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÷ìá

היא כי  הטובה  בעת מיד רואה  המשכיל – עיניים וגלוי 
הבורא מאת

ïúùøôá(ã-â ãë)éåìâå ìôåð ...ïéòä íåúù øáâä íåàð'
'÷ä ä"ìùä áúë .'íééðéòìë ù"ééò øåà äøåú)
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'äì íä íéðá éë úéìàøùéäíäá 'ä óà äøçù óàå ,
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ïéà øáë áåè êøã ìò íîöò íéãéîòî íä íàù àöîð
,'øáâä íåàð' ,÷åñôä øàáî äæáå .íúåà øñééì êøåö

íãàä ìù åìæî øùà úòá ,ùåøéôøáåâçéìöî àåäå áåèì
àåä éøäå ,åì áéèéîä àåä 'ä éë øëåæ åðéà ,åéëøã ìëá

ïéòä íåúùäáåèä ìëù úåàøìî åéðéò åîúñðù -
÷ø .úàæ äúééä 'ä úàî äëøáäåìôåðùëåúìéôð úòá -

æàíéðéò éåìâåòåãîå ,äøéáì âéäðîå àøåá ùéù øëæð æà Y
êøöð äéä àì æàù ,åì äéäù äáåèä áåøá 'ä úà øëæ àì

äìéôðä éãéì àåáìàààà.dyxtd x`a÷ìá -

ïéòî÷åñôä úà åøàéáù ùé ,äæ(ä çé÷ íéìäú)ïî' ,
,'ä÷ éúàø÷ øöéîäéúàø÷ ä÷åöîå øöéî úòá

éúîåòì ,àð äòéùåä 'ä àðà 'ä ìà éáì ìëáéððò,ä"á÷ä
úééä ïëéäáçøîáïåãà ,éúàî ìëäù æà úøëä àì òåãî ,

éëëåúì àåáì úëøöåä àì æà éá øéëî úééä íàù ,ìëä
äøöéîïééãòùë ,åëøã úéùàøá ãéî 'äá øéëîä éë .

'ïéãä úãéî'ì àåáì êéøö åðéà ,äáåèá åîò 'ä úâäðä
åîò âåäðì ä"á÷ä êéùîéå ,íéîù éãéá ìëä éë åøéëæäì

äòù ìëáå úò ìëá íéîçøå áåè úâäðäáá÷òé áøä íùá)

('íäøáà úà äãô'á àáåä Y ì"öæ ïäëä ÷éååãáááá.

עליוא . יביטו  עיר של ברחובה האורח  שעוברי נפשו  וחשקה גבוה, בנין במרומי שישב למי משל  המושלים אמרו וכבר

מטבעות  בראותם הדרכים עוברי אך לרוב, כסף  ומטבעות שטרות למטה  ממעלה משליך החל עשה, מה ויראוהו ,

אז או  עיר, של לרחובה  אבנים  משליך החל  שכן, מכיוון היה , כלא בדרכם  וממשיכים מהם בכיסם  ממלאים היו  וממון

על אבנים  להשליך לבו מלאו  אשר ואיזהו  זה הוא מי לראות בזעם, – מעלה  כלפי עיניהם נשאו העוברים  וכל הצליח

דעת  בכם  היה  ואילו עלי, שתביטו  היה ומגמתי חפצי כל גדול , בקול האיש  ויזעק מאומה... לו הרעו  שלא אורח  עוברי

אבנים . מטר ראשכם על מלקבל  חוסכים הייתם ובזה  ודמים, ממון ראשיכם על שנפלו  בעת מביטים הייתם ותבונה 

שבריותיו כביכול  רצונו  וכל טוב, כל עולם  באי על  משפיע  הקב"ה פשוט, אותו והנמשל וידעו אלוקי יכירו את דע  ,

ועבדהו Ë)אביך ÁÎ ,‡ È"‰„) לעשות כח לך הנותן שהוא לידע השפע, כל להם  בא מנין – להתבונן עומדים אינם אם אך ,

ÁÈ)חיל  Á ÌÈ¯·„)שיעמדו בכדי וכדו ', צרות – אבנים עליהם  להשליך ההכרח  מן אזי שבשמים ... אבינו  מתנת רק  והכל ,

והלאה מאז ישכילו  חכמו  לו  אמנם מתחת, הארץ ועל  ממעל בשמים  האלוקים הוא ה' כי להתבונן חייהם  ממרוצת

ישועות. מיני וכל  רב שפע  הבורא עליהם ויריק  הדין, מידת מעליהם  תפסק מיד מעלה, כלפי להביט 

במשנה ËÈ)איתא ‰ ˙Â·‡) לשון מהי שדייקו  יש הרשע', בלעם  של לתלמידיו אבינו אברהם  של  תלמידיו  בין 'מה

ההפרש לומר מחפשים החכמים  היו  לא הכי לאו  דאי ביניהם, היכר כל  אין בחיצוניות כי שנראה בין' 'מה  השאלה 

באמונה מלאים אבינו אברהם  של שתלמידיו ליבם, בפנימיות רק היה ביניהם החילוק  שכל  ודאי אלא מינה, והנפקא

ושעל . צעד כל  על  השי"ת את לראות מבלי התהלכו, בחשיכה  יבינו ולא ידעו  לא בלעם  של ואילו  בה ',

נישטב. פרעג זצוק"ל , זלמן ר' הגה "ח אביו אליו נענה הלילות באחת כי שליט"א, בריזל נטע  ר' הרה "ח (ÛÈ„Úסיפר

(Ï‡˘˙ ‡Ï˘ענה אבינו , את רע' אירע 'מה  ושאלו  הבן נחרד נישט... פרעג נישט... פרעג עלי, עבר קשה  יום  איזה 

בבוקר קמתי Â‚‰�ÓÎ)לו , - ¯˜Â· ˙Â�ÙÏ ÌÈ˙˘ ‰Ú˘·)שהו אשר שהנכדים כנראה – בתוכם שרוכים ללא מנעלי את ומצאתי ,

את  הפכתי הבית, פינות בכל  חיפשתי תשאל , אל לבסוף , היה ומה  - הבן שאל אותם, העלימו  בבית האתמול ביום 

– כוחותיי בשארית לכן אחד, בשרוך רק  לילך א"א הרי אבל לה', עליו והודיתי אחד, שרוך שמצאתי עד... הבית, כל 

הבגדים כל  כי לראות נחרדתי הטבילה  מבור בצאתי למקוה, הלכתי לאחמ"כ  שמצאתי... עד חפשתי כמוני, זקן כיהודי

קלמן ר' את הביתה לשלוח  חשבתי וכבר אפנה, ולאן אעשה  מה – בנפשי עצות לשית ידעתי לא ˘‰È‰נעלמו , ·Â˘Á ·¯)

(Â˙Â�˜Ê ÈÓÈ· ÂÈÏ‡ ˙Â·¯ ‰ÂÂÏ˙Ó ותהפוך הנה תבוא שאמך רציתי לא כי עצמי את עצרתי מיד אך אחרים ... בגדים  שיביא

שכנו והשרוכים  בבוקר קמתי – ואמר רבה בשמחה זלמן ר' נענה היה ... מה  לבסוף... היה ומה  נו , הבן, עולמות...שאלו 



בלק - הפרשה áבאר

ïéáíéîùä ïî åì åëéùçä øáë íà óà ,êë ïéáå êë
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åì øéàéå äîçä åì õðú ãéî ,êìéà áø÷úà.

רע כל מעליו מגרש האמונה  ידי  על – עמו אלוקיו ה '

ïúùøôá(âë âë)ìàøùéá íñ÷ àìå á÷òéá ùçð àì éë'
.'ì÷ ìòô äî ìàøùéìå á÷òéì øîàé úòë
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,àááå äæá åì áåèì ù"áúé àøåáä ïåöøá åéìò àá íãàì

ïåöøå äáäàá ìëä ìá÷ì åéìò ì÷é äðåîàä úàæáââââàìå ,
.äëøáìå äáåèì ìëä êôäúé äðåîàä úàæáù àìà ãåò

ïééöîåò"éæ '÷ä è"ùòáä ìù åøîàîì ,íù 'áì áèéé'ä
÷åñôä ìò(é áö íéìäú)äðä éë 'ä êáéåà äðä éë

ù øéëî íãàäù äòùáù 'åãáàé êáéåàêáéåàìë åðééä

î íéàá íìåë ,äéìò åãòã íéøåñééä'äãéî éæà ,äðä
åãáàé êáéåà.åúàî åìèáúé úåîìòääå úåøúñää ìë ,

óàåéðéî ìë åéìò àåáá .ïë øîàéé íééðçåø íéøåñééá
åúåà ÷çøì åçéãäìå åúéñäì Y úåøúñäå úåðåéñð
ïåéñð àìà åðéà éùå÷ä ìëù ïðåáúé íà ,íé÷åìàä 'äî
éë ,åúøîùî ìò ïúéà ãåîòé íà úåàøì ä"á÷ä åäñðîù
ìéãâäì éãëá äæ ìëå ...ä"á÷ä ìù åçéìù àåä øöéä íâ
íîöò åìà úåáùçî .àèçé àìùë åéìà 'ä úáäàå åøëù

.éåàøë ïúéà ãåîòì çåë åá åðúé

äæáå,'áì áèéé'ä øàáîíñ÷ àìå á÷òéá ùçð àì éë
ìàøùéáåèìùé àìù äæä øáãë äéäð êàéä Y

á÷òéá ùçð àì éë' êúáåùú ,'íñ÷äå ùçðä' ìàøùé éðáá
íîöò ìàøùéå á÷òé éðáù ,øîåìë Y 'ìàøùéá íñ÷ àìå
ùçðá àìå ä"á÷äá ÷ø íäì òøàé øùà úà íéìåú íðéà

íäî ãçà ìò àåáá óàå ...íñ÷åúòéðåìôùë - äøö
éø÷î éðéî ìëî á"åéëå å÷éæä åà åäæéáúòäåøîàé àì ,

,éðåîìà éì äùò äîå éðåìô éì ììåò äî äàø åéçàì ùéà
àìàá÷òéì øîàééäàø ,åéçàì ùéà åøîàé -ìòô äî

äîä 'ä éùòî éë äæá àð äàø ,ì÷éðåîìàå éðåìô àìå ,
äîåàî äùòãããã.

מנוחות... מי על  הלך יומי כל הבגדים , כלל נגנבו  ולא למקוה, הלכתי לאחמ "כ המנעלים , בתוך ושלווה בשלום

לראות וחשכה  נסיון לזמני האדם ימתין שלא החשיכה ללמדך , מבעוד מתוך אלא לו, החשיך טרם לו שהיה  האור את

ואין  מאליו, הנעשה דבר אין כי יכיר עמו, גמל אשר הטובה  כל על  לבוראו וישבח  יודה  למישרין הולך הכל בעוד מועד,

ח"ו . החשיכה  ע "י באור להכיר יצטרך לא ואז  נעל... שרוך ועד מחוט – הבורא לו נתנו  לא אם לאדם ורכוש  קנין

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

– רגלים' שלש זה  הכיתני כי לך בשנה עשיתי רגלים שלש החוגגת אומה לעקור מבקש  אתה לו ולכאורהרמז ,

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

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

ואעפי"כ  רווחין', ומשתחווין בירושליםצפופין שאלין המקום לי צר אדם אמר לא ‰)מעולם ‰ ˙Â·‡)רגע אתה ואילו

עמדת צר אחד עשתונותיך...במקום כל איבדת וכבר

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

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

ומפלט, מנוס באין עצמו  את מצא ו... נכנס , ואעפי"כ שלו , כגובהו  בדיוק שהוא המספר את ראה  זה 'חכם ' והנה  גשר,

עולם קרקע בין הוא תקוע כי – בידו אין לחזור ואף  מחמתו , יתערער הגשר כל כי בדרכו  להמשיך יכול אינו לפניו

וממילא  הגדול, גובהך ויתמעט  הגלגלים , מתוך אוויר מעט נא הוצא – לו ואמר אחד, פיקח שבא עד הגשר... לקרקע 

לפניו לא לזוז  לו אפשר ואי בחיים , בדרכו מלכת עמד כי מרגיש והאדם  פעמים  לדידן, כיו"ב בדרכך... להמשיך תוכל

יעבור  ואז  מרומים , שוכן לפני לבבו ויכניע עצמו יקטין המנפחו , האויר את מתוכו שיוציא – עצתו  לאחוריו, ולא

ובנחת. בשופי בחיים  דרכו  את ממילא

השמיםד. מן הכל כי פשוטה באמונה יתחזק אלא ומצוקה , צרה  עת אליו  בבוא נפשו משלוות יאבד שלא והעיקר
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ממכתביו באחד זי"ע  מקאבריו הרה"ק  שכתב כמו הדעת, ביישוב ההתחזקות - האדם כל  זה  כי לו. וירווח לטובתו 

(‚ ,˘„Â˜ È·˙ÎÓ '˙Â·‡ ˙¯Â˙'· ‡·Â‰)מיושבת ובדעה הדעת, בישוב  עומד ישראל שאיש אחת  לשעה ישוו לא דעלמא הון .כל 

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

לגמרי. לאבדם יבוא ומשם דעתם , ישוב את שיבלבל 'להומם '. יהיה  מקודם  אם  אלא 'לאבדם' יוכל שלא וכמעשה ידע

בזוה"ק כדאיתא בל', 'בל שמם של הראשונות האותיות  בב' ונרמז ובלק, בלעם היו ממש  ˜ˆË:)זה ‚"Á) בלעם שעצת

מעלתו  ידע שלא יהודי לבלבל .היא

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

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

לבלעם הם  קוראים  לגבולם , בסמוך העומדים ישראל מבני כהוגן נבהלים ועמו  בלק  הנה – דפרשתן במעשה  ויתבונן

פחד  אלא היה  לא הפחד כל ובאמת דשם , המעשה  דבר וכל ונכבדים  רבים  שרים – ושתים  אחת פעם לקללם  שיבוא

פלוני  כי מדמים שאנו בשעה  אנו  נדמים  כיו"ב עמהם ... להלחם שלא ועידנים  עידן מזה נצטוו ישראל בני שהרי שווא,

לנו ומפריעים  הנפש , שלוות את מאתנו  הגוזלים מ'דמיונות' רבות וכיו "ב לנו להזיק רוצה  ומשנהו  לנו , להרע רוצה 

דמיונות  אלו סמך על - בעלמא דמיון אלא כאן אין והרי רב, ממון כן על אנו  מוציאים  אף  משכבנו, על  בלילה מלישן

להזיקך... בא שפלוני הוכחת וראיות

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

לזבוב הרע היצר את חכמים  Ò‡.)המשילו  ˙ÂÎ¯·)מרחש 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

˙Á˙ ÚˆÙ ÂÏ Ì¯Â‚ ‡Â‰˘Î ,Ì„‡‰ ˙‡ ÔÎÒÓÂ ,‰Ó‰ÂÊÂ ÍÂÏÎÏ Â˙ÎÓ ÏÚ ·Â·Ê‰ ‡È·È ,¯·ÎÓ ÁÂ˙Ù ÚˆÙ Ì„‡Ï ˘È˘Î ÈÎ ,·Â·Ê‰ Ï˘ ÂÈ˙Â�ÂÎ˙· Â�ÈˆÓ „ÂÚ)

,ÏÙ� ¯·Î˘ ÔÂÂÈÎÓÂ ,Ï˘Î� ‡ÏÈÓÓÂ ,ÂÏ‡Ó˘Ï Â�ÈÓÈ ÔÈ· ¯ÈÎÓ Â�È‡˘ „Ú ,Ì„‡‰ ˙‡ Ï·Ï·È ‰ÏÈÁ˙Ó ,¯ˆÈ Ï˘ ÂÎ¯„ ‡È‰ ÔÎ ÂÓÎ ...‰¯Â·Á ˙Á˙ ‰¯Â·Á Y ÚˆÙ

(Â˙˘¯· È¯Ó‚Ï ÏÂÙÈ˘ „Ú ‡Ó‰ÂÊ „ÂÚÂ „ÂÚ ÂÈÏÚ ‡È·È.

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

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

של סימניו לפי אמתחת ורכש השוק אל  פנה  מכן לאחר רב. בדיוק  שבה המעות ומספר האמתחת צורת על ברורים 

היהודי. עיני ואורו מצאתים , הנה כספך את לך הא באמרו , אליו ובא המאבד, שנקב המעות כמספר בה  ומילא האיש 

אמתחתו  את מצא עמו  אשר חפציו  את האדם  משסידר מכן 'השבתלאחר כאן  היה שלא לאשורו העניין  את  והבין 

חסדים' 'גמילות אלא ענהואבידה' זה, נאצל מעשה עשה מדוע ולשאלו  כספו לו  להשיב אביש  רבי אל פנה תיכף .

לך, דע אביש , אתרבי אף לראות יכול שאינו כעיוור הוא הרי עליו, כואב  ומוחו הדעת , ביישוב  האדם שאין  בשעה

עיניו  לנוכח את המונח 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 לכך ועלשלך,

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

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

שכתב  וכפי הנפש , בלבול  מחמת היצר לידי בידיים עצמו  מוסר הלבב ורך הירא שהאיש  רוחניים  בעניינים גם  וכך

רחוקות  שבארצות ראיתי, אחד ובספר שם, איתא וכך שליט "א, שעכטער מאיר יעקב רבי להגה "צ אמרים ' 'לקט  בספר

העופות, אותן את לטרוף  השואפים  נחשים מיני גם נמצאים ארץ באותה  ושם  גבוה , אילן על השוכן עוף  מין קיים 

העוף, עליו  אשר העץ אל  הוא מתקרב – הציפור שם אשר העץ על  לעלות יכול שאינו  - הנחש  תחבולת היא וכך

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

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

מש ולעוף לברוח לכה "פ או  אליו, להגיע  יכול  הנחש  לייאושאין נכנס  הוא הרי אליו, הנחש  יגיע  לא בוודאי שאז ם 

פי  לתוך ארצה העץ  ממרומי ונופל  – רגשותיו  כל  ממנו  שיפוגו  עד גדול  במורא ראשו את וכופף  אונים, מחוסר עמוק 

לפחד  סיבה  באמת להם שיש בלא אף מעצמם , מתייאשים אשר רבים  כי לדידן, הוא נאה זה ומשל  זה ... ערמומי נחש 

- עליו  לזעוק עלינו  ידיו.... תחת כובשו הוא הרי דבר הבעל של  ויגיעה  עמל וללא הרי מהיצר, נתייאשת, כי לך מה



בלק - הפרשה ãבאר

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

ïúùøôá(ã-â ãë)òîåù íåàð ïéòä íåúù øáâä íåàð'
éåìâå ìôåð äæçé é-ã-ù äæçî øùà ì÷ éøîà

ò"éæ ïé'æåøî ÷"äøä øàéáå .'íééðéòääääúåâøãî 'ã äðä éë
ùéà - íãàä úåîùáùéà ,øáâ ,ùåðà ,íãáåùçäå .

íãà íìåëáù(æë ,íãàäå íìåò úàéøá ùãç èå÷ìé)øáâ ,êãéàì ,
àø÷î ìù åùåøéô åäæå .àúåçð äâøã àéäøáâä íåàð-

àåä ,àúåçð àâøã ìò äøåîä 'øáâ' úðéçáá àåäù éî
øîåàïéòä íåúùìáà ,åðîî åéðéò íéìòä ä"á÷äùíåàð

äæçé é-ã-ù äæçî øùà ì÷ éøîà òîåùøùà íãà Y
àåäù ìëëù ïåëð ìà òãåé äìòî éëøãá ïðåáúîå äàåø

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

íéîçøáå ãñçá äøéúéåååå.

שבשמים  אביך  אל  מעלה מעלה עוף  הגביה לך , ברח קום אותך, ולטרוף לכבוש ביצר כח כל  שכלאין  ותראה  ,

מידי. לא ותו ייאוש , לידי להביאך – להפחידך 'דמיון' רק  היו  היצר של טכסיסיו 

חב"ד בכפר מצווה' ה 'מצות את לאפות הפסח  חג בערב זי"ע מבעלזא מהר"א הרה "ק שנסע ·˙Ïבעת ¯„ ‰È‰˘Î)

(·È·‡ושמעוהו הדרך, בצידי לעמוד הרה "ק הורה נסיעתם באמצע המשמשים . מאד מיהרו הבהולה השעה מחמת אזי ,

מן  מאד ויזהר דעתו  את ליישב לאדם  לו יש הרבה אכן כי מבהלה...'. נפש  נא הושע מבהלה... נפש  נא 'הושע אומר

להיות  האדם צריך בו  כי במוחו, לא אך אדם של ורגליו  בידיו בפועל מאד עד היא טובה  הזריזות מידת כי הבהילות.

ביותר. מיושב

בבצלאל האמור גבי שכתב רש"י בדברי לבאר זי"ע, מלעלוב מרדכי משה  רבי הרה"ק  אמר Ï‡וכבר ,‡˘˙ ÈÎ ˙˘¯Ù)

וברש "י,‚) ובדעת', בתבונה בחכמה  אלוקים  רוח  אותו  הקודש'ואמלא רוח - לרוחבדעת דעת ענין מה  ביאור, וצריך .

הרמ "מ, ותירץ  כלל, בדעתו  תלויה  ולא השמים מן גילוי היא הקודש רוח ואילו  באדם , תלויה ה'דעת' והרי הקודש 

קדושה' 'רוח היא היא הדעת ביישוב עצמו 'מיישב' שכשאברך רואים אנו .שמכאן

בגמרא דאיתא מה עפ"י דורנו  מגדולי אחד לכך הסמיך נפלא È·.)סמך ‰‚È‚Á) רב אמר טוביא בר זוטרא רב  'אמר

ופירש"י, וכו '', ובדעת ובתבונה בחכמה העולם נברא דברים  יישובבעשרה  – בפשטות דעת  פירושה  היא שהיא לך הרי ,

הדעת. ביישוב עצמו מיישב שהאדם - דעת תיבת של

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

נושע, 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  אמר (Â"Á)וכך אז או .

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

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

כן כמו ועוד, עוד הצל יגדל האור ממקור צילךיתרחק בשעהה' הצל, אותו  כדוגמת היא השכינה' 'השראת ,

עליו השכינה ' 'השראת זו בשעה  כי ידע הדין, בהנהגת עמו  מתנהג שהשי "ת לו  ונראה – האור מן רחוק שהאדם

שהוא הצל  כדוגמת – האור.גדולגדולה ממקור רחוק שהאדם  בשעה 

מסיני למשה הלכה  כי שאמר מי אמר כבר דא כגון שחורותועל התפילין רצועות כי לגמרי שיהיו לן, לרמז  ,

עולמו  שחשך לאדם כשנראה  ודייקא שבשמים, לאביהם  ישראל  בני בין אות הם יזכהלגמרי התפילין משם –

בבוראו . לידבק 

דעת  על דאלער. אלף חמישים סך מגמ"ח  לווה צורך שלאיזה  קהילתו , מבני אברך על מארה"ב גדול אדם סיפר

צ'קים הגמ "ח בעל אצל להפקיד נתבקש ואף מסוים, סכום חודש בכל עליו(Ò'˜Ú˘Ë)שישלם שיהא התשלומים  כמספר

לו . המגיע הסכום את בחדשו  חודש  מידי לו  יפרע  והוא בהם , ישתמש שלא הגמ"ח  בעל  עם  שהתנה אלא לשלם ,

הבנק חשבון שכל  שגרם  מה  - חודש  לאותו השייך הצי'ק את ופדה  מההסכם הגמ "ח בעל שכח הפרעון מימי באחד

לאשראי נחסם האברך .(˜¯ËÈ„Ú)של 

דלק  למלא והוצרך לעיר, מחוץ ליל באישון האברך נסע  הלילות שאי (‚ÊÚ)באחד נזכר לשם בהגיעו  אך ברכבו ,

לשהות  עליו נגזר וכי בנפשו, עצות להשית ידע  ולא גמ "ח. מנהל  אותו  -באשמת האשראי כרטיס עם לשלם  לו אפשר

הרכב  את מילא דאלער, ושלוש  עשרים שמצא עד ברכבו, וכן בכיסיו , לפשפש  החל לו  בצר הדלק, בתחנת הלילה  כל 



בלק - הפרשה äבאר

äáøãàåïéîàéå ,äøåàä ìåãâ ïë äëéùçä ìãåâë Y
äìâúéù ãàî ãò ìåãâ øåà ùé êùåçä úçúù

ùîî áåø÷á åéìàææææúîà éøîàä ÷"äøä øéáñäù éôëå .
ò"éæ(ö"øú éçéå)ùøãîä éøáã úà(á÷ à÷ñéô øáãîá éøôñ)

íéøîåàù åðéöî øîåà éìéìâä éñåé 'ø ìù åðá øæòéìà 'ø'
øîàðù íìåòä äéäå øîàù éî ìù åéðôá åçáù 'úö÷î'

(â åñ íéìäú)àìù åìéàå ,êéùòî àøåð äî íé÷åìàì åøîà
øîàðù åçáù 'ìë' íéøîåà åéðôá(à æ÷ íù)éë 'äì åãåä

,åãñç íìåòì éë áåèéî ìù åçáù úö÷î íéøîåà íà
íãå øùáì øîåçå ì÷ íìåòä äéäå øîàùåðéà äøåàëìå ,'

àåìî éøä Y 'åéðôá àìù' àéîù éôìë êééù äî ,ììë ïáåî
åãåáë õøàä ìë[åéðôá àìù øîåì êééù 'íãå øùá' éáâ ÷øå],

,àìàåøîàá ùøãîä úðååëãåéðôá àìùìò -
ä"á÷äù åì äàøð øùà úòá ,åðééäå ,íãàä
äàåø àåäå ,íéîçøå ãñç úâäðäá Y 'åéðôá' àöîð
íà éë åðéà äæ ,ìòùå ãòö ìë ìò åîò 'ä ãñç úà
àìù' àåäùë - íãà ìù 'åçáù ìë' éë .'åçáù úö÷î'

,'åéðôáèéáäî åéðô àøåáä øéúñäù åì äîãðù åðééä
áöî ìëá 'ä úà úåàøì ÷æçúî àåäå ,åéìòà÷ééã ,

åúåáéùç ø÷éò àéä åæ úå÷æçúä ,'åçáù ìë' àåä æà
.íãà ìù

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

,ïäéìòëá íäéìò åìù íéîçø ë"ôòàãéîú íåé ì,
øîàðù(á èô íéìäú)øåãå øåãì äøéùà íìåò 'ä éãñç'

áéúëå ...'éôá êúðåîà òéãåà(è âñ 'éòùé)åì íúøö ìëá'
,'åâå åúáäàá íòéùåä åéðô êàìîå ,øöìëá ä"á÷ä øîà

åì øîàðù íäîò éðà ìåëéáë ìàøùéì ùéù øòöå øòö
'øö éì' àìà 'øö åì' éø÷ú ìà øöçççç.

àéãäìåàúéàùåã÷ä 'íééçä øåà'áúùøôá ò"éæ
íéèôùî(å áë úåîù).ì"æåòâøå äòù êì ïéà

ïéá åôåâ úðéçáá ïéá íãàä íò äìåòô äùåò ú"éùä ïéàù
åéëøö úðéçááåéðéòá äàåø åðéàù úòá óàù àöîð .ì"ëò ,

ìãåâë äáøãàå ,úîàá àåä ïëù ïéîàé åîò 'ä éãñç úà
úçú éë ,åéìò àåáì úãîåòä äøåàä ìãåâ ïë äëéùçä
ùîî áåø÷á åéìà äìâúéù ãàî ãò ìåãâ øåà ùé êùåçäèèèè.

הגרלה כרטיס לרכוש בעה "ב לו  הציע הנותרים  ובשלושה  דאלער, עשרים  של  בסכום דלק  ממפעלי (‚Â¯È„)עם אחד של 

– כרעה לו  נראה שהיה  שמה  הבין, אז  או ההלוואה. כסכום $50,000 ב... אתר על וזכה עשה, וכן בארה "ב, הפיס

לטובתו היה  זה  כל ואדרבה הבנק , בחשבון ההשתמשות את בעדו סגר הגמ"ח  ובעל  בראשית, סדרי כל את לו  שבלבלו 

אחת... בפעם  לגמ "ח החוב כל  את לפרוע  בידו שיהא – השלימה 

ואילוז. ללילה , נחשב כשחשיכה מיד הגאונים לשיטת היום ' 'זמני אודות הידועה  המחלוקת בענין לרמז , אמרו וכבר

הוא יום עדיין השקיעה אחר דק ' כ72 עד תם  רבינו  ¯"˙)לשיטת ˙ËÈ˘Ï Ï·Â˜Ó ÍÎ ,‰ÎÈ˘Á Ì‡ Û‡)חשיכה שכבר ואף –

שהרי הוא לילה כי לך שנראה אף  כי ללמדך לעולם, הוא.בעיניךירדה  יום באמת חשיכה  כבר

הפסוק ח. דברי את ביארו  זה  Ë)ועל ,· החרכים (˘‰"˘ מן  מציץ  החלונות מן ההיכל,משגיח לתוככי המביט  דהנה  ,

בהיכל, הנעשה  כל  את יראה  בשניהם כי – לחרכים מבינות או החלון מן לשם מביט  הוא אם  מינה  נפקא כל  אין

בו, המביט את ולראות לחזור יכול החלון מבעד שהנראה  ההיכל , בתוך העומדים  לגבי ביניהם יש מינה שנפקא אלא

משגיח הקב"ה היה  הבית בזמן כן כמו  לחרכים. מבעד המציץ הרואה  את לראות יכול אינו  החרכים מבעד הנראה ואילו

על ולראותו , לחזור בידינו שאין אלא החרכים  מן עלינו  מציץ השי"ת אנו  בימינו  אך לראותו , בידינו והיה החלונות, מן

והוא  תמיד, עלינו מציץ  הבורא כי פשוטה באמונה להתחזק  כזאת לעת עבודתנו זוהי אך מלכנו , לראות שרצוננו אף

ההסתרות. כל תחת העומד

איד'ט . העכרער 'א מהו ביאר זי"ע חיים  החפץ  ÏÚ�Â‰)הגה "ק ÌÓÂ¯Ó È„Â‰È)שאינו לכותל, בסמוך העומד לאדם במשל  ,

מביט הוא הרי הוא, גבוה אדם הכותל  בפני העומד האיש  אם  אולם הכותל , זולת מאומה לפניו מאומה רואה

נעשה העולם  ש'כל פעמים  הבטחון, לענין הוא כיו "ב הכותל, של השני מצד אשר המרחב כל את ורואה  הכותל מעל

כאותוככותללפניו  הוא הרי וכנכון, כדת בטחון בעל כלומר – ומרומם  נעלה יהודי הוא שאם  בעדו, חשך ועולם ,'

הנראה החושך את רק ולא – ולברכה  לטובה  שהכל  רואה הוא אף הכותל, של השני צידו  את גם ורואה המכיר הגבוה

הכותל . של זה מצד

ה'ווייז' מכשיר את שהמציאו כהיום נלמד , העולם בפקק)waze(ומדרך  נתקל  הוא ובדרכו  נוסע האדם שפעמים



בלק - הפרשה åבאר

ïéðòìù åúðùîá íéîòô äîë åðéöî äæ'íééçä øåà'ä
ùåã÷äééééíãàä òãéù ,äàøðù äîå äøúñää ìëù

äæá ùé äøåîâ äáåè úîàá ãñôäå ÷æðëøîàú àìù ãò ,

'÷ä åéøáãá àúéà êëå .ãñôäå ÷æéä ïàë ùéùúéùàøá)

(ãé æìíéøöîì óñåé øëîðù ìâìâúð êàéä äù÷ äøåàëìù
íåìù úà äàø àð êì' åéøáã íéé÷å ,åéáà úååöîá êìäùë

(˜"ÈÙÚ¯Ë)הנראה לרחוב שמאל או  ימין מדרכו שסטה  חברו  כמעשה  לעשות ולא מקום  באותו  להשאר לו  מורה  והלה

לבסוף מגלה  הינו חפצו  למחוז בהגיעו אמנם  ל 'פקק', במכוון מכניסו  שה 'ווייז' פעמים  אלא עוד ולא וריקן, כפתוח 

הכל  רואה הווייז כי הדבר, וביאור השעה, במחצית הפתוח לרחוב שנכנס  רעהו את רואהמלמעלה שהקדים הוא ובזה 

ראייתו שאין זה  ואילו יפתח , הכל הדרך בהמשך מיד אבל קצר לזמן אלא סתומה אינה  הסתומה  זו  דרך כי להדיא

פשוט ... והנמשל ל"ע ... בדרכיו  טועה הנו ובזה פתוח באמת הוא כפתוח  הנראה  רק  כי לו נדמה ממטה אלא

פינחס'י . ב'אמרי שנכתב מה  ידוע  גרגירים. כמה  כאן נביא דיליה רבה דהילולא יומא ˜Ï"‚)לרגל ‰¯Â˙‰ ¯Ú˘)אחת פעם

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

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

היו לא שהמנוח  מגור, לרבי סיפר הילוכו בדרך זי"ע , מגור שמחה הלב בעל  כ "ק אל  התלווה דעניא, האפרקסתא בעל 

איזה ללמוד הרבי ויורהו זי"ע , מספינקא יוסף האמרי הרה "ק רבו  אל  פנה לו  ובצר קימא, של זרע  בשנים  רבות לו 

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

שמחה הלב נענה  לזכור. מצליח ואינו ללמוד, יוסף  האמרי ציווהו  קטע איזה מזכרונו שנאבד ואמר, המנוח נענה ימיו 

באמת, והכניס ואמר, זש"ק היה לא בעצמו החיים' של'אור אחר קודש, לזרע מסוגל זה קדוש בספר וקטע קטע כל

ובמצוות בתורה עוסקים בנים קודש  זרע לפעול הספר מסוגל  כן  על זה, בספרו שלו המוליד  כח כל  ‡È˙‡,את Ê"ÈÚÎÂ)

(Ú"ÈÊ ıÈ¯‡˜Ó ˜"‰¯‰Ó ÒÁ�Ù È¯Ó‡·.

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

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

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

של ציונו  אל מיד פעמיו ושם  התמהמה לא הלל רבי הסיכויים, כל  תמו כי בזה, משקיעים  שהינכם  הכוחות על  וחבל

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

חב  שנה כעבור - פלא זה ואלווראה רבנן, בחתנין מבורך ישרים  דור להקים  וזכה הבכורה, בתו  את זרועותיו בין ק

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

זצ"ל . שפירא נחום משה  ר' הגדול  והגאון

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

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

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

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

תהילים ואמר השיעור הפסיק לתלמידים שיעור מסירת באמצע  שהיה  והמהרי"ץ ולברכה, לטובה  לפניו  להזכירה זצוק"ל 

ר' הבטיח זאת ועוד נפשה . ופיקוח חייה  סכנת לגודל  מגדרו יצא כאן ורק  מעולם, עשה לא אשר דבר – תלמידיו עם 

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

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

(˙ÂÚÂ˘È‰ ÏÎÏ ‰‡ÏÙ�,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  הניתוח אחר

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

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

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

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

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



בלק - הפרשה æבאר

'ïé÷åæéð ïðéà äåöî éçåìù' éøäå ,'êéçà(.ç íéçñô)õøéúå .
äìòîå äáèä åúéìëúù ÷æðù øîåì ùé .ì"æå ,ç"äåàä

äìåãâ(úåëìîå äìåãâì åúééìò)àöîð .ë"ò ,÷æð áåùç åðéà
äøéëîä é"ò ,äáøãà éë ,÷æð äæéà åì òøéàù áùçð åðéàù

הציון  על כהשתטחות כמוהו הצדיק של  קודש בספר שהלימוד  ידוע ˘·˙)הנה 'ÒÓ ·Ï ÁÓ˘È,ÌÈÈ�ÈÚ ¯Â‡Ó), מצינו מעתה

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

הקדוש ציונו על  התפילה בסגולת לענין, גריינימאן מענין משפחת בבית לערך, שנה  כשבעים לפני שהיה  מעשה –

הגאונים ביניהם  עולם , גדולי נכחו זו  באסיפה לערך, תר"פ  בשנת הישיבות' 'וועד אסיפת התקיימה ווילנא בעי"ת

המטבח, לחדר חיים ' ה'חפץ  נכנס הבית את עזבו  לפני יג"ע, זכותם  איש' וה'חזון עוזר חיים  רבי חיים ', ה'חפץ  הקדושים

את  בוררים  פעמים כמה  חיים החפץ  שאלה הבית, בני סעודת עבור אורז וביררה גריינימאן ש . מרת נערה ישבה  ושם

שהיות  ואמרה נענתה  הבדיקות, ריבוי על  חיים  החפץ משתמה יותר, ולא פחות לא פעמים' 'י"ב ותאמר ותען האורז,

איש Ì˙ÁÙ˘Ó)והחזון ·Â¯˜ ‡Â‰˘)חיים החפץ נתרגש  פעמים , י"ב האורז  את בודקים  לכבודו  – בבית כאן לסעודתו  יסב

בריאות  ומתוך הדעת, צלילות מתוך ימים , אריכות – ברכות ג' הנערה את ובירך תורה, של לכבודה הטירחה מגודל

עינים' ל'בתי תצטרך שלא האחרון.Ó)(ÌÈÈÙ˘˜העיניים  יומה  ˙˘ÌÈÚעד ˙·Î ‰˙ÈÈ‰˘ „Ú ,˜¯· È�· ˙"‰ÈÚ· ‰˙ÈÈÁ ˙‡Ê ‰˘‡ ,‰ÂÂ‰ ÔÎÂ)

(‰¯ˆÂÈÏ ‰˙Ó˘� ‰·È˘‰ ‡ÙÂ¯ ˙˜È„· ÏÎ Ì¯Ë·Â 'ÌÈÏÂÁ‰ ˙È·'Ï ‰Ò�Î� ·ÂË· ‡Ï˘ ‰˘Á ‰ÓÂÈ ÚÈ‚‰· ,'‡ÈÏÚÓ ‡¯Â‰�Â ‡ÙÂ‚ ˙ÂÈ¯·' ÍÂ˙Ó ,‰�˘ ‰�ÂÓ˘Â.

מרדכי  ר' להגאון ונישאת שלה , ה 'שדכן' ובעצמו בכבודו איש ' ה'חזון היה  לפרקה, ומשהגיעה הייתה , יתומה זו  נערה 

לארץ עלו  איידלמאן משפחת בני ואף הקודש , לארץ איש' ה 'חזון עלה השנים אלו  בתוך זצ"ל, איידלמאן פייבל  שרגא

נישואיהם  מיום  שנים עשר כששה כעבור בה, לדור ונתיישבו  פנתה(˙˘"„-‰)ישראל קיימא, של לזרע זכו  לא ועדיין

ישועה פקידת עבורה שיפעל  לבקש איש, החזון של הרבנית עם  יחד אליו  ונכנסה  איש , החזון של  לביתו  האשה

אז או  גרידא. בברכה  יסתפק ולא 'יבטיח' איש שהחזון כך על  עמדו הם  אך בזש"ק , אותם  בירך איש החזון  ורחמים ,

נזדעקה להבטיחכם, בידי אין – ואמר נענה  'קם', רגעים  כמה  אחר ידיו , בתוך השולחן על  ראשו  את איש החזון שמט

החזון  חזר 'אחריותו '... על  אותי ליטול עליו שומה שלי, ה 'שדכן' הוא ומרן הייתי, יתומה  הרי - רב כי בכאבה  האשה

כן  על  גדול', של  'כוחו  זה  עבור נצרך – להבטיחכם בידי ואין אעשה מה  – משקם  נענה ושוב ראשו, להרכין איש

מפחדת  כי האשה אמרה  שלימה , בישועה  ותוושעו  הקדוש , החיים ' ה 'אור של  לציונו  נא עלו עבורכם , לי יש אחת עצה 

הישמעאלים מחיתת הזיתים' ל'הר האלו בימים לעלות ÌÈ„Â‰ÈÏ)היא ‰ÙÂ˜˙ ‰˙Â‡· Â˜Èˆ‰˘) לי 'אין איש החזון להם אמר ,

אחרת...' עצה 

א"ח משפחתה מבני א' עם יחד עלתה  הבוקר לפנות שתיים בשעה תמוז  ט "ו ליל – רבא דהילולא יומא בליל 

הילולא  בעל  האי בזכות עליהם  הבורא שיחוס  כמים  לבם שפכו שם זצ"ל , מיר ישיבת ראש פינקל  ביינוש ר' להגאון

מרוב  צדק', 'שערי החולים  בבית למזל "ט, בן להם  נולד שלאחריו ניסן בכ "ה ואכן, הקד'... החיים' ה'אור קדישא

נפל שנה, ט "ז אחר ראשון בן שיוולד כזו מציאות היה לא עדיין ההם בימים  כי – החולים בית עובדי כל התרגשות

חיים . ושנות ימים  לאורך שנתרפא עד בסכנה, חדשים כמה  והיה הרופאים , מידי הילד

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

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

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

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

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

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

הסגולה אודות דיברו  ושם הימים, מן ביום הקדוש ציונו  על  אברכים  קבוצת שנסעו  לו, עד שהייתי נוסף מעשה 

היום למחרת חקר, אין עד ונצורות גדולות ישועות לפעול  הקבלה  ידי על שאפשר הקדוש , בספרו להגות ע"ע  לקבל

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

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

רבים, לספרים  הוא שצריך ספרים סוחר אליו פנה יום של בבוקרו והיום  הקדוש, בספר בקביעות ללמוד עצמו  על הלה

הנ"ל . הקדוש החיים אור ספרי וחמישים  לכמאתיים נצרך הוא וראשונה 
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ùéà ìë ãîìé ïàëîå .íéøöî õøà ìëá êìîì äðùî äùòð
,'äá çåèáìáåèì åúéìëú ÷æðë åì äîãðä ìëù òãéå

ìá÷éù ìåãâä åøëùá åãñôä àöéå ,ãàî äâùé åúéøçàå
åæ éë Y äáåèä úàæá äúò øáë éåøùë áùçðå ,ãéúòá

åúáåèì åúëéìåîä êøãä.

הבושה ידי  על הדינים  המתקת  - נכלמתי  וגם בושתי 

ïúùøôá(ë-áé áë)êìú àì íòìá ìà íé÷åìà øîàéå'
øîàéå ,äìéì íòìá ìà íé÷åìà àáéå ...íäîò
úåàøåð '...íúà êì íå÷ íéùðàä åàá êì àø÷ì íà ,åì

ò"éæ 'ïéò úá'ä ÷"äøä éøáãá åðéöî(ïúùøôá)êàéä äù÷äù
åì øîà äìéçúîã ,ù"áúé àøåáä ìöà ïåöø éåðéù êééù
íéãáëðå íéáø íéøù çìùùë óåñáìå 'íäîò êìú àì'

íå÷' øîà äìàîïåöøá äéäã ,åøåàéá àìà .'íúà êì
éøä ,êãéàì ,ìàøùé éðá úà êøáé íòìáù ù"áúé àøåáä
êøáé àøçà àøèéñá êë ìë ò÷åùîä äæ òùøù øùôà éà
úåùåáå úåðåéæá íòìá ìçðù øçàì ÷ø ,ìàøùé éðá úà
äáéùä àéäå ,äúåà äëäå ,úëìî ïåúàä äãîòù Y úåàøåð

àøîâá äëåøàá øàåáîë Y íééôà úçà äðî åìïéøãäðñ)

(:ä÷ïåúàä åúùéçëä åúåà íéááåñì íòìá øîàù äî ìëù
êëæì åæë äàøåð äùåá ìù äçåëáå ,ñì÷ìå âòìì åúàùòå
åãéá äéä íùîå ,íòìáë òùø åìéôà - íãàä úà êë ìë

ìàøùé åîò úà êøáìàéàéàéàéä"á÷ä åì ïúð àì àîòè éàäîå ,
íéãáëðå íéáø íéøù åéìà åàáù ãò äìéçúá êìéì úåùø
ùøãðä éôë êëãæé ô"äëì äæáå ,äùåáä ìéãâäìå úåáøäì Y
.åéúåëøáì íåé÷ àäéå ìàøùé úà êøáì ìëåé ïòîì åì

óéñåîå÷åñôä ùåøéô åäæù ,'ïéò úá'ä(àì áë)'ä ìâéå'
äøåàëì éë ,''ä êàìî àøéå íòìá éðéò úà
éðôá èéáäìå úåàøì äæë àîèì øùôà êàéä äåîú

,êàìîäêëãæð ,äìåãâä äùåáä åéìò äøáòù øçà íðîà
êàìî éðôá èéáäì ìëåéù åúåîë òùø åìéôàìâéå' åäæå ,

äùåáä éãé ìòù 'äøñä' ïåùìî Y 'íòìá éðéò úà 'ä
úà úåàøì äëæ æàå ,åúàîåèî èòî åéìòî äøñå êëãæð

'ä êàìîáéáéáéáé.

óàåéðéî ìëå ãåáëå íééç ùééáúîä àöîé äæä íìåòá
éøáãëå ,úåòåùé'÷ä 'íééçä øåà'ä,àöú éë 'øôá

÷åñôä ìò(åè àë íéøáã)úçàä íéùð éúù ùéàì ïééäú éë'
äàåðù úçàäå äáåäàäéäåòåãîå ,'äàéðùì øåëáä ïáä

áåúëä øîà àìà ,äàåðùì øåëáä äéäé 'íà' áåúë àì
àìå äàåðùì øåëáä äéäé éàãååáù Y úéàãå êøãá

,äáåäàìíëîåñì áì éøáùðá äàøé 'ä éëàøéå êøã ìò
äàì äàåðù éë 'ä(àì èë úéùàøá)âéâéâéâé.

היהיא . שהבזיון עשות והגדיל  נוראות בבושות דהו  מאן ביזהו  כי שליט"א וואזנער אלימלך מרדכי ר' הגאון סיפר

במדרש חז "ל אמרו  אביו, לו  אמר זצ"ל , הלוי השבט בעל  הגדול לאביו  „)בסמוך ÂË ¯"˜ÈÂ) פרשת ישראל ששמעו כיון

שנאמר ולשמוח ולשתות לאכול אתם אבל העולם לאומות אלו תתייראו, אל משה , א"ל נתייראו , È)נגעים  ·Ï ÌÈÏ‰˙)רבים

'אתם אומרו  מהו  ועוד, העולם , לאומות נאמרו  הנגעים וכי להולמו, וקשה יסובבנו . חסד בה' והבוטח  לרשע  מכאובים 

מנוגע, לעשותו  רק  אחרת ברירה  אין לו אין זיכוך לעבור צריך אשר הנכרי כי השבה"ל , וביאר ולשמוח ', ולשתות לאכול 

הבזיון. ע"י בנקל הזיכוך לידי הגיעו  כי ולשמוח ' ולשתות 'לאכול בידם  יש שפיר ואז  הבושה כח בידם  יש  ישראל  בני אבל

ועבודתו מהרה"ק  נוראות והתלוצץ זי"ע מטשערנאביל מרדכי רבי הרה"ק  של חלונו  מאחורי אחד שר בא פעם

כתיב הנה ואמר הרה"ק  נענה  Ï„)בקודש , ‚ ÈÏ˘Ó),מאתנו מתלוצצים  הרשעים כשהם  לבאר ויש  יליץ ', הוא ללצים 'אם

טובה עלינו  ימליץ שהקב"ה מליצה לשון – 'יליץ' הקב"ה – 'הוא' ˙�"Í)עי"ז  '‰¯Â˙ ÈËÂ˜ÈÏ'· ‡·Â‰).

עליו יש  'אם  אומרים  שאנו  כמו טובה עלינו  ימליצו  שהמלאכים  מבקשים אנו  כלל  בדרך כי לזה, להוסיף ואפשר

הקב"ה ממילא ואז  נוראה בושה לפתחו  הקב"ה יגלגל  אז  חזקה, להמתקה זקוק  האדם כאשר אמנם , מליץ'... מלאך

טוב. עליו ימליץ  בעצמו

אפייםיב. אחת מנה  יחזיר ולא מחברו , גדולה  מתנה  המקבל  של כשמחתו בבזיונות לשמוח אדם  כל  ילמד ומכאן

בהתלהבות  השקועים אברכים כאותם ולא הבושות, את באהבה  יקבל אלא ועדה', עם 'קהל בפני שביזהו למי אף 

בו גער לו בסמוך אחד עבר ולפתע בידם , נמצאים  כבר ה'מלאכים' שכל  בנפשם  שמדמים עד נפש ' 'ידיד באמירת

יכול הבושה  צער בעידן דייקא כי - בידם טעות להם ... וברחו  עפו  ה 'מלאכים ' אותם  שכל מרגיש  הוא והנה  ויבזהו 

גבוהות. למדרגות לזכות אלוקים , מלאכי לראות להגיע  אדם 

רלב"גיג. כתב Ê"Ù)כעי"ז  ÛÂÒ '‡ Ï‡ÂÓ˘). היתה וז"ל חנה כי הש"י שראה מפני ולזה בשפלים, משגיח הש "י כי להודיע

ילדים  אין  ולחנה ילדים לפנינה נתן  אלקנה אצל  ולאה .האהובה רחל  בענין לזה בדומה בתורה  שנזכר וכמו  ,
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במאמר ישראל  בני של  כוחם  - לאמורי ישראל עשה  אשר 
התפילה זו פיהם 

ïúùøôá(á áë)øåôéö ïá ÷ìá àøéå'äùò øùà ìë úà
éøåîàì ìàøùééáø éáøä ÷"äøä ùøéô ,'

ò"éæ ÷ñðòæéìî êìîéìà(é"à ä"ã ïúùøô ùéø),÷ìá àøéå,
ïéáäå äàøù øçà ìàøùé éðáî àøééúð ÷ìáùíçåëáù

íøåáéãá ìåòôì(äìéôú)íðåöøá øùà ìë úàåîë .
åøîàù(.âë úéðòú)- àøéå åäæå .íéé÷î ä"á÷äå øæåâ ÷éãö

éãé ìò äéä ìàøùé äùòù äî ìëù ïéáäù ,äðáä ïåùì
éøåîàåðééäå øåáéãä úåëæá øîåìë ,àìà ïçåë ïéàù

íäéôáíòä éðôî áàåî øâéå - åàøééúð äæîå ,ãéãéãéãé.

ïéðòáäðùîá àúéà äðä ,úìòåô äìéôú ìëù Y äæ
(:é ïéøãäðñ)íìåòì ÷ìç íäì ïéà úåèåéãä äòáøà'

äøåàëìå ,'éæçéâå ìôåúéçà âàåã íòìá ,íä åìàå àáä
éòùø ïéá ,òùøä íòìá - í"åëò éòùøì äî ,øåàéá êéøö
íå÷î ìëî ,åéä íéòùø åìà óàù íðîà óàä ,ìàøùé éðá

åøîàù åîëå .íäéðéá ùé ìãáäå ùøôä ïééãò(.ãî ïéøãäðñ)

àîè àåä åìéàå ,'àåä ìàøùé àèçù éô ìò óà ìàøùé'
.éøëð ìù åúàîåèë øåîâ

øàáîåïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä(ã úåà ïúùøôá ÷éãö éøô)

úåî éùôð úåîú' ù÷éáå ììôúäù ïååéëîã
'íéøùé(é âë)÷ìç åì ïéàù óà åúúéî øçàìù äëæ ,

éë .úéçöðä åúøåúá ìàøùé éðá ïéá äðîð î"î á"äåòá
,äæë àîè òùø éôî åìéôà äìéôú ìù äçåë ìåãâàéäù

íãà àùé äæîå ,äáåè äìåòô äæéà ô"ëò ìåòôì úáééç
ìàøùé ùéà ìù äìéôúä çë ìåãâ äîë ãò åùôðá å"÷

åéô ìáäá ìåòôì ìåëé àåä äîë ãòååèåèåèåè.

ישראל ואהבת טובה  עין - אבינו אברהם של  מתלמידיו

àúéà'úåáà'á(è"é ä)íéøáã äùìù åãéá ùéù éî ìë'
íéøáã äùìùå ,åðéáà íäøáà ìù åéãéîìúî åììä
äëåîð çåøå äáåè ïéò .òùøä íòìá ìù åéãéîìúî íéøçà
çåøå äòø ïéò .åðéáà íäøáà ìù åéãéîìúî - äìôù ùôðå
.ë"ò ,'òùøä íòìá ìù åéãéîìúî - äáçø ùôðå ääåáâ
åðùôðá úåð÷ì åðì ùé úàæ äùøôá úàù øúéáå úò ìëá
Y 'åðéáà íäøáà ìù åéãéîìú' ììëá ñðëéäì íìåò ïéð÷
,çåø úåìôùå ìàøùé úáäàá óéñåäì .åììä úåãéî 'âá

åäòø ìò ùéà äáåè ïéòá äðìåë ìòåæèæèæèæèåðì äìéìçå .

המגיד יד. הרה"ק  בפירוש  ויתבונן טענות, משאר וכדו' כראוי מכוון אינני כי חשובה תפילתי אין האדם, יאמר ואל 

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

מפני מואב 'ויגר ותפילה . בתורה  פיהם  במאמר ופועלים  עושים  –העם שישראל קרירות מלשון הוא עם  – גחלים '

'עמומה 'עוממות שהיא מתפילה גם  מאד ופחדו  שיראו ,(Â„È· ‰ÏÂÚ ‡ÏÂ ÈÂ‡¯Î ˙ÂÓÈÓÁ· ÏÏÙ˙‰Ï ‰Ò�Ó ‡Â‰˘Î)תפילה כל כי ,

המקום לפני ·Â˙ÏÂÎÈ)חשובה  ¯˘‡ ÏÎÎ ‰˘ÂÚ Ì„‡‰˘Î).המוטרד האיש  זה שגם הבעש "ט בשם מארי אבא שאמר וכמו

עולם  בורא שיש ששוכח וכמעט וברחובות בשווקים היום כל בעסקיו היום מנחה,כל  תפילת זמן שמגיע  בעת רק 

תפילה  זמן שהגיע זכרונו על  לסימטא עולה רץ והוא עולם, בהבלי היום כל שפנה היאך  בהתבוננות בלבו ונאנח וגונח

הבורא  לפני מאד  ויקר חשוב זה גם זה כל  עם מדבר, הוא מה כלל יודע שאינו הגם מנחה, ומתפלל הצד מן  אחת

רקיעים  בוקעת שלו והאנחה מאדב"ה, כוחם רב כי האלו, מאנשים  גם  ומואב בלק יראו ולכן ,¯„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 ÏÏÙ˙‰Ï ÏÎÂÈ˘ ˙Ú ÏÎ· ÂÓˆÚ.

נאמר טו . 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 ÊÎ)לאחר  ËÈ ˙È˘‡¯·)בתפילה לעמוד שחזר והיינו  ,

שהלך  בלעם גבי מצינו  לאידך, תפילתו , נתקבלה  שלא אף - סדום  על  האתמול ביום בו  התפלל  אשר המקום  באותו 

אשר  במקום  הצלחתו  חוסר את תלה  בלעם  כי הדברים , וביאור ישראל . את לקלל משם יצליח  שמא למקום , ממקום

הלך  כן על לכישלונו  גורם שהמקום  אלא בו , תלוי שה 'חסרון' להודות הסכים  לא שבו גבוהה ' 'רוח  ברוב כי עמד,

התקבלה לא שאם  וידע חיצונית, סיבה בשום  ולא בו אלא תלוי הדבר שאין ידע  אבינו, אברהם אך אחר, למקום

נמנע לא כן על התפילה, תתקבל בוודאי יותר ויתאמץ  יתחזק ואם התפילה , בכוח חסר שהיה משום  זה הרי תפילתו

כאתמול . מקום באותו מלעמוד

יוםטז. בכל  ממעשים  שידענו כמו  ומעודדים , טובים דיבורים  הדיבור בנדבת לרעהו איש להעניק  טובה, עין בכלל

ווארט ' Â„ÈÚÂ„)ש'גוט ˜ÂÊÈÁ דיבור („·¯ ח "ו יאמר אם  ובפרט ממנו  הנמנע גיסא ולאידך ומלואו עולם  לבנות בכוחו 

באברך  מעשה  המעשה. בעל ממכרי שמעתיו  - באחרונה שהיה מעשה ל"ע . שלמים עולמות מחריב הוא הרי מכאיב
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ìò ùéà àùðúäì òùøä íòìá ìù åéãéîìúî úåéäìî
äìéìç åøáç ìò ãçàî äàðùå äòø ïéòá åà ,åäòøæéæéæéæé.

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

בילדותו – לכן קודם שנה כעשרים ה' שריפאהו  על  הודיה סעודת מה זמן לפני ˘‰Â�È˙Óשערך ‰‡¯�‰ ÔÓÂ ,‰ÚÂ„È‰ ‰ÏÁÓ‰Ó)

(Ë"ÏÊÓÏ ˜"˘Ê ÂÏ „ÏÂÂÈÂ ‰˘‡ ‡˘Â� ‡Â‰Â ,‰ÓÈÏ˘ Â˙‡ÂÙ¯˘ ˙Â‡¯Ïובכללם הימים , שמכבר ומכיריו  קרוביו  כל הוזמנו הסעודה  אל ,

מחלתו . ימי כל  במסירות בו  שטיפל ה'רופא' אותו

לידי  שהביא מה – מחלתו מימי 'סוד' לגלות ברצונו  כי הקדים  ובהתרגשות דבריו, האברך נשא הסעודה באמצע 

הרופאים כי ממיטתו  שמע  דוי, ערש  על בשכבו הימים באחד כי והוא אנוש , לבר מעולם  גילהו  ולא – השלימה רפואתו

עמו  הנעשה את ומסכמים  בחדרו  אסיפה ÏÁÓ‰)עורכים  ÌÂÎÈÒ) לפי כי אגיד האמת לרעהו, הרופאים  אחד נענה והנה 

אבל  חליו , ממיטת יקום בו  היום  יבוא כי נראה  ולא סיכוייו, אבדו הנער זה הרפואה בספרי עודהנכתב כי  מובטחני

ממוות ולצאת  לשרוד  לחיות , וחזק אדיר רצון  בו שגיליתי מאחר – ומשענה משען כי מבלי בחוץ ויתהלך יקום

מעצמי לחיים  שנתייאשתי וכמעט הלאה , יום מאותו עלי עברו קשים  מצבים הרבה הרבה  אדבר, ומה אומר מה רבותי, ,

ומעמקי  ושוב, שוב באזני הדהדו הנ"ל  הרופא דברי אבל  ל"ע , החיים מאל  יותר המוות אל  אני קרוב כמה  בראותי

- ומכריז כאומר שמעתיו שגיליתי המחלה  מאחר – ומשענה משען כי מבלי בחוץ ויתהלך  יקום עוד כי מובטחני

מובטחני... לחיים... ממוות ולצאת לשרוד לחיות, וחזק אדיר רצון בבריאות בו היום  לפניכם עומד אנכי ראו ואכן

ת  ואם  יוסיף. וכה ה' יתן כה כאן השלימה, אתנו המסב הרופא הרי חיים , מציל  רופא אותו  מיהו לדעת נפשכם אווה 

לחיים ממוות הוציאני ועידוד חיזוק  של  דיבור טוב' 'דיבור כי מגיעים  הדברים  היכן עד תלמדו  ומכאן הודאה... בסעודת

ממש . כפשוטו 

ולא  פחות לא – דברי היו אלו  כי השמחה' 'בעל דברי צדקו אכן ואמר, ונענה  בעצמו  הרופא קם  דבריו אחר מיד

אגידיותר, האמת נסובואבל  דברי כל  כי אחר , חולה רעעל  בכי היה מצבו - הוא ואילו כללגמרי, עם ואפילו

הטובים שלרצונותיו כוחו  גדול  כי לדעת כרופא אני אף  נוכחתי ובזה וכלל... כלל במציאות שייכת רפואתו הייתה לא

אמורים ... הדברים  שכלפיו  לעצמו 'מדמיין' רק  החולה אם אף  עידוד דבר

(:Ê ˙ÂÎ¯·) ‡"˘¯‰Ó· 'ÈÈÚÂ)ואמר שמח  המלך  דוד כי ‡)המבאר ‚ ÌÈÏ‰˙) רעהמזמור לבוא שעתידה ידע  כי בנו , אבשלום מפני בברחו ביתומתוך לדוד

– מהי זו רעה ומפחד חושש  זו והיה צרה עול לסבול יוכל אביושלא על יקום לא שבן בידעו שמח בנו, רדיפות בדמות  לו באה היא  כי שראה עד ,

כאחרים זו באכזריות  צרה לסבול  בידו יהא  לסבול ,וממילא לאב  שא"א דבר וזהו וכלל , כלל אביו על אבשלום חס לא  שבאמת  ואעפ"י היה. דוד מ"מ

כן  לסבול)חושב בידו היה כן שחשב  שמכיוון וכלומר , מזמור, אמר  .ולכן

והלהיז. מלמטה , שכנו  חצר לתוככי סערה  ברוח  נפל ביתו  מרפסת שעל שה'גג' לרבו  שהגיע  יהודי איש על מסופר

המידה על  יתר מפריז  הוא אעשה, מה קדוש, רבי – ההיזק תשלום  בעד רב ממון ממנו דורש והוא בממונו הוזק 

אישור  כל ללא זה  גג שבניתי מאחר האחרונה הפרוטה  עד לו שאשלם  סמך על זה וכל  מבקש , שהוא הממון בסכום 

והוא (ÈÈ¯ÈÚ‰)מהרשויות המעות את לו  אתן – מלשונו קללה פלט כעסו וברוב למלכות, ימסרני שלא מפחד והנני

הרופא'... ל'רפואות בהם  ישתמש 

שיבוא  לבלעם  קוראים  הם מיד ישראל  מבני ופחד סכסוך להם יש  – ובלעם  לבלק  דומה  הנהגתך הרב, לו אמר

הגה"ק אומר היה  וכה  הטוב, לכל  ותזכה לעצמך ברכה בקש שבפיך כח  באותו  שכמותכם , שוטים  בנ"י, את ויקלל 

לקבל רבו  אל ימהר היהודי ואילו רעהו  את לקלל  מחפש  הנכרי כי לנכרי יהודי שבין ההבדל  זהו  כי זי"ע  חיים ' ה'חפץ 

הרב, לו אמר אתה  אף ומייסרו, המציק רעהו  עם יהא מה  מחשב ואינו באמרי 'ברכתו ', כח שיש  מאמין אתה אם

רעך את לקלל  במקום עצמך את  ברך  .פיך -

שיגדליח. ככל ואדרבה בקושי, לו עולה  שהדבר במקום  בפרט – לרעהו  איש בין ה 'ותרנות' היא המידות ובכלל 

שליט"א, שלייפשטיין משה רבי ושמו  ת"ו  צפת בעיה"ק  דר יהודי איש כן, גם  הזה בעולם  שכרו  יגדל הקושי

על  בליעה "ר עומדים  כבר ושנותיו  ימיו  ותשעה מנין שתיים תשעים על  הולך והוא ,(Ï˜Ó Y È˘ÈÏ˘ Ï‚¯ ˙¯ÊÚ ‡Ï·) ונוהג

תולה שהוא המעשה  וזה  בשנים, צעיר כבחור ונכנס  יוצא – הארבעים ' הולדת 'יום  לאחרונה מנה  הוא גם  אשר ברכבו 

להכין  החל שלו מצוה ' ה'בר יום  בהתקרב לאנצהוט, בעיר משפחתו  מגורי היה נעוריו בימי כי ימיו, אריכות את בו

לתורה לעלות בבואו  כראוי יכיר למען המקרא' 'טעמי עם ה'הפטרה' את בע "פ חזר רבות שעות ובמשך עצמו את
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'äøåúìèéèéèéèéíãàä äéäéù øçàìù àöîð ,ìù åéãéîìúîåðéáà íäøáàåãéá àäé ,äáåè 'äãéî' ìëá øúëåî Y

העומד  'חתן' איזה 'צמח ' לפתע מיוחלת, שבת לאותה הגיעו כבר כמעט והנה  שלו, מצוה הבר ליום הסמוכה בשב"ק 

חיוב  כל  שאין פסק זצ"ל שפירא' 'הרב העיר רב לעצמו , 'המפטיר' את וביקש  הבעל"ט  בשבוע בשעטומ"צ להנשא

ביהמ "ד  באותו  בקביעות ומתפללים בעיר 'קבועים' ואביו  הוא כי משה , ר' מיודענו  חשבון על  הלז  החתן את לכבד

צעיר, בחור של  רגש  – רגשותיו  על התגבר זה  משה  ר' אבל 'עלייתו', ממנו  לקחת אורח חתן ביד שיהא תיתי ומהיכי

שנה י"ג פעמים  כמה הרי שנה , י"ג בן נעשה אנוכי נו, אמר, וכה  וההפטרה . העליה  את כך כל  רב זמן עצמו שהכין

על לו אוותר כן על  בחייו, אחת פעם אלא זה  אין הנישואין לקראת העומד 'חתן' אבל  חייו , ימי במשך איש כל  מונה

כהיום ובוודאי חייו, ימי במנין שנה ' 'י"ג שמינית פעם  לגמור מתקרב כבר והוא משה  ר' זכה  בזכות ואכן ה'עליה '...

שעה . באותה  עצמו  את שקרע  הוויתור על חייו  מימי רגע  בכל  ונהנה  שמח הוא אלא מתחרט  אינו 

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

כלל  ללבישה ראוי שאינו עליון' 'כובע העני שלראש הרבי ראה פנימה , בקודש בהיותו  זי"ע, מקאפיטשניץ (·˜È˘Âאי"ה 

(ÌÈ¯ÂÙÏ משיצא רב. שלל כמוצא בכך ששמח  להעני ונתנו  בארונו  מוכן שהיה חדש כובע הרבי הוציא ודברים אומר ללא ,

לתת  הרבי הוצרך מדוע  מיד, שאלוהו העני, של ראשו על הרבי של  החדש  בכובע הבית בני והבחינו הרבי מחדר העני

היה והחדש  ליהודי, לתתו  היושר ומן הוא, ויפה ' 'טוב עתה  לובש שהרבי הכובע  אף והרי לגמרי, חדש כובע  לעני

כדבריכם, אכן להם, ואמר הרבי ענה  לעצמו ... משאיר והנאה הרבי החדש  הכובע את לעצמי ראיתםשמרתי אם ואף  ,

מלבושים לאדם אין ממעל  בשמים – אדרבה  – לו בהאי שנתתיו  בעודו – מועד  מבעוד  לעצמו שהכין מה זולתי

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

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

ממון'. 'אהבת אלא אינה זו  אהבה  הכבוד, ביותרת ומכבדו  ה'גביר' את האוהב לאידך תורה ', 'אהבת בו  יש הרי עת,

מהותו ... ומה הוא מי הבדל  כל  ללא ישראל , מבני ואחד אחד כל שאוהב מי – ישראל' 'אהבת ומהי

מתאיםיט . זה אין הרי תשאל ואם כ'מוך, ל'רעך ו'אהבת ר"ת שבלק זי"ע חיים' ה 'אמרי הרה"ק  אמר צחות בדרך

ב'ואהבת  כן גם  יתחזק לאדם, לו שקשה  וזמן ובאופן עמך, מתאים חברך כשאין אכן כי תשובתך, האותיות, לפי

כמוך'... לרעך

במכתבו  זי"ע מליבאוויטש  האדמו "ר כתב ˙˘Â"Î)כה Ë·˘ ‚"È),זי"ע מליובאוויטש ריי"צ הרה "ק הרה"ק  שסיפר מה

בחזיון  או  בהקיץ הסתלקותו  אחרי הזקן רבינו  זקנו כ"ק  הוד את לראות רגיל  הי' צדק צמח  הרה"ק  כ "ק הוד וז "ל.

ובנסתר. בנגלה ספיקותיו כל  את לו פותר והי' לילה 

במאד  והשתוקק  בהן להכריע ידע  שלא שאלות כמה  אצלו  נתקבצו לימודו  ותוך בחדרו  סגור הצ"צ ישב ידוע בזמן

מזה . גדול  בצער והי' בידו  עלה לא אבל  כרגילותו הזקן רבינו זקנו  כ "ק הוד את לראות

זצוקללה"ה  האמצעי אדמו"ר חותנו  כ"ק  הוד של לבהכנ"ס  להתפלל  צדק  צמח  הה"ק  הלך בהשכמה נבג"מפעם 

כפו מיגיע  נהנה שמים, וירא פשוט איש - שמו אלי' מרדכי ר' השוק  מאנשי באחד פגע  השוק דרך ובעברו  זי"ע 

עד  רובל-כסף איזה  גמ "ח לו  להלוות צדק צמח  הרה "ק מאת האיש ויבקש  דשוקא' 'יומא הי' והיום  השוק , במסחר

כשיחזור  התפלה אחרי כי צדק  צמח הרה "ק ויענהו  בשוק, להרויח  יכול  הוא הזה ביום  כי בבוקר, למחרת או הערב

הגמ"ח . את לו  ויתן אליו  יכנס  לכיתו 

המאמר הקדוש ברעיונו  נפל הכנסת לבית הרה"ק  È.)כשנכנס  ורק(·"· לעני, פרוטה לתת שנהג אליעזר רבי על

הצדקה' מן יותר חסדים  גמילות 'גדולה  איתא עוד התפלל. ËÓ:)לאחמ "כ ‰ÎÂÒ) טוב לא אשר צדק צמח  הרה"ק  ויתבונן ,

אל וילך הסכום  את ויקח  לביתו צדק  צמח  הרה"ק  ויחזור שביקש, הגמ "ח את הנ"ל להרמ "א תיכף נתן שלא עשה

בטורח לו  ועלה השוק  אל וסחורותיהם עגלותיהם עם  הכפר אנשי נתקבצו כבר לביני וביני הרמ"א את לחפש השוק 

להתפלל . לבהכנ"ס  ויחזור הגמ"ח  את לו  נתן וכשמצאו וניניהם  הרמ"א את למצא רב

ויאמר  צהובות בפנים הזקן רבינו  כ"ק  הוד את פתאום  ראה ותפילין בטלית צדק  צמח הרה"ק כ "ק הוד כשנתעטף

כמוךלו לרעך  ואהבת  כצווי באהבה לישראל טובה והעושה פני' שום כלי שלם בלבב ישראל  לאיש  גמ"ח הנותן

לפניו  פתוחים מעלה היכלי עכ "לשערי ,(·ˆ ˙Â‡ ,Ú"ÈÊ ˘ËÈÂÂ‡·ÂÈÏÓ ¯"ÂÓ„‡Ï '‰˜„ˆ È¯Ú˘'· ‡·Â‰).
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נסיונות מתוך בעבודתם דורנו בני חשיבות – לבדד עם  הן 
קדם מימי גדולים כעבודת  שפלות  ותאוות 
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בגמרא איתא ‰.)הנה ˙ÂÎ¯·)בביטול יתלה מצא ולא פשפש במעשיו , יפשפש  עליו באים  שיסורים אדם  רואה 'אם

מצא', 'לא נחשב ומדוע נחשב עוון בכלל  תורה ביטול אף  הרי מצא, ולא פשפש  אמרו  היאך הקושיא וידועה תורה ,

המידות  ענין אחר ובחיפושו טובות', ה 'מידות ענין על  קאי במעשיו ' 'יפשפש כי זי"ע מלעלוב הרמ"מ  הרה "ק וביאר

ארץ דרך שהרי תורה ' ביטול 'מצא לומר שייך לדוןלתורה ,קדמה לא לו מה מידותיו, תיקן  שלא עוד שכל ונמצא

קיים  לא עדיין לתורה 'ההקדמה' כשאת תורה, ביטול .בענין

הרגיש הדרשה באמצע דרשתו, את נשא המגידים  שאחד בשעה  בביהמ"ד, זצוק"ל  בער ברוך רבי הגאון ישב פעם

האדימו שפניו עד רב בקושי לו  עלתה זו ישיבה  מקומו , על  לשבת נשאר הדרשן של כבודו  מפני אך לצאת, שצריך

מהדרשה, התרגשותו מרוב באה  האדמימות שבוודאי בלבו  אמר בער ברוך רבי פני את הדרשן כראות התאמצות, מרוב

ברוך  רבי נעמד דבריו, לדבר הדרשן כילה  בשעטומ "צ כאשר זמן לאחר המידה. על יתר והאריך בדברים  הפליג כן על 

לקרוא  צריך האם ממקורביו, אחד – ז "ל הרמן הרב שאלו  רוחו  את שהשיבו לאחר והתעלף , נפל ומיד ממקומו , בער

יצא  לא מדוע הרמן הרב עליו  תמה  כך. כל נחלש  מדוע  לו  וגילה לעזרה , צריך שאינו  בער ברוך רבי לו  השיב לרופא,

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

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

חלילה . יהודי לבייש לא כדי ונפש, גוף  במסירות שעשיתי מה עשיתי כן על וקצף, בזיון וכדי מדבריו, נוחה  דעתי

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

של כפתחו פתח  לכם  אפתח ואני 'שלבלעם מחט במקום ולשוניהםאולם ' צחוק פיהם  מילאו  השומעים כל ,'

ופי' מכוונים  פתחיהם שאין שראה כתוב בלעם  אצל  כי כלל, בדיחותא זה שאין ואמר מטשעבין הרב נענה  רינה,

פי  להם פותח  זה  וכנגד מחט , של כחודו  פתח  אם  כי מאיתם דורש  הקב"ה  שאין שראה ממעזבו'ז  ברוך הר"ר הרה "ק

לנו שיפתח  הבורא הבטחת את הלה  הזכיר ולזה יעקב', אוהליך טובו  'מה  אמר ואז  אולם ' של  'כפתחו  וכמה כמה

גדולים . פתחים 

–כא . לזכותו יעמדו הללו בזמנים שעבודתו וידע וקשיים, נסיונות אליו בבוא יחשוש לא כן , עבודתו בעניני ואף 

לעוה"ב לו קיימת והגיעכקרן ותפילין הטלית לו שנגנבו זי"ע  מראפשיץ  הרה "ק של  במשמשו הוה  עובדא .

התפילין  הרי הרעש', כל  'מה לו, ואמר במליצה  בקודש כדרכו הרבי לו  נענה הקודש , חפצי איבוד על רבו  בפני להתאונן

של – טלית' 'טערקישע היא הרי שם  שהיתה והטלית תם, רבינו של ומשנהו רש"י של אחד אלא שלך, כלל אינם
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äéäå ,åáø úéáî øåãâ ìãâîî ïåòîù 'ø ïá øæòìà éáø
äçîù çîùå øäð úôù ìò ìééèîå øåîçä ìò áåëø
,äáøä äøåú ãîìù éðôî åéìò äñâ åúòã äúéäå ,äìåãâ
íåìù åì øîà ,øúåéá øòåëî äéäù ãçà íãà åì ïîãæð

ä÷éø åì øîà ,åì øéæçä àìå éáø êéìòåúåà øòåëî äîë

ùéàäéðéà åì øîà ,êúåîë ïéøòåëî êøéò éðá ìë àîù ,
äæ éìë øòåëî äîë éðàùòù ïîåàì øåîàå êì àìà òãåé
çèúùðå øåîçä ïî ãøé àèçù åîöòá òãéù ïåéë ,úéùòù
ìçåî éðéà åì øîà ,éì ìåçî êì éúéðòð ,åì øîàå åéðôì
éìë øòåëî äîë åì øåîàå éðàùòù ïîåàì êìúù ãò êì
øæòìà éáø ÷ñò øòåëî 'óåâ'á éëå ,á"öå ...úéùòù äæ
ùàøá íéðåúðä åéúåâàã åéä åìà éëå Y ïåòîù éáøá

éàãåå àìà ,åéðééòîúåìôù úååàú óåâä úåéèðá 'øòåëî'
ò"ì úåðåâî úåãéîå ,úåìôùä úéìëúáíù áéúë ïëìå .

'ñåúá(ïîãæð ä"ã)àéáðä åäéìà úîàá äéä 'øòåëî'ä äæù
øòåëîä íãàä íâù åçéëåäì àìà àá àìù ,ì"æ

úéìëúá úåðåøñçáíà êøáúé 'ä éðôì íéåöø åéùòî
åìù íéðåâîä íéøáãá èòî åìéôà åøöé ìò øáâúîåæå

,úåìôù úååàúá Y 'éðàùòù ïîåàì êì' åúáåùú äúééä
òáèä ãâð éìù úåøáâúä éëøúåé êøáúé 'ä éðôì äéåöø

íéäåáâ úåâøãîå úåìòîá àøáðù íãàäîáëáëáëáë.

åàìåíâ éë Y úåðåéñðá úò ìëá òå÷ùä íãà à÷ååã
íãàä úà íîåøì éãë äá ùé úøòåëî 'äôå÷ú'

.ìéòì øàåáîë íéìåãâ íéùðàî äìòîì

גנבו  מה כן אם  סידור', 'בארדיטשובער אלא היה שלך לא הסידור וגם טורקי'... שהייתהממךמדינת ה 'נרתיק' את רק ,

ואניה ... תאניה כך על להקים  שווה  וכי לגמרי, ומחוררת קרועה  ממילא

והמעשים שהתורה  לומר, מקום  יש ולדידן בעלמא, דבדיחותא מילתא מפיו צדיק  אותו הוציא שלא פשיטא והנה

התורה בדרך ללכת לו גרמו אשר הם ורבותיו  מאבותיו שקיבל החינוך כי כלל , שלו  אינם ועושה מקיים  שהאדם טובים

קיבולוהעבודה , בית  אלא אינו עצמו הוא הקיבולואילו שבכלי והחורים  ומרבותיו , מאביו  שקיבל  מה את הממשיך

עובר שהוא הנסיונות כלומר שלו – אצלהם מקובל  כן שעל יאמר, בעלמא ולרמיזא שמו... על נקראים  הם ורק  ,

באמת. לו  שייך זה שחלק  בו, יש  ורמז  התפילין, נרתיק על שמם את לכתוב העולם 

'לךכב. לו אמר שלכן שביארו  לךלאומןיש אמר ולא החומר ליוצרשעשאני' את יקח  ה 'יוצר' כי אותי, וברא שיצר

חפצים אחד לפונדק להזמין עליו כך שלשם  וכדו' בניין לבנות שבא מי על  מורה  ה 'אומן' אבל  כלי, ממנו וייצר

לדברים מהנחיצות פחות לא הבית לבנין נחוץ קטן ופרט  פרט שכל  מכיר האומן ורק  וקטנים , גדולים – שונים  וכלים 

החפצים בכל  כמיותר הנראה קטן מסמר ע "י אלא הבית לתקרת תתחבר לא למאד עד הגדולה המנורה כי גדולים,

הבניין, למקום  ה'שהובאו את  עובדים אינם שהרי העולם, בזה כ 'מיותרים' עצמם את  המרגישים לכל ייאמר, כיו"ב 

כי  ולדעת  להכיר עליהם – שפלים ונסיונות תאוות  מיני בכל ונכשלים נופלים הם ואדרבה, וכיו"ב, גדולות  בעבודות 

גדולים  בדברים ה' את מהעובדים פחות  לא העולם לשלימות ונצרכים חסרים .הם

לו נתנו  הימים באחד יארק , בניו שיר בכלי מזמרים  מקהלות על 'מנצח' שהיה נכרי באיש  מעשה לאמר, ושמעתי

דיסק  ביכורים כפרי .c(תלמידיו d.(' ה 'מנצח והיה וכו'... כחצוצרות זמרה כלי ושנים בעשרים יחדיו מזמרים הם  שבו

להדיא  כי דוברים, הם  'שקר בקול והכריז נזדעק  לפתע הדיסק , באותו  הנשמעים  הצלילים  לקול היטב ומאזין יושב

'אמת  כי וגילו  דברי את לברר פנו  הסובבים  ושנים '. עשרים  ולא שיר כלי ואחד עשרים אלא כאן שאין שומע הנני

בשמעו וממילא וכלי, כלי של בתועלת מכיר והוא לשורר, לימדם הוא כי המנצח ביאר ולתמיהתם  דבריו , היו  ויציב'

ראה הדיסק  כאן.את חסר פלוני שצליל

שקוועטש הבחין הדיסק את כשמעו ועתה התווים , את השיר כלי מתופסי אחד לכל לימד שהוא אלא עוד ולא

(˙È�ÂÏÙ ‰ÚÂ�˙· ÔÂ‚È�‰ ˙ÈÈË�)תאוותיו כשרונותיו  בנויים  ולפי"ז – שלו 'כינור' ניתן איש לכל  ייאמר, ולדידן כאן. חסרה

נגינתי  יוסיף ומה יתן מה  לאמר לבבו  ירך לא וממילא העולם... לשלימות חסר מהם וקנייטש קוועטש  וכל ורצונותיו ,

קולו אם  שמכירים  עד – כולו העולם  בשירת מוסיף  ואחד אחד כל  אלא ולא לא בידי, שנתנו הדפוק  השיר בכלי

לא. או  ה 'מקהלה' בתוך ג"כ נשמע 

ולוברגע הזה בעולם מיותר הוא כי שברונו  לגודל העולם מן בידים עצמו ואיבד שכמעט  בבחור מעשה ידענא עובדא

זה ובזכות הללו, צדוק  ר' דברי את הראוהו  המכריעים רגעים שבאותם והסביר החיים , בין ונשאר בו חזר האחרון

צבקות. ה' בכרם  דשופרא משופרא הוא וכהיום  עמנו  להשאר החליט 
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êëå'úîà úôù'á àúéà(øáãéå ä"ã â"ñøú àøàå).ì"æå
ïéàù óà ä"á÷äá ïéîàäì ïéëéøöù åîë úîàáå

,ä"á÷ä ìù úîìòðä äâäðä ïéáäì ïéìåëéïéëéøö ïë åîë
åîë ïéøåçùå ïéøåòë ïéàøðù åìéôà ìàøùé éðáá ïéîàäì

øîàðù(ä à ù"äù)'äååàðå éðà äøåçù.ì"ëò .'

ישראל בני וחשיבות  רוממות  – הארץ עין את  כיסה  הנה
בטהרה ועיניהם  עצמם  השומרים

ïúùøôá(é âë).á÷òé øôò äðî éîùøãîá àáåä ,
('íéøåèä ìòá'á 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)íùá
ìàøùé éøåçá úà çáùì áåúëä àáù ,åðãîìé ùøãî
íðéä ë"éôòàå íøöé ó÷åúá íäéîé øçáîá íéãîåòä
äùåã÷á íúâäðä ìëå ,àèçä ïî íîöò úà íéøîåù

åäæ .äøäèåäðî éîíúìåãâå íúåáéùç úåðîì ìëåé éî -
(íøëùå)ìùá÷òé øôòúà íéùáåëä ìàøùé éøåçá ìù

.íáéì úååàú ìò íéøáâúîå íøöé

äðäïúùøôá áéúë(ã ãë)øùà ì÷ éøîà òîåù íàð'
æçé é-ã-ù äæçî÷"äøä ùøéôå ,'íéðéò éåìâå ìôåð ä

òîåùù Y êë ìë ìåãâ íãà åìéôà ,ò"éæ 'äçîù áì'ä

àäé ë"éôòà ,'íé÷åìà äæçî' äàåøå ,'ì÷ éøîà'ìôåð
äéäé å"ç íà åéúåâéøãî ìëîíéðéò éåìâøåîùé àìù Y

åéðéò ìòâëâëâëâë.

øáëå'îâá åøîà(.âé÷ íéçñô)äùìù ïðçåé éáø øîà'
êøëá øãä ÷ååø ìò ,íåé ìëá ïäéìò æéøëî ä"á÷ä
øéùò ìòå ,äéìòáì äãéáà øéæçîä éðò ìòå ,àèåç åðéàå

,'äòðöá åéúåøéô øùòîäøéöéá òùòúùî ä"á÷äù éøä
'úé åðåöø úåùòì åøöé ùáëù åéôëæéøëî àåäù ãò .

ìò øáâúäå åéðéòá íåâôìî øäæð éðåìô ,úåîìåòä ìëá
ìëá çîùå ùù ä"á÷äå .åúáùçî ìò øîù éðåîìà ,åøöé
,êøò åá ïéàë íãàì äàøðä øáãá åìéôà ,äìåòôå äìåòô
øîåùù ïåâë ,ãáìá úçà íòô ÷ø øáâúî íà åìéôà åà

àì åúå úçà íòô åéðéòúòá êà ,úåáø íéîòô ì"ø ìùëðù óà)

(úåîìåòä ìëá äçîù øøåòî åäéøä åøöé úà çöéðù úàæäøùàëå .
õîåàå çåë óéñåé äæá åúáùçîá ÷éîòéå íãàä ïðåáúé

.æåòå úàù øúéá øáâúäì

ïéàåìá÷éù øëùä ìãåâ øòùì íéìåëé äéøáå êàìî ìë
åéúåðåöø ìò åøáâúäá 'ùôð úøéñî' ìë ìò íãàä
øôñ'ä íùá ò"éæ 'íäøáà úéá'ä øîàù éôëå ,åéúååàúå
ìàøùéìå á÷òéì øîàé úòë' ïúùøôá ÷åñôä ìò 'íéãøç

זי"ע הרי"ם' ה 'חידושי הרה "ק אמר ˙ÚÈ¯Ê)כה ˙˘¯Ù ˘È¯ Ì"È¯‰ ÈËÂ˜ÈÏ)אבינו אברהם  „,על  ·Î ˙È˘‡¯· ‰È· ·È˙Î„ ,‰„È˜Ú‰ ˙Ú·)

(Î˜ ‡¯ÈÂ ˜"‰ÂÊ·Â ,· „È ¯"˜ÈÂ ˘¯„Ó· 'ÈÈÚÂ ,'˜ÂÁ¯Ó ÌÂ˜Ó‰ ˙‡ ‡¯ÈÂ'בכל אבל  ומיותר, מאד רחוק עצמו את רואה  היה הוא כי וז "ל. ,

בכך, מה  אעשה זאת שציוני מה - רחוק אני מסתמא ואם זה ידי על  בכך, מה  אך מאוד... גדול נסיון הוא ובאמת ,

טוב. ויותר נקי יותר פעמים  אלף  הוא

הרע',כג. 'עין הרבה  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 ˜Ê:)אמר Ó"·) בדרך ואחד הרע בעין מתים ותשעה 'תשעים 

ותשעה תשעים פירוש, – הארץ ' Ó‡‰)כל  ÍÂ˙Ó)...כראוי העינים על  שמרו  לא אשר דבר על מתו

מלמד  שהוא הלה  השיב מלאכתו , מה  הרבי ושאלו  בפורים, זי"ע  אברהם ' ה 'בית הרה "ק אל אחד חסיד נכנס פעם

אסתר במגילת דכתיב הרה"ק  נענה  רבן, בית של לתינוקות הכתיבה מלאכת Á)את Á)' היהודיםכתבו בעיניכם על  ',כטוב

שלח סו"פ  רש "י וכלשון ושמורות... טובות יהיו שהעינים  הילדים  את תלמדו  ËÏ)כלומר, ÂË ¯·„Ó·)הם והעינים 'הלב

עיניו את ישמור אם ולכן העבירות', את עושה והגוף  חומד והלב רואה העין העבירות, את לו  ומסרסרים לגוף מרגלים

בחטא. יכשל לא

עיניים' 'מחזה ·)בספר ¯ÂË .Â Û„)חז "ל בלשון כן Î„.)רמזו ˙È�Ú˙),'בדיקה צריכה  גופה  כל  אין יפות שעיניה 'כלה 

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

אחריו . בדיקה צריך יהא

ה 'ראב"ד' שכתב וכמו עיניו , בשמירת וסייגים  גדרים  לעצמו ‰˜„Â˘‰)ויעשה ¯Ú˘ ˘Ù�‰ ÈÏÚ·) הגדרים לכל  הראשון

עינים  שמירת  הדרך הוא היא כך שהרי שמור. כולו  שמורים ולבו  שעיניו ומתוך שמור, לבו  שמורים שעיניו  דמתוך

גומרין' מעשה  וכלי חומד, הלב ולאחריו  רואה Ò·)'העין È ¯"·„Ó·) הדרך בתחילת נפילתו את שיעצור מוטב וממילא ,

עיניו . שמירת ע "



בלק - הפרשה åèבאר

çéìöî àãç àòâøá êéà íéàìôúî íäù 'ì-à ìòô äî
êà ,ãåáëä àñëì ãò òéâäìå ìéôòäì æ"äåòá íãå øùá
,ìàøùé éðá ïéáå éðéá àåä ãåñ ,'ì-à' - íäì äðåò ä"á÷ä
,åéúåðåéñðå íãàä áì úåðåôö òãåé ù"áúé àåä ÷ø éë

.åòáè ìò øáâúäì åì äìò äòéâé äîëå

ùøåôîåà"øâä éøáãá ïë(èé âé éìùî)äåàz' áåúëá©£¨
øáùð ïåùì àåä äéäð .ì"æå ,'Lôðì áøòz äéäð¦§¨¤¡©§¨¤

'åâå "äBä ìò äBä' ïåùìî àåäå(åë æ ìà÷æçé)øîåìë , ¨©¨
ùôðì áøòú àéä ë"çà úøáùð àéä øùàë äåàúäóà

äúåà øáåù àåäå åéìò øáâúî åúååàú äéäù äòùáù
äæî äðäðå ùôðì áøòú àéä ë"çà î"î øòèöî àåä

éë 'äéäð' ïåùì øîàå .ãåàîåúååàú øáåù íãàä øùàë
äùåò ä"á÷ä åðåöø úåùòì éãëá 'ä ãåáë éðôî åðåöøå

åðåöøåøîàù åîë ,(ã á úåáà)êðåöø éðôî êðåöø ìèá
øîåìë äéäð áéúë ïëìå ,'åëååúåàú ,åúåàú øáùé øùàë

'åðåöø äùòé ä"á÷äù äéäð.

ìëåøåàä áúëù åîë ,äæ ïéðòá êééù ìàøùéî ùéà
'åéäú íéùåã÷' ÷åñôá '÷ä 'íééçä(á èé àø÷éå).ì"æå ,
ìù äæ ïåùìá åæ äåöî ïåøëæ àéöåäåíéùåã÷ãëãëãëãë,øîåì ,
ùåã÷ àø÷ð åæ äåöî íéé÷îä ìëùäëäëäëäë÷ã÷ã äæ íòèìå .

ìà øîåììë,øîåì ,ìàøùé éðá úãòäðùé åæ äåöî éë
øîàé ùåã÷ åæ äåöî åîéé÷á ìàøùé ùéà ìëù .íãà ìëá

åæ äâùäî úòðîð äéäúù ìàøùéá äâøãä ïéàå ,åì.'

וסייגים גדרים עשיית  ענין  – סייג  ועשו

ãàîíéøåîùä úåîå÷îá úåäùì åîöò øåîùì íãàì ùé
íééðéòì íéðëåñîä úåîå÷îá êìäé àìå ,øåòéë ìëî
ìò ùåã÷ä 'íééçä øåà'á àúéà êëå ...éãåäéä úùåã÷ìå

÷åñôä(à äë)úòãì êéøö .ì"æå .'íéèéùá ìàøùé áùéå'
ãéòé áåúëäù ùøôì äàøðå ...äæ øîàî úòãåäá êøåö äî

- äúééäù ,úåðæä úáéñõåç ìééèì íòä åàöéù éôì
...ìàøùé äðçîììàøùé áùéå åøîåà àåäå ,åìùëð íùå
ùåøéô íéèùá,íäéðçîì õåç åá íéìééèî åéäù íå÷îá

íéìåéè ïåùì àåä íéèùååøîåà êøãë .(ç àé)íòä åèù
ìçéå úáéñ äæå ,'ìåéè ïåùì àìà èééù ïéà' ,íù é"ùøéôå

ì"ëò ,úåðæì íòäåëåëåëåë.

ùéåéäù äîî íäì äàá íúìéôðù åðåùìá åñéîòäù
íéìééèîäðçîì õåçîíéâééñå íéøãâì õåçî ì"öø ,

ïëéäì åòéâä ïëì ,íéøùëä ìàøùé éðá ïéá íéâåäðä
ìåàù é÷îò ãò ,åòéâäùæëæëæëæë,ùã÷îä úéá ïáøåçá äéä ïëå .

ì"æç íéøôñîù åîë(á ,åð ïéèéâ)ñðëðù òùøä ñåèéè ìò

חונהכד. רבי הרה "ח סיפר ימים. לאורך ביתו  ובכותלי באדם  בו הנחקק  נצחי ריח  - בה יש  טוב ריח  ה'קדושה'

האמרי  עצר לפתע זי"ע , מויז'ניץ  חיים' ה 'אמרי הרה"ק  רבו עם יחד אביב תל בעיר טייל  שפעם  זצ"ל אדמקר

חזירתו בדרך לראות, חונה  רבי הלך זה, בבית הדר הוא מי ראה נא לך לו, ואמר בית, איזה  על במקלו ודפק חיים 

פירושים שני יעקב' אהלך טובו  'מה  ואמר חיים האמרי נענה שם . דר זי"ע מלעלוב מרדכי משה רבי הרה "ק כי סיפר

וכלשון  טוב, ריח בהם שיש  בשמים – ואהלות מור מלשון לבארו  אפשר עוד ודירה, אהל  מלשון אהל, לתיבת לה  יש

Â)הכתוב Ì˘). קדושה ריח ממנו  עולה הרי קדוש שהוא שבית וכלומר ה', נטע 'כאהלים

בלשון כה . המורגל  כפי ודלא עתה, קדוש. נקרא הוא הרי יצרו , אחר מללכת נמנע שאדם ידי שעל מדבריו, המורם

כי ה', קידוש על ל "ע שנרצח  אדם גיסא לאידך או  מעלה, משרפי אחד על רק  'קדוש ' לכנות מצינו בנ"א כאן 

לו' יאמר 'קדוש באהבה שמו למען תאוותיו את  לעצור מדמו המקיז .שכל

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

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

הוא הרי - הדברים  הזימה ביאור את השונאים אלו של  הוא אלוקיהם, אני הקב"ה אומר התיעוב, את ששונא מי כי ,

ב'ירושלמי' שאיתא וכמו  ‰)אלוקיו , ‡ ˙ÂÎ¯·) שאתה יודע הריני ועיניך, לבך  את  לי נותן  אתה אם – הקב"ה אמר

הבורא...שלי  של 'אנשיו' על נמנה  להיות ירצה לא פתי ומי ,

זי"ע מסאטמאר הרה"ק  אמר ·¯‡˘È˙)כה Ï‡ÂÈ È¯·„)' ה ויפתח  שכתב כדרך הנחש' פי את ה' 'ויפתח  כתיב לא מדוע

מדת  מצד שנעשה  נס  רק מפרסמו  הכתוב אין להחטיא כדי הסט"א מצד הנעשה הרה"ק , ומתרץ האתון. פי את

ואפילו מחטא, למנוע עושים הרחמים  כזאת  על החטא מן עתה עצמו שימנע בחטאים ומלא המדורדר מבלעם

פיו' את ה' ש'ויפתח מהנס .'עסק'

בגמראכז. איתא ˜Â.)הנה  ÔÈ¯„‰�Ò)ו יוצאות מואב בנות שהיו  פרשתן בסוף  המובא -אודות יין לשתות להם מציעות
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ìöà áø÷ù ãò ,àøåð ïåéæéáá äììéçå ùã÷îä úéáì
óééñ ìèðå' íéùã÷ä ùãå÷ì ìëéää ïéá äìéãáîä úëåøôä
úëåøôä úà ìèð' åúéáì øæçùë ïëå ...'úëåøôä úà øãéâå

éðúåâøâ ïéîë åàùòå(ìåãâ ìñ-)ùã÷îáù íéìë ìë àéáäå
åäæ éë 'åøéòá çáúùäì êìéì äðéôñá ïáéùåäå ïäá ïçéðäå

,åôåñ ãòå åúìéçúî íìåò ìù åðáøåçòåâôì íéàáùë
åäæ ,äùåã÷á úåâøã ïéá úåìéãáîä úåëåøôå úåöéçîá

äìë ãòå ìçäî ìàøùéî øåçá ìë ìù åùôð ïáøåçéë ,
.íéâééñäå íéøãâä ìò øåîùì ùé åãàî ìëá

ùéì"æç åøîàã ,àðéðéò éàä åæîøù(.å÷ ïéøãäðñ)êøãä éë
éãé ìò äéä íéèéùá ìàøùé úà åìéùëä äãé ìòù
åððîæá 'íéìë'ä ïéðòì øîàð åá àöåéë ,'ïúùô éãâá' åøëîù

(á"åéëå 'àìô éøéùëî)Y äñðøôì êéøö àåäù øîåà àåä Y
ìëî òåøâì òéâî óåñáìåçëçëçëçë.

íðîàúîéé÷ ïø÷ä ,ãåàî äáøä åøëù åîöò øãåâä
åîë ,äæä íìåòá íäéúåøéô ìëàéå àáä íìåòì

ïúùøôá ò"éæ 'íùåáä úâåøò'ä ÷"äøä áúëùä"ã)

(ãåîòéå÷åñôä ìò ,(ãë áë)ìåòùîá 'ä êàìî ãåîòéå'
úîåç' øôñá àúéàã ,'äæî øãâå äæî øãâ íéîøëä

úåáéú éùàø 'ìåòùîá' úáéúù 'ìàéøàùøë'îäååö'
áéàä'òàîì'ìíéîùä ïî íòìáì åæîø äæáå .àëé'

åäåãéîòäùëäæî øãâå äæî øãâìì÷ì äöø àåä éë ,
íãéñôäì ìëåé àìù òãéù øçàî êà ,ìàøùé éðá úà
øëù íäì úúì ïéàù äðòèá àá ïë ìò ,'àáä íìåò'î

äååöî øëù'ù ïååéë äæä íìåòáàîìò éàäá.'àëéì
øãâ' ãéîú úåùòì ìàøùé éðá ìù íëøãîù ,åì åàøäå
íøëù íìúùî âééñå øãâ úééùò ìòå 'äæî øãâå äæî

.æ"äåòá íìùî(àùð 'øô ìçð éáøòá ãåò 'ééò)èëèëèëèë.

éäéíäøáà ìù åéãéîìúî úåéäì äëæðù åðøæòá ú"éùä
,ùôðä úååìùå úòãä áåùé êåúî ïéîàäì ,åðéáà
àøåáä åðéìò òéôùé äæáå õøôá íéãîåòå íéøåãâ úåéäì
éãò ,àéìòî àøåäðå àôåâ úåéøá êåúî ,íåøîî äøäè çåø

.ïîà åðîéá äøäîá ïåðé úàéá

כדאיתא  וגדר סייג משום  נאסר 'יינם ' והרי להכשל. קצרה  דרכו ומשם  שותה הישראל  והיה  יינם', נאסר  לא 'ועדיין

ÊÈ:)בגמרא גדר (˘·˙ כל להם היה  לא שעדיין מחמת ורק אך להם בא המכשול שכל נמצא משום...' יינם  על 'גזרו

הימנו וניצולים  מהמכשול  ברחוק  עומדים היו קטן' ב'גדר כי מלחטוא, בעדם  Â)למנוע  ,‡"Ï˘˙ ,¯ÒÂÓ ˙ÂÁÈ˘).

זי"עכח. ישראל  גדולי לפנינו  שהעמידו הגדרים  ומשבירת הקדושה , היהדות בחומת חור מפריצת חמור אין

העזרה לתוככי בטומאתם נכנסו דת, עקרו  הללו שרשעים שאף  ה 'יוונים', למעשי בזה  דומה  והוא ויבדלחט "א.

ש היה  ה 'חורבן' עיקר מ "מ יקרת. בפינת כפירה  והשליטו ה' יראי את רדפו המזבח , אבני את מגדלי ושיקצו חומות  ,ופרצו

ישראל . בני ונערי קדשי תוך אל האומות שיקוצי את ולהכניס  היהדות, וגדרי בחומות פרצות מלפרוץ  חמור דבר אין כי

המלך שלמה אמר Á)וכבר È ˙Ï‰˜)זי"ע חיים  החפץ הגה"ק  ומבאר נחש '. ישכנו גדר ·‰‚"‰)'ופורץ Â"Ù 'ÌÏÂÚ Ì˘')מדוע

את  אליו יחישו ותיכף  המכה, כאב את ומיד תיכף ירגיש ונשכו ארי בו פגע אשר אדם  הנה כי ארי, ישכנו  אמר לא

בכל לאיטו מתפשט והארס  היה , כלא להלך ממשיך והמוכה מיד, מורגשת איננה  הנחש  הכשת משא"כ  ההצלה , אנשי

כי  המדוברים, הנבזים בעניינים  העוסק בכל  ולענייננו, גדר, בפורץ הוא וכן חלילה. ומת נופל  הוא שלפתע עד גופו

הטומאה איככה  מרגיש ואינו עשה , אשר עוולתו  גדולה מה  לבו  על  שם  אינו  הקדושה  גדרי את פורץ שהוא שעה

יאמר, ואף עכנאי, של כארס  בקרבו  נכנסת נחמצתי כולה ולא הריעותי שלא נא וראה ה'גדר' על עברתי עשיתי, מה

וטומאת בזוהמא ראש ועד רגל  מכף מלא – ברוחניות  ונופל  'מת' לפתע תמצאנו הימים באחד  באמת , אך  במאומה,

זו  שחת  מבאר היוצאים הם ומועטים .הרחוב...

אפשר  אי  העולם... למציאות עצמו להתאים  האדם על נו , – ה'טענה ' היא הגדרות את המהרסים שאחד ידוע  וכבר

האלאנד לארץ  שנסע שוטה לאותו  דומה  הוא והרי האלו, המכשירים  כל  ללא כמגדלת (‰�ÏÂ„)כהיום  הארץ  ידועה שם

המשונה הנהגתו  על  ותמהו שראו  סובביו ארבע, על מהלך החל  ארץ  לאותה מיודענו הגיע  אך ויהי וטובים, אבירים  'פרות'

למצב... עצמי להתאים  עלי – ארבע על  מהלכים הם  זו  במדינה ה 'רוב' הנה האיש, להם אמר זה , מה ועל זה  מה וישאלהו

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

ולנתק לעקור רוצה הנך לבלק, בלעם שרמז וזה בזמנו , כאו"א אלא כאחת' לקיטתו 'שאין במשנה  איתא בתאנים

תתחיל אלא אחת, בפעם  כאחד, לנתקו  תוכל לא - כאחת לקיטתו  שאין לך תדע  קדושתם , משורש  ישראל  בני את

תחתית. לשאול  עד מדרגה אחר מדרגה תורידנו ומשם  לאחמ "כ, פלוני ומסייג כאן, קדושה  מגדר  להורידו 


