
 נפש הפרשה בלק.                                                                            תמוז תשפב.  בס"ד. 

  ברח לך אל מקומך

 . כד פרק במדבר ספר

ַחרו ק ַאף יִּ לָּ ם ֶאל בָּ ְלעָּ ק בִּ ְספֹּ יו ֶאת ַויִּ ֹּאֶמר ַכפָּ ק ַוי לָּ ם ֶאל בָּ ְלעָּ ב בִּ קֹּ ְיַבי לָּ יָך אֹּ אתִּ נֵּה ְקרָּ ַרְכתָּ  ְוהִּ ְך בֵּ רֵּ לש ֶזה בָּ  שָּ

ים מִּ ה  :ְפעָּ י ְמקֹוֶמָך ֶאל ְלָך ְבַרח ְוַעתָּ ַמְרתִּ ד אָּ נֵּה ֲאַכֶבְדָך ַכבֵּ ֲעָך ְוהִּ ד מכבוד. ְמנָּ וָּ ב  ..ְידֹּ ם ַויֵֶּלְך ַויָּשָּ ְלעָּ ם בִּ ַויָּקָּ

ַלְך ְלַדְרכֹו: ק הָּ לָּ מֹו ְוַגם בָּ ְמקֹּ ב:   לִּ ְזנֹות ֶאל ְבנֹות מֹואָּ ם לִּ עָּ ים ַויֶָּחל הָּ טִּ ל ַבשִּ אֵּ ְשרָּ  ַויֵֶּשב יִּ

  בלק פרשת - הפסוקים שער( 12)

 המשיכו אדרבא אלא, ישראל לקלל העליון פה מן ההוא ההבל להמשיך רוצה היה לא שבלעם וכיון

 הפה דרך תתפשט לאו, עילאה ברישא למעלה שם והתעלם, העליון מקומך אל לך ברח כ"א, לברכם

 :ישראל את לברך

  א/רפח דף ג חלק זוהר

 לא עתיקא בהאי ודאי, משתכח גולגלתא בההוא, סתימאה עלאה וחכמתא, וגניז טמיר קדישא עתיקא האי

 ואקרי, סתים ביה רישא דאיהי עלאה חכמתא, רישא לכל רישא דאיהו בגין, בלחודוי רישא אלא אתגלייא

 :איהו בר ליה דידע ולית, ושקיט דשכיך מוחא, סתימא מוחא, עלאה מוחא

 ולא דאתכסייא, סתימאה חכמתא חדא רישא, דא מן לעילא ודא, דא מן לגו דא אתגלפן רישין תלת

 דכל סתימא קדישא עתיקא, עלאה רישא:חכמות דשאר רישי לכל רישא, סתימאה דא וחכמתא, מתפתחא

רישא, ולא ידע, ולא אתידע, מה דהוי ברישא דא, דלא אתדבק  רישא דלאו ,רישא דכל רישא, סתימין

, )יחזקאל א יד( והחיות רצוא ( ברח לך אל מקומךבחכמתא ולא בסוכלתנו, ועל האי אקרי )במדבר כד יא

  ושוב, ובגין כך עתיקא קדישא אקרי אין, דביה תלייא אין:

 פרשת בלק  -( ספר תפארת שלמה על התורה 31)

יד( עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אותו בלעם בן בעור מן הגלגל עד  בהפטרה )מיכה ח,

השטים למען דעת צדקות ה'. הזוה"ק הפליג מאד מעת הצרה שהיו אז בנ"י ע"י מה שנתחברו ב' הרשעים 

הללו בלעם ובלק עד שהחליט כי ביציאת מצרים ובקריעת ים סוף וחטא העגל לא היו בנ"י בסכנה גדולה 

. הענין בזה עפ"י מ"ש למעלה מדוע בפעם הראשון נאמר לו )במדבר כב, יב( לא תלך עמהם וכאשר כזו

באו השלוחים השניים הורשה לילך כאמור )שם כ( אם לקרא לך באו האנשים קום לך אתם. גם צריך 

להבין הלא התורה היא נצחית ולמה נאמר על הרשע הזה )שם ו( את אשר תברך מבורך איפא הם 

יו. אכן הנה ידוע מאמרם ז"ל בנשיאת כפים )סוטה לא, ב( ואני אברכם לכהנים טוב עין הוא יבורך ברכות

וכל המברך מתברך. אך באופן שהמברך הוא לשם שמים ע"מ שלא לקבל פרס רק להשפיע טוב לבנ"י 

צה להנות כמו ר"ח בן דוסא )תענית י, א( שכל העולם ניזון בשבילו ור"ח ב"ד די לו בקב חרובין כי לא ר

ואז סוף הכבוד לבא מדה כנגד מדה גם שכרו בלי ערך וברכותיו הם כמעיין המתגבר כי יותר מה שישאבו 

ממנו יותר יגדיל להשפיע וכנהר שאינו פוסק לעולם. אבל כאשר יהיה כוונתו ע"מ לקבל פרס היינו פניות 

בהכבוד או בגיאות שנהנה ממנו או גאוה וכבוד לא יפעול מאומה כי כאשר עושה ע"מ לקבל פרס זה שכרו 

והוא לשון פרוסה כמ"ש )דניאל ה, כח( פריסת מלכותך. חלק משכר האמת ולא יושפע לו השפעות 

חדשות. לכן בתחלה היה ברצונו הרע לקלל בנ"י שלא ע"מ לקבל פרס ובאמת היה בבחינ' אשר תברך 

שר השיב בלעם )במדבר כב, יג( מבורך ואשר תאור יואר ואז ח"ו לא היה תקומה לבנ"י חלילה. אך כא

אחר  מאן ה' לתתי להלך עמכם. ורש"י ז"ל מפ' מחשבות הרשע הזה אלא שרים גדולים מכם והיה רודף

הכבוד ובא לבחי' ע"מ לקבל פרס. לכן כאשר באו השלוחים השניים והבטיחו לו )שם יז( כבד אכבדך 



ומה ולשוא היה תקותם. וז"ש )שם כד, יא( מאד. נאמר לו )שם כ( קום לך אתם כי לא תוכל לפעול עוד מא

כי אמרתי כבד אכבדך מאד והנה מנעך ה' מכבוד. זאת היתה לך לפוקה מה שהבטחתי לך כבוד ע"מ לקבל 

אז מצא הרשע המזוהם הזה  לכן כשאמר לו )שם( ברח לך אל מקומך בלא שום כבוד ושכר.פרס. 

כו'  אלהיהם של אלו שונא זמה הוא ליעצו כמ"ש )שם יד( איעצך ומה היא העצה )שם ברש"י(

. וזה שרמז לו ג"כ בלעם )שם כג, כ( הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה. ובעוה"ר עלתה בידו להכשיל'

ר"ל אם היה הולך במדריגתו הראשונה שלא ע"מ לקבל פרס היה בבחי' מעיין המתגבר להוסיף לו 

ע"כ לברך אבל זאת אמר ולא אשיבנה היינו השפעות חדשות כנ"ל. אכן עתה בעבור רדיפת הכבוד הוצרך 

 לא תשוב לי עי"ז מאומה השפעה וברכה יותר:

 להפוך את זה..

ים ְגד . ( ספר קהלת פרק י 1) אִּ יַח ֲחטָּ א ַינִּ י ַמְרפֵּ ֶליָך ְמקֹוְמָך ַאל ַתַנח כִּ ל ַתֲעֶלה עָּ ם רּוַח ַהּמֹושֵּ   ולים.אִּ

 רש"י קהלת פרק י פסוק ד 

 מדתך הטובה אל תנח לומר לו מה יועיל - מקומך אל תנח 

  צו וההתחדשות  העצמי השם

 הנצחי לבנין הכשרה אם כי אינה ההקשבה תכונת כל. בקרבו לעצמו ואחד אחד כל בונה הרוחני העולם

,  השאלה עומק כל, הדין כובד כל זהו. הפרטי שמו של הפסוק הוא התורה מרכז כל,היחיד של העצמי

 הריכוז את הוא שאובד עד, מפולשה כך כל היא הקשבתו אשר ויש. הקבר חיבוט כל, האחריות איום כל

 אם כי תקנה לו ואין, הוא לריק עמלו כי אז. ידע ולא, שכח שמו את רק, רבים שמות הוא יודע, העצמי

, כללי איבוד שהיא, החרשות, הזה הגדול ההירוס ואחרי, הקשבה מכל שמונעתו, כבירה אזן ערלת ידי על

 .לבוש כמו ויתיצבו, חותם כחמר תתהפך, חדשה בצורה ומתחדש שב הוא, כולו דמי לו נותן חרשו

 אגרות קודש כרך ז ב כא

  שלום וברכה!

בו כותב על דבר מצבו ושואל חוות דעתי, אם יסע עתה לאה"ק ת"ו  -באיחור זמן קצת  -קבלתי מכתבו 

והנה לדעתי כיון שנמצא במדינה אשר בזמן האחרון באו שם כמה אנשים יראי ד' נוסף   ע"י משיח צדקנו.

על אלו שהיו דרים שם מקודם, וכיון שאין איש אתנו יודע על ברור הכוונה העליונה במה שנמצא הוא 

הרי יקיים בעצמו מקומך אל תנח וישפיע על סביבתו באופן במקום פלוני כי רק מד' מצעדי גבר כוננו, 

און אנווארימען מיט אידישע ווארימקייט, והשי"ת יתן לו אריכות ימים  מתאים לחזקם בתורה ומצוהה

ושנים טובות להאיר בסביבתו ובתוספת בנר מצוה ותורה אור ומאור שבתורה זוהי תורת החסידות דרכי' 

ה איזה שתהי', ומנהגי', ואפילו בשביל פעולה אחת טובה, הנה ידוע הכתוב בתניא פכ"ה אשר בעשיית מצו

הנה למעלה הוא ענין נצחי לעולם ועד, וידוע ג"כ פתגם הבעש"ט מה ששמענו כמה פעמים מכ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר נשמה יורדת למטה ומלובשת כמה עשרות בשנים בגוף ישראל 

  בכדי לעשות טובה ליהודי בגשמיות או ברוחניות.

 ובות עם כל הפירושים.בברכה לאריכות ימים ושנים ט

 


