äéä åìéàå ,øôñá úãîåò äúéäå áàåî ìù åøéò
ïååéëî êà ,äùáëì ïåçéñ ãéá äéä àì äéìò çéâùî

ä àìùéìë ìëá äéìò øîù àì äìåãâ øéò äúéé

êøãä äúééä íùîå éøåîàä êìî ïåçéñ äùáëå ,åúîçìî
'ìùî' åç÷é ïàëîå .áàåî ìë úà ùåáëì åì äìåìñ
äùåã÷ä úåìåáâ ìë úà áèéä øåîùìå øäæéäì ,íîöòìכא

ïôåà íåùá åöøôé ìáìכב'íéøãâ'á íãàì áøåà øöéä éë ,
åúìéôð àåáú íùî éë åòãéáכג.

אהב.כא  אדיר גביר  שהיה  אחד איש  שנה, וחמישים כמאתיים  לפני מרוקו שבמדינת פאס  בעיר  מעשה היה כה 

אחת  פעם  יר "ה, המלך שבבית החיות' ל 'גן מעניק  היה צד אשר החיות את 'ציד', למסעות לפעם  מפעם  לצאת

ייחד  לביתו, עמו  לקחו  ואכן, בביתו , ל ...' ולחנכו 'לגדלו החליט שהפעם אלא בחיים , קטן אריה  'גור ' לצוד הצליח 

המסוכן  לאריה  ונעשה הגור גדל  הזמן במשך כולה, המשפחה  לתפארת האריה  את גידל  שם הבית, בחצר מקום לו

האבנים גדר בראש שהיו הברזל  סורגי אל  קשרו השני הקצה  ואת הארי, צוואר  סביב  וקשרו  חבל הגביר נטל  להמית,

לפאס הגיעו  מה  זמן כעבור ידו . מתחת תקלה תצא שלא ובטוח  סמוך  היה וכך  העיר, לרחוב חצרו  בין שהפריד

גלילי  את בו לכרוך חבל  להם שחסר  מצאו לביתם  לחזור  ברצותם הגדול , ביריד  סחורה לרכוש בדים  סוחרי שני

נענה ה'גביר', בחצר אשר הברזל לסורגי הקשור חבל  של  קצה  מהם אחד ראה 'חבל ' אחרי שחיזרו  מכיוון הבדים,

אשר החבל  את ננתק  שלימה  חבלים  חבילת לקנות ובמקום נפשי, שאהבה את מצאתי הנה ל 'שותפו', ואמר האיש

את  מאוד חמד הלה אך הוא, גזל  והרי כן, מלעשות לי  חלילה השני, הסוחר לו נענה לצרכינו, נשתמש ובו מצאתי

פרוטות  חבל , של  שוויו כמה  כי קטנה ... אם כי גדולה  עבירה  זה אין  אך עבירה , שזו נניח אם  אף  ואמר , הגזל ,

עזבו, כן על  אופן, בשום  לדבר הסכים  לא השני אמנם פרנסה'... 'לצרכי אותו  צריך שהוא ובפרט לא... ותו בודדות

והחל החבל קישורי את וחתך מחיקו סכין הוציא ההוא הסוחר בינתיים העגלה . בראש מקומו על להתיישב והעדיף 

אחת  ובבת לנפשו, הוא משוחרר כי האריה  והבין לסורגים... מבעד אריה  ראש  שהציץ עד ומשך  משך אותו , למשוך 

סיבב הזעקות את השני וכשמוע  זעקה, קול  הלה  השמיע מלתעותיו , בו ונעץ  הסוחר על התנפל  החצר , מן יצא

ואניה, תאניה ותרב עצמות. של  כגל  מונח הראשון היה כבר והכי  אדהכי אך זה , מה  ועל  זה מה  לראות ראשו

איש  עשרים עליו  'שבעה' ואחיותיו)וישבו ואחיו הוריו האלמנה , ואימם היתומים  ובנותיו אליהם(בניו  נענה האבלים, ניחומי בעת .

הר שהוא, כל  חבל נטילת – קטן גדר פריצת וראו , הביטו הרבנים, מספד אחד  ובכיה , צער והביאה  איש  לאותו  גתו 

יארע ומה  קטן , גדר אלא זה שאין לאדם  נדמה אם אף  כי ללמדנו, ל "ע... 'שבעה ' היושבים  איש לעשרים ואבלות

ומר ... רע  אחריתו  כי  האמת אך עליו, יעבור אם

ומיתה רעה  גורם  שבכך  מבין  ואינו  קטן, גדר פריצת קטן , 'חבל ' לעצמו  מתיר שהאדם פעמים  לדידן, ייאמר כיו"ב

ועד ומספד, בכי צער ברוב  עולמם  עליהם  שנחשך סובביו  לכל  גם אלא  עולמו, מחריב הוא  לעצמו  ולא לעצמו ,

סובביו . ולכל  לעצמו  וייטיב מועד, מבעוד ויזהר ישמר כן  על  להשיב, אין הנעשה  ואת הגולל ' 'נסתם  כבר דבר שנעשה 

חז"ל כב. אמרו דהנה  זצוק"ל , שמואלביץ חיים רבי הגאון ג .)הקשה  בו(סוטה נכנסה  כן אם  אלא חוטא אדם  'אין

שטות  הרירוח  החטא, ברשת  שנפל זה על  יש טענה מה  כן, ואם שלא הרוח', וכמו לחטא, הפילתו  שטות

שבאה  מאחר לבור שנפל  במי לגעור  שלא רוחשייך כמו  נלמד, משם  דאדרבה , הגר"ח, והשיב פנימה . והפילתו

מעיקרא  יתרחק  אלא הבורה, ותשליכהו עזה  רוח תבוא שמא מחשש  – אמה  מאה עמוק לבור קרוב אדם יעמוד

אם שאפילו - מרחקים  ממרחק  עצמו  להעמיד האדם על  עבירה, לענין ממש  בו כיוצא הרחק , הרחק הבור ממקום

כך... כל  עמוק  בבור יפול  לא שטות  רוח  תגיענו

בגמ ' מבואר שהנה  נורא, דבר אמר קו .)עוד  פרשתן(סנהדרין בסוף האמור בשיטים  החטא היה שהעמידו(בלק)כיצד ,

וכש פשתן, כלי שללמכור יין נאסר לא 'ועדיין בגמ ' ומובא עמונים, של  יין לו הציעו האוהל  לתוך ישראל נכנס 

אלא  יינם', 'סתם  נאסר לא עדיין שעה  שבאותה בגמ ' נזכר לחינם ולא הרע, יצר בו בער ששתה ולאחר נכרים ',

שנפלו ... לאן נופלים היו ולא שותים היו לא זה  דין נוהג כבר היה  אם כי שלאללמדנו, ידי על רק היה  חטאם וכל 

לאיסור  גדר .העמידו 

בדיליה כג. וחד חד כל  הלבושים בשמירת זה ובכלל אבותיו מסורת  שישמור הגדרים  שמירת הנםובכלל  (ה'לבושים'

האדם) של ילך ' ה 'הלוך לכל משל דכתיברק בפרשתן רמזו וכן א). כא וגו',(חוקת הנגב' יושב ערד מלך  הכנעני 'וישמע
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úåáéú éùàø 'ìåòùîá' úáéúù 'ìàéøà úîåç'ùøë'
îäååö'áéàä'òàîì'ìàëé'(:èì ïéùåãé÷),äæá æîåøå ,

òãéù øçàî êà ,ìàøùé éðá úà ìì÷ì äöø íòìáù
äðòèá àá ïë ìò ,'àáä íìåò'î íãéñôäì ìëåé àìù

åéë äæä íìåòá øëù íäì úúì ïéàùäååöî øëù'ù ïå
àîìò éàäá'íùåáä úâåøò'á äæ ìò óéñåä .'àëéìä"ã)
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óà éë ,íòìá úðòè ìò äáåùú êëá äúéäå ,'úåøãâ'
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הקדושה וענייני  העיניים שמירת – און  הביט לא

ïúùøôá(à äë ÷ìá)áúë ,'íéèéùá ìàøùé áùéå' ,
ùåã÷ä 'íééçä øåà'äכהúòãì êéøö .ì"æå ,
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זה  רש"י , בלשוןעמלקופירש  לדבר לשונו  את ושינה כנעניםכנעןוכו ', לתת להקב"ה מתפללים ישראל  שיהיו כדי -

שנאמר  סתם נתפלל אמרו כנען, לשון ולשונם עמלקים  כלבושי לבושיהם  ישראל ראו כנענים, אינם  והם (פסוק בידם

זי"ע ב) הרי"ם' ה'חידושי הרה"ק והקשה בידי'. הזה העם את תתן נתון בפרשתן)'אם  הרי"ם בליקוטי שינו(הובא לא מדוע 

ללבוש לבושם את  נראיםכנעןגם היו אז  שאו  היתהככנענים, ולא בידם, הכנענים  שינתנו מתפללים בנ"י והיו ממש

ובמוצאם . בטיבם להסתפק  לישראל  גרמו שבזה  עמלק מלבושי – במלבושיהם נשארו ומדוע  מתקבלת, תפילתם

שמהות  משום ממש, כנעניים  להיות נהפכים היו הרי הכנענים  למלבושי מלבושם את גם משנים היו שאם  ומבאר ,

לבשו כן על  בידם , הכנענים את שיתן ישראל  תפילת מתקבלת והיתה  ודיבורו , לבושו אחר  נגרר וטבעו האדם

האדם על  למד אתה הדברים וממוצא כנענים. לשון בדברם אותם  רימו ורק  עמלקים, שישארו  עמלק מלבושי

לרעה . משתנית מהותו שכל  יהודית כדת שלא אורחותיו שמדמה

עלכד . ומצוות, תורה משומרי היה  שלא דהו, מאן של  ברכבו זצוק "ל אויערבאך זלמן שלמה  רבי הגאון נסע  פעם

– ואמר הלה נענה הדרך לחיות...אם נותנים  אינם  האלו  ישהרבנים  מזה  חמור, איסור וזה גמור איסור זה

לרמזור  שבהגיעם אלא מאומה, הגרשז"א ענהו  ולא להתנזר ... יש  ומזה  ליי"ט )להתרחק  כי (רע"ד  מלכת הרכב ועמד

לו ואמר הגרשז"א נענה אדום, אור בפניהם  לחיות ...היה  נותנים  אינם האלו  הדרכים  על ליסעהממונים  אסור כאן

יסלח הנהג, אליו נענה  וכו'... ליסע חמור  איסור ב'אדום ' אך  'ירוק ' על  מורה שהאור  עת בכל רק מותר  וכאן כלל ...

הרוגים כאן היו הלז, האדום האור לא אם הזה, במקום יש עצומות סכנות אלו יודע  הרב האם  הרב, כבוד נא

וסייגים גדרים מיני כל  יגזרו לא הרבנים אם בצידך, תשובתך הרי  הגרשז "א לו  אמר עתה  ביומו... יום דבר ופצועים

כעת  אך  ממש, התורה מן איסורים על  לעבור שיבואו – ברוחניות ופצועים  הרוגים  שעה  ובכל  עת בכל  כאן יהיו  –

לכולנו . ירווח הסכנה, ממקום הרחק הרחק האדם את עוצרים  שהרבנים 

יקירין.כה מילין כאן נביא זי"ע הק ' החיים  האור  של  קדישא שמיה דאדכרינן האוה "חאגב בספר הלימוד בסגולת

הענינים,הק' לכל מועיל  שהוא ומקדם מאז וכנודע תמוז , ט "ו ג' ביום שיחול  דיליה קדישא דהילולא יומא לרגל 

מילי  בכל להיוושע ישראל  בית  לכל  תעמוד הגדולה  שזכותו  רצון  יהי וכן רויחי, ומזוני חיי בבני  ובגשמיות, ברוחניות

דמיטב .
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מורהברוח היה ל"ע, הישר מדרך לרדת שהחל  בחור זי "ע מסקווירא יוסף יעקב רבי  הרה "ק בפני כשהזכירו -

החיים' ה'אור בספר עמו מוסר)ללמוד בענייני דווקא ולאו  הקדוש , בספר קטע .(כל

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

גמירא, ועד בשבועמרישא שבוע  מידי החיים' ה 'אור  דברי את ללמוד  שגמר הראשונה  שבפעם  עצמו על  והעיד

אחר' ל 'איש  שנהפך  נג)הרגיש  עמוד לעולם בהמאיר .(הובא

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

דענ ה 'אפרקסתא בעל  לוזצ"ל היו לא שהמנוח לרבי , סיפר הילוכו ובדרך זי"ע , שמחה' ה'לב הרה"ק  אל  התלווה  יא',

איזה ללמוד הרה "ק  ויורהו זי"ע , מספינקא יוסף ' ה'אמרי  הרה "ק רבו אל  פנה לו ובצר קיימא, של זרע בשנים רבות

ובערוב שנושע, עד  נצטווה אשר את קיים  זמן במשך ואכן  קיימא, של  לזרע  כסגולה החיים  אור  בספה "ק מסויים  קטע 

באמת, ואמר, שמחה  הלב נענה  להיזכר. מצליח  ואינו ללמוד, יוסף' ה 'אמרי ציווהו קטע  איזה מזכרונו  נאבד כלימיו

שלו המוליד כח  כל  את והכניס צאצאים  היו  לא  בעצמו  החיים' של'אור אחר לבנים, מסוגל זה  קדוש בספר וקטע  קטע 

ובמצוות  בתורה עוסקים בנים  לפעול  הספר מסוגל כן על  זה , זי"ע)בספרו  מקאריץ מהרה"ק פנחס באמרי איתא .(וכעי "ז

ומלומד  גדול  ברופא לדרוש והלך נישואיו , אחר רב זמן בטן בפרי נתברך לא ל "ע זצ"ל  שלעזינגער הלל  רבי הגה"צ

על וחבל  נא, התייאש לו  כאומר ילדים, לך יהיו  ידי כף  על עשבים יצמחו  כאשר  יהודי, רבי הרופא, לו אמר ביותר.

ה 'אור של  ציונו אל  מיד  פעמיו ושם  התמהמה  לא הלל  רבי  הסיכויים, כל תמו כי בזה, משקיעים שהינכם הכוחות

הבהיר, מספרו  שבוע  בכל  ללמוד  שליש  בדמעות עצמו על  קיבל ושם  הזיתים, הר  בשיפולי אשר הקדוש החיים'

אחד  רבנן בחתנין מבורך ישרים  דור להקים  וזכה הבכורה , בתו את זרועותיו בין חבק  שנה  כעבור - פלא זה  וראה

סנדר ר' הגדול  הגאון וכן הקודש , בעיר  החרדית העדה  הבד"ץ  חבר זצ"ל  הלבערשטאם  משה רבי הגה "צ היה מהם

זצ"ל . שפירא נחום  משה ר' הגדול  והגאון  זצ"ל  פריינד

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

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

הכנה, שום ללא - כך להכניסה  ודברים  אומר בלא בנפשו וגמר ל "ע , ה'דיפטעריא' סימני בה הבחין  הרופא ובבדיקת

של לישיבתו הלל  ר' אביה  רץ זמן באותו זו. מגיפה של מלהבה להצילה ולנסות לנתחה  ע"מ הניתוח  חדר  אל 

ולברכה  לטובה לפניו להזכירה זצוק"ל דושינסקיא ואמר המהרי"ץ  השיעור הפסיק לתלמידים שיעור מסירת באמצע שהיה  (והמהרי"ץ 

נפשה ) ופיקוח חייה  סכנת לגודל מגדרו יצא כאן ורק מעולם, עשה לא אשר  דבר – תלמידיו  עם ה'תהילים שכשיעזור הלל  ר' הבטיח כן  .

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

העתיקה' ב'עיר  ניצב הישועות)אשר לכל נפלאה  כסגולה בירושלים ידוע היה  הק' החיים' ה 'אור של בביהכנ"ס  הנר הדלקת של זה  ,(ענין

הניתוח אחר ואכן , הק '. החיים' ה'אור נשמת לטובת השבת כניסת קודם עש "ק  בכל נר בעצמו הוא ידליק  כן וכמו

הנ"ל . ההבטחה  את שקיימו לומר צריך ואין פשיטא הראשון . ואיתנה  לבריאותה ושבה הבת קמה

פינחס'ב 'חיי' ב 'אמרי שנכתב מה  ידוע קל"ג)- התורה  ללמוד(שער עצמו  על  וקיבל ז"ל , הרב של  בנו  חלה  אחת פעם

שקלאב דק' הגדולים  בחומשים  החיים ' מ 'אור דף  יום  .בכל 

הרפואה חכמי אל  משפנה  ראייתו , את שאיבד הקודש , בארץ  חשוב ישיבה  בראש תשע "ג, בשנת שהיה מעשה 

מתלמידיו ביקש  הקדוש, החיים האור של  ההילולא ביום לעולמים, אליו ישוב  לא כבר עיניו  שמאור לו אמרו 

מאד הקשה הדרך כל  את עשה  ואכן הקדוש, הציון על הזיתים)שיעלוהו בהר עיניו שחשכו הקדוש,(למי לציון הגיעו עדי

וראה החולים , בבית להיבדק  שב ימים  כמה  לאחר ויהי הקדוש, מהספר ויום יום בכל  ללמוד עצמו על  קיבל  שם

ניתוח לו לערוך  כדאי וממילא כראוי, לפעול  חזר הראיה על הממונה שבמוח  שהחלק  במוחו  ראה הרופא פלא, זה

אלפים . אלפי מני אחד סיפור  זהו בעיניו ... היום רואה  הלה – הוה  וכך ראייתו, להחזיר 

דיברוי'ו 'במזונ ושם הימים, מן ביום הקדוש  ציונו  על  אברכים קבוצת שנסעו לו, עד  שהייתי מעשה  היה  כה –

למחרת  חקר, אין עד  ונצורות גדולות ישועות לפעול  ניתן שעי"ז הקדוש , בספרו להגות ע"ע לקבל  הסגולה אודות

שלא  ספרים  מאות בידו נשארו ולאחרונה ספרים', 'מוכר  שהוא וסיפר  שם, שהיה  האברכים אחד התקשר  היום

אתמול הקדוש ', החיים 'אור ספרי וחמישים מאתיים  גם  היו הספרים ובין  רב, ממון הפסד לו ונגרם  קונים להם  מצא

שצריך  ספרים  סוחר אליו  פנה יום  של  בבוקרו והיום הקדוש, בספר בקביעות ללמוד  עצמו  על  הלה קיבל  בלילה

הנ"ל . הקדוש  החיים  אור ספרי וחמישים לכמאתיים  נצרך הוא וראשונה  רבים, לספרים  הוא



בלק  חקת פרשת - הפרשה åèבאר

ùåøéô íéèùá ìàøùéõåç åá íéìééèî åéäù íå÷îá

íéìåéè ïåùì àåä íéèùå ,íäéðçîìåøîåà êøãë .(ç àé)

,'ìåéè ïåùì àìà èééù ïéà' ,íù é"ùøéôå 'íòä åèù'
ãò åðãîì ïàëîå .ì"ëò ,úåðæì íòä ìçéå úáéñ äæå
úåîå÷îá úåäùì åîöò øåîùì íãàì åì ùé äîë
íéðëåñîä úåîå÷îá êìäé àìå ,øåòéë ìëî íéøåîùä

éãåäéä úùåã÷ìå íééðéòìכו.

øáëå'ã"áàø'ä áúë(äùåã÷ä øòù ùôðä éìòá)ïåùàøä

íéðéò úøéîù àåä íéøãâä ìëìåéðéòù êåúîã
åìåë íéøåîù åáìå åéðéòù êåúîå ,øåîù åáì íéøåîù

øåîùכז.

ïúùøôá(ä áë ÷ìá)äñë äðä íéøöîî àöé íò äðä' ,
úøàôú'ä ÷"äøä øàéá äë .'õøàä ïéò úà

ò"éæ 'äîìù(äñëå ä"ã)äðä éëíãàä ìù åéúåâøãî ìë

úà àåä øîåù äá äãéîá íééåìú åéúåãéøéå åéúåéìòå

úåøåñà úåàøîî åéðéòòøá úåàøî åéðéò íöåò íàù ,

øîàðù êøã ìòå ,äìòî äìòî äìòúîå ùã÷úî éøä
(àë çì úéùàøá)'äùã÷ä' ,'íééðéòá àéä äùã÷ä äéà'

åã÷ ïåùìîíééðéòá àéäå äùìù äùåã÷ä ø÷éò éë'

'íééðéòä úøéîùá íãàäúà øé÷ôîù éî úàæ úîåòìå ,
äéîù äéàø ÷æéä'å ,íåäúä ãò àåä ãøåé ì"çø åéðéò

'÷æéä(.â á"á 'îâä ïåùìî)éåìâå ìôåð' íòìáá øîàðù åîëå
'íéðéò(ã ãë)íéðéò éåìâ äéä éë åìù äìéôðä úàæ ì"ø' ,

'åìù úåàøä 'éçá øîù àìùכחúà ÷ìá äàø øùàëå .
íä íéñëîù Y 'õøàä ïéò úà äñë äðäå' ìàøùé éðá
êåøò ïéà éë ,ãåàî ãò àøééúä êëî íäéðéò úà

.íúùåã÷ì

øáëåì"æç éøáãá úàæë åðéöî(å ãë ø"÷éå)äî ìò
àð äðä' òùéìà ìò úéîðåùä äùàä äøîàù

'àåä ùåã÷ íé÷åìà ùéà éë éúòãé(æë ã 'á íéëìî)ïéðîå ,
øîà ïeáéà éáø' ,ùåã÷ àåäù äòãéèéáä àìù ãîìî ©§

åéîéî äáäååøòä ïî åîöò øãåâù éî ìë' åøîà ïàëîå ,'

עצהכו. וביקש ברחוב ההליכה  עליו  שקשה  בפניו והתאונן  זי"ע  שמחה' ה 'לב הרה"ק  אל  נכנס אשר  בבחור מעשה 

אינך  שאם שאומר  כמי הולכים... אין באמת אזי ללכת קשה  אם  וביה, מיניה שמחה ' ה'לב לו נענה  והדרכה ,

הילוכו בדרך שאם  לאמור והוסיף  מה  זמן  ושתק סכנה . למקום עצמך להכניס לו  אסור עצמך על  לשמור  יכול 

אחרים דברים 'רואה ' אין הרי הלימוד  במחשבת 'תפוס' שמוחו שמאחר ראייה , אינה הראייה אזי בלימוד  הוא  מהרהר 

כמה יודע  שאין וכמו  מאוסים, לדברים אצלו ערך אין אזי בתורה שעסוק שמאחר ובפרט  במוחו , נקלטים ולא

וערך. חשיבות שום  להם  אין כי  כלל עליהם  מביט שאינו ברחוב , מסתובבים  'חתולים'

אשר את לתקן הלכה בדבר מיד להיזכר היא עצתו  רח"ל  שנכשל  שמי מהקדמונים  דאיתא הרה "ק, אמר  עוד

פרשתן בסוף  רש"י שכתב מה  פירש  ובזה ז)פגם. כה  הלכה',(בלק ונזכר מעשה ראה - פנחס 'וירא שנאמר מה  על 

הלכה . נזכר  כן  על בשיטים  ישראל  וחטא זמרי של  מעשה שראה  שמאחר

עיניים'כז . 'מחזה ב)בספר טור ו. חז"ל(דף  בלשון כן כד.)רמז  בדי (תענית צריכה  גופה כל  אין יפות שעיניה  קה','כלה

אם אדם, לכל  שמור,עיניו ומרמז  הנו  גופו ובכל שלימה  קומתו שכל  מורה זה  הרי כהוגן , שמורות כלומר , יפות

אחריו . בדיקה צריך יהא ולא

מחשבות' 'חושב בספר חסידים)כתב משנת הכתוב(מבעל בלשון לד)לפרש כח  עיניך',(דברים ממראה משוגע  'והיית

שטות' רוח  בו נכנסה  כן אם אלא חוטא אדם 'אין  הרי ג .)כי –(סוטה חטא לידי שתבוא 'משוגע ' והיית  וזהו  ממראה,

לראות.עיניך צריך שאינו מה ורואה עיניו, את שומר שאינו ע "י –

שאמרכח. וכמו  עליו. לבוא עתידים שהיו גשמיים  בעניינים  ו'נופל' מפסיד כך הרוחניים  מדרגותיו  מכל  שנופל  וכדרך

זי "ע אברהם ' ה 'בית ולא)הרה"ק ד"ה  ד נר לבבכם(חנוכה אחרי תתורו 'ולא בלשון בתורה  נאמר הסתכלות שאיסור 

אתם אשר עיניכם  מלשוןזוניםואחרי  גם והוא לפרנסה','מזונות'', לו 'מזיק  רח "ל  אסורה  בהסתכלות עצמו המזין  ,כי

שאמרו במה זאת מח .)ורמז בחז"ל(סוטה נקרא [ולכן תליא בהא הא כי הפירות, טעם  ניטל טהרה  (ברכותשמשבטלה

קיח :) זבחים וכיו "ב].כ. פיו 'זן' לה"ר המדבר על כן נאמר  שלא עבירה , מדבר עיניו 'זן' ,

פלוני  ש'מקובל ' בפניו וקבל  זי "ע ישראל ' ה 'בית להרה "ק בחור  נכנס  פעם ב'חיי', גם אלא ב'מזוני' דווקא ולאו 

בגמרא איתא לך, אפרש  לאשר בני שמע  הרבי, לו אמר  הרע', 'עין הרבה עליו שיש  לו קז:)אמר 'תשעים(ב"מ

ותשעה תשעים  פירוש, – הארץ ' כל  בדרך ואחד הרע בעין  מתים מאה )ותשעה  שמרו(מתוך לא אשר דבר  על  מתו

כראוי... העיניים על



בלק  חקת פרשת - הפרשה באר æè

,íééðéòä úøéîùá éåìú ìëäù ,êì éøä ,'ùåã÷ àø÷ð
ùåã÷ àø÷ð åéðéò ìò øîåù íàùכט...åàì íàå ,

ïúùøôá(é âë)' ,,'á÷òé øôò äðî éîùøãîá àúéà
(íéøåèä ìòáá ïëå ù"å÷ìé ,à"áãðú)úáéúùøôò

ïåùìî ,ìàøùé éøåçá ìò úæîøîøôåò''íéìééàäù"äù)

(ãé ç'êåøò'ä æ"ò óéñåä .øåçá ìééà àåäù(øôò êøò)

éøåçá úà çáùì áåúëä àáù ,åðãîìé ùøãî íùá
ë"éôòàå íøöé ó÷åúá íäéîé øçáîá íéãîåòä ìàøùé

àèçä ïî íîöò úà íéøîåù íðéäלäùåã÷á íúâäðä ìëå ,
äøäèåלאúàæ .äðî éîíúåáéùç úåðîì ìëåé éî ¯

íúìåãâå(íøëùå)ìùá÷òé øôòíéùáåëä ìàøùé éøåçá ìù
íøöé úàלבíáéì úååàú ìò íéøáâúîåלג.

ב'יגיעה' כשהיא התורה  עסק מעלת  עיקר  - עליה עצמו ממית

ïúùøôá(ãé èé ú÷åç)úåîé éë íãà äøåúä úàæ' ,
ì"æç åùøãå ,'ìäàá(ãåòå :âñ úåëøá)éøáã ïéà

זימה 'כט. שונא אלו של  'אלוקיהם בלעם בדברי לפרש  אמרו קו .)וכבר לו(סנהדרין והיה  לשון, יתור הוא שלכאורה ,

הוא הרי - הדברים  ביאור  אלא, אלו'. 'של  ואמר האריך  מדוע זימה ', שונא 'אלוקיהם אלואלוקיהם ,לומר של 

הזימה , את ב'ירושלמי 'השונאים  שאיתא וכמו  אלוקיו, הוא אני הקב"ה  אומר התיעוב, את ששונא מי אכי (ברכות

שלי ה ) שאתה  יודע  הריני ועיניך , לבך את לי נותן אתה  אם  – הקב "ה  עלאמר נמנה  להיות ירצה לא פתי ומי ,

הבורא... של  'אנשיו'

זי"ע .ל ישראל ' ה 'ישמח הרה"ק  פירש הרמז  א)בדרך אות פורים ישראל' של בגמ '('מאורן דאיתא טז.)בהא שכאשר(מגילה 

מלי  'אתא המן אמר קמיצה, הלכות  מלמד כשהוא אותו ראה  העיר ברחוב היהודי מרדכי את להרכיב המן הגיע 

מיהר לכן המן, ידי על  למיתה  דינו שנגמר חשש מרדכי כי דידי', כספא ככרי  אלפי עשרה  ודחי דידכו  קמחא קומצי

את עולם לדורות ישראל  לבני היהדות להנחיל מכניסיסוד שהכהן הוא שעניינה קמיצה, הלכות אותם, לימד ומה ,

שאדם מה  כי ללמדנו ה', לפני לזכרון העולה  והוא קומצו, מלוא משם וקומץ  סולת המלא הכלי לתוך ידו כף את

השי"ת , עבודת בכל  גדול כלל  וזה המקום, לפני רוח הנחת  עיקר הוא מבחוץ  נראה ואינו  קומץ'קומץ' כשאדם  כי

השי "ת  ורק ברע  מלדבר פיו את וסוגר כשקומץ או לבדו , הקב "ה  רק אלא  יודע איש ואין ברע , מראות עיניו  ועוצם 

רוח לנחת 'הקומץ' עולה  שעה  באותה  יצרו , את לכבוש נתייגע  וכמה  השקיע  נפש' 'מסירות כמה  ועד היודע  הוא

רצונו ונעשה  שאמר דידי,לפניו  כספא ככרי אלפי  עשרה דחי דידכו  קומצי מלי המן אמר  כך ועל היצר . שבירת כי

היצר  קטרוגי שאר כל  דוחה היא מחמדתם אדם של שנפשו  .בדברים 

זי"ע לא. ישראל ' ה'אוהב ויעש)הרה"ק ד"ה בהעלותך , בפר' דבריו הגמרא(עיי' בדברי לג .)מבאר  קודם(יומא התמיד 'ודם

מכוונים נרות הז ' כי האחרים, לשנים  המנורה של  הראשונים נרות חמשת בין מפסיק  והוא נרות', שתי להטבת

'מידה' כנגד אחד שמירת (ספירה )כל  ענין – יסוד מלכות', 'יסוד כנגד  מכוונים  אחרונים ושנים הספירות, מז ' אחת

להקיז – התמיד' ל 'דם האדם נצרך אלו, לשני כהקדמה ואכן העולם, מלך שהוא בה ' האמונה ענין 'מלכות' הקדושה,

מעצמו  נפש,תמידדם  במסירות ותעצומות בעוז  בהם לעמוד שעה, ובכל  עת בכל  יום  לקנות בכל  יוכל כך  רק

ה '. והמלכת הקדושה  את כראוי ולקיים 

הכתובלב. בלשון המפרשים  קושיית לט )ידועה  צריך (טו היה שלכאורה  עיניכם ', ואחרי לבבכם אחרי תתורו 'ולא

רבי  המפורסם החסיד וביאר חומד', 'הלב אח "כ  ורק רואה' ה 'עין בתחילה  כי לבבכם', ואחרי עיניכם 'אחרי לומר

שיש שיודע אעפ "י מסוימים למקומות ללכת האדם את מפתה שהלב הדברים  מציאות עפ"י  זצ "ל, פוטרפאס  מענדל

אחרי תתורו לא הכתוב הזהיר כך  ועל  וחומד , חושק הלב אך ח"ו , בעיניו שם יכשל  שמא סכנה  חשש לבבכםשם

שיכשילוהו  למקום ללכת מושכו  לבו אבי עיניוכי הם  כי יודע אחד כל  אשר  האסורים, הכלים  לעניין ייאמר  ולדידן ...

ראויים אינם  אשר  ומשונים שונים 'היתרים ' ומוצא חומד הלב אך בעיניו, להיכשל  יכול  אחד וברגע  הטומאה  אבות

יוקדת כאש המה  אשר ה ' דברי את  בקרבנו לחקוק ועלינו  צלוחיתו ... פי על  לצור לבבכםאפילו  אחרי תתורו  ...לא

רצונותיולג. על  בהתגברו  נפש ' 'מסירת כל  על  האדם  שיקבל השכר  גודל  לשער יכולים  ובריה  מלאך כל  ואין

בפרשתן הפסוק  על  חרדים ' ה 'ספר בשם  זי "ע אברהם' ה'בית שאמר וכפי כג)ותאוותיו, ליעקב(כג  יאמר 'כעת

הכבוד, לכסא עד  ולהגיע  להעפיל  בעוה "ז ודם בשר מצליח חדא ברגעא איך מתפלאים שהם  א-ל ' פעל מה ולישראל 

ונסיונותיו, האדם לב צפונות יודע יתב "ש הוא רק כי ישראל , בני ובין ביני הוא סוד 'א-ל ', - להם עונה הקב "ה אך

טבעו . על  להתגבר לו עלה יגיעה וכמה 



בלק  חקת פרשת - הפרשה æéבאר

íäéìò åîöò úéîîù éîá àìà ïéîéé÷úî äøåúåìéâå ,
àåä äøåúä ÷ñò úåöî ø÷éò éë úåøåãä é÷éãö åðì

äòéâéå 'ìîò'á,äôøé àì åãåîéìá å"ç 'äúéî' íòè ùéâøî íà óàå)

(êøèöéù äî ìëá åãòñìå åëîúì åøæòá 'ä àäéù éàãååáååððåùìáå ,
ïéàù äòùá àåä äøåúä ãåîéì úåáéùç ø÷éò ¯ øîàéé

ãåîìì ÷ùç íãàì åìלדïéáäì êë ìë çéìöî åðéàù åà ,
ìëá òâééúîå øáâúî àìà ùàééúî åðéàå ,äù÷ àéâåñ
øáåù' àåäù ,íãà éðá ïåùìëå ,ìéëùäìå ïéáäì åéúåçåë
ìò óàå åúñðøôá ãåøè àåäùë åà ,ïéáäì 'ùàøä úà

äøåúì íéúéò òåá÷ì åîöò òâééî ïë éôלהêì ïéà éë ,
íéøîåàù åîë ,äæî øúåé ä"á÷ä éðôá äìåãâ äçîù

'úåîã÷à' èåéôá(úåòåáùä âçá äøåúä úàéø÷ éðôì)éáö'§¦
õôç ä"á÷äù ùåøéô ,'àúeòìa ïBàìéã âéâøå ãéîçå§¨¦§¨¦§¦§§¨¨

äååàúîååòâééúéù.äøåúá ìàøùé éðá

øáëååøîàùåã÷ä øäåæáñçðô úùøô(:æèø óã â"ç)

àéáåç äéðéî ìèá àúééøåàá ìãúùéàã ìë'

,'àéìæîå àéáëåëãäðúùîå åìæî òåø åðîî ìèáù åðééä
úåëæá äæ ìëå ,äëøáìå äáåèì ìæîäìãúùéà,àúééøåàá

äòéâéá øîåìëלו.äøåúä ÷ñòá úåìãúùäå

êëå'íéãéñç øôñ'á àúéà(ä"î÷úú úåà)ìöàù éôì'

áìë íéðåøçàä úåøåãá íéç÷éô íðéàù áì ä"á÷ä

êë øîàú àì íàù ,íéðåùàøä úåøåãá åéäù íéç÷ô

íéðåùàøä íéîéá éúàøáð àì äîì ,øîåì øåã ìë ìëåé

.äáøä äøåú ãîåì éúééäå íéìåãâ íéîëç åéäùøåîà
èéòîîä ãçàå äáøîä ãçà ,êì úôëéà äî Y åì
äâäé àìà ìèá áùé àìå ,íéîùì åáì ïéååëéù ãáìáå

ìåëéù úò ìëá
êë'.לז ìë óéøç åáì ïéàù ô"òà

טוב שכר משלם  הקב"ה  הזה בעולם גם אלא הבא, לעולם הצפון השכר בעניין דייקא אמורים הדברים ואין 

הגר"א בדברי כן ומפורש יט )ליראיו. יג והוא (משלי נשבר לשון הוא נהיה  וז "ל. ,'Ł לנפ ôערב נהיה  'ôאוה  ְְֱֲִֶֶַַָָָבכתוב

וגו' ה õה" על  'ה õה  כו)מלשון ז כלומר(יחזקאל לנפש, תערב  היא אח "כ  נשברת היא כאשר שהייתההתאוה  שבשעה אף  ַָָ

לשון  ואמר מאוד . מזה ונהנה לנפש  תערב היא אח"כ  מ "מ מצטער  הוא אותה  שובר  והוא עליו מתגברת תאוותו

כי רצונו'נהיה' עושה  הקב "ה  רצונו לעשות בכדי ה ' כבוד  מפני ורצונו  תאוותו  שובר האדם שאמרו כאשר כמו (אבות,

ד) כלומרב  נהיה כתיב ולכן וכו ', רצונך מפני רצונך רצונו'בטל  יעשה  שהקב"ה  - נהיה' 'תאוותו תאוותו  ישבר .כאשר

במהרש "א מפורשים מ .)והדברים הכתוב,(קידושין פירוש  אבל  ידי וז "ל , על  הקב "ה , של  דברו עושי  הם שהצדיקים

דברו בקול לו  לשמוע  גוזר הקב "ה  ואז יצרם  וכבישת הצדיק,כוחם  על  דברו כינוי ולעשות , תפילתו  לשמוע  דהיינו 

צרה דבר כל  משאר ולהצילו  וכו ', מהמזיקים להצילו  נס  עכ "ל .לו .

לשיחה .לד. אותו לגרור ורוצים ללמוד לו  ש'מפריעים' אף על  ללמוד שמתחזק  בשעה  זה, ובכלל 

בית לה . לבנות שזכה – 'אהל' לו שיש מי על  שמרמז  באהל', ימות כי 'אדם  הכתוב בלשון לפרש אמרו צחות בדרך

בו . יתקיימו תורה דברי שבוודאי – בתורה לעסוק  עצמו  ממית כן פי על ואף  צווארו, על  וריחיים בישראל,

זי"עלו. סופר החתם  הרה "ק וכדברי אגרא. צערא ולפום  בה , עמלים  על  נאמרו  התורה  וסגולות מעלת (שו"תועיקר

ופר "מ) ד "ה  רל"ד המשנהיו"ד  ה )על  ה  רווחים ',(אבות ומשתחווים  צפופים  'עומדים היו המקדש הרי שבבית ולכאורה

שכרם את ה ' עם שיקבלו  בכדי  כך, אינו  בדווקא  אך  ב 'רווח ', תהיה  עמידתם שגם  הנס  את להרחיב יכול  הכל  ה ' ביד

כי והעמל, הדוחק על  ו :)משלם  דוחקא '.(ברכות דכלה  'אגרא 

' בש "ס רבות דמצינו  בהא ה 'עמל ', עניין על  המליצו  הביאהעמילןצדיקים  שלא מתבואה פת שהוא טבחים' של 

הזוהמא את שואבת והיא הקדירה פי על אותה  ומניחין מב :)שליש פסחים ידי(עי' על  כך בתורההעמל, והיגיעה

ונשמתו רוחו נפשו ולקדש לטהר מעצמו, הזוהמא כל את האדם  מרעישאב סור פסחים , לב  ישמח עיניים במאור  איתא (כעי"ז

מזידיטשויב) להרה"ק  טוב .ועשה 

נקשרו רבים  מופת סיפורי ובעצמו , בכבודו הט "ז  שכתבו 'קמיע' ירושלים  בעיה"ק  היה שנה כשמונים לפני כי ידוע 

וכמתכונתו כצורתו להעתיקו ורצה  דהו  מאן שבא עד  חולים, ונרפאו עקרות נפקדו  ידו שעל  הקמיע, ידעבאותו (ולא

סגולתו) נפסד הקמיע בפתיחת כי זה בזה"ל ,'חכם' בו  כתוב ומצא פתחו בחולין, התוספות על  עמלתי הלוי, שמואל בן דוד אני

צ"ו  יתרפאו .(ע"א)דף החולים  וכל  יוושעו העקרות שכל ה ' יעזור זה בזכות הט "ז, ביקש שלא למדנו, דרכנו  ולפי

בזכות ביקש  רק צדקותו, עניני שאר או  ערוך שולחן על  ט"ז  חיבורו התורהבזכות  שייכת יגיעת היגיעה  זאת והרי ,

ועוז . שאת ביתר מאתנו  ואחד אחד לכל 

זי"ע לז . חיים  החפץ הגה "ק פי"ג)כתב הבית מצליח(תורת שאינו שיראה הלומדים  אצל מאד מצוי התורה לימוד בענין

בלימודו כך  עליו)כל  יקשה  בתורה  העסק שעצם או  בע"פ, בקי  מהלימוד ,(להיות לגמרי יתרשל  נכוןממילא אין ובאמת 
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ïúùøôá(áé èé ú÷åç)éùéìùä íåéá åá àèçúé àåä' ,
øàá'ä ÷"äøä äá æîø ,'øäèé éòéáùä íåéáå
àúéàãë äøåú ìò æîøî éùéìù éë ò"éæ 'íééç íéî

àøîâá(.çô úáù)ìò ,éàúéìú íòì éàúéìú ïàéøåà'
áåúëä àáå ,'éàúéìú àçøéá ,éàúéìú íåéá ,éàúéìú éãé

'éùéìùä íåéá àèçúé àåä' øîåìøäèéäì íãàì øùôàù

äùåã÷ä äøåúä éøáã é"òìò éà÷ 'éòéáùä íåéáå' ,íåé

ìàøùé éðá úà øäèî àåäù ÷"áùä
úùøôלח ä"ìù 'ééò)

(æ"éòë øñåî úçëåú íééç êøã ú÷åç.

וביהמ"ד כנסיות בתי ישיבת – יעקב אהליך טובו  מה 

ïúùøôá(å¯ä ãë)íéìçðë ...á÷òé êéìäåà åáåè äî' ,
ì"æçáå ,'åéèð(èé äáø à"áãðú)ïáéè äî éëå

ïéãøåé íéìçð äî àìà ,úåùøãî éúá ìöà íéìçð ìù

והנההדבר  זהב , דינר לו יתן דלי כל  ועבור מים, שלו הכלי שימלא לאיש שציווה  אחד  לשר משל שאחז"ל  וכמו  ,

עבר מלמלאות, פסק  כן על  הארץ, על הנקב  דרך המים כל  לו  ונשפכו למלאות, האיש וניסה נקב, היה  הכלי בשולי

אמר הארץ , על נשפך הכל  הרי בפעולתי, תועלת מה  האיש , השיב מלמלאות, פסקת מדוע ושאלו אחד חכם שם

נוטל, אתה זהובים שכר  הלא לך, איכפת מה  החכם , להנות לו רוצה  שהוא אלא שלו  הכלים את מכיר השר גם

אלפיםאותך , אלף  פי  בק"ו הזה  הדבר כיו "בכן כל  וכן  לא, או זכרן הוא אם וטבעו  ואיש  איש כל מכיר הקב"ה  ,

ונסיונותיו , קשיים עליה,משאר ויחזרו תורה, שילמדו ישראל  לכל  ציווה תיבהואעפי"כ כל לאדם... לו  איכפת ומה

שכר  לך  שישלם מלאכתך  בעל ונאמן מגעת, שידך  כמה  עד ואכול  חטוף עצמה , בפני מצוה  הוא לומד  שהוא ותיבה 

פעולתך .

פירש.לח  זי"ע שמחה' ה 'לב הרה"ק  אמרים)ואילו  בימות (עקב, עבודתו כפי ר"ל  השלישי', ביום 'יתחטא אשר  שכפי

בשבת. יאכל שבת  בערב שטרח מי כי השב"ק, יום  לטהרת יזכה כן החול 

עמד  אשר זצ"ל , הערמאן יוסף  יעקב רבי הצדיק  הגאון של  פעליו גודל  ומפורסם  ידוע עניין, באותו  לעניין ומעניין

במצב והיתה בתו  חלתה  אחת פעם שנה. כמאה  לפני  של בארה"ב הימים באותם שהיו הנסיונות  בכל בצורה כחומה 

סמוכים רבים אורחים הרי לעצמם, חשבו  שבת ולקראת מיטתה , יד  על  עת  בכל  שהו ואימה אביה  רח"ל , מאוד קשה 

החולה לביתנו תעמוד אורחים הכנסת וזכות לקבלם , הבית אל  ונשוב מוטב כן על  קודש, שבת בכל  שולחננו על 

עשו . כך ואכן לאיתנה , שתשוב

נשמתה את השיבה  לב  ולדאבון 'הערמאן', ג"כ  היה  משפחתה ששם נוספת חולה  שהתה  החולים  בית באותו והנה ,

ע "כ ומיד, תיכף  הפטירה על  להודיע  מחוייבים  החולים בית חק  שעפ"י מכיוון השב"ק, יום  של בעיצומו ליוצרה

טעלעגראם  לבית (מברק)נשלח  בטעות המכתב את ושלחו  בהערמאן... הערמאן להם שנתחלף אך  כך, על  המודיע

מכתבים לקבל  מסכימים  ואינם המשמר , על  עומדים  ביתו  ובני יוסף יעקב  שרבי מצא השליח  בהגיע יוסף, יעקב הרב

גיסתם, לבית ביה "ח שליחי נתנוהו ברירה  בלית שיהיה, מה ובענין שיהיה  וממי שיהיה מה  יהיה  השבת יום בעצם

שלא  התוקף בכל עמדו  הם עתה וגם להם, ל 'בשר' ההורים לבית ומיהרה  דום , נאלמה הנכתב את משראתה  וזו 

בהול מכתב בשנית הגיע  במוצש "ק ומיד לשמוע, רצו לא אך  הדברים  תוכן להורים לספר ניסתה  המכתב, לקבל 

ובקרוב משתפר מצבה  וקיימת, חיה בתכם  לנו, שהיתה הטעות על עמוקות מתנצלים הננו נכתב, בו ביה"ח , מהנהלת

הביתה ... תשוחרר

ב 'הושענות' שאומרים  הנוסח פירוש  לו נתחוור  עתה  כי הערמאן הרב אמר זאת חוה"מוכששמע  סוכות)(לשבת

למי  הכוונה אלא השבת... כבר תעבור אימתי וממתין היושב הוא מי לכאורה  כי שבת', כלות עד וממתנת 'יושבת

ונתברר ליראיו, טוב  שכר  משלם הקב"ה כי טעלעגראמא, לקבל  שלא ומתאפק רעה שמועה  מלשמוע  וממתין שיושב

בשבת  מתאפק  אדם שאם יצא, כולו הכלל  על וללמד וצוקה. צרה  כל  כאן ואין שוא בהלת רק היה  מעיקרא כי

רע . מכל  להינצל  לו עומדת השבת שזכות וכיו"ב, בעסקיו רעה , שמועה  מכל  דעתו ומסיח

מדבש ' 'מתוק בספר כתב ו)וכבר  אות פרחי, יצחק  רבי לקראת '(להגה "ק עד  צרה שהגיעתם  אדם בני ראינו  ובעינינו 

על בלבם  ודאגה  עצב  הכניסו  ולא  כראוי, השבת בשמחת ושמחו  מצרתם דעתם הסיחו עצמו  שבת וביום  השבת,

ופלא בנס  מצרתם  ונושעו לששון להם  נהפך  שאבלם  וזכו '.צרתם ,

לייב דוד רבי הנודע  הצדקה  גבאי על  מסופר  בה, המתענגים  כל  על  ומגינה מסייעת שהשבת זה  בעניין עוד

מסר הנוראה  המלחמה בשנות  ואף הלכותיה , כל  על ובדקדוק  השבת בקדושת בער ימיו  כל  אשר זצ"ל  שווארץ



בלק  חקת פרשת - הפרשה èéבאר

ïëåúî ïéìåòå ïéìáåèå ,ïéàîè ïäùë ïëåúì íãà éðá
,ïéøåäè ïäùëïëåúì ïéñðëð íãà éðá úåùøãî éúá êë

ïéøåäè ïäùë ïëåúî ïéàöåéå ,úåðåò ïéàìî ïäùëêëì ,
.á÷òé êéìäåà åáåè äî øîàð

÷"äâäò"éæ åðàôî ò"îøä(çë 'ä úåàáö øîàî)øàáî
áåúëä úà(æë äë úéùàøá)íú ùéà á÷òéå'

åéùòîå åúøåú ,á÷òé úåéåëæ ìëî .ì"æå ,'íéìäåà áùåé
,'íéìäà áùåé' íà éë áåúëä åá ùøéô àì ,åáø éëéë

åìéôà úåùøãî éúáå úåéñðë éúá úáéùé àéä äìåãâ

(éìáî)äìéôú àìáå äøåú
åúáéùéלט éë åðééäå .ì"ëò ,

,åéúåìééçå åùò ãâðë á÷òé ìù 'åúåáéùç' àéä ã"îäéáá
éøùà' áéúëãë äãåáòå äøåúá ÷ñåò àåäùë ù"ëå

,'ä úéáá åúáéùé íöò Y 'êúéá éáùåéY ãåòäìòî
'äìñ êåììäé' íà ùé äøéúéמ.

úåàìôð÷ñò úìòîá íéðåùàøä åðéúåáø éøáãá åðéöî
éúááå úåéñðë éúáá äìéôúäå äøåúä

úåùøãîמא'íéãøç'ä áúë êëå ,(à úåà å"ñô)äìòîì

úñðëä úéáá åìéìå åîåé áåø òåá÷ì ÷æçúäì êéøö ,äæî

שבעולם טצדקי בכל לעצמו מכין כשהוא בשבת  סעודות ג' לסעוד והקפיד ובתעצומות. בעוז השבת שמירת על  נפשו

ביותר ואכזר  רשע  פיקד שעליו עבודה  למחנה התגלגל  המלחמה במהלך  וסעודה. סעודה לכל  פת 'כזית' לו שיהיה 

עליו שחקו – וכדרכו השבת לסעודות פת להשיג ברצונו כי במחנה  עימו לשוהים  לייב דוד ר ' אמר וכאשר  ימ "ש ,

וזו הדקה , מן דקה  לחם  פרוסת בבוקר יום  בכל  מחלקים היו במחנה  שם  כי לו , שיהיה בעולם סיכוי שום שאין

היום . בכל  אכילתם היתה 

להם, לומר  והוסיפו  שלם, לחם  כיכר אחד לכל  ונתנו היהודים כל את הרשעים כינסו השבת לכניסת סמוך  אולם ,

זו ו'כיכר' אחר, למחנה  ימים  שלושת דרך ברגליהם ולילך לצאת עתידים שלמחרת אלא חינם '... 'מתנת כאן שאין

הימים, בהמשך חיותו כדי לו שיהיה כדי עינו, כבבת הלחם  על  שמר  אחד שכל  כמובן ה 'מסע '. ימי כל  עבור מיועדת

ואכל הפת על  קידש שב"ק ובליל  השבת, לסעודות השמים מן לו  שזימנו  על גדולה שמחה  שמח לייב דוד  רבי אך

לו יהיה מהיכן להרהר בלא שלישית, לסעודה  'כזית' עוד  בידו  והותיר  דשבתא', 'בצפרא כן  עשה  למחרת גם 'כזית',

במקו נשארים  הם הקרובים ובימים  ה'סדרים', נשתנו  כי במחנה, הקול  נשמע  והנה  מכן. שלאחר בימים לאכול  מם,מה

כברכת  ושבע שאכל לייב דוד מרבי חוץ  להשיב נאלצו כאחד  כולם ואכן שקיבלו , הלחם את להחזיר מחויבים  והכל 

וברוחניות. בגשמיות ליבו  משאלות כל לו ממלאים  השבת את המענג כל  כי ה '...

כך לט. על  רבות עוררו  וכבר  חולין... בשיחת וירבה הכנסת בבית שישהה  הכוונה  שאין לומר צריך ואין פשיטא

יעקב אהליך טובו 'מה על  רש "י כתב שהנה  פרשתן, מענייני אחת 'פרפרת' אלא נציג ולא הקודש. ספרי בכל

זצ"ל  בריסק  צבי אהרון רבי הגאון וביאר  זה ', מול  זה  מכוונין שאינן  פתחיהם שראה על  בנתניה )– ימיו  ובסוף  (מטשעקא

פתחיהם שאין ראה ובלעם  לרעהו, איש מכוונים הפה  פתחי  הרי זה עם  זה משוחחים שכשניים מליצה , בדרך 

יעקב... אהליך טובו  מה אמר כן על  התפילה , בשעת משוחחים אינם כי מכוונים ,

ישראל בא-לוקי חלק  לו אין בביהכ "ס חולין דברי המדבר – כנישתא בבי דמשתעי מאן הזוהר אזהרת ידוע הנה

ישנם)וכו', עדיין אבל מקדש, מורא  חלק  ייבי' ב'רב ועיי' כפשוטם, הזוהר  דברי המקיימים רבים רבים של חלקם אשרי  האומרים(ובודאי רבים

לאלו בזה, לעמוד בידנו אין ממילא בה', לעמוד יכול  הציבור 'אין בגדר שהדבר נראה בעיניהם כי לעצמם , נואש

זי "ע מקאריץ  להרה"ק פנחס' 'אמרי בספר  שנתחדש  נפלא חידוש ס)נציגה אות היום סדר  ה 'זוהר'(שער כוונת שאף

התפילה עמוד לפני עומד שהש "ץ עוד כל  התפילות וזמן עת על דייקא השב"ק להזהיר  ביום זולתי  כולו, היום כל על (ולא

התפילה ) כ'עת' ונחשב כך  כל נשגב הזמן שאז התפילה , בוודאיקודם בזה הנזהר מעתה  עליויש, ויחולו ישראל  בא-לוקי חלק לו

וברכתיך. אליך אבוא שמי אזכיר אשר המקום בכל כי הברכות כל 

התורהמ. זאת שנאמר עליה, עצמו  שממית במי אלא מתקיימין תורה דברי שאין 'מנין  חז "ל  שאמרו מה  נזכר  כבר

כי  אלא המת', 'אהל  טומאת בענין דייקא תורה' 'קנין התורה רמזה  מדוע  שאמרו, יש  באהל'. ימות כי אדם

– משא טומאת בה, ועוסק בתורה ש'נוגע' למי בקדושה  ומרמז – מגע טומאת  מדרגות, כמה יש  מת בטומאת

את  ומקדשים מטהרים תורה ' 'אהלי כי אהל , – בה  יש  זאת ועוד תורה , החזקת בעול  לנושאים  בקדושה ומרמז 

בתורה . ועוסק  בהם היושב

חי'מא. איש  ה 'בן קה :)הגה"ק  בתי (סנהדרין  להם יהו 'שלא ישראל  את לקלל  בלעם שרצה שם  דאיתא מה  מבאר

אלא יתפללו ולא ילמדו שלא לקלל רצה  שלא מדרשות', ובתי תורהכנסיות של ב 'אהלה זאת יעשו  שלא
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זאת ותפילה' לעקור  ביקש  כן על המדרש, ובבית הכנסת בבית ותפילה  תורה של  כוחה מגעת היכן עד  ידע  כי ,

של זו  מברכה חוץ  לקללה, ונתהפכו  חזרו  בלעם  של ברכותיו  שכל  עוד שם מבואר  כי לבאר, עוד וממשיך מידם.

שיצאו בברכות הרע עין הטילו ושריו  בלק כי לעד, עומדת  נשארה זו  ברכה  שדווקא והטעם  יעקב', אהליך טובו 'מה 

כוונתו , הבינו לא זאת  'ורק  לקללה חזרו  כן ועל  בלעם, ובתי מפי כנסיות בתי להם  יש  אם  בין יש הפרש  מה  ואמרו

ומדרשות  כנסיות בתי של  זו  ברכה  על  ליבם  שמו  לא  לכך  בביתם , ומתפללים ולומדים להם  אין  אם  בין מדרשות

הרע עין בה  הטילו ידעוולא שלא ושריו כבלק נהיה אל  ונאמר, נעני אנן אף  לעולם'. קיימת זו ברכה  נשארה ולכן ,

המדרש ... בבית ותפילה  בתורה העסק  מעלת את הבינו ולא

זי"ע מב. ביהודה' ה'נודע יט )כתב אות כד דרוש הצל"ח  'מחשבה(דרושי  כל ומעתה  הקרבנות, כנגד הן התפילות הנה כי

מחוץ בקרבן במחשב  כמו התפילה את ופוסל  המוקדשין', מ 'פסולי זה הרי בתפילה אחרים בדברים  והרהור זרה '

התפילה, כל  לכוון שיוכל  לבי זכיתי  יאמר  ומי ירצה , לא הוא שפיגול  למקומו , וחוץ  היאלזמנו היעוצה  והעצה 

הכנסת  בבית להקריבם,להתפלל  וניתן ירדו' 'לא המזבח על שעלו  לאחר פסול  בהם היה  שאם קרבנות בדיני מצינו  כי ,

לקודש מחוץ  נפסלו  כבר אם אבל  בקודש, פסולו  היה  אם דווקא מום)אמנם  בהם שהיה  על(וכגון עלו אם אף אזי

להורידם , צריך  'פסולוהמזבח היה  כי תפילתו מתקבלת הצורך  כל כיון  לא  אם אף  הכנסת בבית המתפלל  זה  וממילא 

...בקודש'

שאלה ולהתפלל , הכנסת לבית לילך מאוד התאמץ  זקנותו שלעת זי"ע  העבודה' ושורש  ה 'יסוד  בעל  על  מסופר

תתפלל וכך בביתנו, תפילות  ג' שיתפללו אנשים  'מניין' להביא אפשר והרי כך, כל ומתייגע  טורח  מדוע הרבנית אותו

נבלעו כבר הימים  ברבות אשר  הישן בסיר דווקא הקוגע "ל  את להכין מדרכך הנה לה, השיב להתאמץ. בלא במניין

כתלי  בדבר כיוצא חדש, בסיר אותו  להחליף תרצי ולא בפשטיד"א, לשבח  טעם הוא ונותן הרבה שמן  בדפנותיו 

ביותר . שם  מתקבלת והתפילה  הרבה  בתפילות נספגו  המדרש  בית

בגמ 'מג. איתא המיתה . מן להגן אף  המדרש  בית בקדושת יש  אזי הרע , כוחות מכל  ה 'שמירה ' ל.)ומלבד (שבת

בתורה עוסק  היה ומאז בשבת, לו ואמר  ימות, מתי – קצי' מדת ה ' 'הודיעני הקב "ה את המלך דוד ששאל 

יכול , היה  ולא נשמתו ליטול  המוות מלאך רצה יומו  בהגיע  אליו , להתקרב המוות מלאך יוכל  שלא בכדי השבת כל 

שפתותיו והיו מה  דבר אירע  אם  לראות  דוד יצא קול , והשמיע  באילנות ועלה  דוד של  ביתו  שמאחורי לפרדס הלך 

ניטלה ברגע ובו מללמוד ופסק שמתחתיו המדרגות את  המוות מלאך שיבר רגע  באותו תורה , בדברי מרחשות

ויפסיק המדרש  בבית ספסל לשבור יכול  היה והרי מעשה , אותו לכל  הוצרכו מדוע ביאור , צריך ולכאורה  נשמתו.

מכאן, אלא, ללמוד, המות דוד מלאך יכול  היה  ולא  עליונה  שמירה  עליו  חפפה  המדרש בבית דוד  שהיה  זמן  שכל 

המדרגה את ולשבור בכוחו היה  אז הפרדס  לעבר חוצה  כשיצא ורק ולשבור, .להזיק


