Mail@beerhaparsha.com

לשמיעת השיעורים בקול הלשון718-906-6444 :
לקבלת הגליון בפקס1-877-843-3049 :

íéðéðòä ïëåú
÷ìá úùøô
 ב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . òø ìë åéìòî ùøâî äðåîàä é"ò Y åîò åé÷åìà 'ä
 ח. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . åúåìãúùäì ïéðò éìáî íãàì ïëåî ìëä Y íìåòä úà ïæä
 יא. . . . . . . . . . . . . . . . ìëä âéäðî àøåáäù äáåèä úòá ãéî äàøé ìéëùîä Y íééðéò éåìâå
 טו. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äìéôúä åæ íäéô øîàîá íçåë ¯ éøåîàì ìàøùé äùò øùà
 טז. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ìàøùé úáäàå äáåè ïéò ¯ åðéáà íäøáà ìù åéãéîìú
 כ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . åúãåáò úàå åîöò áéùçé Y éðà ùåã÷ éë
 כד. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íééðéò úøéîùá ìàøùé éðá úùåã÷ Y ïåà èéáä àì
 כז. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ìàøùé ìù ïúùåã÷ Y õøàä ïéò úà äñéë
 כח. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . åîöò úãåáòå åúòéâéá úåéåìú åéúåéìò ìë Y äùøåî éø÷ú ìà

:סדר ועימוד
 א ש ד ו ד. ש.  י. א
052-7627127 :טל

á

באר הפרשה  -פרשת בלק

÷ìá úùøô ¯ äùøôä øàá
ה' אלוקיו עמו – ע"י האמונה מגרש מעליו
כל רע

åîöòî äùòðä øáã ïéàù äðåîàä éãé ìò
ïåöøá åéìò àá íãàì àáä øòö ìëå
úàæá ,àááå äæá åì áåèì ù"áúé àøåáä
äáäàá ìëä ìá÷ì åéìò ì÷é äðåîàä
 ïåöøåאäðåîàä úàæáù àìà ãåò àìå ,
.äëøáìå äáåèì ìëä êôäúé

á÷òéá ùçð àì éë' ,(âë âë) ïúùøôá
øîàé úòë ìàøùéá íñ÷ àìå
àúéà ,'ì¯à ìòô äî ìàøùéìå á÷òéì
íéîòôù ,ò"éæ 'áì áèéé'ä ÷"äøäî
ìëî íéøåñéå úåøö íãàä úà ïéôé÷îå
ìù åøîàîì ,íù 'áì áèéé'ä ïééöîå ïéà ,åùôðá úåöò úéùì òãåé åðéàå ,øáò
÷åñôä ìò ò"éæ '÷ä è"ùòáä
éë ,äðåîà åúöò ¯ úçà äöò àìà åì

א .וכבר אמר הרה"ק מקאצק זי"ע )מדרש משה בלק תרס"ט( על דברי רש"י
שהאתון אמרה לבלעם 'מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלש רגלים' – רמז לו
אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלש רגלים בשנה ,ולכאורה צריך ביאור ,מדוע
רמזה לו דייקא במצוות שלשה רגלים ,ולא אמרה 'אומה שמניחה תפילין בכל יום
ויום' או שאר מצוות .אלא ביאורו ,שהאתון רמזה לו ,הנה עם בני ישראל יעלו ג'
פעמים בשנה לעיר קטנה כירושלים ,ושם 'עומדין צפופין ומשתחווין רווחין' ,ואעפי"כ
מעולם לא אמר אדם צר לי המקום שאלין בירושלים )אבות ה ה( ואילו אתה רגע
אחד עמדת במקום צר וכבר איבדת כל עשתונותיך...
ואם תאמר כיצד באמת לא אתלונן על המקום שצר לי ,תשובתך היא על ידי
חיזוק האמונה כי הכל מאתו ית' ,וממילא תדע כי זה 'המקום' המתאים לך ביותר...
זאת ועוד ,שישפיל עצמו וימעט בכבודו ,וכבר יווכח היטב שהמקום רחב עד מאוד...
פעם התלונן אחד בפני רבי ישראל סאלאנטע'ר זצוק"ל שכולם 'דורכים' עליו,
נענה לו רבי ישראל ואמר ,חדל מלפשוט עצמך לאורכו ולרוחבו של סביבותיך,
וממילא לא ידרכו עליך ,כלומר ,אל תחשיב עצמך כל כך – כגדלו של ביהמ"ד,
אלא השפל עצמך ,וממילא לא תחשוב יומם ולילה שמשפילים אותך ופוגעים
בכבודך.
הרה"צ רבי אליהו ראטה זצ"ל משמשו הנאמן של הרה"ק רבי שלומ'קה מזוועהיל
זי"ע ,היה נוהג לישב בנסיעתו באוטובוס על קרקע המדרגות ,באמרו 'פון דער
ערד פאלט מען נישט' )מהארץ אי אפשר ליפול( ...שאם ינהג האדם בשפלות ,לא יוכלו
בני האדם לזלזל בכבודו ,שהרי אינו דורש כל כבוד.
)כב כח(

באר הפרשה  -פרשת בלק

â

),äéìò åãòã íéøåñééä ìë åðééä êáéåàù äðä éë 'ä êáéåà äðä éë' (é áö íéìäú
êáéåà äðä ãéî éæà ,'äî íéàá íìåë øéëî íãàäù äòùáù 'åãáàé êáéåà
בלשון חסידים מסופר שפעם אמר הרה"ק רבי מנדל מווארקע זי"ע
מענדלי 'שותק' על שם שהיה מופלג בשתיקתו( 'ואהבת לרעך כמוך' ,כמוך ...בלשון תמיה,
וחזר ואמר כמוך – בניחותא ,וביארו גדולי התלמידים את 'דברי חכמים וחידותם'
בכמה אופנים .אכן הרה"ק רבי בעריש מביאלע זי"ע ביאר שהיתה כוונתו להקשות,
שכפי הנראה מפשוטו של מקרא הרי צריך האדם לאהוב את השני כמו שאוהב
את עצמו ,והתקשה רבי מנדלי 'כמוך'  -שאם אכן אוהב הוא את עצמו שוב אי
אפשר לו לאהוב אחרים באמת ,שהרי כל כולו שקוע סביב ה'אני' שבו ,וחפץ בטובת
עצמו תמיד לגודל אהבתו ...כיצד אמרה תורה שיאהב את השני כמותו .אח"כ חזר
ותירץ לעצמו 'כמוך' – כלומר ,כאותו שיעור שממעט מאהבת עצמו כך יוכל לאהוב
את רעהו...
ומי שמרגיש שצר לו ,ישמע היטב לדבר המעשה דלהלן ,פעם נסע אחד ברכב
משא גדול ורם בדרך המובילה מעיר לעיר ,על אם הדרך הוצרך לעבור תחת 'גשר',
כידוע ,על הגשר כתובים 'מספרים' האומרים כמה הוא גובהו של גשר ,והנה 'חכם'
זה ראה את המספר שהוא בדיוק כגובהו שלו ,ואעפי"כ נכנס ,ו ...מצא את עצמו
באין מנוס ומפלט ,לפניו אינו יכול להמשיך בדרכו כי כל הגשר יתערער מחמתו,
ואף לחזור אין בידו – כי תקוע הוא בין קרקע עולם לקרקע הגשר ...עד שבא
פיקח אחד ,ואמר לו – הוצא נא מעט אוויר מתוך הגלגלים ,ויתמעט גובהך הגדול,
וכך תוכל להמשיך בדרכך ...כיו"ב לדידן ,פעמים והאדם מרגיש כי עמד מלכת
בדרכו בחיים ,ואי אפשר לו לזוז לא לפניו ולא לאחוריו ,עצתו – שיוציא מתוכו
את האויר המנפחו ,יקטין עצמו ויכניע לבבו לפני שוכן מרומים ,ואז יעבור ממילא
את דרכו בחיים בשופי ובנחת.
וכך היה מעשה אצל הרה"ק רבי מנחם נחום זי"ע בנו של הרה"ק המגיד מטריסק
זי"ע אשר קבע משכנו ב'קוטלנה'  -פרבר של העיר בריסק ,הדברים ידועים שהלך
תחילה לקבל רשותו של אב"ד בריסק הגאון רבי יאשע בער זצוק"ל בעל ה'בית
הלוי' ,וקשרי ידידות עמוקים נרקמו אז ביניהם .כשנגמרה בניית ביתו של הרבי
בקוטלנה ,הלך ר' יאשע בער לבקרו ,כשנכנס התבונן בצורת הבית ,ואמר בתמיהה
ל'בעל הבית' החדש ,הרי בית זה קטן הוא ,ענה לו ר' מנחם נחום ,לזאת יש עצה
פשוטה ובדוקה ,מקטינים את עצמינו ,ואז הבית גדול למדי ...בדרכו חזרה מקוטלנה
לבריסק ,נענה הגאון ואמר לתלמידיו ,למדתי היום ברגע אחד מה שלא למדתי
במשך כל שנותי מרבותי הגאונים )הועתק בלשונו מהרבה ספרי קורות הימים(.
)הנקרא ר'
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åìèáúé úåîìòääå úåøúñää ìë ,åãáàé
 åúàîב.
àåáá .ïë øîàéé íééðçåø íéøåñééá óàå
Y úåøúñäå úåðåéñð éðéî ìë åéìò
'äî åúåà ÷çøì åçéãäìå åúéñäì
åðéà éùå÷ä ìëù ïðåáúé íà ,íé÷åìàä
íà úåàøì ä"á÷ä åäñðîù ïåéñð àìà
øöéä íâ éë ,åúøîùî ìò ïúéà ãåîòé
éãëá äæ ìëå ...ä"á÷ä ìù åçéìù àåä
àìùë åéìà 'ä úáäàå åøëù ìéãâäì
çåë åá åðúé íîöò åìà úåáùçî ,àèçé
.éåàøë ïúéà ãåîòì

ùçð àì éë ,'áì áèéé'ä øàáî äæáå
ãöéë ,ìàøùéá íñ÷ àìå á÷òéá
,ìàøùé éðá ìò 'íñ÷å ùçð'ì äèéìù ïéà
úòë' áåúëä éøáã êùîäá êúáåùú
Y 'ì÷ ìòô äî ìàøùéìå á÷òéì øîàé
íðéà íîöò ìàøùéå á÷òé éðáù ,øîåìë
ä"á÷äá ÷ø íäì òøàé øùà úà íéìåú
ãçà ìò àåáá óàå .íñ÷å ùçðá àìå
å÷éæä åà åäæéá éðåìôùë ¯ äøö úò íäî
åøîàé àì ,úòä éø÷î éðéî ìëî á"åéëå
äîå éðåìô éì ììåò äî äàø åéçàì ùéà
¯ á÷òéì øîàéé àìà ,éðåîìà éì äùò
 ì÷ ìòô äî äàø ,åéçàì ùéà åøîàéג,

ב .והמאמין באמת ובתמים זוכה להגיע למידת ה'השתוות' ,כי מה לו כך או כך ,הרי
הכל מידי הקב"ה והכל בחשבון .ומצינו רמז בשבח מידת ההשתוות בפרשתן,
דכתיב )כב כא( 'ויקם בלעם בבוקר' ,ודקדק הרה"ק ה'לב שמחה' זי"ע )פרשת וירא( בשינוי
הלשון ,שכאן כתיב 'ויקם' ,ואילו גבי אברהם אבינו כתיב בפרשת ה'עקידה' )בראשית
כב ג( 'וישכם אברהם בבוקר' ,וביאר ,כי הנה אם יצייר אדם לעצמו אשר מחר בבוקר
עליו לשחוט את בנו יחידו שנולד לו לעת זקנתו ,הרי פשיטא שכל אותו הלילה לא
יוכל לעצום עין בידעו את המצפה לו למחרת ,אמנם אברהם אבינו לא שינה לו
הדבר מאומה מסדר יומו ,בלילה עלה על משכבו וישן כמו כל לילה ,ולמחר השכים
בבוקר מוקדם לקיים צווי בוראו יתברך ,וכל זאת משם שהיה מושלם במידת ההשתוות,
ולא היה אצלו שום נפקא מינה אם הקב"ה רוצה ממנו את בנו אם לאו ,וממילא
היתה לו מנוחת הדעת ושלוות הנפש .אבל בלעם ,לא הצליח לישן כל הלילה ושכב
על מיטתו כל הלילה טרוד ועסוק במחשבותיו ודמיונותיו שלמחר הולך הוא לקלל
את עם ישראל שונאיו ,ולכן כשיצא ממיטתו בבוקר כתיב 'ויקם' ולא וישכם כיון
שלא הקיץ משנתו כלל רק יצא וקם ממיטתו.
ג .הרה"ק ה'תולדות יעקב יוסף' זי"ע )בספרו צפנת פענח ,פרשת משפטים ,ד"ה עוד י"ל ונבאר
ענין תענית אסתר( מפרש בלשון הכתוב )תהילים טז ח( 'שויתי ה' לנגדי תמיד כי
מימיני בל אמוט' ,עפ"י משל המובא ב'ראשית חכמה' )שער האהבה( לאחד שעומד
בפני המלך ,ולפתע בא איש וסטרו על לחיו ,פשיטא ש'המוכה' לא ישיב לו מאומה,
כי ממה נפשך – אם הוא שליח המלך להכותו בוודאי שאין להשיב לו ,ואם אינו
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מצווה ועומד מפי המלך הרי המלך בעצמו ידאג להענישו בכל חומר הדין על
החוצפה להכות את העומד בפניו ...על דרך זה מי שמקיים בעצמו 'שויתי ה' לנגדי
תמיד' ,שיודע כי בכל עת עומד הוא לפני המלך הגדול אשר מלוא כל הארץ כבודו,
אם כן 'בל אמוט'  -לעולם אינו מתמוטט מכל העובר עליו ,כי זה שגמל עמו רעה
יתכן שהוא שלוחו של הקב"ה ,ואם לאו הרי הקב"ה כבר ידאג 'לטפל' בו...
ד .על פי זה מבאר ה'ייטב לב' דלכן נגלה הקב"ה אל משה מתוך הסנה ,וברש"י
)שמות ג ב( מתוך הסנה  -ולא אילן אחר ,משום 'עמו אנכי בצרה' )תהילים צא טו(,
והיינו שהראה לו שכל הקוצים המכאיבים לבני ישראל גם הם לטובה ,ובתוך ה'סנה'
המכאיב 'שוכן' הקב"ה.
וזהו אומרם )גיטין ז (.אמר רב אחא מבי חוזאה כל מי שיש לו צעקת לגימא על
חבירו ודומם ,שוכן בסנה עושה לו דין ,כי מנין לו כוחות הנפש ותעצומות לשתוק
לרעהו – אין זה אלא כי הוא מבין ויודע שהקב"ה הוא השוכן בתוך הסנה  -הקוצים,
ומאתו באו עליו כל אלו הדינים והיסורים.
שמעתי מת"ח מופלג שבדורונו שליט"א ,לבאר בפסוק )תהלים פא ח( 'בצרה קראת
ואחלצך אענך בסתר רעם אבחנך על מי מריבה סלה' ,ותמוה ,שהרי נסיון ד'מי
מריבה' לא היה אלא פעם אחת בדור המדבר ,ומדוע אומר 'אבחנך' על מי מריבה
סלה שהוא נסיון ומבחן לעולם ועד ,ומבאר ,שקאי על כל איש ישראל בכל הקורות
אותו ,פעמים נכנס האדם למצב קשה כאבן של הסתרה ,קושי ויסורים ,חולי או
שאר צרות ,או שרעהו ביזהו או היכהו ,באותה שעה ישנם שני מיני אנשים ,יש
מי ש'מכה' את עצמו או סובביו מתוך רוגז ועצבון רוח ,ויש מי שרואה בכך כי
'מדברים' אליו מן השמים ,או שהוא מדבר לשמים בדיבורי אמונה ובטחון ,אבי
שבשמים ידעתי גם ידעתי ,כי שלחת לי בזה 'הודעה' מן השמים ,ואף אם איני
יודע מה הנני מאמין שהכל טובתי ,וזהו הנסיון לדורות – לראות אם הינך מכה
את עצמך ,או שתדבר אל ה' ותו לא מידי.
ה .והעיקר שלא יאבד משלוות נפשו בבוא אליו עת צרה ומצוקה ,אלא יתחזק
באמונה פשוטה כי הכל מן השמים לטובתו וירווח לו .כי זה כל האדם -
ההתחזקות ביישוב הדעת ,כמו שכתב הרה"ק מקאברין זי"ע באחד ממכתביו )הובא
בתורת אבות מכתבי קודש ,ג( כל הון דעלמא לא ישוו לשעה אחת שאיש ישראל עומד
בישוב הדעת ,ובדעה מיושבת.
וכך פירש הרה"ק ה'נתיבות שלום' זי"ע )קובץ שיחות למשמרה הראשונה( כי המן רצה
להומם ולאבדם )אסתר ט כד( – כי ידע שלא יוכל 'לאבדם' אלא אם מקודם יהיה

å
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÷àðéðç éáø øîà ¯ åãáìî ãåò ïéà (úö
íéôùëì óà é"ùøéôå ,íéôùë øáãì åìéôà
,àøåáä úøéæâ ãâð êåìäì çë ìë ïéà
.àøåáä ãáìî íìåòá çë ïéà éøäù

úôùëî äùàá äùòî íù åëéîñäå
ìù åéìâø úçúî øôò àéöåäì äàáù
äì øîà .(íéôåùéë åá úåùòì) àðéðç éáø
äéä çåèáå ,êééôåùéëá éçéìöú àì ,ç"ø

'להומם' ,שיבלבל את ישוב דעתם ,ומשם יבוא לאבדם לגמרי .וכמעשה זה ממש
היו בלעם ובלק ,ונרמז בב' האותיות הראשונות של שמם 'בל בל' ,כדאיתא בזוה"ק
)ח"ג קצט (:שעצת בלעם היא לבלבל יהודי שלא ידע מעלתו.
ומתוך הבלבול יפול לגמרי כדאיתא בזוה"ק )ח"ג קצד .רפא (:שב' האותיות האחרונות
של שמם בלע"ם ובל"ק עולה לתיבת עמל"ק ,שמתוך ה'בלבול' יביאו את היהודי
לבחינת עמלק – לקררו לגמרי מאמונתו.
ויתבונן במעשה דפרשתן – הנה בלק ועמו נבהלים כהוגן מבני ישראל העומדים
בסמוך לגבולם ,והם קוראים לבלעם שיבוא לקללם פעם אחת ושתים – שרים רבים
ונכבדים ,וכל טצדקי עשה בלק בהלוך ושוב בכדי להרוג את ישראל כיון שחשש
מהם 'עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו כלחוך השור את ירק השדה' ,אבל באמת
כל זה לא היה אלא פחד שווא שאין בו ממש ,שהרי בני ישראל נצטוו מזה עידן
ועידנים שלא להלחם עמהם ' -אל תצר את מואב' ...ובני ישראל לא חשבו עליו
כלל ,והוא כבר הפך עולמות ,והכל בטעות גמורה  -כיו"ב נדמים אנו בשעה שאנו
מדמים כי פלוני רוצה להרע לנו ,ומשנהו רוצה להזיק לנו וכיו"ב רבות מ'דמיונות'
הגוזלים מאתנו את שלוות הנפש ,ומפריעים לנו מלישן בלילה על משכבנו ,אף
מוציאים אנו על כן ממון רב ,והרי אין כאן אלא דמיון בעלמא  -על סמך אלו
דמיונות וראיות הוכחת שפלוני בא להזיקך...
וכן במקרים רבים 'בניין' המריבה והמחלוקת נבנה על 'יסודות' של טעות גמורה
ודמיון פורח ,אך השטן אינו מוותר על ההזדמנות שנקרתה לפתחו ואינו נותן מנוח
וזמן לחשוב על הטעות ולעצור את המחלוקת ,וכך מתגוללים רבים מאחינו בני
ישראל בצרות וייסורים של המריבות ופירות ביאושיהם מחמת איזה טעות שווא
בתחילת הריב .פלוני כועס על רעהו שלא הזמין אותו לנישואי בנו ,ובאמת הלה
לא התכוון לכך כלל ,רק אירעה טעות ברשימותיו או עיכוב במשלוח ההזמנה,
והנפגע כבר נכנס לריב ומדנים ,וזה משיב לו כגמולו על פי תילי תילים של השערות
שמבין מדוע משנהו כועס עליו .והשטן לא מניח להם .וכך בונים אנשים תילי תילים
של מריבות ,הם וב"ב וכל הנלוים עליהם על דברים שלא היו ולא נבראו וגם לא
עלתה על ליבם .ה"י )הוסיף על כך ת"ח אחד ,ומדוע בלעם לא העמיד את בלק על טעותו ,מדוע
לא אמר לו  -אסור להם לריב איתך ...כי רצה להרוויח את הכסף והכבוד(...

æ
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åúåãçà ÷ø àìî ìëäå ,ììë úåîìåòä
,øåîâ ìåèéá åáìá ìèáîå ,ù"úé èåùôä
ïåöøå çåë íåù ìò ììë çéâùî åðéàå
åúáùçî øäåè ÷áãîå ãáòùîå ,íìåòáù
àåä ÷éôñé ïë ,àåä êåøá ãéçé ïåãàì ÷ø
ìë åéìòî åìèáúé àìéîîù ,åãéá êøáúé
åìëåé àìù ,íìåòáù úåðåöøäå úåçåëä
.ììë øáã íåù åì ìåòôì
ò"éæ 'ìàøùé çîùé'ä ÷"äøä ì"æå
ìôù ÷îåò íãàä ïðåáúîùëù... (ä
åøöåé ãâð ë"ë òåùôì äáøäù åáöî
ïéîàäì ¯ äðåîà àéä åúöò ø÷éò åàøåáå
ó÷åú øúåé øáâúîù äî ìëù ...'äá
çë åáìá ùéøùäì øúåé õåçð úåëùçä
úãéîì äëåæ äðåîàä é"òå ,äðåîàä
ø÷éòå .äðåîàäî óðò àåäù ïåçèáä
øàåáîë äøöä úòùá àåä ïåçèáä
ìëù úâùä éôìù óàå (áë á"ç) ÷"äåæá
éàåìçúì äôåøúå øåæî íåù ãåò ïéà éùåðà
ïåéìò ãñçá çèáéå ïéîàé æ"ëò ,åùôð
óåñ ïéàì àåäù ä"á àøåáä úåìãâáå
éì íâ øåæòé åúåðîçø áåøá ...úéìëúå
'äá íéçèåáäå ...íéìôùáù ìôùä
ãåã ïëå ,íøáùî åùåáé àì åúòåùéáå
éúçèá êá' (à äë íéìéäú) øîà ä"ò êìîä
÷éúîî àåä ïåçèáå äðåîàáå ,'äùåáà ìà
. זì"ëò , וíéáø íéîçøì êôäîå ìëä

ãåò ïéà éøäù äéôåùéëá çéìöú àìù
éáø øîàäå ,àøîâá åù÷äå .áéúë åãáìî
¯ íéôùëî ïîù àø÷ð äîì ïðçåé
,é"ùøéô) äìòî ìù àéìîô ïéùéçëîù
ìù àéìîô ùçë úåáéú éùàø ,íéôùë
íãà ìò øæâð íà óàù åðééäå ,äìòî
äðåùù åöøéúå ,(åúéîäì íçåëá úåéçì
éøñîå ,é"ùøáå) .äáåøî åúåëæù àðéðç éáø
.(åìéöäì àéîùî äéùôð

çìùéå)

àðéðç éáø çèá éëå ,øåàéá êéøö äøåàëì
åçéìöé àìù øîàù ãò åéúåéåëæá
,'íééçä ùôð'á øàéáå .íéôåùéëä åéìò
åéúåéåëæù ç"ø øåáñ äéä àìù éàãåå
àìà ,ïøåáò ìöðäì àåä éåàøù ãò ïéáåøî
íäì àá íé÷éæîä ìù ïçåë ìëù òãéù
íä åçåë éãòìáîå ,ù"áúé àøåáä úàî
úàæ äðåîàù òãéù ïååéëîå ,åäåúå ñôà
,èåîéú àìù ãúéë åáìá äòå÷úå äòåá÷
,åììä äðåîà úåáùçîá åîöò ÷éáãäå
åì ïéàù çåèáå êåîñ åáì äéä àìéîî
,'íééçä ùôð'ä íééñîå íäî ãçôì äî ììë
,äàìôð äìåâñå ìåãâ ïéðò àåä úîàáå
úåðåöøå íéðéãä ìë åéìòî ìèáìå øéñäì
åùòé àìå ,åá èåìùì åìëåé àìù ¯ íéøçà
åáìá òáå÷ íãàäùë ,ììë íùåø íåù
ïéàå éúéîàä íé÷åìàä àåä 'ä àìä øîàì
ìëå íìåòá çåë íåù êøáúé åãáìî ãåò

' ומוכיח כן מדברי המדרש )פר' שופטים ה ב( 'לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם.ו
 כי לא תחיה הנמלה יותר מששה חדשים ואין מאכלה בהם יותר,()משלי ו ו
 ולמה היא עושה,מחיטה ומחצה ואעפי"כ היא אוגרת וכונסת הרבה הרבה תבואה
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הזן את העולם – הכל מוכן לאדם מבלי ענין
להשתדלותו

...'éðéò úà 'ä ìâéå' ,(àì áë) ïúùøôá
ì"æç éøáãá åðéöî úåáø äðä
Y ''ä ìâéå' ìù äæ ïéðò íéîéä úåøå÷áå
äàåø åðéà íìåòä äæá êìäîä íãà éë
íéååää íéøáã óà ,åéðôì äùòðä úà
¯ 'íéøååò ç÷åô' ä"á÷äù ãò ,úåàéöîá
åðéöî á"åéë ,åéðôì äìâð ìëäå åéðéò çúåô
÷"äøä ìù åøåàéáëå ,íãà ìù åúñðøô éáâ
(÷åñôá ä"ã è"ðøú ú÷åç) ò"éæ 'úîà úôù'ä
íúøáãå' äùî úà ä"á÷ä äååéöù äîá
,(ç ë) 'åéîéî ïúðå íäéðéòì òìñä ìà
÷"äøä ìù åøåàéá úà àéáäì íéã÷îå
ø"øá) ùøãîä éøáãá ò"éæ í"éøä éùåãéçä
ïéîåñ ú÷æçá ìëä ïéîéðá éáø øîà' (ãé âð
àëä ïî ,íäéðéò úà øéàî ä"á÷äù ãò

ç

øîåì ÷ìá çìù øùà íéøáãä ïä ïäå
äðä íéøöîî àöé íò äðä' íòìáì
,éìåîî áùåé àåäå õøàä ïéò úà äñë
áë) 'íòä úà éì äøà àð äëì äúòå
ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä ùåøéôëå ,(å¯ä
íò éë ,÷ìá øîà äëù (á"ìøú ÷ìá)
¯ 'éöøàä èáî'ä úà íéñëî ìàøùé
ìë íéìåú ïéàù ,'÷éìá òùéãøò' éã
êøãá íéùòð íìåëù úåòøåàîäå íéø÷îä
íéðéîàî àìà ,òáèä êøãáå õøàä ìë
êùîä ùøôì åôéñåäå ,'íéîùä' ïî ìëäù
é"ùøéôëå ,'éìåîî áùåé àåäå' áåúëä
êúåç Y (é çé÷ íéìéäú) 'íìéîà éë' ïåùìî
éãâð íéîçìð íä åæ äðåîàá éë ,øáùîå
äçåë ìåãâ éë .÷ã ãò éúåà íéðçåèå
íéáéåàä ìë úéøëäì äøåäè äðåîà ìù
.íé÷éæîäå

 היינו אף שיודעת שאינה, שאמרה שמא יגזור עלי הקב"ה חיים ויהיה מוכן לאכול,כן
 עכ"ז מאמינה באמונה שלימה בהשי"ת שיגזור אומר ויקם אף שלפי,חי' כל כך
 מכל מקום היא בשלה – שמא יגזור עלי חיים למעלה מכל,הטבע א"א שיהיה כן
- ' מדוע ייגרע 'בן אדם, אף אנו נאמר. כי לא יפלא מה' דבר,סיכוי ודרך הטבע
מדוע אינו מאמין לכה"פ כאמונתה של נמלה זו שהקב"ה יושיענו למעלה ומחוץ
.לדרכי הטבע
 )ומפרש,' ד"ה אבל הלל( כי 'בטחון' אותיות 'טוב חן. וכה כתב בבן יהוידע )ביצה טז.ז
 ובזה פרשתי בס"ד רמז הכתוב, וכתב בזה"ל,( עיי"ש,בדרך הרמז בשמות הקדושים
 כי אלו ההולכים,')תהילים פד יב( 'חן וכבוד יתן ה' לא ימנע טוב להולכים בתמים
 וזהו, ובזכות הבטחון ימשך שפע חן ושפע טוב,בתמים יש להם מדת הבטחון
 וכל זה הוא להולכים בתמים הם בעלי,חן וכבוד יתן ה' וגם לא ימנע טוב
 'ומי שהוא ירצה להיות מלא מכסף, ובסוף דבריו כתב עוד וז"ל. עכ"ל.הבטחון
 או הכוונה שירצה שיבוא לו שפע ההצלחה וכו' יחזיק בבטחון שהוא אותיות,וזהב
. עכ"ל,'חן טוב
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)'äéðéò úà íé÷åìà ç÷ôéå (èé àë úéùàøá
äéøá ìëì êøöðä ìë íìåòì éë' ,ì"æå
øúñåîù ÷ø úò ìëáå íå÷î ìëá ïëåî
äàåø åéðéò øéàî ä"á÷äùëå ,éîùâä ïéòî

è

 'åéðôì ìëäùחåøîåàá 'úé åðåöø äéä äæå .
'éðá éðéò åç÷ôéù ,'òìñä ìà íúøáãå
øáëî íäì íéðëåî íéîä éë åàøéå ìàøùé
 òìñáט.

ח .וכבר נודע 'סגולה' למציאת אבדה לומר דברי המדרש הללו אמר רבי בנימין
וכו' .ובאמת אין זה 'אמירה' ולחש בעלמא ...אלא המכוון בזה שישריש בעצמו
את האמונה הטהורה שהקב"ה מספק לאדם כל צרכיו וכבר הכין לו ישועתו ,ואינו
זקוק אלא שיפתח ה' את עיניו ומיד 'ימצא' את אבדתו העומדת ומזומנת לו מכבר.
ט .מעשה בחסיד 'תמים' ששמע מפי רבו דברי חיזוק בעניין הבטחון ,ובתוך דבריו
אמר כי הבוטח בה' באמת לא יחסר לו מאומה והקב"ה יספק לו צרכיו .החסיד
שהיה איש תם וישר קיבל את הדברים כפשוטם ולהלכה למעשה ,מיד הודיע לבני
ביתו בקול גדול כי הוא עוזב את 'עבודתו' ,ולמחרת הוא יוצא הוא אל היער
הסמוך לעיר ,שם ישהה בבקתה קטנה ויעסוק בתורה ובעבודה במשך שבוע ימים,
ואין צורך לדאוג לו למזונות כי סמוך ליבו בטוח בה' שישלח לו דברי מזון להחיות
נפשו .והנה לאיש זה היה שכן 'לץ' אשר שמע את שיחתו ,הלה גמר בדעתו
לעקוב אחריו ולראות את מעשיו ,נטל עמו מאכלים ויצא אחריו ,ואכן ראה אותו
לומד בהתמדה מרובה ולאחר מכן עומד ומהתפלל ,ובסיום התפילה שטח את
בקשתו כדבר בן אל אביו ,אבי שבשמים ,פרנסני ,כי רעב אנכי ...ושלח לי אוכל
להשיב נפש' .עוד הם מדברים ,ואני אשמע' – השכן שמע את התפילה הנרגשת
ומיד השליך מע"ג האילן שהסתתר עליו פת לאכול ומים לשתות ...אותו צדיק
עמד משתאה לראות כיצד הקב"ה מקבל מיד תפילתו ,כי אכן 'לא יבושו ולא
יכלמו כל החוסים בו' ,וחזר לתלמודו בעוז ותעצומות .למחרת היום ,תשו כוחותיו
ושוב ביקש מהקב"ה שרוצה לאכול ...וכמעשהו מאתמול כך מעשהו היום ,השכן
העומד על משמרתו לעקוב אחריו שוב שלח לו אוכל 'משמיא' ...וכך חזר הדבר
ונשנה מדי יום ביומו עד ככלות השבוע ,ושב האיש לביתו שמח וטוב לב .פגע
בו אותו 'לץ' ,והתעניין לפי תומו היאך עבר עליו השבוע האחרון ,והאם באמת
היה לו לאכול כדי צרכו ,וסיפר לו בהתרגשות כיצד זכה לקבל 'לחם מן השמים'..
אמר לו ה'לץ' ,לא מהשמים היה הלחם אלא מעשי ידי אדם ...אני עמדתי שם,
אני שמעתי את תפילתך ואני זרקתי את האוכל ממעלה למטה ,השיב לו הלה
מיניה וביה ,וכי מי הכניס לראשך שגעון זה להתחקות אחרי במשך שבוע שלם
ולתת לי מפתך לאכול אם לא הקב"ה בכבודו ובעצמו ...לא היית אלא שלוחו של
הקב"ה כי הרבה דרכים למקום...

é
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סיפר הרה"ק ה'דברי שמואל' זי"ע ,כי פעם דרש ה'אור החיים' הק' לפני אנשי
קהילתו ,ובדבריו הציע להם להיות מתלמידי רבי מאיר האומר )אבות ד יב( 'הוי ממעט
בעסק ועסוק בתורה' ,ומעתה יעסקו בעסקיהם ובמסחרם רק בשלושת ימים הראשונים
שבשבוע ,ובשאר הימים יעסקו רק בתורה ,והוסיף להבטיחם כי הוא ערב בדבר
שפרנסתם שהורגלו בה לא תתמעט ולא יחושו כל מחסור.
ואכן ,כל בני העיר יחדיו שמעו בקולו ועשו כדבריו ,וממילא נשתנו למעליותא
כל אורח חייהם .בתוך שבועות אחדים הורגלו גם אלו שעמדו עמם בקשרי מסחר
ומלאכה ,שאין להם עסק ודיבור עמם מליל רביעי בשבת ועד ראשון בשבת ,ומאז
שרתה הברכה במעשיהם ולא חסרו מאומה מקצבת פרנסתם ,אף שקיצרו הרבה
בזמני עסקיהם.
כך נמשך הדבר כמה שנים ,עד שיצא ה'אור החיים' הק' ממקומו ללכת לארץ
ישראל ,ופנה זיווה של מרוקו .מאז גבר יצרם אט אט ,והחל מטיל ספקות באמונתם
התמה שמיעוט עסק אינו מפחית מרווחיו ,עד שנשתכחה מהם ה'קבלה טובה'
שקיבלו על עצמם בעוד רבם בעירם ,ושבו לנהל עסקיהם בכל ימי המעשה .אפס,
הם סברו שבכך יכפילו את הכנסתם ,אך למעשה גילו שאדרבה ,לא נוספה פרוטה
אחת לכיסם ,ועם כל עמלם הגדול לא השיגו דבר .וראו עין בעין שצדקו דברי רבם
ופרנסה הקצובה לאדם מן השמים אינה תלויה במשך עמלו )מסוד שיח חסידים(.
כתב הרד"ק על הפסוק )תהילים קמה יז( 'צדיק ה' בכל דרכיו' ,שעיננו הרואות
שבעלי חיים טורפים זה את זה וכגון חתול טורף את העכבר ואוכלו ,ולכאורה צ"ב,
וכי איזה צדק יש בדבר ,אלא שהקב"ה יודע כי הגיע זמנו של העכבר למות -
מסבב ומזמינו אל החתול שיטרפנו ובכך תשבע נפשו .ונמצא שלא 'החתול' הרג
את העכבר ,אלא הוא מת כי תמו קיצבת שנות חייו ,אלא הקב"ה שמנהיג עולמו
מביאו אל החתול ,מאחר שכבר ממילא נגזר על העכבר למות מוטב שיהא זה על
ידי חתול לפרנסתו ולמאכלו.
וז"ל הרד"ק ,כי בצדק וביושר נותן לכל אחד אוכל ,ואע"פ שהחי טורף את החי
ואוכל ,כמו החתול לעכבר והאריה והדוב והנמר ושאר החיות האוכלות חיות אחרות
וכן העופות הדורסים לעופות אחרים ,הכל צדק מאתו ,כי גם לחיות ולעופות הנטרפים
נתן להם גם כן מאכלם בחייהם אלא שבהגיע קיצם למות גזר מקודם שתהיה מיתתם
פעמים בהנאות בעלי חיים אחרים וכו'.
כיו"ב איתא מפורש ב'רבינו בחיי' ,על הפסוק )דברים כב ח( 'ועשית מעקה לגגך',
וז"ל' ,וע"ד המדרש )שבת לב (.ועשית מעקה לגגך ,כי יפול הנופל ממנו  -ראוי היה
ליפול מששת ימי בראשית ,אבל אתה לא תגרום שתהא מיתתו על ידך .וענין
המדרש הזה כי כל הנבראים כולן נבראו בחפצם ורצונם ,והקב"ה הודיעם בראשית
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'åéðéò úà äìâé'ù ä"á÷ä ìà ììôúäì íîåé âàåãä 'ïúåçî'ì øîàú àö äúòî
.åéðôì 'åìù' éøäå ,åì êøöðä úà àöîéå éàåùéð ïîæ áø÷úîå úåéä äìéìå
çúô ìë äàåø åðéà ïééãòå åúá åà åðá
 òéâäá ,øîàéé ùéà ìëì ïëå ,ïåîî úòåùéìוגלוי עיניים – המשכיל יראה מיד בעת הטובה
שהבורא מנהיג הכל
'ãøà÷ èéãòø÷ä úòéøô íåé ¯ 'ïéãä íåé
)íåúù øáâä íåàð' ,(ã¯â ãë) ïúùøôá åìâø óëì çåðî àöåî åðéàå (éàøùà ñéèøë
áúë .'íééðéò éåìâå ìôåð ...ïéòä
åà ,éøæò àåáé ïéàî 'àéùå÷'ä úîçî
,(úåëéøàá ïéðòä ìë ù"ééò øåà äøåú) '÷ä ä"ìùä íééðéò ïåéìëá íéðéúîî åéøåäå àåäù øåçáä
äîåàì äìòîìî ãøåé òø ïéà éë òã ìá÷úä íàä 'äáéùéä úìäðä'î äáåùúì
äøçù óàå ,'äì íä íéðá éë úéìàøùéä ò"ì äìåçä ,úåáø á"åéëå ...åà äéìà
úåìâå úåùã÷îä ïáøåçá íäá 'ä óà ,åøåáòá úãòåéîä äàåôøä éåìéâì ïéúîîù
àåä ìëä ...úåîåàä ïéáì ìàøùé ïëåî äéøá ìëì êøöðä ìë íìåòì éë òãé
 íúáåèì àìà åì ïéà ...úò ìëáå íå÷î ìëáי åãéîòäì åðá ùéà øñéé øùàë Y
הבריאה כל ענייניהם כולם וכל המקרים העתידים לבוא עליהם ,וכן הודיעם ימי חייהם
ומיתתם היאך תהיה ,וכן ענין מזונותם אם בריוח אם בצער אם ע"י עצמם אם משל
אחרים ,וכן דרשו רז"ל )חולין ס (.כל מעשה בראשית לדעתם נבראו לצביונם נבראו,
שנאמר )בראשית ב א( 'וכל צבאם' ,והכל רצו וקבלו )ומסיים שם ,ועל זה אמרו ,ראוי היה
ליפול מששת ימי בראשית ,ואף על פי כן יש עונש גדול למי שמסבב ,ולכך ועשית מעקה לגגך – שלא

תגרום נפילתו(.
ואתה בן אדם ,מעתה מה לך כי תלין על מר גורלך בגשם וברוח בגוף ובנשמה
מאחר שכל תכנית )ה'פלאן'( ה'קורות חיים' לשהותך עלי חלד היתה למול עיניך טרם
בואך לזה העולם ועל פי רצונך וקבלתך ובהסכמתך הגמורה נחתם 'אישור' על כלליה
פרטיה ודקדוקיה .ואין זאת אלא שהראית בעיני שכלך לדעת כי מהלך החיים הלזה,
בדיוק נמרץ ,זהו הטוב האמיתי עבורך .ולו רק היו פותחים בפניך כהיום הזה את
שערי גנזי מרומים ושואלים לדעתך ולבחירתך כיצד תהא אופן ודרך ההנהגה
העתידית עמך ,הרי שבראותך את כל 'התמונה' במלואה איך שכל פרט ופרט מתנהל
לטובתך הגמורה ,הלא ודאי היית בוחר במדויק באותו האופן ממש .על כן שמח
באלוקיך ותגל בישועתו.
וכן כתב רש"י בפירושו לתהלים )טז ה( אתה תומיך גורלי  -אתה הוא אשר הניחות
ידי על החלק הטוב.
י .ביודעי ומכירי קאמינא ,בבחור מבני ברק שבא בקשרי אירוסין עם בת ת"ח מעיר
מאנארא ,והיו הכל ששים ושמחים בשמחתו – ק"ו הוריו ובני משפחתו ,אך,
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íéãéîòî íä íàù àöîð .áåè êøã ìò
øñééì êøåö ïéà øáë áåè êøã ìò íîöò
,ùåøéô ,'øáâä íåàð' ¯ øàáî äæáå .íúåà
áåèì øáåâ íãàä ìù åìæî øùà úòá

éë øëåæ åðéà ,åéëøã ìëá çéìöî àåäå
ïéòä íåúù àåä éøäå ,åì áéèéîä àåä 'ä
¯ äáåèä ìëù úåàøìî åéðéò åîúñðù
 úàæ äúééä 'ä úàî äëøáäåיא÷ø .

לדאבון לב בשבוע האחרון לפני שבת אויפרוף )עליה לתורה( שלו אושפז ה'חתן' בבית
החולים ,ואך בקושי שחררוהו לביתו בערב שב"ק כשבידם 'בשורה' קשה ,שהוא
לוקה במחלת ה'סוכרת' ) (Diabeetesה"י ,ומיד אחר השבת בטרם צאתו לחו"ל
לנישואיו התקינו לו בצמוד לגופו מכשיר המודד בכל עת את כמות הסוכר שבגופו
)כאשר הסוכר עולה או יורד יתר מ'כפי השיעור' המכשיר מצפצף להודיעו על כך( ,בני המשפחה
קיבלו את הידיעה בקושי אבל באמונה שהכל לטובה.
בעזהשי"ת הצליח החתן והקים בית נאמן בישראל )גם נתמנה שם ל'מרביץ תורה'(,
כעבור שנה נולד לו בן למזל"ט ,בליל שב"ק אחר ה'סעודה' פנה ללכת מבית חותנו
לעבר ביהמ"ד שם ערך את ה'שלום זכר' ,והקדים ללכת יחידי מפאת השעה
המאוחרת .והנה ,על הדרך הוצרך לעבור ב'יער' קטן והוא מקום שרבים חוששים
מעבור שם בלילה )מסכנת אינשי דלא מעלי( ,אך בלית ברירה עבר שם במהירות ,ו...
אשר יגור בא לו ,כמה 'שחורים' נטפלו לו וכמעט רצחוהו נפש ,ולא ניצל אלא בנס
גדול ,כי בהפילם אותו ארצה החל המכשיר הנ"ל לצפצף בחזקה ,מיד נפלה עליהם
אימתה ופחד ,בחשבם שהמכשיר הלז מזעיק אליו הצלה ,והוא מודיע לשוטרים
איה מקומו בזה הרגע ...ומיד נסו מן המקום במנוסת חרב ,ובכך ניצול ממוות לחיים,
ונמצא שצרת ה'סוכר' הצילתו ממות לחיים.
יא .ונפרט בזה דבר אחד שללמד על הכלל כולו יצא ,וכמו ששמעתי מכ"ק אדמו"ר
מזוועהיל ארה"ב זצ"ל לפרש במה שאמרו חז"ל )יומא כב' (:כמה לא חלי ולא
מרגיש גברא דמרא סייעיה' )ופירש"י 'כמה סמוך ומובטח ואין צריך לחלות ולדאוג מכל רעה מי
שהקב"ה בעזרו'( ,שהכוונה היא שכל כמה דלא חלי – כל עוד שלא נחלה ,אזי לא
מרגיש גברא עד כמה מרא סייעיה ,עד כמה הקב"ה בעזרו ומגן עליו בכל עת ,ועד
כמה צריך להודות לו .כי נדמה לו לאדם כי 'בדרך הטבע' הרי הוא בריא ושלם
בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו ,ואין 'בעל הנס' מכיר בניסו ,כמה מוקף הוא בשמירה
עליונה מאת הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו שלא יאונה לו כל רע ,ולא יפגעו בו מחלות
הקיימות בעולם.
ולא עוד ,אלא שבגוף האדם עצמו נמצאים 'מזיקים' ...והוא זקוק לשמירה מעולה
לבל יזיקוהו ,וכמו שכתב היעב"ץ )בסידורו( הטעם שתקנו אנשי כנסת הגדולה לומר
בתפילת שמו"ע 'רפאנו ה' ונרפא' ,ולכאורה קשה מה שייך לשון 'רפואה' אצל
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הבריאים ,אלא היה צריך לומר 'שלא אחלה' וכדומה ,ומבאר היעב"ץ בזה"ל :אין
לך אדם בריא שאין בגופו מכות ופצעים פנימיים ,אף אם יש חזקי טבע שאינם
מרגישים ,או בסיוע עליון המנצח ואין בעל הנס מכיר בניסו .עכ"ל )מאמר זה היה שגור
בפי הגאון בעל השבט הלוי זצוק"ל(.
וכה מסופר על הרה"ק רבי שלמה מטשורטקוב זי"ע ,שכשערך את שוה"ט בט"ו
בשבט תשי"ז בעת מחלתו )כשעדיין נחשב צעיר לימים( נענה ואמר ,שכל ימיו היה
מתקשה במה שנאמר )שמות טו כו( 'ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה' אלוקיך והישר
בעיניו תעשה והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים
לא אשים עליך כי אני ה' רופאך' ,שלכאורה צ"ב ,וכי זה ה'שכר' והתשלום למי
שישמע לקול ה' ויעשה כל המצוות  -שלא יבואו עליו העונשים והמחלות שקיבל
פרעה הרשע שכפר ואמר מי ה' אשר אשמע בקולו ,אבל עתה מבין הוא היטב ,כי
בעוד האיש בקו הבריאות אינו מעריך ומחשיב נכונה את האושר והזכות בכך שהוא
בריא ושלם ,ורק לאחר שהאדם נחלה ,וכידוע שכל אשר לאיש יתן בעד נפשו ,או
אז מבין הוא את הטובה הגדולה בעצם היותו בריא .וזהו כל המחלה ,שלא יהא
שום מחלה ,ואכן זהו השכר הגדול ביותר .והוסיף לבאר מה שאמר הכתוב 'כי אני
ה' רופאך' ,שיש בעולם הרבה סכנות ומזיקים שהקב"ה מרפא אותם אף בלא ידיעתו.
ומלבד שיש לנו ללמוד מכאן על חובת התפילה בכל עת שנזכה לבריות גופא
וננצל מכל מיני חולי ,הרי המתבונן בדבר יראה עד כמה צריך הוא ליתן שבח והודאה
בכל עת ובכל שעה על חיינו המסורים בידך ,וכל הנשמה תהלל י-ה  -על כל נשימה
ונשימה תהלל י-ה ,גם בדברים שהם כביכול ממנהגו של עולם )וכדאמרי אינשי ,על 'נס'
כזה עדיין לא נותנים 'קידוש' בביהכנ"ס (...ולהכיר בטובתו העצומה של מקום עלינו בכל
עת ובכל שעה.
מעשה באברך צעיר אשר נולד לו בנו בכורו במזל טוב ,וראה שמיד מעלים
הרופאים על גבי הכתב את כל מצבו ומעמדו של הרך הנולד  -מידות גופו וטיב
בריאותו ,והנה הוא רואה שהרופא מעביר ידו על כל אצבעות התינוק וכותב דבר
מה על גבי הדף ,האברך היה בטוח שבוודאי מצא הרופא איזה מום או חולי באצבע,
וזהו פשר הכתיבה שלאחר הבדיקה ,ונבהל עד עמקי נשמתו ,ושאל בחרדה גדולה
לשלום התינוק ,הרגיעו הרופא וביאר לו כי אחד הדברים שצריך לכתוב הוא מניין
האצבעות ,ועל כן מנה וספר אותם לראות שאכן יש ב"ה עשר אצבעות .ואין זה
אלא משל על כל החיים ,שהאדם אינו משים אל ליבו כי ב"ה יש לו עשר אצבעות
והכל על הצד היותר טוב ,ורק כשמתעורר 'חסרון' או חולי אז הולך ובודק את
מצב בריאותו ...מעיקרא יש לו לשמוח והודות לה' על עשר האצבעות ושאר אברים
וחיות שנתן לו הבורא במתנת חינם.
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àì òåãî ,äøéáì âéäðîå àøåá ùéù øëæð ,íéðéò éåìâå æà åúìéôð úòá ¯ ìôåðùë
אימרה יאה השמיע חכ"א שליט"א לבאר במצות מעשר בהמה ,מדוע ציווה
הבורא לבעל הבהמות למנות את כל בהמותיו ולהוציאם במספר אחת ושתים ושלוש
עד שמגיע לעשירי ומקדישו ,ולא די במה שיקדיש מעשר מבהמותיו בסתמא .אלא
ביאורו ,שלימוד גדול ונפלא באה התורה הק' ללמדנו ארחות החיים ,כי אם אמנם
אין עולה לגבוה אלא העשירי אבל על בעל הבית להיות מכיר בכל טובתו של מקום
עליו ,ובהיותו עומד על פתח עדרו ורואה את הברכה אשר ברכו ה' ,ימלא ליבו על
גדותיו בשבח ורנן ליוצר הכל על כל הטוב אשר השפיע עליו ברחמיו ,וכך היה
מונה ומודה ומשבח ,הקב"ה נתן לי אחד ,גם את השני נתן לי הקב"ה ,ולא זו בלבד
אלא גם את השלישי ,והרביעי ,עוד בה נוסף לי את החמישי ,שישי ,מי ראה כזאת
מי שמע כזאת כי השביעי שלי הוא ,וכן הלאה ,עד העשירי אותו ציווני בוראי
להקדישו לגבוה ,ומעתה אין ה'מעשר בהמה' כסתם מספר של אחד מתוך עשר,
אלא עשירי להודאה .וכקרבן שבא מתוך הכרה בחסדי השי"ת גם על שאר הבהמות
שאינן עולות לקרבן...
הגה"צ רבי מתתיהו לוריא זצ"ל כותב במכתב לאחד שהתלונן על מצבו מתוך
דאגה על הצרות שהקיפוהו ,שאם היו נותנים לו כף מאזניים ,והיה מניח על כף
אחת את כל החסדים שעושה עמו הקב"ה ,ועל הכף השניה את הצרות ,בוודאי היה
רואה בעליל כיצד 'כף החסדים' מכרעת את 'כף הצרות' ,ואין שום דמיון למספר
הרעות לעומת רוב הטובות ,ועד שהיה 'צוחק' מעצמו על שהיה מוטרד ומודאג...
הוסיף רבי מתתי' לפרש בזה את הכתוב )תהילים קנ ב( 'הללוהו בגבורותיו הללוהו
כרוב ֻגדלו' שהכוונה מלשון 'רוב' )כדין 'ביטול ברוב'( ,וכלשונו 'כי לכל אדם יש חבילות
חבילות של עגמת נפש זה בכה וזה בכה ,אבל צריך לדעת שכל אלו הגבורות בטלים
ברוב גדלו שהם החסדים הנגלים' ,ולא עוד אלא שגם ה'גבורותיו' הם בעצם חסדים
אלא שהם נסתרים ומכוסים.
ביסוד הדברים ביארו עוד מה ששרו ישראל 'שירת הבאר' רק לאחר ארבעים
שנה ,וכבר הקשו מדוע לא פצחו בשירה זאת כבר בראשית דרכם בצאתם למדבר
שאז נתנה להם הבאר )עי' שפת אמת חוקת תרל"ח( ,אך על פי האמור יתבאר היטב,
כי כן הוא דרכו של עולם שאין מרגישים את הטוב והצורך בהודאה אלא רק לאחר
שנחסר מהם אותו הדבר ומרגישים בחשיבותו ,כך הוא גם לעניין הבאר ,כל עוד
שבא להם מים מהבאר לא העריכו זאת ולא הרגישו צורך להודות ,ורק לאחר
שנפסקו המים בפטירת מרים ,ויצמאו העם למים ,ושוב חזרו על ידי משה אז הכירו
והעריכו בנס זה ועלה בליבם לומר שירה.
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æàù ,åì äéäù äáåèä áåøá 'ä úà øëæ
.äìéôðä éãéì àåáì êøöð äéä àì
åëéùçä øáë íà óà ,êë ïéáå êë ïéá
àì äæ ìë éë òãé íéîùä ïî åì
ùôçîä ä"á÷ä úáäà êåúî àìà àá
íà Y åéìà íéáåø÷ åéðá åéäéù ìåëéáë
,éáà ,øîàéå äîéîùä åùàø àùé äúòî
õðú ãéî ,êìéà áø÷úà äúòî ,éððä ,éáà
 åì øéàéå äîçä åìיב.
אשר עשה ישראל לאמורי  -כוחם במאמר
פיהם זו התפילה

åè

êìîéìà éáø éáøä ÷"äøä ùøéô ,'éøåîàì
àøéå ,(é"à ä"ã ïúùøô ùéø) ò"éæ ÷ñðò'æéìî
øçà ìàøùé éðáî àøééúð ÷ìáù ,÷ìá
íøåáéãá ìåòôì íçåëáù ïéáäå äàøù
)åøîàù åîë .íðåöøá øùà ìë úà (äìéôú
)åäæå .íéé÷î ä"á÷äå øæåâ ÷éãö (.âë úéðòú
äî ìëù ïéáäù ,äðáä ïåùì ¯ àøéå
øîåìë ,éøåîà éãé ìò äéä ìàøùé äùòù
àìà ïçåë ïéàù åðééäå øåáéãä úåëæá
 íäéôáיגéðôî áàåî øâéå ¯ åàøééúð äæîå ,
 íòäיד.

åìéôàå äìéôú ìù äçåë ìò ãîìå àö
ïéøãäðñ) äðùîá àúéà äðäã ,éåâ ìù
øåôéö ïá ÷ìá àøéå' ,(á áë) ïúùøôá
íìåòì ÷ìç íäì ïéà úåèåéãä äòáøà' (:é ìàøùé äùò øùà ìë úà

יב .חקירה ידועה חקרו הקדמונים ,האם ה'חושך' הוא רק העדר האור ,או שהוא
'בריאה' בפני עצמה )עיי' רמב"ם במורה נבוכים ח"ג פ"י ,בספר אמונות ודעות לרב סעדיה
גאון מאמר א' ,ועיי' בס' ליקוטי הגר"א לספר יצירה ,ועוד רבים( ,ויש שהוכיחו שהוא 'בריאה'
בפני עצמה מהבקשה שאנו מבקשים )בליל הסדר( 'קרב יום אשר הוא לא יום ולא
לילה' ,ומוכח ש'לילה' היא בריאה כמו היום )לא רק העדר יום( .ולדידן מרמז ,כי פעמים
האדם מרגיש עצמו ב'חשיכה' וכאילו הוא 'מיותר' בעולם ,והוא שרוי בהעדר האור,
ידע כי לא כך הם פני הדברים ,אלא 'בריאה' מיוחדת יש כאן ,שהקב"ה הכניסו
ביודעים ובדווקא לתוככי מצב זה ,למען נסותו ולהיטיבו באחריתו ...וראיה ,המתן
לעתיד לבוא כשיבוא אותו הזמן שאינו לא יום ולא לילה ,אז תבין ותשכיל מהותן
של כל אלו ההעלמות וההסתרות ,כי אין בהם אלא תכלית טוב.
יג .ידוע המאמר בשם הרה"ק מרוז'ין זי"ע בפסוק )תהלים קיח כה( אנא ה' הושיעה
– 'נא' )מלשון תפילה( והוא בקשה שאנו מבקשים 'אנא ה' הושיענו שנוכל להתפלל,
אנא ה' הצליחה – ב'נא' ,שנפעל כל הטוב בתפילתנו.
וכך אמר הרה"ק רבי יהושע מבעלזא זי"ע )מהר"י מבעלזא ,מועדים פסח( על הפסוק
)שם ה( 'מן המיצר קראתי י-ה ,ענני במרחב י-ה' ,ולא אמר 'ענני להוציאני מן המיצר'
ותו לא ,אלא שנזכה 'למרחב' שעדיין לא היה 'שם' מעולם ...כלומר ,שהתפילה
אינה פועלת רק על מה שצועקים ,אלא גם על מה שלא בקשו כלל ,עד שבאים
לבחינת 'מרחב'.
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ìôåúéçà âàåã íòìá ,íä åìàå àáä
éòùøì äî ,øåàéá êéøö äøåàëìå ,'éæçéâå
éðá éòùø ïéá ,òùøä íòìá ¯ í"åëò
íéòùø åìà óàù íðîà óàä ,ìàøùé
ùé ìãáäå ùøôä ïééãò íå÷î ìëî ,åéä
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åìéàå ,'àåä ìàøùé àèçù éô ìò óà
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ìàøùé éðá ïéá äðîð î"î á"äåòá ÷ìç
äìéôú ìù äçåë ìåãâ éë .úéçöðä åúøåúá
úáééç àéäù ,äæë àîè òùø éôî åìéôà
äæîå ,äáåè äìåòô äæéà ô"ëò ìåòôì
äìåãâ äîë ãò åùôðá å"÷ íãà àùé
ìàøùé ùéà ìë ìù äìéôú ìù äçë
.åéô ìáäá ìåòôì ìåëé àåä äîë ãòå
תלמידיו של אברהם אבינו  -עין טובה ואהבת
ישראל

ò"éæ ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä øàáîå
)åãéá ùéù éî ìë' (èé ä) 'úåáà'á àúéà ïååéëîã (ã úåà ïúùøôá ÷éãö éøô
'íéøùé úåî éùôð úåîú' ù÷éáå ììôúäù
åéãéîìúî åììä íéøáã äùìù
)íéøçà íéøáã äùìùå ,åðéáà íäøáà ìù åì ïéàù óà åúúéî øçàìù äëæ ,(é âë
יד .ואל יאמר האדם ,אין תפילתי חשובה כי אינני מכוון כראוי וכדו' משאר טענות,
ויתבונן בפירוש הרה"ק המגיד מטריסק זי"ע )מגן אברהם בפרשתן( 'וירא בלק' –
שבלק היה ירא וחרד' ,את כל אשר עשה ישראל לאמורי'  -ממה שישראל עושים
ופועלים במאמר פיהם בתורה ותפילה' .ויגר מואב מפני העם' – עם הוא מלשון
קרירות – גחלים עוממות ,שיראו ופחדו מאד גם מתפילה שהיא 'עמומה' )כשהוא
מנסה להתפלל בחמימות כראוי ולא עולה בידו( ,כי כל תפילה חשובה לפני המקום )כשהאדם
עושה ככל אשר ביכולתו( .וכמו שאמר אבא מארי בשם הבעש"ט שגם זה האיש המוטרד
כל היום בעסקיו כל היום בשווקים וברחובות וכמעט ששוכח שיש בורא עולם ,רק
בעת שמגיע זמן תפילת מנחה עולה על זכרונו שהגיע זמן תפילה וגונח ונאנח בלבו
בהתבוננות היאך שפנה כל היום בהבלי עולם ,והוא רץ לסימטא אחת מן הצד ומתפלל
מנחה ,הגם שאינו יודע כלל מה הוא מדבר ,עם כל זה גם זה חשוב ויקר מאד לפני
הבורא ב"ה ,והאנחה שלו בוקעת רקיעים ,ולכן יראו בלק ומואב גם מאנשים האלו,
כי רב כוחם מאד )ופשיטא שעל האדם לסדר עצמו בכל עת שיוכל להתפלל כראוי ,אלא כאן
מדובר כשפשוט שכח מכל מציאותו ,מה יעשה וכבר הוא עומד במצב 'דיעבד' כזה(.
מעין הדברים פירש הרה"ק רבי שאול ידידה ממאדז'יץ זי"ע )ב'ישא ברכה' בפרשתן(
את האמור בפרשתן )כג י( 'מי מנה עפר יעקב' ,ופירש רש"י ,אין חשבון במצוות
שהם מקיימין בעפר ,ונרמז בזה לאותם המצוות שנעשות כאשר הוא שרוי 'בעפר',
בטרדות עוה"ז וכיו"ב ,והוא מתגבר ומפנה עצמו מכל עסקי העולם לעשות רצון
קונו ,שאין ערוך וחשיבות למצוות אלו.
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äáåè ïéò .òùøä íòìá ìù åéãéîìúî

טו

æé

ìù åéãéîìúî ¯ äìôù ùôðå äëåîð çåøå

טו .בכלל עין טובה ,לוותר איש לרעהו ,ובדרך אגב ייאמר ,כי עפ"י הרוב זה המוותר
אינו אלא מרוויח לעצמו פי כמה וכמה ,הנה ידוע לכל כי לפני כשבוע ביום
שלישי כ"ט סיון רעשה ארץ הקודש מ'הפגנות' שסיכנו חיי עוברים ושבים בין
הערים ...עד שהרבה מהדרכים נשתבשו נוראות ,ובאותו היום והלילה עמדו אלפים
בפקקים )טרעפיק( במשך שעות ארוכות ,רבים איחרו מאד מהגיע למחוז חפצם,
ובכללם ,כמה וכמה 'חופות' הועמדו באיחור של ד' וה' שעות ...סיפר לי אחד
מחשובי בני החבורה בבית שמש )והוא 'אלמן' ל"ע( מרביץ תורה לעדרים ,מחנך בחסד
עליון ,ושמו הרה"ג רבי שלמה שלעזינגער שליט"א ,באותו יום )כ"ט סיון( ערך רבי
שלמה 'בר מצוה' לבנו ,וכמנהגו קרא לפני כארבעה חדשים לידידו המסור אליו
בלונ"ח כל הימים ר' ראובן שטערן שליט"א – אף הוא מבני החבורה בעי"ת בית
שמש ,ובכל עת שמחה הוא מסדר עבורו את כל העניינים ,מהזמנת אולם )זאל(,
קייטרינג וכו' ,וכך ניגש ר"ש בלב שקט אל ה'שמחה' ,גם עתה קבעו השנים את
כל 'מהלך' השמחה ושבו איש איש לביתו וענייניו ,בחודש אדר בא אחיו של ר'
ראובן בקשרי אירוסין – והוא יתום מאב ,ומיד פנו לחפש 'אולם' בעיה"ק ירושלים
 מקום לעריכת הנישואין ,אלא שבלעה"ר האולמות תפוסים עד אפס מקום,ובקושי מצאו תאריך פנוי ביום כ"ט סיון ...ויהי ממחרת סיפר ר"ר לר"ש בהתרגשות
שב"ה נמצא אולם לחתונת אחיו ,מששמע ר"ש את התאריך ,זעק ,אויה ,אוי וויי,
הרי זקוק אני לך ולעזרתך בליל הבר מצוה של בני שיחי' ...לעומתו ענה ר"ר,
ומה אעשה ,לא נמצא אולם ליום אחר ,וגם הננו תלויים ועומדים בדעת אחרים
– כלה ומחותנים וכו' ,ויהי בערב שכב ר"ר על משכבו ומשהקיץ בבוקר נכנסה
בו רוח חדשה ,התקשר לר"ש והודיעו ,יהיה מה שיהיה ,אקפוץ לגלי הים,
ובעזהשי"ת נקדים את מועד הנישואין ,לאחר טרחות ויגיעות נמצא אולם אחר
פנוי ליום כ"ג סיון ,ונקבע זמן החתונה בשעטומ"צ ליום זה .בכל אלו הימים היה
שיגם ושיחם של ר"ר ור"ש אודות ה'טובה' והחסד שעשה החתן עם ר"ש ,כששמר
שלא תופרע שמחת הבר מצוה שלו.
ביום כ"ג סיון ,נערכה החתונה ברוב ששון ושמחה ,גילה וחדוה ,מסדר הקידושין
היה 'ראש הישיבה' של ישיבת 'זכרון יעקב' בה למד החתן ,ובזמן המיועד באו
החברים מ'זכרון יעקב' הרחוקה לשמח את החתן כדת וכדין ...כשבוע לאחר מכן,
ביום כ"ט סיון ישב ה'חתן' הנ"ל בחתונת חברו שהתקיימה אף היא בעיה"ק ירושלים
)מכיוון שפינה חתן זה את יום כ"ט בסיון החליט חברו לקחת יום זה לעצמו( ,באותה שעה הוא
רואה כי האולם ריקם ממשתתפים ,לא נערכה החופה לפני שהשעון הורה על 10:20
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ùôðå ääåáâ çåøå äòø ïéò .åðéáà íäøáà
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'åðéáà íäøáà ìù åéãéîìú' ìò íéðîð
úáäàá óéñåäì .åììä úåãéî 'âá Y
 ìàøùéטז ïéòá äðìåë ìòå ,çåø úåìôùå
úåéäìî åðì äìéìçå .åäòø ìò ùéà äáåè

כש'ראש הישיבה' שהיה אמור לבוא מזכרון יעקב לשמש כ'מסדר קידושין' הוחלף
ברב אחר ,אחרי שהכל היו 'תקועים' בפקקים האדירים ,גם ה'מצלם' לא בא ...גם
חבריו ה'משמחים' לא היה בידם לבוא מזכרון יעקב ירושליימה ,חשוב בעצמך כיצד
נראים בני המשפחה שכבר הגיעו אחרי ישיבת ארבע שעות בפקק כשהם מותשים
ועייפים ,ובניהם הקטנים בוכים ללא הרף וזועקים לטיפת מים ומקום מנוחה לראשם
העייף ...אז הבין החתן ,עד כמה ר"ש היטיב עמו – לא הוא היטיב עם ר"ש ,ומיד
התקשר להודות ולהלל ,לשבח ולפאר את ר' שלמה על החסד שגמל עמו ,ללמדך
שהמוותר אינו מיטיב אלא לעצמו.
עוד בה ייאמר ,מספר לנו ר"ר את גילוי ההשגחה פרטית בהקדמת הנישואין ,כי
אחד מבני משפחתו הקרובה סובל נוראות ממיחושי העיניים וראייתו כבדה עליו
המחלה לב )עפ"י משלי יג יב(
מאד מאד ,ולאחר המתנה מרובה ותוחלת ממושכה ַ ֲ ָ
נקבע לו 'תור' אצל רופא – יחיד מומחה בלאנדאן הבירה ,ואילו היה צריך לדחות
את התור לרגל נישואי קרובו היתום ,מי יודע מה היה עולה בגורלו וביסוריו ,כי
היה עליו להמתין עוד כמחצית השנה לתור נוסף...
כיו"ב ממש שמעתי מאחד מבני החבורה ,כי אחד מידידיו מתושבי בית שמש
הידוע כאיש 'מסודר' נוראות ,עד שקל יותר להזיז קיר אבן מלהזיז אותו ,אחר
שהכל נקבע אצלו עפ"י סדר וחשבון נפלא ,גם הוא קבע זמן חתונה ביום שלישי
כ"ט סיון בעי"ת בני ברק ,ולפני כמה חדשים באו לבקש ממנו שיזיז את מועד
הנישואין שלו לצורך איזו כלה שמחמת כמה סיבות הוכרחו להשיאה דייקא באותו
יום ,הלה וויתר והקדים הנישואין ליום שלפניו ,והרוויח שלא נפגמה שמחתו כי
ביום שלאחריו הייתה הכלה מאחרת בד' וה' שעות )והכלה הנ"ל היא ומשפחתה מתושבי
בני ברק ,כך שהם לא ניזוקו מהפקקים(.
טז .בדרך צחות אמרו בלשון הכתוב )תהילים עב ז( 'ורוב שלום עד בלי ירח' ,כי הנה
בקידוש לבנה נוהגים לומר 'שלום עליכם' איש לרעהו ,ויש החושבים לצאת
בזה ידי חובתם בשאילת שלום קצרה זו על כל ימי החודש ,לזאת אנו מבקשים
שיהא 'רוב שלום עד בלי ירח' – שלא ימתין ל' יום עד קידוש לבנה ,לתת אז
שלום לרעהו ותו לא מידי ...וגם שיהא 'רוב שלום' ולא רק שלום עליכם בלבד...
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äîã÷ ('äáåè ïéò'ä íììëáå) úåãéîä ïéðò éøäå àùðúäì òùøä íòìá ìù åéãéîìúî
êøã' (à à äáø à"áãðú) ù"åîë äøåúì
äàðùå äòø ïéòá åà ,åäòø ìò ùéà
 'äøåúì äîã÷ õøàיזøçàìù àöîð ,
.äìéìç åøáç ìò ãçàî
מעשה שהיה ביוה"כ בישיבתו של הגה"צ רבי אליהו לאפיאן זצ"ל ,שאחד
המתפללים שכבר היה זקן מופלג נחלש בסוף היום לקראת תפילת נעילה ,ור"א
שלח את אחד הבחורים לשהות בקרבת אותו זקן בחדר מיוחד שהוקצה לו ,התחנן
הבחור ,נכספה נפשי לשהות בהיכל הישיבה בעת תפילת נעילה ,ענה לו ר"א ,דע
בני ,לגמול חסד עם הזולת )באופן כזה( חשוב יותר מתפילת נעילה.
יז .בדרך צחות אמר הרה"ק ה'אמרי חיים' זי"ע שבלק ר"ת ו'אהבת ל'רעך כ'מוך,
ואם תשאל הרי אין זה מתאים לפי האותיות ,תשובתך ,כי אכן כשאין חברך
מתאים עמך ,ובאופן וזמן שקשה לו לאדם ,יתחזק גם כן ב'ואהבת לרעך כמוך'...
סיפר כ"ק אדמו"ר מוהרי"א מסקולען זי"ע )וחזר ושנה מעשה זה בכמה שנים כמובא
ב'דברי תורה' בהעלותך תשע"ו ,תשע"ז ותשע"ח( ששמע מידידו הטוב ששמע מאביו אשר
נסע לשבות בצל הרה"ק השר שלום מבעלזא זי"ע ,והנה באמצע הדרך נשמע קול
מהומה ,הלך האיש לראות מה אירע ,וראה שהעלו אל הרכבת אשה ישראלית
השוכבת במיטה חסרת אונים ,כשהיא משותקת ל"ע בכל גופה חוץ מבראשה ,וכבר
דרשו ושאלו אצל גדולי הרופאים המומחים והעלו חרס בידם ,וע"כ נוסעים היא
ובני משפחתה אל ה'שר שלום' לבקש ממנו שיפעל לה ישועה רבתי .מספר העובדא
הנ"ל גמר בדעתו לראות כיצד יפול דבר ,ותיכף בהגיעם לבעלזא הניח צרור מטלטליו
ורץ למעון הקודש .אותו זמן היה עש"ק לאחר חצות ,ולא היה הרה"ק מקבל קהל
בעת הזאת ,אך הזכירו לפניו שהגיעה חולנית במצב נורא ,לכן אמר הרה"ק שיכניסוה
אותה בעת הדלקת הנרות ,כי אז הוא 'עת רצון' נעלה )מדרכו של השר שלום היה להדליק
נרות בעצמו מלבד הנרות שהדליקה הרבנית הצדקנית( ,ואכן הביאו את המשותקת על מיטתה
לקודש פנימה ,וניגש הרה"ק להדליק את הנרות ,אך מיד כבו מעצמם ,שוב העלה
את האור ושוב נכבו ,וכך חזר הדבר על עצמו כמה פעמים ,עד שסוף סוף נשארו
דולקים ,וניגש אל מיטת החולנית ושאל אותה אם יודעת היא על מה בא עליה
הצרה הזאת ,ומה חטאה ומה פשעה שבגין כך היא סובלת ,והשיבה בלאו ,חזר
ואמר לה אולי בכל זאת את יודעת ,ושוב אמרה שאינה יודעת ,הוסיף לומר לה,
שהרי אין אדם מושלם בהאי עלמא ...עד שלסוף שאל אותה אם יש לה עוזרת
בביתה ,והשיבה שאכן בביתה עובדת בת ישראל כמשרתת ,ומאחר שאינה עושה
את המוטל עליה על הצד היותר טוב ,הבית אינו נקי כדבעי והקדיח התבשיל ,על
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åðéáà íäøáà ìù åéãéîìúî íãàä äéäéù
åãéá àäé ,äáåè 'äãéî' ìëá øúëåî Y
ìù åéãéîìúî úåéäì äøåúä úà ìá÷ì
êéìäåà åáåè äî' íéé÷ìå ,åðéáø äùî
úåùøãî éúáå úåéñðë éúá åìà Y 'á÷òé
) (:ä÷ ïéøãäðñיחúãåáòá ÷åñòì íäá úáùì ,
.úåàéëå éåàøë äøåúá úåâäìå 'ä
ò"éæ 'äçîù áì'ä ÷"äøä ì"æå
éùåãéç'ä ÷"äøä .(à"îùú ,ç"ìùú
äðä íéàá íéãéñç øîà ò"éæ 'í"éøä
úåéäì øùôà éøäå ,éáø íäì íéù÷áîå
àúéàãë ,åðéáà íäøáà ìù åéãéîìúî
ä"ò åðéáà íäøáà ìù åéãéîìúî äðùîá
'ë"à ,'äìôù ùôðå äëåîð çåøå äáåè ïéò
íäøáà ìù åãéîìú úåéäì ïéìåëé éøä
.ì"ëò ,éáø íëì äéäé ä"òààå ,ä"ò åðéáà
)êì êì

כי קדוש אני – יחשיב עצמו ואת עבודתו

ìòáì ìàøùé ãîöéå' ,(â äë) ïúùøôá
øîàð ùãå÷ä éáúëáå ,'øåòô
)åðøäèä àì øùà øåòô ïååò' (æé áë òùåäé
íúç'ä ÷"äøä øàáîå ,'äæä íåéä ãò
êøã éë (øåòô ïéðò ä"ã ,ñçðô) ò"éæ 'øôåñ
åúåúéçô íãàì úåàøäì äúééä äúãåáò
)ãéøåäì äæ éãé ìòå ,(.ãñ ïéøãäðñ øàåáîë
áåùçéù ,øôòì ãò åéðéòá åëøò úà
ãåáòé åúåîë úåçôù éåàøä ïî åðéàù
åðéä äæ øáãå ,àøåðäå ìåãâä 'ä úà
úãåáòá íãàì øúåéá ìåãâä òéøôîä
êøò íåøá øéëî åðéàù éãé ìò éë ,'ä
åðéàù áùçîå ,äùåã÷ä åúîùð úåáéùç
ìôåð àåä ïë éãé ìò ,íåìë äååù
 íåäúìיט.

כן היא מענה אותה ,אמר לה השר שלום ,שאמנם היא אינה נוהגת כראוי ,אך מכל
מקום בת ישראל היא וצערה עולה עד לשמים ...ושאלה הרה"ק האם מקבלת את
על עצמך ששוב לא תענה אותה כלל וכלל ,והשיבה בהן ,מיד הוציא הרה"ק את
ה'פאטשיילע' – המטפחת מכיסו וסובב אותה סביבות המיטה ,וירדה בכוחות עצמה,
ובמוצ"ש כבר שבה לביתה כאחד האדם .ומכאן נראה עד כמה צריך להיזהר שלא
לצער בן ישראל ובת ישראל וד"ל.
יח .וכך דייק הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל )בספרו דרש משה( בכוונתו של בלעם
בשעה שאמר מה טובו אהליך יעקב ,שהלא אמרו חז"ל )סנהדרין קה' (:מברכתו
של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו ,ביקש לומר שלא יהיו להם בתי כנסיות
ובתי מדרשות )אמר( מה טובו אהליך יעקב' ,שלא רצה לקללם שלא ילמדו ולא
יתפללו אלא שלא יתפללו בבתי כנסיות ולא ילמדו בבתי מדרשות ,ויעסקו בתורה
ותפלה רק בבתיהם ,כי אינו דומה תורה ותפלה שבבית לאותה השפעת הקדושה
שיש בבתי כנסיות ובבתי מדרשות.
יט .וכך פירש הרה"ק המגיד מקאז'ניץ זי"ע )עבודת ישראל אבות א ט"ז( במה שאמרו
'עשה לך רב' ,שהוא מלשון גדולה כמו 'רב לכם בני לוי' )טז ז( ,שצריך האדם
להגדיל את עצמו בענין זה ,ולהחשיב את עצמו בעבודתו.
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úàæä äñåàîä äøæ äãåáòä ìöà ïëìå
ìòáì åãîöéå' (çë å÷ íéìéäú) áåúë
äáøé÷á äéìà åãîöð ìàøùé éðáù 'øåòô
ìà íúáøé÷ ïéðòì êà ,äîåöòå äìåãâ
íúàå' íà éë áåúë ïéà íéîùáù åðéáà
úå÷éáãå ,(ã íéøáã) 'íëé÷åìà 'äá íé÷áãä
ïéøãäðñ) 'úåãîöä'î äúåçô äáøé÷ àéä
äôøîå ìàøùé éðáî òðåîä éë ,(ù"ééò .ãñ
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àåä úåçåøä é÷åìà ì÷ ìà íúáø÷ úà
åðééäã øåòô ìòáì íéãîöð íäù äî
àéäå ,êë ìë äååù íëøò ïéàù íéøáåñù
øúåéá äñåàîäå äòåøâä æ"òä àéä
ùàø ìà úåìòì íãàäî úòðåîä
íåéä ãò åðøäèä àì' äæîå ,äâñéôä
 'äæäכàì ïééãò æìä úåñøå÷éôàî ,
 åðøäèäכא.

כ .איתא במדרש )שמו"ר טו ז( על הפסוק שבפרשתן )כג ט( 'הן עם לבדד ישכון ובגוים
לא יתחשב – מהו הן )כלומר ,למה נזכר לשון זה דייקא( ,כל האותיות מזדווגין חוץ משתי
אותיות הללו ,כיצד א"ט הרי י' ) שאם נצרף אות א' לאות ט' יעלה למנין יו"ד( ,ב"ח הרי י',
ג"ז הרי י' ,ד"ו הרי י' ,נמצא ה' לעצמה .וכן האות נ' אין לה זוג ,י"צ הרי ק' ,כ"פ הרי
ק' ,ל"ע הרי ק' ,מ"ס הרי ק' ,נמצא נ' לעצמה ,אמר הקב"ה כשם ששני אותיות הללו
אינן יכולין להזדווג עם כל האותיות אלא לעצמן כך ישראל אינן יכולין להדבק עם
כל העובדי כוכבים'.
הוסיפו לפרש עפי"ז גם במה שנאמר )שה"ש ד א( 'הנך יפה רעיתי ומום אין בך',
כי נודע מספה"ק על אותיות מנצפ"ך )האותיות ה'סופיות' והסתומות( כי ניתן למנות את
הך' לה' מאות )כי הך' עומד לאחר אות ת' שערכה ד' מאות( ,אות ם' נחשב לשש' מאות,
ן' עולה לז' מאות ,ף' ערכה ח' מאות ואילו ץ' נמנית כט' מאות ,ולפי"ז עולה
שלכולם יש בן זוג ,ק' וץ' הרי אלף ,וכן ר"ף ,ש"ן ,ות"ם ,חוץ מך' ,וזהו 'הנך' יפה
רעייתי ,שכל אותיות אלו של 'הנך' הם לעצמם וללמד על בני ישראל שאינם
מתערבים בגויים .ועיקר העומק המכוון בדברי המדרש ,שכל מעלת בני ישראל
וחשיבותם כשאינם מתערבים בגוים ובמעשיהם והנהגתם ,וללמדנו על המסך והמחיצה
שצריך להעמיד ולגדור גדרי הקדושה שלא נתערב בגוים ובדומה להם.
כא .בפרשתן )כד א(' ,וירא בלעם כי טוב בעיני ה' לברך את ישראל וגו' וישת אל
המדבר פניו' ,וברש"י' ,אזכיר עוונותיהם והקללה תחול על הזכרת עוונותיהם',
על כן השים פניו כנגד המדבר להזכיר החטא שעשו במדבר .וכן מצינו בכל הפרשה
שניסה להיתלות בחטא זה או אחר ,אלא שלא עלתה בידו כי 'לא הביט און ביעקב'.
אמור מעתה ,שאם ח"ו הייתה נקודת רע בישראל היה בידי הקללה כח לחול עליהם,
מכאן נלמד שאם יש באדם 'נקודה טובה' בוודאי תחול עליה הברכה ,וממנה יכול
יהודי להתחדש כנשר נעוריו ,שהרי מידה טובה מרובה ,ומכאן ההוראה למעשה
לכל אחד למצוא בעצמו חלק טוב ,ומכוחו ישוב לצמוח מחדש.
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ãåáòéù äôöîå áùåé ä"á÷ä ìåëéáë ,íãàä úãåáòá ïåùàø ììë äæ àìà
 åîöò úà áéùçéùכב åúåà éë òãéå ,כגìë ìò øáâúäì åçåëá àäé æàå ,
מעין הדברים אמר הרה"ק הבית ישראל זי"ע בלשון הכתוב שבהפטרה
'מן השטים עד הגלגל' ,שטים לשון 'שטות' ,והיינו שמשטות קטנה התגלגלו עד
להיכן שנפלו כי עבירה גוררת עבירה ,ומעתה קל וחומר שמפעולה טובה אחת
ומעשיית מצוה ניתן להתחזק ולעלות מעלות רמות כי מצוה גוררת מצוה.
כב .וזאת למדנו מברכותיו של בלעם ,כי לכאורה לא מצינו כמעט שבירכם על העתיד
אלא עיקר מה שאמר ושנה ואמר הוא מעלותיהן של בני ישראל 'הן עם לבדד
ישכון ,כי לא נחש ביעקב' וכו' ,אלא הברכה הגדולה לאדם היא שיהא מכיר במעלותיו.
כה אמר כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע ,שהנה ישראל מונין ללבנה )סוכה כט,(.
ורמז יש בדבר ,שכמו שהלבנה מכוסה פעמים הרבה בעב ובענן ,אבל באמת היא
חיה וקיימת ,אלא שאינה נראית ]וכאותו מעשה שיצאו לערוך 'קידוש לבנה' תחת
כיפת השמים ,וחפשו ובדקו אחר ה'לבנה' והכריז אחד בקול 'סאיז נישט דא קיין
לבנה' )אין ירח( ,אמר לו הגרש"ז אויערבאך זצ"ל ,שאסור לומר כן ,שהלא ס'איז דא
א לבנה )ישנו ירח( אלא שהיא מכוסה[ ,כך גם פעמים שהננו באים לקרב ,לחזק ולעודד
את ה'ישראל' שבקרבנו או בקרב אחינו בית ישראל ,אך ,אויה הוא נעלם ,לא מצאנו
בו את נקודת ה'יהודי' ,לזה מונין ישראל ללבנה ,להורות ,שאכן ה'ישראל' אינו אלא
מכוסה ,לא שאינו נמצא ,אינו אלא מכוסה ,בדוק אחריו ותמצאנו.
ושמעתי תוספת נפלאה ממגיד מישרים פמ"מ הגר"מ וויינבאך שליט"א שהנה
מדרך העולם ,שאם יוצאים לחפש 'לבנה' ולא מוצאים אזי יצאו באי ביהמ"ד שנית
כעבור מחצית השעה לבדוק אולי נתפזרו העבים ונסתלקו העננים ,ומאירה הלבנה
ונוכל לקדש אותה ,ואם לא ימצאוה עתה ישובו לבדוק אחריה לאחר זמן נוסף ,ורמז
נפלא ונורא יש בזה ,כי כיו"ב עלינו להאמין בגדולתו של היהודי ,להאמין בכל יהודי,
לכן ,אף אם תמצאהו מכוסה בעביות הענן וכו' ,צא וחזור אחריו בכל עת שעה ,אולי
נתפזרו העבים ,ונתבהרו השמים – נפשו של הישראל ...ועלינו להאמין בכל יחיד ויחיד
מבני ישראל לא פחות מהאמונה שהקב"ה מאמין בו – שסוף דבר ישוב בתשובה.
וכך איתא ב'שפת אמת' )וארא תרס"ג ד"ה וידבר( וז"ל .ובאמת כמו שצריכין להאמין
בהקב"ה אף שאין יכולין להבין הנהגה הנעלמת של הקב"ה ,כמו כן צריכין להאמין
בבני ישראל אפילו שנראין כעורין ושחורין כמו שנאמר )שה"ש א ה( 'שחורה אני
ונאווה' .עכ"ל.
כג .אף אם 'תכבד עליו העבודה' ,יזכור ממה ששנו חכמים )אבות ה ו( שעשרה
דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ואחד מהם הוא 'פי האתון' ,שכל
)מיכה ו ה(
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äîãé äæá íâ åá ä÷áãìå 'ä éëøãá úëìì àìà ,ììë 'äåðò'ì íå÷î ïéàå .úåðåéñðä
úåàâ äàâ 'úé àøåáä àåä äî ,ïåéìòì áúëù åîëå ,äùåã÷ã äååàâá ÷æçúé
éúá éðëåù åúåéä íò¦ åðà êë 'åëå ùáì á ÷ååç ì¯à úéá íìåñ ,åøåãéñì äîã÷äá) õ"áòéä
 'åëå 'úé åéúåãéî øçà êìéì åðì ùé øîåç íãàä úéìëú ìëù øçàîå ,ì"æå (à ïéòכד.
תכליתו היתה למנוע מבלעם לילך לקלל את ישראל ,ומכאן למדנו שכבר מששת
ימי בראשית הוכן סיוע ועזר אלוקי בכדי שיוכל לעמוד כנגד יצרו הרע ,ואם לבלעם
הרשע כן ,קל וחומר בן בנו של קל וחומר כמה דרכי עזרה והצלה מוכנים עבור כל
יהודי ויהודי.
כה אמר הרה"ק מסאטמאר זי"ע )דברי יואל בראשית( מדוע לא כתיב כשדיבר הנחש
אל האשה בעניין עץ הדעת 'ויפתח ה' את פי הנחש' כדרך שכתב 'ויפתח ה' את פי
האתון' .ומתרץ הרה"ק ,הנעשה מצד הסט"א כדי להחטיא אין הכתוב מפרסמו רק
נס שנעשה מצד מדת הרחמים למנוע מחטא ,וזאת בא הכתוב ללמדנו ששידד הקב"ה
מערכות הטבע ועשה נס גדול לפתוח פי האתון כדי למנוע מבלעם המדורדר ומלא
בחטאים להוסיף לחטוא.
אגב אורחא נציגה דברים מלהיבים שכתב החסיד יעב"ץ בפירושו לאבות )פ"ה
מ"ה( על הנס שנעשה ב'פי האתון' ,וז"ל ,ואין בכל התורה דבר יורה על אהבת השי"ת
על ישראל כזה ,והוא דמיון לאיש השומע עצת רשעים יועצי רע על חברו וחגר
כלי מלחמתו כנגדם והצילו ,ולכן אמר )מיכה ו ה( 'זכר נא מה יעץ בלק' וגו' ,שהיו
ישראל יושבים לבטח ,ובלק ובלעם חורשים עליהם רע ,והאשימם האלוקים והפילם
ממועצותיהם וברוב פשעיהם הדיחם ,וכל זה שלא ע"י נביא שעמד בפרץ לפניו ולא
ע"י תפילה שהתפללו ישראל כי לא ידעו בכל אלה ,והוא לבדו ב"ה ידע את עצתם,
ובאהבתו ובצדקתו הוא גאלם למען שמו ,הוא אומרו למען דעת צדקות ה'.
כד .וכל זאת יעשה בזריזות דקדושה ,פרפרת נפלאה מצינו ,דכתיב בפרשתן )כב
כא( 'ויקם בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו' וברש"י ,מכאן שהשנאה מקלקלת
את השורה שחבש הוא בעצמו ,אמר הקב"ה רשע כבר קדמך אברהם אביהם
שנאמר 'וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו' ,ומבאר הרה"ק ה'חתם סופר'
זי"ע )ד"ה ויחבוש( בהקדם דברי ה'חובות הלבבות' )שער חשבון הנפש פ"ג חשבון יב( שעל
האדם ללמוד זריזות למצוות גם מרשעים  -כשיראה עד היכן מגעת זריזותם של
עוברי עבירה לתאוות לבם ,ולכן 'ויקם בלעם בבוקר' ברצותו שבני ישראל ילמדו
מזריזותו לקלל בנ"י ותהיה לו עכ"פ איזו זכות במצוותיהם של ישראל ,על זה אמר
לו ,רשע ,כבר קדמך אברהם אע"ה וממנו נלמד ענין הזריזות ,ואין אנו צריכים
ללמוד ממך.
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íå÷îî ãåîòì éøàë ÷æçúé ìôð íà óàå
 åúìéôðכהéùåãéç'ä ÷"äøä ù"åîë ,
òøë' (è ãë) ÷åñôá ïúùøôá ò"éæ 'í"éøä
úòá ÷åæéç êéøö øúåéáù ,'éøàë áëù
êéøö æà äìéôð ùéâøîå 'áëåù' éãåäé øùà
ìë äøàää úòùá éë ,éøàë øáâúäì
ïéãéîòîù äòùá ÷øå ,ãåîòì ìåëé ãçà
éøàë øáâúäì åéìò æà íéîùä ïî åãâð
äéøà áùçð éøà éë ,åãîò ìò ãåîòì Y
ìåãâ ììë äæ êà ,åúáéëù úòùá óà
éë íãàä ãâð íéîùä ïî íéãéîòî ïéàù
äéä íàå .ãåîòì ìåëéù åçåë éôë íà
àì ,äæ ãâðë ãåîòì åçåëá ïéàù òåãéá
íééñîå .äæ ïåéñéðá åúåà íéãéîòî åéä
ìåëé åðéàù àèéùô äòéâé àìá êà ,íù
 äîåàî âéùäìכוíéìåëé åéä íàá éë ,

ùéà ìë Y äòéâé àìá øùéå ÷éãö úåéäì
åéä èééçäå ïòöøä óà ,úåéäì äöåø äéä
àåä ø÷éòäå .'÷éãöå øùë úåéäì íéöåø
åðéáéåà úà çöðì íùä úãåáòá äòéâéä
.'ä úéá úëàìî ìò çöðìå
לא הביט און – קדושת בני ישראל בשמירת
עיניים

íéøöîî àöé íò äðä' ,(ä áë) ïúùøôá
äë .'õøàä ïéò úà äñë äðä
ä"ã) ò"éæ äîìù úøàôúä ÷"äøä øàéá
íãàä ìù åéúåâøãî ìë äðä éë (äñëå
øîåù äá äãéîá íééåìú åéúåãéøéå åéúåéìòå
íàù ,úåøåñà úåàøîî åéðéò úà àåä
ùã÷úî éøä òøá úåàøî åéðéò íöåò
øîàðù êøã ìòå ,äìòî äìòî äìòúîå

כה .ואין לתאר גודל החשיבות לפני המקום ב"ה כאשר יהודי מתחזק למרות כל
נפילותיו ,וכמו שפירשו בסוף פרשתן במעשה זמרי ,שנאמר )כה ו( 'והמה בוכים
פתח אוהל מועד' ,ובתרגום יהונתן 'ואינון בכיין וקריין שמע' ,שעל אף הבכייה
הגדולה ומרה על הנפילה הגדולה בבנות מואב וחילול השם ע"י זמרי לא נעצרו
בבכייה ובשברון לב ורוח אלא קראו שמע להתחזק לקבל עליהם עול מלכות שמים
מחדש ,ומיד ויקם פנחס מתוך העדה ,וזכה להיות אליהו המבשר על הגאולה.
כו .כתב הרה"ק ה'יסוד העבודה' זי"ע במכתב קודש )מכתב יט( שהנה יש אדם
ש'שפר' עליו חלקו והוא עולה ומתעלה מדרגה לדרגה ,לעומתו יש המתבוסס
בנסיונות ואינו במצב של עליה אלא בכל העת צריך להילחם שלא יפול אחורנית,
ומבאר ההבדל ביניהם בדרך משל שזה שמתעלה דומה לאחד שמצוה המלך שיכניסו
אותו חדר לפנים מחדר ומתקרב יותר לאור זיו פני המלך ,אמנם אינו זוכה לדבר
עם המלך עצמו אלא שעושים לו בקשותיו שמדבר עם שלוחי המלך ,לעומתו מי
שעומד בנסיונות 'זכה שהמלך יצא אליו לחדר שהוא עומד ודיבר עמו וקיבל בקשתו
וכו' ,והמלך יכול להיטיב עמו יותר מן החק הקצוב וכו' מה שאין כן ע"י שלוחיו
שאינו כי אם בדין המשפט הקצוב'.
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),'íééðéòá àéä äùã÷ä äéà' (àë çì úéùàøá
'íééðéòá àéäå äùåã÷ ïåùìî 'äùã÷ä
'úøéîùá íãàä ìù äùåã÷ä ø÷éò éë
úà øé÷ôîù éî úàæ úîåòìå ,'íééðéòä
÷æéä'å ,íåäúä ãò àåä ãøåé ì"çø åéðéò
åîëå (.â á"á 'îâä ïåùìî) '÷æéä äéîù äéàø
,(ã ãë) 'íéðéò éåìâå ìôåð' íòìáá øîàðù
'íéðéò éåìâ äéä éë åìù äìéôðä úàæ ì"ø
øùàëå .'åìù úåàøä 'éçá øîù àìù
äñë äðäå' ìàøùé éðá úà ÷ìá äàø
íäéðéò úà íä íéñëîù Y 'õøàä ïéò úà
êåøò ïéà éë ,ãåàî ãò àøééúä êëî
.íúùåã÷ì

äë

ò"éæ 'äçîù áì'ä ÷"äøä ùøéô ïëå
íàð' (ã ãë) ïúùøôá áéúëã äîá
äæçé é¯ã¯ù äæçî øùà ì÷ éøîà òîåù
òîåù'ù ìåãâ íãà åìéôà ,'íéðéò éåìâå ìôåð
ë"éôòà ,'é¯ã¯ù äæçî' äàåøå ,'ì÷ éøîà
äéäé å"ç íà åéúåâéøãî ìëî ìôåð àäé
 åéðéò ìò øåîùé àìù Y íéðéò éåìâכז.
ì"æç éøáãá úàæë åðéöî øáëå
úéîðåùä äùàä äøîàù äî ìò (å
íé÷åìà ùéà éë éúòãé àð äðä' òùéìà ìò
÷àåäù äòãé ïéðîå ,(æë ã 'á íéëìî) 'àåä ùåã
÷§ © éáø' ,ùåã
èéáä àìù ãîìî øîà ïeáéà
)ãë ø"÷éå

כז .וכדרך שנופל מכל מדרגותיו הרוחניים כך מפסיד ו'נופל' בעניינים גשמיים שהיו
עתידים לבוא עליו .וכמו שאמר הרה"ק הבית אברהם זי"ע )חנוכה נר ד ד"ה ולא(
שאיסור הסתכלות נאמר בתורה בלשון ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר
אתם זונים' ,והוא גם מלשון 'מזונות' ,כי המזין עצמו בהסתכלות אסורה רח"ל 'מזיק
לו לפרנסה' ,ורמז זאת במה שאמרו )סוטה מח (.שמשבטלה טהרה ניטל טעם הפירות,
כי הא בהא תליא ]ולכן נקרא בחז"ל )ברכות כ .זבחים קיח' ,(:זן' עיניו מדבר עבירה,
שלא נאמר כן על המדבר לה"ר 'זן' פיו וכיו"ב(.
ולאו דווקא ב'מזוני' אלא גם ב'חיי' ,פעם נכנס בחור להרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע
וקבל בפניו ש'מקובל' פלוני אמר לו שיש עליו הרבה 'עין הרע' ,אמר לו הרבי ,שמע
בני לאשר אפרש לך ,איתא בגמרא )ב"מ קז' (:תשעים ותשעה מתים בעין הרע ואחד
בדרך כל הארץ' – פירוש ,תשעים ותשעה )מתוך מאה( מתו על דבר אשר לא שמרו
על העיניים כראוי...
פעם נכנס חסיד אחד אל הרה"ק ה'בית אברהם' זי"ע בפורים ,ושאלו הרבי מה
מלאכתו ,השיב הלה שהוא מלמד את מלאכת הכתיבה לתינוקות של בית רבן ,נענה
הרה"ק דכתיב במגילת אסתר )ח ח( 'כתבו על היהודים כטוב בעיניכם' ,כלומר ,תלמדו
את הילדים שהעיניים יהיו טובות ושמורות...
ויעשה לעצמו גדרים וסייגים בשמירת עיניו ,וכמו שכתב ה'ראב"ד' )בעלי הנפש שער
הקדושה( הראשון לכל הגדרים הוא שמירת עינים דמתוך שעיניו שמורים לבו שמור,
ומתוך שעיניו ולבו שמורים כולו שמור .שהרי כך היא הדרך 'העין רואה ולאחריו
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øîåù íàù ,íééðéòä úøéîùá éåìú ìëäù øãåâù éî ìë' åøîà ïàëîå ,'åéîéî äá
 ...åàì íàå ,ùåã÷ àø÷ð åéðéò ìòכח
,êì éøä ,'ùåã÷ àø÷ð äååøòä ïî åîöò
הלב חומד ,וכלי מעשה גומרין' )במדב"ר י סב( ,וממילא מוטב שיעצור את נפילתו
בתחילת הדרך ע"י שמירת עיניו.
בספר 'מחזה עיניים' )דף ו .טור ב( רמז כן בלשון חז"ל )תענית כד' (.כלה שעיניה
יפות אין כל גופה צריכה בדיקה' ,ומרמז לכל אדם ,אם עיניו יפות כלומר ,שמורות
כהוגן ,הרי זה מורה שכל קומתו שלימה ובכל גופו הנו שמור ,ולא יהא צריך בדיקה
אחריו.
כתב בספר 'חושב מחשבות' )מבעל משנת חסידים( לפרש בלשון הכתוב )דברים כח
לד( 'והיית משוגע ממראה עיניך' ,כי הרי 'אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו
רוח שטות' )סוטה ג ,(.וזהו והיית 'משוגע' שתבוא לידי חטא – ממראה עיניך – ע"י
שאינו שומר את עיניו ,ורואה מה שאינו צריך לראות.
כח .כתב הגה"ק ה'בן איש חי' זי"ע )בא"ח ,חלק ההלכות שנה א' פתיחה לפרשת ואתחנן(,
שעיקר התענוג בעולם הזה הוא ממאכל ומשתה ,ואילו בגן עדן התחתון ההנאה
היא מהריחות הטובים שיש שם ,למעלה ממנו בגן עדן העליון ,העיקר הוא מחוש
הראייה ,שבו צדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה ,וסימן לדבר הוא פני האדם,
שהפה נמצא למטה ומעליו עומד האף ועל כולם שוכנים שני העיניים ,וכך 'למטה'
בעוה"ז העיקר הוא הפה – המאכל והשתיה הנכנסים דרך הפה ,מעל העולם הוא
ג"ע התחתון בו ההנאה היא מהאף בחוש הריח ,ולמעלה למעלה ההנאה היא מהעין.
מעתה תבין ,כמה יש לו לאדם לשמור על בבת עיניו שלא לפגום חוש הראייה,
בכדי שיוכל לראות באור פני מלך חיים כשיגיע למקום מנוחתו לאחר אריכות ימיו
ושנותיו.
מעשה בבחור אשר נכנס אל הרה"ק ה'לב שמחה' זי"ע והתאונן בפניו שקשה
עליו ההליכה ברחוב וביקש עצה והדרכה ,נענה לו הלב שמחה מיניה וביה ,אם
קשה ללכת אזי באמת אין הולכים ...כמי שאומר שאם אינך יכול לשמור על עצמך
אסור לו להכניס עצמך למקום סכנה .ושתק זמן מה והוסיף לאמור שאם בדרך
הילוכו מהרהר הוא בלימוד אזי הראייה אינה ראייה ,שמאחר שמוחו 'תפוס' במחשבת
הלימוד הרי אין 'רואה' דברים אחרים ולא נקלטים במוחו ,ובפרט שמאחר שעסוק
בתורה אזי אין ערך אצלו לדברים מאוסים ,וכמו שאין יודע כמה 'חתולים' מסתובבים
ברחוב ,שאינו מביט עליהם כלל כי אין להם שום חשיבות וערך.
עוד אמר הרה"ק ,דאיתא מהקדמונים שמי שנכשל רח"ל עצתו היא להיזכר מיד
בדבר הלכה לתקן את אשר פגם .ובזה פירש מה שכתב רש"י בסוף פרשתן )כה ז(
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כיסה את עין הארץ – קדושתן של ישראל íúåáéùç úåðîì ìëåé éî ¯ äðî éî úàæ
éøåçá ìù á÷òé øôò ìù (íøëùå) íúìåãâå ,'á÷òé øôò äðî éî' ,(é âë) ïúùøôá
íéøáâúîå íøöé úà íéùáåëä ìàøùé ù"å÷ìé ,à"áãðú) ùøãîá àúéà
 íáéì úååàú ìòל.
ìò úæîøî øôò úáéúù (íéøåèä ìòáá ïëå
'íéìééàä øôåò' ïåùìî ,ìàøùé éøåçá
)'åãéá ïéòééñî øäèéì àáä'ù óàù òãéå æ"ò óéñåä .øåçá ìééà àåäù (ãé ç ù"äù
)øäèéäì àåáì åéìò íðîà ,(.ã÷ úáù
,åðãîìé ùøãî íùá (øôò êøò) 'êåøò'ä
éôëå ,ìòîî òåéñä ìá÷ì ãé èéùåäì ¯ ìàøùé éøåçá úà çáùì áåúëä àáù
'úîà éøîà'ä ÷"äøä íùá íéøàáîù íøöé ó÷åúá íäéîé øçáîá íéãîåòä
(æé èé) ú÷åç úùøôá øåîàä úà ò"éæ ïî íîöò úà íéøîåù íðéä ë"éôòàå
 äøäèå äùåã÷á íúâäðä ìëå ,àèçäכטïúðå úàèçä úôøù øôòî àîèì åç÷ìå' .
על מה שנאמר 'וירא פנחס  -ראה מעשה ונזכר הלכה' ,שמאחר שראה מעשה של
זמרי וחטא ישראל בשיטים על כן נזכר הלכה.
כט .ידוע ביאורו של הרה"ק ה'אוהב ישראל' זי"ע )עיי' דבריו בפר' בהעלותך ,ד"ה ויעש(,
על דברי הגמרא )יומא לג' (.ודם התמיד קודם להטבת שתי נרות' ,והוא מפסיק
בין חמשת נרות הראשונים של המנורה לשנים האחרים ,כי הז' נרות מכוונים כל
אחד כנגד 'מידה' )ספירה( אחת מז' הספירות ,ושנים אחרונים מכוונים כנגד 'יסוד
מלכות' ,יסוד – ענין שמירת הקדושה' ,מלכות' ענין האמונה בה' שהוא מלך העולם,
ואכן כהקדמה לשני אלו ,נצרך האדם ל'דם התמיד' – להקיז דם מעצמו תמיד בכל
יום בכל עת ובכל שעה ,לעמוד בהם בעוז ותעצומות במסירות נפש ,רק כך יוכל
לקנות ולקיים כראוי את הקדושה והמלכת ה'.
ל .ואין כל מלאך ובריה יכולים לשער גודל השכר שיקבל האדם על כל 'מסירת
נפש' בהתגברו על רצונותיו ותאוותיו ,וכפי שאמר ה'בית אברהם' זי"ע בשם
ה'ספר חרדים' על הפסוק בפרשתן )כג כג( 'כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל
א-ל' שהם מתפלאים איך ברגעא חדא מצליח בשר ודם בעוה"ז להעפיל ולהגיע
עד לכסא הכבוד ,אך הקב"ה עונה להם ' -א-ל' ,סוד הוא ביני ובין בני ישראל,
כי רק הוא יתב"ש יודע צפונות לב האדם ונסיונותיו ,וכמה יגיעה עלה לו להתגבר
על טבעו.
ואין הדברים אמורים דייקא בעניין השכר הצפון לעולם הבא ,אלא גם בעולם
הזה הקב"ה משלם שכר טוב ליראיו .ומפורש כן בדברי הגר"א )משלי יג יט( בכתוב
לנפ ,'Łוז"ל .נהיה הוא לשון נשבר והוא מלשון 'ה ָõה ַעל ה ָõה"
ôערב ְ ָ ֶ
נהיה ֶ ֱ ַ
'ôאוה ִ ְ ָ
ַ ֲָ
וגו' )יחזקאל ז כו( ,כלומר התאוה כאשר היא נשברת אח"כ היא תערב לנפש אף
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úåìòúäì éãéá ïéà ,øîåìå ïðåàúäì Y
éë ,éøáç øàùë íéîù úàøéå äøåúá
á"åéëå úåðåøùëá åà ïåîîá éãîòî ïéà
,éøáçë ïåîî àøåáä éì ïúð åìéà ,íäåîë
äøåäè äîùð ,úåáåè úåãéî ,úåðåøùë
éúééä éøä ,íäåîë ùôðäå óåâä úåçåëå
äùòà äî ,äîëå äîë éô äìòúîå äìåò
,ïë ìò .åæ íéîù úðúîì éúéëæ àìù
øúåéá éåæáäå ìôùä úà ä"á÷ä ìèð
åàùòå ,'øåòá ïá íòìá' àåä éøä íìåòá
åìà ìë éë äìâúð äæáå ,'íééðéò éåìâ'ì
éë ,àîìòá úåéçã àìà íðéà úåðòèä
àì äùîë àéáð í"åëòì íäì äéäù óà
åìéôà ,àìà ãåò àìå .äáåùúá åøæç
äéäå ,äæçé é¯ã¯ù äæçîù åîöò íòìá
éë äéä àì ,äàåáðá êë éãë ãò ìåãâ
,øúåéá úåòåøâä äùòå òùåøî òùø íà
úà úåàøì íãàä ìåëéù êì øîàì
úåéäì ïééãòå äãåáë àìîá '÷ä äðéëùä
ìëåéù éî êì ïéàå ,íìåòä úîäåæá òå÷ù
åîöò íãàäî øúåé íãàä úà íîåøì
íà éë ,äùòî éãéì åîöò úà ç÷éù
ïéà íà óà ,åéúåçåë ìëá íãàä õîàúé
äìòé î"î ,ãçåéî ïåøùéëå çåë ìë åì
. לאúåâøãîä íåøì äìòî äìòî

çë

áåúëä çúô ¯ 'éìë ìà íééç íéî åéìò
ãéçé ïåùìá íééñå 'åç÷ìå' íéáø ïåùìá
åðãîìì áåúëä àá éë ,(.âî àîåé ïééò) 'ïúðå'
'åúåà ïéòééñî øäèéì àáä'ù ô"òàù
¯ 'åéìò ïúðå' úåéäì íãàä ìò ïééãò
úéìëúì òéâäì åçåë éôë òâééúé åîöòáù
.íãàä ìë äæ éë äéåàøä úåîéìùä
אל תקרי מורשה – כל עליותיו תלויות ביגיעתו
ועבודת עצמו

í÷ àìå ,éðú' (ãì ãé ø"áãîá) ì"æç åøîà
íéøáã) äùîë ìàøùéá ãåò àéáð
úåîåàá ìáà í÷ àì ìàøùéá ,(é ãì
äô ïåçúô àäé àìù éãë .í÷ íìåòä
àéáð åðì äéä åìéà ,øîåì íìåòä úåîåàì
àéáð äæéàå ,ä"á÷äì íéãáåò åðééä äùîë
.'øåòá ïá íòìá äæ ¯ äùîë íäì äéä
äàåáðá úåìòî 'â åéä åðéáø äùîìù ,íù øàáúðå)
úåìòî 'â äéä íòìáì óà ,êãéàì ,íòìáì åéä àìù

.(åðéáø

äùîî äìòîì äàåáðá

íé÷åìà úåæçîì íòìá äëæù íòèäå
ïäéìà åëæ àìù íéàøåð íééåìéâìå
äéòùé åìéôàå ìàøùéá íéàéáð øàù
ùéà áìá úåáùçî úåáø äðä éë ,äéîøéå

שבשעה שהייתה תאוותו מתגברת עליו והוא שובר אותה הוא מצטער מ"מ אח"כ
 ואמר לשון 'נהיה' כי כאשר האדם שובר תאוותו.היא תערב לנפש ונהנה מזה מאוד
( כמו שאמרו )אבות ב ד,ורצונו מפני כבוד ה' בכדי לעשות רצונו הקב"ה עושה רצונו
 ולכן כתיב נהיה כלומר כאשר ישבר תאוותו 'תאוותו,'בטל רצונך מפני רצונך וכו
.' שהקב"ה יעשה רצונו- 'נהיה
 כל היכא...( 'גזל ולא נתייאשו הבעלים: כך רמזו צדיקים בדברי חז"ל )ב"ק קיא.לא
 ולרמז לאדם שמרגיש שהוא גזול מלפני,'דאיתיה ברשותיה דמאריה קיימא

èë
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'ìàåîùî íù'ä ÷"äøä áúë äë
åøñééì ïåúàä éô úà ä"á÷ä çúôù
ãçàë éúøáãå éô éúçúô äðä ,åçéëåäìå
ïåúàå éúééä ïåúà' ïééãò ìáà ,íãàä
,äáåèì éåðéù ìë éá äùòð àìå 'éúøàùð
úåâùää ìë óà ìò ,á"åéë íòìá äúà óà
êðéäù ãò íäì úéëæù äàåáðä úåàøîå
úøàùð úàæ ìëá ,'ïåéìò úòã òãåé'
äöò ïéàå äîëç ïéàù åðãîìì .êúåòùøá
ãéîú òâééúäìå 'ä úîçìî íåçìì àìà
úåøåà'ì úåôöì àìå øöéä úøéáùá
ìàøùé úéøàù ìò íéîçøá áåùå äòåùéä çîöú íäî àì éë ,'íééåìéâå
úåéäì äëæðå ,êîù ïòîì åðòéùåäå
.úéãéîú äãåáòî ÷ø àìà
ïéîàäì ,åðéáà íäøáà ìù åéãéîìúî
úåéäì ,ùôðä úååìùå úòãä áåùé êåúî úùøô ùéø '÷ä é"ùø éøáã'á åðéöî ïëå
çåø åðéìò äøòéå ,õøôá íéãîåòå íéøåãâ úùøô åëîñð äî éðôî' ,çìù
àøåäðå àôåâ úåéøá êåúî ,íåøîî äøäè äùðòðù äàåáðä íéøî úùøôå íéìâøîä
.à"áá ìàåâ ïåéöì àåáá ,àéìòî
íéòùø éë ,äéçàá òøä ïåùì äøáãù ìò

,åðééäå .'øñåî åç÷ì àìå åàø åììä
ùðåò úà íäéðéòá åàø íäù é"ôòàù
ïååéëî íå÷î ìëî ,òøä ïåùì øáãîä
íùôðì øñåî úç÷ì áì ìò åîù àìù
íà åìéôàù êãîìì ,åòéâäù ïëéäì åòéâä
äéäéå åéðéòá ìëä úåàøì íãàä ìãâúé
,æò ïåöøå ïåøùéë ìòá ,ááì øáå íëç
éë ,äîåàî åîòî àöé àì íå÷î ìëîå
ìù åéùòî ìòåôá ÷ø éåìú øáãä ïéà
. לבíãàä

(ïúùøôá)

 מ"מ ידע ש'לא, שכבר עבר עבירות נוראות ונראה לו שנתרחק עד מאד, כלומר,הבורא
... והקב"ה יושב ומצפה לו, ועדיין ברשותיה דמאריה קיימא,נתייאשו הבעלים' ממנו
 ובקשתם משם את,( דף צד,וכעין דברי מרן הבעש"ט הק' זי"ע )מאור עינים ליקוטים
 כי, ממקום נפילתו יכול הנופל לבקש ולדרוש אחרי ה' אלוקיו, כלומר,ה"א ומצאת
.גם הנפילה מן השמים
 וכה ביאר הרה"ק ה'יסוד העבודה' זי"ע )תורת אבות בשלח( בלשון הכתוב )שמות.לב
 כי 'אויב' מרמז,' נשפת ברוחך כסמו ים,'י( 'אמר אויב ארדוף אשיג וכו-טו ט
על היצר הרע אשר אומר ארדוף אחרי האדם בנסיונות קשים עד שאשיגהו )וממשיך
 עיי"ש( אכן נשפת ברוחך,לבאר אופנים שונים בדרכו של היצר להפיל את האדם עד לשאול תחתית
כסמו ים מיט ַא בלאז פון התחזקות של יהודי יכול לדחות ממנו כל העצות של
...היצר וכו' )ע"י משב 'רוח' של חיזוק אפילו מועט ידחה מעליו את היצר( ולכסותם בים

