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 הטעם שידע בלעם מתי הקב"ה כביכול כועס

 : אומר את הפסוק שהקב"הבהפטרה  נקרא  שבת פרשת 'בלק'הא.  

עֹור " ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ָלק ֶמֶלְך מֹוָאב ּוֶמה ָעָנה ֹאתֹו ּבִּ י ְזָכר ָנא ַמה יַָּעץ ּבָ ַעּמִּ

ְדקֹות    ... ַעת צִּ ומה זה   מה יעץ בלק זה ידוע,  -ה(    )מיכה ו,ה'"  ְלַמַען ּדַ

ּוָמה  : "הכוונהרש"י מגלה מה    "ומה ענה אותו בלעם וכו'"?שכתוב  

ָזַעם ה בו  הזמן הזה שאותו  כל  לא כעסה'  (  , ח )במדבר כג   "' ֶאְזעֹם לֹא 

. העצה הזאת של בלק ובלעם לקלל את עם ישראלרצו  לק ובלעם  ב

ה הציל " הקב, ולעם ישראל נתמסוכמאוד  לקלל את ישראל היתה 

זהעו  מהם,אותנו   ְדקֹות  "  :ל  צִּ ַעת  ּדַ את    יודעיםמזה  כי    ה'",ְלַמַען 

   השי"ת.קות צד

היה יודע מהו הרגע ש  הזשהכוח של בלעם    (.ז   כותבר ) בגמרא    ובאמ

(  דף ד. ובע"ז  שם ) גמרא ב עס? מובאהקב"ה כוש והטעם .שהקב"ה כועס

וכל מלכי מזרח  זורחת,  תנא משמיה דרבי מאיר: בשעה שהחמה 

הקב"ה ומערב מניחים כתריהם בראשיהם ומשתחוים לחמה, מיד  

  , פרנסה לעובדי עבודה זרה  נותןב"ה  שבשעה שהק וכתוב עוד  .  כועס

נגד רצו גורם  ומורדים בו,  ה',  ןשעושים  למה ו  .כביכול כעס  לו  זה 

ככה  ,יסוד עולם  דיקכמו שיש צ  אלא  ?בלעם ידע מתי הקב"ה כועס

  )וכן כל צדיק   עולםה הצדיק יסוד  משה רבנו הוא    עולם'.  סודרשע י'יש  

דור הצדיקדרו   (שבכל  השפע  ך  ישראללכל    עובר   לגוייםאבל    ,עם 

 . דרך הרשע הכי גדולהשפע  עובר    ,ו ברי רצונעו  ,עובדי עבודה זרה

היה עובר של הגוים  השפע  ו  ,עםבלזה    -  דורההכי גדול באותו    רשעה

 כשמגיע הוא מרגיש  כי  ולכן בלעם היה יודע מתי הקב"ה כועס    כו.דר

העולם   אומות  כל  של  דרכו שהשפע  של   ,עובר  כעס  של  זמן  וזה 

   ע"ז. עובדיאת  ןשהוא צריך לזו כיון ,הקב"ה

כוח   ישהם מקבלים את הפרנסה  ששבאותו רגע    ,בעומק  והביאור

ולכן אם    .שלהם  עמקבלים את השפהם    כי אז  ,אומות העולםלגדול  

של   אחתמילה  של הכעס  שנייה  ה  הבלעם היה מצליח לומר באות

בתוס'    קללה מ  ם' כל ' מילת    כמוברכות  )כמובא  היה   "ו ח   ,(קללה   ילתשזה 

יש כעס  כשו  , י הטבעפלהקב"ה מנהיג את העולם  ש   וןכימ   ,מתקיים

 "וכוח חזמן שיש  הזה    ,את אומות העולם   זןשהוא  בזמן  של הקב"ה  

להכניס    "ולכן באותו רגע יכול בלעם ח  ,לאומות העולם להתחזק

  עם ישראל.ל  ח"ושיכולה להזיק איזה מילה 

 זן הקב"ה לא שדהיינו  לא כעס באותם ימיםהוא  ?מה עשה הקב"ה ו

שנשארו הם היו צריכים לחיות על שאריות  ו  הגוים באותם ימים,  את

קיבלו   הם לא  ובלעם  קבלל  שתקופה  כל ה ב   אבל  .ממקודםלהם  

הקב"ה כי    ".השם  צדקותלמען דעת  של: " פירוש  ה  וזהו  שפע,שום  

הקב"ה  ש  אלא  ,דברשום  הוא לא חייב לנו  הרי    ,דקהצ עושה  גם כן  

  ו ז  בתורה,  הכי חשובות  וותהמצ  אחת  וזן את העולם.  עושה צדקה

את  ומפרנס    ןהקב"ה בצדקתו זש  מכיון  ?הסיבה  מה  .צדקהה  וותמצ

, מקרני ראמים ועד ביצי כינים, ואת כל הגויים ואת כל העולם כולו

מעשה של האתה עושה ממש את    לכן במעשה הצדקהו  עם ישראל,

   .הקב"ה

לבאפלו יש  ְדקֹות  כתוב    מהל  ר"ז  צִּ ַעת  ּדַ רבים ה'"  ְלַמַען  בלשון 

  זן ב"ה  שהק  א.  ות:צדקישנן שתי    ? כי באמתשתי צדקות שמשמע  

  . את אומות העולם  ןזב"ה  שהק  השניה  צדקהה   ב.  .ישראלעם  את  

את שתי   קיבלנו  עם ישראלאנחנו  לק ובלעם  בבאותם ימים של  ו

נותן   קב"השה  הפרנסה  והרגילה שזקיבלנו גם את הצדקה    הצדקות,

הקב"ה ש  קיבלנו את אותו השפעגם  ובנוסף    . כל הזמןלעם ישראל  

 שמים קיים בהזה שהשפע  כיוןכי  ,שלא קבלו םגויצריך לתת ל יהה

כי הקב"ה מצידו תמיד רוצה לתת, וכיון   חייב להינתן למטה,הוא  

די שלא יהיה כעס לקב"ה,  )כשבאותם ימים הוחלט לא לתת שפע לגוים  

שניים לעם ישראל פי  נתן הקב"האז   ,ואז בלעם לא יוכל לקלל את ישראל(

   גם את השפע של הגוים.

 ? ' דעת'  למה צריך  "?השם   ת צדקו  דעתלמען    בפסוק:  כתוב  כן גם לו

משה רבנו   '.דעת ה'עוברים דרך  הם    'צדקות השם '   כי כל  התשובה,

ל  משה()אתה  "  "ש:כמ  ',דעת'  בחינת  הוא אצל  ו  ,"דעתהראת  גם 

"ו  םבלע ה  דעת'  -הפירוש  זהו  ן".יועל  דעתיודע  נאמר:    '? צדקות 

  לעם.עוברת דרך ב שניהוצדקה   ,עוברת דרך משה  אחתצדקה  

 ב ופרשת בלעם משה כתב ספרו וספר איו

כתב    ים, ספר  שלוש  משה רבנו כתב  (יד:  )בבא בתרא כתוב בגמרא  ב.  

איוב  התורה,את   י " תפלל  ה איוב  )  ספר  ויו מי  מח תן  בספר    ו ת תפילו   ",לי י קו 

רבנו ו   . התקבלה איוב  כתב  משה  ספר  הקודש   ,את  כתבי  לתוך   ספר הו ,  ( והכניסם 

 . כל מיני פירושיםעל זה    יש  .פרשת בלעם  זו  שמשה כתב  השלישי

נבואתו ומשליו אף על פי שאינן    -פרשת בלעם    :שםמפרש    רש"י

פרשת בלעם   תלכן נחשב   , עכ"ל.צורכי משה ותורתו וסדר מעשיו

  .עצמו שכתב אותו משה רבנובפני כספר 

ְדקֹות "כי  ,קמ וע יש כאן פי מה שהסברנו כו ַעת צִּ זה לא    ה'",ְלַמַען ּדַ

ולכן   מקבל באותם   משהרק בשפע גשמי, אלא גם בשפע רוחני, 

וזה הכוונה שמשה רבנו כתב    לעם,ב  נבא שהת   נבואותימים גם את ה

שכל השפע   ,לך את הסוד הגדול  ומרלכדי    פרשת בלעם.  ספראת  

משה   דרך הכל עבר    והנבואה,  התורהשל    הרוחניהגשמי, וכל השפע  

ל , אלא הכל בשביולא גם דרך בלעם בשביל אומות העולם  רבנו

בלעם    גם  כןול  ,ישראל עוברתפרשת  וזה   דרך  היא  רבנו,  משה 

שתי   שםהדעת צדקות    עןלמ. וזהו  משה  שכתבבלעם  ספר    הכוונה

בכ ימים  כי    פלים,צדקות  את  באותם  נתן  של כל  הקב"ה  השפע 

 . אומות העולם לעם ישראל

 הרי הקב"ה אמר שלא יברך ידי בלעם ד קיבלנו ברכות עלכיצ

גם את השפע של , כי קיבלנו  ע"י בלעםהתברכנו ברכות  גם  לכן  וג.  

לכאורה   כיאומות העולם, ולכן על כרחו הוצרך לברך את ישראל. 

לֹא ֵתֵלְך  : ")במדבר כב, יב(  הקב"ה אומר לבלעם  , הרייש כאן שאלה

ָת  לֹא  ֶהם  ּמָ הּוא עִּ ָברּוְך  י  ּכִּ ָהָעם  ֶאת  תלך    ,רש"יר  יבסמ  ",ֹאר  לא 

 בח" ז"יתורה  /

 שליט"א אליהו עטיה הרה"גמפי  / תשפ"א –' בלקפרשת ' 

 בזמן בלק ובלעםשתי הצדקות שהקב"ה עשה  /למה הקב"ה כביכול כועס
 ביעקב" ןביט אולא ה"/םפרשת בלעאת ה כתב מש /רשע יסוד עולםלעם ב

 "ֶאְקָרא ִאיִשים ֲאֵליֶכם", ביאור הפסוק והאור החיים הקדושהבעש"ט חיבור 
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לא  הקב"ה  אם כן אקללם במקומי. אמר לו    בלעםאמר    -עמהם  

אינם  הקב"ה  אם כן אברכם. אמר לו  בלעם  תאור את העם. אמר לו  

צריכין לברכתך, כי ברוך הוא. משל אומרים לצרעה לא מדובשיך 

  וא"כ קשה איך בסוף הוא בירך את ישראל. , עכ"ל.ולא מעוקציך

,  דבר נפלא, כי כיון שהלך בלעם בכל אופןיש לבאר  פי הנ"ל  אבל כ

ביארנו שהכוונה עוס באותם ימים, והוצרך כביכול הקב"ה שלא לכ

צריכים שלא לתת שפע לאומות העולם, וא"כ נמצא שעם ישראל  

והשפע של אומות  ,  וכנ"ל  פעמיים שפע  לקבל ישראל  השפע של 

או ולכן השפע של  דרך בלעם, העולם.  העולם שעובר תמיד  מות 

באותו זמן את הכל.  קבלו  התהפך לברכה לעם ישראל, כי ישראל  

ששנמצא,   הצד  לא  על  לא  יבלעם  שגם  הקב"ה  רצה  באמת  לך, 

יברך, אבל לבסוף שכן הלך, על כרחו של בלעם נהפך השפע של 

 ישראל. הוא בירך את אומות העולם לברכות לישראל, ו

 מקומומקלל את ישראל תן לו למדוע חשב בלעם שהקב"ה י

ד. רק שיש עדיין להבין בדברי רש"י, מה חשב בלעם, אם הקב"ה 

לך עם שרי בלק לקלל את ישראל, א"כ מה אומר אומר לו שלא י

בלעם שיקלל אותם במקומו, הרי כל הסיבה שלא ילך זה כדי שלא 

אין הקב"ה מסכים שיקלל במקומו. והתשובה, כי  יקלל, א"כ ודאי ש 

 לך יהקב"ה לא רוצה שש  חשבהגדולה,  ברוב גאוותו  עם הרשע  בל

ולכן אמר בלעם   ,ולהטריח אותרוצה  לא  הקב"ה    כי,  עם שרי בלק

דורש  היה  בלעם כל דבר  )   .טרחאולא תהיה לו    כאןמ   םל אותלקישאם כן  

כדי שישלחו   זה עמהם,תלך  אל  אומר לו    ב"השכל מה שהקבתחילה  בין  ולכן ה לכבודו  

   .(יותר מכובדים לכבודי שרים 

 לעם היה גורם בעולם ארס של תאות ניאוף הדיבור של ב

אני אז    ,אומר בלעם  תאור את העם"  לא"  :אומר לו הקב"העוד  ה.  

הוא' אינם צריכין לברכתך,  " פירש"י:    .ברך אותםי . וכו'   ' כי ברוך 

. ואם  הוא רוצה לברך איך פתאום    לל,קלרוצה רק    בלעםהרי  ותמוה  

ויק שילך  וכי  ללכוונתו  לעבוד  ,  שיוכל  הקב"החשב  אלא ?  על 

עצמו  זה  על עם ישראל,  ה שהוא ידבר דיבורים  זבלעם ידע שעצם  ש

   גרום ח"ו לעם ישראל לרדת מהקדושה שלהם.יכבר 

ל   "ל:  ז, ו"א(ח מ"ג  ה תור)ן  "רהאומר בליקוטי מורבנו   ֶ ים ש  ּבּורִּ י ַהּדִּ ע ּכִּ ּדַ

ים   כִּ ְמש ָ ים נִּ ּוּוגִּ י ַהזִּּ ֹוֵמַע. ּכִּ ַהש ּ אּוף ּבְ ים נִּ ידִּ ַעת, מֹולִּ ר ּדַ הּוא ּבַ ֶ ע ש  ָהָרש ָ

תּוב   ּכָ ֶ ש  מֹו  ּכְ ַעת,  א(ֵמַהּדַ ד,  ית  ֵראש ִּ ּתֹו",   )ּבְ ש ְ אִּ ה  ַחּוָ ֶאת  ָיַדע   "ְוָהָאָדם 

ש היות  'דעת',  בלעם  עכ"ל.  בחינת  לו  רשע,  היה  היה  לכן  והוא 

ניאוף  יםמכניס  "ו כברח   ןהדיבור שלו בעצמ ועכשיו מובן   .תאוות 

כי כל מה שרצה הוא רק  מדוע רצה בלעם אפי' לברך את ישראל,  

 תאות ניאוף.   ח"וי"ז יכניס בהם לדבר על עם ישראל, שע

שבלעם רצה לקלל ולבסוף אחרי כל הסיפור  וכך באמת היה, כי  

כתוב בכל זאת  ,  על עם ישראל  רק ברכותיצאו לו מהפה  כי    רך,ב

ים ַויֶָּחל הָ "  )במדבר כה, א( ּטִּ ִּ ש ּ ָרֵאל ּבַ ש ְ ב יִּ ֶ נֹות מֹוָאבַויֵּש  ְזנֹות ֶאל ּבְ "  ָעם לִּ

הסיבה?  – נתן ברכות  מה  ישראל קדושיםו  ,בלעם  את    קבלו   ,עם 

כל כך, אוויר  ה   זיהם את את  ,בלעםל  פה שהדיבור  שהיה ב   רסאה

ו שחס  תעליהם  ביא  החלילה  עד  ניאוף.את  הסיבה   לכןו  אוות   זו 

כל    יגידאין בעיה אני    ,אותםרק  תן לי לברך  לקב"ה:  בלעם אומר  ש

הכוונה    רבנו  ולפי דברי  .וכל לדבריהעיקר שאני    רוצה,שאתה    מה

להחטיאם בזנות   והעצה של  כבר  ,דבררק הוא יאם  של בלעם, ש

והיא תעבוד את  ,  ח"ו  יעניש  בלעם    . אלישרהקב"ה   לבלק:אומר 

)כי    ,ןיולי  ,ווים לכלי פשתן אם מתהו  ', יהם של אלו שונא זימה קאלו'

י נועדיין לא    משובח,בי היה  ויין מוא   ,יןי לא היה להם   תעשה  ולכן    ,ם(ני אסר סתם 

נפלו    ,וחטאהם  וככה    ,וכו'  להם שווקים  .פהימגב   24,000ובאמת 

]גם פרעה הרשע היה   .על ישראל  לדברזה  בלעם העיקר אצלו    ולכן

)ע' יומא מצרים היינו גדורים מהערוה  כל בובר דעת,  לכאורה רשע ב

ריות שנאסרו  שפחותיו על עי מבכו על עסק, שאפילו למ"ד ש(ה.דף ע 

להם, בכל אופן במצרים לא היו פרוצים בעריות האסורות לבני נח,  

ועל עריות מישראל עדיין לא נצטוו. ואכן באמת לא מצינו שדיבר 

ואף שדיבר קצת עם שוטרי בני ישראל, אין זה רעה עם ישראל,  פ

דומה למה שבלעם דיבר עתה פרשה שלימה של ברכות על ישראל 

   כניס בהם ארס ניאוף[.שבזה ה 

 שופרו של משיח מאילו של יצחק  -תרועת מלך בו 

ַיֲעקֹב "  שבלעם אומר בנבואתו:הברכות    אחתו.   יט ָאֶון ּבְ ּבִּ ְולֹא   ,לֹא הִּ

ָרֵאל ש ְ יִּ ּמוֹ קָ ֱאלֹ   ה'  ,ָרָאה ָעָמל ּבְ   . כא(  כג,במדבר  )"  ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבוֹ   ,יו עִּ

 כמ"ש על   ,הפסוק הזה מדבר על ביאת המשיח  יונתן'תרגום  'לפי ה

דֹול ּוָבאּו "  (כז,יג )ישעיה  ביאת המשיח   ֹוָפר ּגָ ש  ַקע ּבְ ּתָ יֹּום ַההּוא יִּ ְוָהָיה ּבַ

לַ  ֲחוּו  ּתַ ש ְ ְוהִּ ם  ְצָריִּ מִּ ֶאֶרץ  ּבְ ים  חִּ ּדָ ְוַהּנִּ ּור  ַאש ּ ֶאֶרץ  ּבְ ים  ַהר   ה' ָהֹאְבדִּ ּבְ

ָלִּ  ָ ירּוש  של   אילב  שהסברנו פעם שי  ?מה זה שופר גדול  -  "םיַהּקֶֹדש  ּבִּ

ל ש  אילושו(    )ה,  משנה אבותכתוב ב  .שופר גדול ושופר קטןיצחק  

ב  יצחק שו )   ,בין השמשותע"ש  נברא  האיל כתוב  מאותו  יצא  דבר לא  שום 

של  תש   .(בטלה ל קרניו  שמשו    אילוי  אבינו  יצחק  שתי  בתור  של 

ובשופר   ,מתן תורהשעת  הקב"ה ב  עק תהשמאלי    רופשב  .ותרפוש

  ו זהו  הימני עתיד הקב"ה לתקוע בזמן ביאת המשיח בקרוב ממש.

 שופר גדול שופר הימיני. 

יצחק של  השמשותבנברא    אילו  שנברא  ו  בין  דבר  בבין כל 

זה    דיםהש וכן    , זה דבר רוחני ש   תוןפי הא )כמו    ,דבר רוחני יש בו גם    ,השמשות

 ושל  ר שופה  ןלכ ו  .ר רוחניבדן  של ויצחק הוא גם כ   אילוכן ה  .(דבר רוחני 

ֹוָפר הֹוֵלְך  "  :)שמות יט, יט(  כמ"ש   .מתן תורהביכל לשמש   י קֹול ַהש ּ ַוְיהִּ

  , עולתקמנהג הדיוט, כל זמן שהוא מאריך  "  :רש"יפי  ",ְוָחֵזק ְמֹאד

מאד וחזק  הולך  כאן  אבל  וכוהה,  מחליש  שככל    ", קולו  ז"א 

יותר חזקה. היא  זאת,ל  שהתקיעה מתארכת  לעתיד לבוא   עומת 

ַקע"  :כתוב ּתָ יֹּום ַההּוא יִּ דֹול  ְוָהָיה ּבַ ֹוָפר ּגָ ש    ' גדול ה'שופר ה  ואם כן",  ּבְ

 רפויותר גדול מהשוהוא    .עתיד לבואלזה השופר של  הימני  א  שהו

  .השמאלי שופרה הואש של מתן תורה

ּמוֹ קָ ֱאלֹ   ה'"שאומר    ,זה נרמז בנבואת בלעםו   " ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבוֹ   ,יו עִּ

יונתן  ה  מבאר בו","תרגום  מלך  יָחא "  ותרועת  ְמש ִּ א  ַמְלּכָ בּות  ְוַיּבְ

יֵניהֹון ָבא ּבֵ ביום ההוא ייתקע  "  ו:זה ו  )תקיעת השופר של מלך המשיח(  "ְמַייּבָ

גדולב ורואים    וגו'",  שופר  המשיח.  מלך  של  הגדול  השופר  שזהו 

ו  רצ )עד כדי כך שחז"ל    עד ביאת המשיח  אותנו  מלווה  שנבואת בלעם

   .תיקנו כך(   ורק מפני טורח ציבור לא   לקבעה בקריאת שמע
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 מה למעלה ממך''דע רמז הבעש"ט ב

ביעקב ולא ראה   ווןלא הביט א"  וק:ספתחילת הב   נתבונןועתה  ז.  

הרי כתוב   הקב"ה לא מביט על העברות שלנו,למה    ".עמל בישראל

ךְ "   (א   ,ב )במשנה באבות   ּמָ ַמְעָלה מִּ ע ַמה ּלְ ֹוַמַעת,    ,ּדַ ן רֹוָאה ְוֹאֶזן ש  ַעיִּ

ין בִּ ְכּתָ נִּ ֶפר  ּסֵ ּבַ יָך  ֶ ַמֲעש  טובאמנם    "?ְוָכל  שם  משנה  ב   מסביר  הבעל 

רוצה לדעת    תהאם א  !  ממך"   : "דע, מה למעלה    ממותקפירוש מאוד  

: תשובהה  ?, ז"א מה הסיבה לכל ההנהגה של הקב"ה איתך מה למעלה 

אוהב  תבדוק אם הקב"ה    ,הזה  מהמעשים שלך בעולם  ,ממך  הכל נובע

לאמעשיך  את  רוצה  ואותך   בו שיהודי  כשו  ,ךב   טמוןהכל    ,או 

יכול לדעת    ואה,  ועל המצב הרוחני שלמסתכל    ,מתלבש אלוקות

  - "  ממך  –דע מה למעלה  "   וזהו:   בשמים.  מה קורה למעלה  ולהבין

מה   -'  עין רואה'   :לפי זה ו  כל מה העולמות העליונים זה הכל ממך.

ב משיג  העינייםקדוש שאתה  שומעת"    ,ת  שהאוזן   –"ואוזן    מה 

כל המעשים   -"  כתביםנוכל מעשיך בספר  "  ,דושהדברי קשומעת  

איך אתה יודע    -"  דע מה למעלה"ל   האז אתה זוכו   .הטובים שלך

זכית להיות מרכבה   ה?מול  .ממךבא  זה    הכל  -  למעלהשמה   כי 

   .הכינלש

 ע"י חיבור תורת הבעש"ט עם תורת האור החיים תבוא הגאולה 

הזה  ח.   את  נז"ה  בעבשיעור  טוב  דברי  חבר  ה'אור  ם  עהבעל שם 

יום ההילול" בעזהשבוע ביום חמישי  )ש   הקדוש  החיים' זה  עסקנו    הרי  ו(של   א ה 

ע"י חיבור    ?איך מביאים את המשיחאבל    .של ביאת המשיחפסוק  ב

ידוע כי    .תורת הבעל שם טוב הקדוש עם תורת אור החיים הקדוש

 שהבעש"ט רצה לנסוע לארץ ישראל כדי לפגוש את ה'אור החיים', 

והגאולה. המשיח  את  מביאים  היו  הם  נפגשים  היו  הם  בגלל    ואם 

'נקבה',  בחי'    -של דוד המלך  בחינת נפש    יההקדוש  ה  בעש"טשה

הקדוש החיים'  המלך    וה'אור  דוד  של  רוח  בבחינת  בחינת    -הוא 

היינו ,  הנקבהעם  וכאשר מחברים את הזכר    ,יותר גבוהשהוא    'זכר'

ה   'רוח 'ה  את  המלךשל    ' נפש'עם  הזה  ולד  נ  ,דוד    ת נשממהחיבור 

ת  " ר  -   "ןאורות הפנימיים שהם נר   שלושתשיש שם את    כיוןו  משיח,

  ', יחידהו'  ה'חי'המקיפים שזה  באים    ממילא  ,'נשמה'  ',וח 'ר  ',נפש'

לכן כל  ו  . של דוד המלך)נרנח"י(  חלקי נשמה    חמשתשלמו כל  נ  כך ו

תורת בעל שם   את  למדיייחוד הזה  וה אדם שרוצה לעסוק בתיקון  

דהיינו   אחד בשני, וישלבם  ,הקדוש  'אור החיים 'של   עם התורהטוב  

 בין ים  יחודה יהיו  לחבר ולעשות קושיות ותירוצים מאחד לשני, ובז 

   משיח צדקנו.נשמת ובזה נזכה להתגלות  התורות של שניהם,

 הקב"ה לא מסתכל בעוונות שעם ישראל עושים? האם 

  משנה ב הפשט הפשוט  ודאי  ,  ה למעלה ממך'למשנה 'דע מ  רונחזו  ט.

רואה  ש  זו עין  עושהאת  יש  שאתה  מה    מצלמות יש    םהיו  .כל 

רואים   למעלהגם  ש  רגיששנכדי    ל מקום,כב  ,שמצלמות כל הזמן 

  ויודעים. שומעים    כלהו   את הכל,  מקליטיםהיו    -  'אוזן שומעת'   .הכל

מעשיך' נכתבים  וכל  לפני    "כיכמ"ש    -  'בספר  שכחה  כסא  אין 

ביעקב ולא ראה    ווןלא הביט א"  :, איך כתובאם כן   שאלנוו   .כבודך"

בישראל מביט    "עמל  לא  שהקב"ה  עם שמשמע  של  העוונות  על 

ל, וגם ישראל, והרי למדנו במשנה אבות שהקב"ה רואה ושומע הכ 

הכל, ש  כותב  " (קהלת   )סוףבפסוק    בוכתוכמו  ה  :  ַמֲעש ֶ ל  ּכָ ֶאת  י  ּכִּ

ם ָרעקִּ ָהֱאלֹ  ם טֹוב ְואִּ ל ֶנְעָלם אִּ ט ַעל ּכָ ּפָ ש ְ א ְבמִּ    ?"ים ָיבִּ

 למה הקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערה? 

  , ותרן ו כל האומר הקב"ה  "  ( א "נ' ע)גמרא בבא קמא  ב  מובאעוד  י.  

, וותר ליהוא י  ,ותרןוהקב"ה רחמן    שחושב,אדם    ח"ו,  -יוותרו מעיו"

זה  ו עיו,מאת יוותר ח"ו הקב"ה  אז גם  .לא הייתי בסדרש יבין אותיו

)תהלים  ת הפסוק  א   מביאה הגמ' שםכן  ו   .השם ירחםמאוד קשה  קללה  

ֲעָרה ְמֹאד "  :ג(  נ, ש ְ יָביו נִּ הצדיקים    עם  שהקב"ה מדקדק  מלמד"  ּוְסבִּ

בהמה אם    נסביר זאת ע"י דוגמא. מה הסיבה לכך? ".כחוט השערה

, ולא בלי דעת מבינים שהיא עשתה זאת    ,אור הורגת  מזיקה או חיה  

וכן גוי שעושה הרבה עברות, אז    .שייך שיהיה מזה איזה פגם רוחני

  ין זה, זה מובן שהוא חי בטומאה כי אין בו דעת והוא כמו בהמה לענ

ולעומת זאת   ,(למעלה   שאז דנים אותו  שומר שבע מצוות בני נחאינו  גוי  )אלא אם כן  

עליו, שמסתכלים  יותר  משהו  כבר  זה  שחוטא  בין גם    וכן  יהודי 

בין יהודי פשוט שפוגם, לבין  יש הבדל ,הצדיקים לבין שאר ישראל

איזה פגם כחוט השערה זה  אפילו  ואצל צדיק    צדיק גדול שפוגם ח"ו, 

עושה   עצום למעלהכבר  ְמֹאד "  :זהוו  , פגם  ֲעָרה  ש ְ נִּ יָביו    ולכן   , "ּוְסבִּ

כאן,  גם קטן  פשאפילו    ,הצדיקים כחוט השערהעם  הקב"ה מדקדק  

   .למעלה עצוםהוא 

 בפסוק "לא הביט און ביעקב"ור' נתן ר רבינו ביאו

ן ביעקב ולא אוו הביט    אל "להבין את הפסוק    אפשראם כן איך  ויא.  

  "ב( חז'  י   )תורהן  מוהר"  ליקוטיר במסבירבנו    ?וכו'"בישראל    לראה עמ

נפלא קדשו:  .דבר  ַהּטֹובֹות  "  וז"ל  ַעל  יט  ְלַהּבִ ַרך  ִיְתּבָּ ם  ֵּׁ ַהש ּ ך  רֶּ ּדֶּ

ין עֹוש ִ ֶּ ינוֹ  ,ש  אֵּׁ ֶּ ן ַמה ש ּ ם ּכֵּׁ ם ּגַ הֶּ א ּבָּ ְמצָּ ּנִ ֶּ ל ַעל  ְוַאף ש  ּכֵּׁ ינֹו ִמְסּתַ  טֹוב, אֵּׁ

תּוב)כמו(    ,זֶּה ּכָּ ֶּ ַיֲעקֹ לֹ "  ש  ּבְ ן  וֶּ אָּ יט  ִהּבִ את  רבנו    .עכ"ל  "בא  מבאר 

לא ש:  ואומר  (.הזאת רבנו מתרץ הקושיה בתוך המילים שלו  כברו )  שלנוהפסוק  

 דם עושה עברה כשא כי    ,לא מסתכל על העבירותקב"ה  תחשוב שה

הכוונה:   שהקב"ה מסתכלדאי  בו  ח"ו, כפי מעשיו. אלא  אותו    ודן 

  , מעורב גם כל מיני פניותזו  במצווה  אבל    ,אם אדם עושה מצווהש

צדקה  למשל  ] נותן  כולם  אדם  עוזר  שאו  ,  כבודגם    רוצהולפני 

ולמישהו אישית  ,  כוונה  את  גם  לו  תורה  וכן    בזה, יש  לומד  אדם 

כמעט  ו   [,וכיוצא בזה  כוללשמקבלים מהמלגה  בכולל כי הוא זקוק ל

  : אומר ו רבנו    בא  פניות אישיות.וכוונות    תמעורב שלא    מצוה  שאין

אפילו ו  ,עושהשאדם    המצוותל  עדרך השם יתברך להביט    דע לך,

 ביעקב   לא הביט אווןבכל אופן: "  ,טובות   לאשמעורב בה כוונות  

הרעוכו'",   הדבר  על  מסתכל  לא  הטוב    , הקב"ה  על  רק  אלא 

יט  "  :רבנו  ומוסיף  .במצוהשעשית   סּור לֹו ְלַהּבִ ם אָּ דָּ אָּ הָּ ֶּ ן ש  ּכֵּׁ ֶּ ל ש  ִמּכָּ

ִלְמצֹ ַעל   ה  עָּ ְלרָּ רֹו  טֹוב ֲחבֵּׁ ינֹו  אֵּׁ ֶּ ש ּ ַמה  א  ְוקָּ ּדַ ּבֹו  ִלְמצא    ,א  ש   ּוְלַחּפֵּׁ

יט ַרק ַעל ַהּטֹוב". א, ְמֻחיָּּב ְלַהּבִ ַרּבָּ רֹו ַרק ַאּדְ ֲעבֹוַדת ֲחבֵּׁ ִמים ּבַ גָּ   ּפְ

 וגו'",   ביעקב  ווןלא הביט א"  -הקב"הש  זהשעיקר    מסביר  רבי נתן

,  עניין שבת קודשעוסקת ב  תורה י"זואכן    .בשבת קודשדווקא  זה  

ר ְמאֹ ":  כך  ופותחת ִריך ִלזָּּהֵּׁ תצָּ ּבָּ ַ ש  ב ּבְ ַח ְוטֹוב לֵּׁ מֵּׁ ָּ וז"ל:    ",ד ִלְהיֹות ש 

הלכות  ה מה(לקוטי  ז,  מְ )שבת  ש ִּ יַנת  חִּ ּבְ ת  ּבָ ַ ש  ת  :  ּבָ ַ ש  ּבְ י  ּכִּ ְוֶחְדָוה,  ָחה 

תּוב   ּכָ ֶ מֹו ש  ים, ּכְ ינִּ ל ַהּדִּ ים ּכָ לִּ ּטְ ְתּבַ 'ְוָכל   )בזוהר פרשת תרומה ח"ב דף קלה:(מִּ
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ַרְך   ְתּבָ ּה', ַוה' יִּ ּנָ רּו מִּ ְתַעּבְ ין ְואִּ הֹון ַעְרקִּ ּלְ יָנא ּכֻׁ דִּ ין ּוָמאֵרי ּדְ ְלָטֵני רּוְגזִּ ֻׁ ש 

ל ָאז   ּכֵ ְסּתַ ָרֵאל. ַרק ַעל ַהטּ  )בשבת(מִּ ש ְ יִּ ּבְ ֶ  ֹוב ש 

 , ובזכותה חי אלף שנה הראשון אדם על השבת היא שמירה והגנה

מה  י קדה השבת  ) "  אדםד   ה עלי  ןגיאשבת  "   (קל"ח דף  תרומה  ) בזוהר  כתוב  יב.  

הראשון ו אדם  על  זו?  (הגנה  הגנה  "  איזה  לו:  אמר  שהקב"ה  ביום אלא 

 שעשה את החטא ביום שישיהאדם   וא"כ  מות תמות",לך ממנו  אכ

למו צריך  קודש   תהיה  וארבע שעות מחטאו  בשבת  עשרים    , תוך 

הקב"ה  אבל לפני  אותי  :אמרה שבת  ובירכת  אתה  איך    ,קידשת 

לעשות   כפיך  יביצן  דירוצה  הראשונה  ר  הבריאהבשבת    ?!... של 

  והקב"ה הציל את האדם מעונש מיתה בזכות השבת.

מוּ "  ב, יז()בראשית   :כתוב ּנּו מֹות ּתָ ּמֶ יֹום ֲאָכְלָך מִּ י ּבְ   וכיון שבזכות   ",תּכִּ

לא   ביום  דיןהתקיים  השבת  ש  ,בו  לפרש  הרי  אפשר   כפשוטו אי 

ֲאָכְלךָ " יֹום  כרחך  ,  שלנו  אחדיום  על    -"  ּבְ פרש ל  חייביםועל 

  ד[   ]תהלים צ,  ו שכתוב)כמ   אלף שנה  זהש  ',יום של הקב"ה'על    שהכוונה

ַיֲעֹבר " י  ּכִּ ֶאְתמֹול  יֹום  ּכְ ֵעיֶניָך  ּבְ ים  נִּ ש ָ ֶאֶלף  י  חיים של הרוויח    ה"ר אדן  לכו  "(ּכִּ

 . שבתהל בזכות הכו מתוכם נתן שבעים שנה לדוד המלך(ו)  שניםאלף 

 אין הקב"ה מצרף מחשבה רעה למעשה  -לא הביט און ביעקב 

ַיֲעקֹב" על הפסוקיש עוד פירוש יג.  יט ָאֶון ּבְ ּבִּ  על פי הגמרא  – " לֹא הִּ

,  למעשה  המחשבה טובה הקב"ה מצרפ"  :אומרתש )מ' ע"א(    בקידושין

מעלה עליו הכתוב כאילו   ,אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשהחשב  

אפילו אם אדם  ו   מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה.  . האעש

ף את  הקב"ה לא מצר   (אפילו אם נאנס)חשב לעשות רע ובסוף לא עשה  

יט  "  שלזה הפירוש  ו  ה הרעה למעשה.המחשב ּבִּ ןלֹא הִּ וֶּ ַיֲעקֹב  אָּ  ", ּבְ

ע  "  :ז(  )ישעיה נה,  כמ"ש  רעה,  מחשבה  זה  'ן אוכי ' יש  ַיֲעזֹב ָרש ָ ְרּכֹו ְואִּ ּדַ

ֹבָתיו  ַמְחש ְ יח(   וכן אומר דוד המלך  "ָאֶון  ")תהלים סו,  י :  יתִּ ָראִּ ם    ָאֶון אִּ

ַמע ֲאדָֹני ש ְ י לֹא יִּ ּבִּ לֹא  "  :הפירוש    , וזהלבבמחשבות  הן    -ון  א",  ְבלִּ

ַיֲעקֹב ּבְ ָאֶון  יט  ּבִּ שאדם    רעההקב"ה לא מסתכל על מחשבה  ש  ", הִּ

פירוש זה גם מפרש האור החיים ו  .עשה מעשה  שלא  כל עודחושב  

   הקדוש כדלקמן.

אצל ישראל אין לזה את דברי הבעש"ט בביאור הגמ' מדוע ר  ונחב

מצר והוא:  הקב"ה  כן,  ובגוי  למעשה  הש  מכיוןף  הנשמת  א ייהודי 

עצם המהות שלו הוא רוצה לקיים ודאי בב  "כ , א חלק אלוק ממעל

מספיקה  טובה  מחשבה  ביהודי  ולכן  מעבירות,  ולהתרחק  מצוות 

כמעשה להיחשב  עבירהואילו    ,בשביל  נחשב   מחשבת  עד    תלא 

  להיפך.   וקהוא בדיולכן בגוי  רע,המהות שלו  ש. אבל גוי  שיעשה ח"ו

 ות רע ותמחשבהבל של הרשעים שמגיע אל הצדיקים גורם להם 

מדוע אין הקב"ה מצרף מחשבה רעה למעשה, וזהו גם ד טעם עויד. 

יט  "הטעם למה   ּבִּ ןלֹא הִּ וֶּ ַיֲעקֹב  אָּ תורה  סוף  ב  נוירבדברי    על פי    ",ּבְ

ה ַעל ָהָאֶרץ"  :כתוב  ח"א()  א"ל ר ַנֲעש ָ ֶ ר   .יֶש  ֶהֶבל ֲאש  ֶ ים ֲאש  יקִּ יֵש  ַצּדִּ

ים עִּ ָהְרש ָ ה  ַמֲעש ֵ ּכְ ֲאֵלֶהם  יַע  שמגיע   (יד   ח, )קהלת    "ַמּגִּ הכוונה  מה 

הרשעים  כמעשה  קבוצות    ביאור,ה   ?לצדיקים  בעולם  פה  שאנחנו 

נשמותשיש    ,קבוצות  צדיקים  ורשי  הרבה הומ  ,של  מתפשטים  ם 

נשמות הוא  ש  ,צדיקהבענף של  נמצא רשע  לפעמים  ו  .ענפים של 

גם על הצדיק    אז  ,עושה עבירה  "ואם אותו רשע חו   ,שלושורש  מה

הרשע  רע  הורהרח"ו    פלונ רבנוו   הזה.  מהמעשה של  למה   ,אומר 

הרי ש  ,הוא לא אשםכי    ,למעשהרעה  הקב"ה לא מצרף מחשבה  

. וזה  עבירהשעשה    ,הענפים שלו  אחדמהמחשבה הרעה מגיעה לו  

ור רע, הוא משום שמישהו באמת בכל אדם, מה שנופל עליו הרה

 .נפילה להרהור אצל כל השורשיש משורשו עשה עבירה, ולכן 

הצדיק? יעשה  שהצדיק  ומה  על  כיון  הרעה    מתגבר  המחשבה 

אותה  והתאוה, מנצח  לתת    בזה  ,והוא  יכול  גם   כחהוא  תשובה 

ים "  :זהוו  .לרשע עִּ ָהְרש ָ ה  ַמֲעש ֵ ּכְ ֲאֵלֶהם  יַע  ַמּגִּ ר  ֶ ֲאש  ים  יקִּ ַצּדִּ  , כי "יֵש  

גיע כשמצדיק  ה ו  ,קיצדלור עבירה  הרה   ח"ו  שאנחנו עושים גורם  עהר

 , בזה שהוא ניצח את הרעו  ,אותו  בטלומנלחם בו  עבירה    לו הרהור

  .טוב  -הרשע  משפיע עלעתה הוא 

ה(  )תהלים קמא,את הפסוק    )אות ז' בחלק הראשון(תורה ל' גם בזה פירש רבינו ב]

ָרעֹוֵתיֶהם" י ּבְ תִּ ּלָ י עֹוד ּוְתפִּ ּלוּ וז"ל:    ", ּכִּ ה  ַהְינוּ ,  טֹובֹוֵתינוּ   ֲאפִּ ּלָ פִּ יא  ַהּתְ הִּ ֶ  ש 

נוּ  ֶעְרּכֵ ים   ֵאֶצל  ָרָעה   הּוא,  טֹוב  ַרק  ּבְ יקִּ ּדִּ יַנת  ַהּצַ ְבחִּ י"  ּבִּ תִּ ּלָ   ּוְתפִּ

ָרעֹוֵתיֶהם י",  ּבְ ֵתנוּ   ּכִּ ּלָ פִּ ֶלת  ּתְ י  .אֹוָתם  ְמַבְלּבֶ ל  ּכִּ ְרּבּוב  ּכָ ַעת  ָהעִּ  ְוָכל  ַהּדַ

ים ְלּבּולִּ ים ְוָכל ַהּבִּ טּותִּ ְ יֵּש   ַהש ּ ֶ ים  ָלנוּ  ש  ְפָעמִּ ךְ  ַהּכֹל, לִּ ְמש ָ ֵתנוּ  נִּ ּלָ ְתפִּ  . וכו' ּבִּ

ּלֹות  ְוָכל פִּ ם  ָהֵאּלוּ   ַהּתְ ל  עִּ ים  ּכָ ְרּבּובִּ ין  ָהעִּ אִּ ים  ֶאל  ּבָ יקִּ ּדִּ י,  ַהּצַ ים  ּכִּ יקִּ ּדִּ   ַהּצַ

יַנת  ֵהם חִּ יחַ   ּבְ ֵאָליו,  ָמש ִּ ֶ ין  ש  אִּ ל  ּבָ ּלֹות  ּכָ פִּ כך אומר ו, עכ"ל.  ְלַהֲעלֹוָתן   ַהּתְ

ב' בתורה  ּלֹות "  )ח"א(  רבנו  פִּ ַהּתְ ל  ּכָ ר  ֵ ּוְלַקש ּ יא  ְלָהבִּ יְך  ָצרִּ זֶה  יל  בִּ ש ְ וּבִּ

תּוב   ּכָ ֶ מֹו ש  יק ַהּדֹור ּכְ מֹות לְלַצּדִּ ן ֶאל מֹ "  :ט(  ")ש ְ ּכָ ש ְ יאּו ֶאת ַהּמִּ הַויָּבִּ ֶ ְוהּוא   ", ש 

תּוב    ...יֹוֵדַע   ּכָ ֶ מֹו ש  ֵלָמה ּכְ ֹות אֹוָתּה קֹוָמה ש ְ ם מ(  ַלֲעש  ה ֶאת  ַויֶָּקם מש ֶ ":  )ש ָ

ן ּכָ ש ְ ' לצדיק קשר את עצמי וכולפני התפילה הריני מ  יםאומר  נוא  ".ַהּמִּ

  זה לא סתם מילים בעלמא, הצדיק עוזר לנו עם התפילה,  יסוד עולם...

  מה ו  מזה.  כי הצדיק סובל  ", םיהתעוותפילתי בר"  : קיצדועל זה אומר ה

 . [טובות ומעלה אותן  נקודות  בה  בררומ  , לוקח את התפילההוא    ?עושה

 כיצד הצדיק עושה תשובה בשביל המקושרים אליו

ם  ָמה  :)חיי מוהר"ן אות ש"ד( רבינו אמר  טו.   ים  ַאּתֶ ֹות  ְיכֹולִּ ּוָבה  ַלֲעש  ש  , ּתְ

י ים ְוכִּ יקִּ ֶכם ְוכֲֹחֶכם ְיֵמיֶכם ַמְסּפִּ ּלְ ן ּכֻׁ ָגם ְלַתּקֵ ה ֶאָחד ּפְ ּמַ ם מִּ ְלַקְלּתֶ ּקִּ ֶ ,  ש ּ

י  ַרק ה  ֲאנִּ ּוָבה  עֹוש ֶ ש  יְלֶכם  ּתְ בִּ ש ְ י  ָלֵאל  ְויֵש  .  ּבִּ ן  ָידִּ ל  ַהּכֹל  ְלַתּקֵ   ַמה  ּכָ

ם ְלַקְלּתֶ ּקִּ ֶ ה  ַעד  ש ּ ר  ַרק,  ֵהּנָ ּקָ ה   ָהעִּ וּ   לֹא  ֵמַעּתָ ּלוּ .  עֹוד  ַתֲעש   ֵמַהיֹּום   ַוֲאפִּ

י  ָוָהְלָאה יד  ֵאינִּ ָגגֹות   ַעל  ַמְקּפִּ ְ ַעְברוּ   ַהש ּ ּתַ ֶ לֹום  ַחס  ש  ר   ַרק,  ְוש ָ ּקָ ַעל   ָהעִּ ֶ  ש 

ל ים  ּכָ נִּ ְמרוּ   ּפָ ש ְ יד   ַעְצְמֶכם  ּתִּ זִּ ּמֵ בגלל שאתם   ,והביאור בזה  ., עכ"למִּ

 א בסדר אתכם הכול נופל עלילוממילא כל מה ש  ,מהשורש שלי

  ? מה הקב"ה עושה כזאת ההנהגה ל  .תשובהלעשות על זה    צריךואני  

 ררהוה הכי ע"י שהצדיק מקבל את    , וכל לחזור בתשובהשנבשביל  

עושה    הצדיק כש ו  ,עבירה  עשה  והענפים שליודע שאחד מ  ואה  ,ערה

ברוך   האדםוע"י זה גם    ,העביר  יורהרה שובר את ה ו  קמתחזו  ,תשובה

 .  בתשובה יכול לחזורהשם 

 כדי להגביר את הכיסופים לשבת הבאה   -וי אבדה נפש 

יט  "  בסוף תורה ל"א הנ"ל  רבנווד כתב  עטז.   ּבִּ ןלֹא הִּ וֶּ ַיֲעקֹב  אָּ  -   "ּבְ

)טז  גמרא ביצה  כמובא ב  ,"פש 'נבדה  א'   ואיו'"ת: "זה רשמילת או"ן  

י אבדה  וַ   –"וינפש    דורשת הגמרא  ", נפשוישבת  "הפסוק  על    ע"א( 

  לכן)ובשבת,    להיתירה ש  נפשהבדה  א השבת    היצא שכיוון  נפש", ש
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ב  בשמים  הנפשמריחים  את  להשיב  הזמן  וכי    וקשה,  .( מוצ"ש  צטער  לה זה 

כשאתה עושה  מיד  כי :רבנו מבאר ?בדה נפש א יושיוצאת השבת כ

כי   ולמה?  סוף ולהתגעגע לשבת הבאה.אתה כבר צריך לכ   ,הבדלה

נפש א  י'ו  - כל  ולמה    ,כיסופיםה  בעצמוזה    'בדה  את  יש  בכלל 

כל הזמן היית    כי אם  ,בשביל ירידה צורך עליה  ,דת הנפש הזויבא

שלך היתרה  הנשמה  עם  מתרגל    ,נשאר  לך    הילאהיית  היה  ולא 

יש   ",בדה נפש א  יו"ש יש בחינת "בזה שמוצ  ולכן  ,לשבת   כיסופים

   .מחדשלקבל את השבת לשבת הבאה, וכיסופים געגועים 

זה  ה כיסופים.ז  'און'  ין שלענה  לשכ  כלש  רבנואומר   הפסוק   ולפי 

יט  " ּבִּ ןלֹא הִּ וֶּ ַיֲעקֹב  אָּ גם את  ,  יש לנו  "והכיסופים הרעים שחעל    זה  ",ּבְ

אז הקב"ה    ,לא טוב  אם עשינו מעשהזה לא הביט הקב"ה אלא רק  

האדם את  שכתוב:מעניש  כמו  רואה"  ,  וכל   , שומעתאוזן  ו  ,עין 

 כיסופים מחשבות ו אדם רק  ל  ה ם היאאבל  ".כתביםנ מעשיך בספר  

הוציאהוא  ו  ,רעים הפוע  לא  אל  מהכוח  מרחם   ל,אותם  הקב"ה 

   .מעשהא מצטרפת לה לעמחשבה ר כמ"ש  ,ומוותר לאדם

ַיֲעֹקב"דברי האור החיים הקדוש בביאור הפסוק   "לֹא ִהִביט ָאֶון בְּ

החיים הקדוש, ונלמד קטע מדבריו   השבוע זה היארציט של האוריז.  

הזה  על   יט  "הפסוק  ּבִּ הִּ ןלֹא  וֶּ ַיֲעקֹב  אָּ החיים   וז"ל:  ",ּבְ האור  אומר 

יט  "הקדוש   ּבִּ ןלֹא הִּ וֶּ ַיֲעקֹב  אָּ )רע''מ ח''ג  ל  "יתבאר על פי דבריהם ז'  ", ּבְ

נרשם רושם כח הרע באבר שבו  שאמרו כי על ידי חטא האדם    (ה " רע

ן  " רהבליקוטי מו   שכתוברבנו    שלהסוד הזה    ידוע  בברסלב  .'עשאו 

ושם הוא גילה את   בערב ראש השנה,  ין הווידוי דבריםענב  (תורה ד' )

מוסיף על הפסוק רבנו    ",על עצמותם  (חקוקה ) עוותם    "ותהיהפסוק  סוד  

 נחקק  ח"ו,  כשאדם עושה איזו עבירה  כי  , 'חקוקה'מילה  ה  את  הזה

העברהאבר  אותו  ב עשה  את  מו  ,שהוא  בו  עושה  כמו    . םוזה 

ן וידוי דברים בעני  י מוהר"ן אות נ"ח(א בחי בו )ה הקדוש הסביר  הבעש"ט  ש

דלקת פרקים   לזה החולי שו"  ,עוון רשום על העצמות  "ושע"י שיש ח

 .  העצמותמשבירת  "ואב חכ  זהש

ל,  "המוזכרת בדבריהם זוהיא בחינת הפגם  "  :'אור החיים'הממשיך  

ןופירוש   וֶּ ,  )משלי לעל דרך אומרו    הוא כח הרע הנמשך מהעבירה,   אָּ

ָאֶון לֹא  "(  כ י  מה   ,נגמרהכבר  העברה    כלומר,  ע"כ.  ,"ָפַעְלּתִּ אבל 

ר כוח  ממנה  ממשיך  שכתוב    ע,לעשות  ה  "   :(שם) כמו  ָ ש ּ אִּ ֶרְך  ּדֶ ן  ּכֵ

יָה ְוָאְמָרה לֹא  י ָאֶוןְמָנָאֶפת ָאְכָלה ּוָמֲחָתה פִּ  ". ָפַעְלּתִּ

 ב וישראל וכפילתם בפרשה החילוק בין השמות יעק

יט  "ולזה אמר  :  וממשיך ה'אור החיים'  .יח ּבִּ ןלֹא הִּ וֶּ ַיֲעקֹב  אָּ שהוא    ",ּבְ

 נקראים שהן המון העם ש  ,אינו אפילו ביעקב  ,רושם המפעל הרע

  , שכלם נשמרים מעשות רע, והגם שיטעו מדרך השכל   ,בשם יעקב

  השירים   )שירן שהוא חלק הרע, על דרך אומרו  ו אינו נקבע בנפשם האו

 בלעם   :סביר את הדבריםונ  -"  ומום אין בךרעייתי  לך יפה  וכ" ד'(  

יעקב  פעמי  כמהבפרשה  ר  יזכמ ַיֲעקֹב "לֹ   ,ישראלום  ּבְ ָאֶון  יט  ּבִּ הִּ א 

ָרֵאל  ָעָמל  ָרָאה  ְולֹא ש ְ יִּ וכןּבְ ֶקֶסם "   ",  ְולֹא  ַיֲעקֹב  ּבְ ַנַחש   לֹא  י  ּכִּ

ָרֵאל ש ְ יִּ ָרֵאל"   וכן  ",ּבְ ש ְ יִּּ ֶבט מִּ ֵ יֲַּעקֹב ְוָקם ש  ַרְך ּכֹוָכב מִּ ַמה ּטֹבּו "  ", וכןּדָ

ָרֵאל ש ְ יִּ ֹנֶתיָך  ּכְ ש ְ מִּ ַיֲעקֹב  הזמן משתמשי   -  ",ֹאָהֶליָך  בפכל  רשה ם 

מביא את המדרש שאמר ורש"י    וישראל.של יעקב    י השמותנבש

נקראים  עם:בללבלק   הם  שם  באיזה  יודע  לא  או   'יעקב'  אני 

   ח"ו. קללההשתחול כדי  ניהם תגיד את ש   ולכן ',ישראל'

זה  ך  א הזוהר הקדוש שיעקב  'עקב', מלשון באמת מסביר   בחינת 

ו  ורמיה,  ישראל כשעקבה  הם במעלה    נמצאים לא    עם    שלהם, 

 " ישראל "  .קראים ישראלנבמעלה אנחנו    אך כאנחנו  ,יעקב  יםנקרא

זה    'ישראלשם 'ו  ,למטה  'עקבזה ה'  יעקב. נמצא,  'לי ראש'  :אותיות

, כי הצדיקים בעם ישראל הם נקראים ישראל  ולכן  , למעלה  'ראש ה'

והפשוטים בעם ישראל הם   .בני ישראל"(  ראש)הרי 'רבי' זה ר"ת " הם הראש,  

לא הביט אוון  "  הקב"האומר ש  'אור החייםה'  ולכן  '.יעקב'נקראים  

במדרגת  כשאפילו  ז"א    "ביעקב שהם  ו  ,יעקבהם  קורה  פעם  מדי 

אופן    ,בעבירות  ח"ונופלים   "לא בכל   ביט אוון ביעקב",ה  הקב"ה 

  תשובה. עושים ידמכי הם רע, ולמה? לא נמשך מהמעשה שלהם ו

ולכן אומר ה'אור    ם?מו  בהם  ישכן  אז    ,העוון נחקק  אם  הריוהשאלה,  

ן שהוא  ואינו נקבע בנפשם האו  ,והגם שיטעו מדרך השכל"  החיים':

פירוש   -  "ומום אין בךרעייתי  לך יפה  וכ, על דרך אמרו: "חלק הרע

אלא לכלוך העובר על ידי רחיצה   ,שאין החטא עושה בו מום קבוע

עושים הם אני רואה שאפילו ש :אומר בלעםהיינו ש עכ"ל. ,"והדחה 

 לא הביט"הקב"ה    ולמה? כי  ם,על עצמות  יםחקקא נל  הםאים  טח

 ע"י   יכול להתנקותלכלוך ש  מוהוא מתייחס לזה רק כביעקב", ו  אוון

 לא שזה  ,הקדוש 'חייםהאור ה' לש ביאורזכינו לובזה  ונקיון. יצהחר

לא שהקב"ה לא מתייחס א  על החטאים ח"ו,  שהקב"ה מוותר  הכוונה

כ  ,קבועמום    מוכ  לעוונות ברחיצה, לכלוך    מואלא  לכן  ו  שיורד 

ולא    וטהוראז תהיה נקי    טהר עצמך במקוה,תכשתחזור בתשובה ו 

   ישאר עליך שום מום ופגם.

" החיים':  ה'אור  שרמזו  ממשיך  הפסוק(  רבהה"ש  )ש ל  "זרוכמו   על 

ונאוה" אני  שחורה  ש  אפילו  עי"ש.  "שחורה  נאוה  אני    )יפה(. אני 

 אומרת כנסת ישראל   אאל   ולכאורה אם אני שחורה, איך אני נאוה?

שאני מה  יעשה  ,התלכלכתי  קצתכי  שחורה    לקב"ה,   רחצה   אני 

   ויפה כמו שאני. והאאני אהיה נ  ומיד ירד, הלכלוךו

 כזה שצריך עמל להעביר אותו בצדיקים אין אף פעם פגם 

אומר.  יט ָרֵאל  ָעָמל  ָרָאה  ְולֹא"ואומרו  ' החיים':  ה'אור    עוד  ש ְ יִּ   , "ּבְ

להעבירו עמל  שצריך  פגם  אפילו  שנקראים   ,פירוש  באותם  אינו 

 אף פעם  ,ישראלצדיקים שנקראים  בז"א    .'ישראל שהם הצדיקים

 . להעביר אותו כדי    הרבה  שצריך להתאמץ  ',עמל 'גם שנקרא  פ  אין

אוון    הביטלא  ובכל זאת הקב"ה: "  כזה דבר,  לפעמים יש  ,אצל יעקב

בישראל אין כזה דבר שיהיה   ",בישראל  -לא ראה עמל וביעקב  

   .הצדיקיםכנגד ישראל זה  שם כי   ,'עמלפגם '

 ,הוא חטא המחשבה',  און   לא הביט'  :  אור החיים  של  פירוש השני

יח(  על דרך אומרו  ,וןושגם הוא יקרא א י : ")תהלים סו,  יתִּ ם ָראִּ   ָאֶון אִּ

י ּבִּ הרעה  "ְבלִּ המחשבה  אל  מביט  ה'  שאין  שאין    ,ביעקב,  פירוש 

ענף הרע האון שהיא  עושה ביעקב רושם  . ע"כ  , "המחשבה הרעה 

 ?ולמה",  ביעקב  –אוון    לא הביט"אצל האנשים הפשוטים  והכוונה,  

ולזה דקדק לומר לשון הבטה שהיא  "  .מחשבה הקב"ה מוחלעל הכי  

מחשבה הבראיה ראשונה הוא רואה  ש פירוש כי גם    ,יותר מהראיה
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וחל  מ הקב"ה  "א  ז)   '.אין און '   - מביט בפנימיות מפעלהכשהוא    , מ"מרעה

הצדיקים "וכנגד    .( ון ביעקבולא הביט א   אותו לכף זכות  ןעליה ומסתכל בפנימיות וד

פירוש אפילו מחשבה בלתי הגונה הנקרא    ",ולא ראה " שבהם אמר  

  , שעמל עמו יצר הרע בכח המחשבה להטותה מדרך השכל   'עמל'

ולא ראה עמל  " והוא אומרו  והוא אמרו    ,והצדיקים לבם חלל בקרבם

ך  הוא כל כך מזוכ   ,הצדיקזה  ש  'ישראל'כי אצל    ע"כ.  ," בישראל

 מחשבה  ח"ו  וגם אם תיפול עליו  והרהור רע,  אין בו מחשבה  שאפילו

, ואז  דוחה אותהנלחם בה ו הוא ישר    ,ם יעמחמת מעשה הרש  רעה

   הרשע יכול לחזור בתשובה.

 לומד צדיק הלימוד התורה כמו שעשוע ולכן אינו מעייף את ה

גם נתכוון לומר שהצדיקים הגם " :אומר עודהקדוש   'חייםהאור ה כ. 

 , אינם מרגישים שיש להם עמל  ,וכל עסקם בתורה  ,תו שעושים מצו

אלא אדרבא כאדם    -"  עמל הוא בעיני" )תהלים עג(  על דרך אומרו  

בתורה. חשקם  לרוב  בשעשועים  המשתעשע  וכאדם  גם   המרויח 

אני בינה לי גבורה, כי כשהצדיקים ")משלי ח(  נתכוון על דרך אומרו  

עוסקים בתורה ומתמידין בה אין להם עמל בעסק התורה שאדרבא  

ראה עמל   לאשל הפסוק: "ו  זה פירושו   עכ"ל.  ,"היא נותנת לו גבורה 

ה  -בישראל"   שהם  ו  .הצדיקים  םישראל  אותם  רואה  לא  אתה 

בכל אופן    עמלים ומוסרים נפש על התורה,כי אף שהם    .מתעייפים

שעמלכמו  אינם   מעבודתו  אדם  לו כש  ועייף  שקשה  דבר  עשה 

ואים אבל אצלם עבודת ה' היא תענוג ושעשוע ולכן לא ר  , לעשות

 כמו אדם שמרוויח  -  "כאדם המרויח"בהם עייפות של עמל. אלא  

וכאדם  "   .הוא מרוויחש  וןכי  ,הוא לא מתעייףש ,  הרבה כסף  ועושה

מי שמשתעשע וכן    -"  המשתעשע בשעשועים לרוב חשקם בתורה 

מהשעשועים  אינו  ,נהנהו השבח    -"  מתעייף  עמל " וזה  ראה  ולא 

  נראים כעמלים. נםאיש -"בישראל

 ?ומתי לא ,שיה ומחלישה את האדםהתורה נקראת תומתי 

)משלי ח(  גם נתכוון על דרך אומרו  "  : ה'אור החיים'פרש  עוד מ   כא.

כי כשהצדיקים עוסקים בתורה ומתמידין בה   -"אני בינה לי גבורה"

  עכ"ל.   ,"אין להם עמל בעסק התורה שאדרבא היא נותנת לו גבורה

החיים'   בלשונוה'אור  "מדייק  בתורה  כי  :  עוסקים  כשהצדיקים 

ז"א, שלא כל מי שלומד תורה   –וכו'" אין להם עמל  ,ומתמידין בה

הוא בדרגה הזו, ואדרבה בתחילת הלימוד מרגישים קושי בלימוד 

הרבה שעות, ורק כשמתמידים בה הרבה זמן,  בלימוד  ועמל התורה  

כי   אין להם הרגשה של עמל,,  מהםעד שהתורה נהפכת להיות חלק  

  היא נותנת להם גבורה.אדרבה 

 ? ולמה  '.התושי'תורה נקראת  אומרת שה   )כו' ע"ב(  בסנהדרין  הגמרא

כל  שר  מבאהקדוש    ' חייםה  ה'אור   ".שמתשת כוחו של אדם  "מפני  -

יעקב,  זה רק בהתחלת הלימוד כבר   במדרגה של  אבל אם אתה 

זה בחינת: "אני  אז    ,מעלה גבוהה  זוש   'ישראל '  למגיע למדרגה ש

  של התורה   'ינה 'באם אתה זוכר ל  ,זאת אומרת   - בינה לי גבורה"  

  .אתה מקבל כוח -" ורהבגי ל"אז אדרבה  -

 שדרשה את הפסוק   )יומא סוף דף עא.(  דף היומי של היוםלגם  קשור  זה  

ים  ֲאֵליֶכם"   )משלי ח, ד( יש ִּ  ֲאֵליֶכם "מה זה    ,דורשת הגמרא  ",ֶאְקָרא  אִּ

ים יש ִּ אלו תלמידי עונה הגמ':    '?אנשים 'למה לא כתוב    ",ֶאְקָרא   אִּ

של    ושת כוח תבגלל שהתורה מ  מה הסיבה?  .חכמים שהם כנשים

כשהוא מתמיד    אחר כךו  ת הלימוד,זה רק בהתחל כל  אבל  אדם.  

  ".גבורהי אני בינה ל"זה כבר  בתורה,

 בו בחינת נסכים על המזבחאיזה תלמיד חכם ששותה יין יש 

הגמ',יפה    מובן  כעתוכב.   שני    המשך  פירוש  לפסוק: שאומרת 

ים  ֲאֵליֶכם" יש ִּ  . שתלמידי חכמים הם כמו אש של המזבח  -"  ֶאְקָרא  אִּ

עכשיו    .קיים מצווה גדולהמ  הואנסכים על המזבח  שמנסך    ולמה? מי

לנו כ אין  המקדש  בית    היום?   סכיםנ  מקיימיםאיך  ו  .יםכנס  שחרב 

רונם של ג  ימלאשרוצה לנסך יין על המזבח  אדם    :אומרת הגמרא

   על המזבח.כים נס  ךמנס כע"י זה הוא ו ,יין  מיםחכ יתלמיד

של י הפרושים האלה  נש  ,הקדוש  'חייםהור  'אב  נומה שהסבר  ולפי

בתחילה   .תלמיד חכםבוהם מדברים על שני שלבים    .קיימיםהגמ'  

ים  ֲאֵליֶכם" שהוא בחינת    ,תלמיד חכם יש ִּ שהוא חלש   -"  ֶאְקָרא  אִּ

א נקראת  כמו  שהתורה  בגלל  שתושישה  כוחו   מתשתה  אז    .את 

  כמו אשה כי הוא עדיין    .אפשר לתת לו יין  כמזבח, ואילא    עדיין הוא

תלמיד חכם, שהוא    אבל  .)ע' כתובות סה.( זיק לה מהר  יכול להיין  ש

בה, ומתמיד  בתורה  ל  קבוע  ל'בחינת  וזוכה  בינה    ', גבורהי  אני 

אז אפשר   ,)"אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה"(   ',אש זה בחינת '   'גבורות ו'

  וזה יחשב כמו מצוות נסכים על גבי המזבח. והשאלה:   ין,י  לתת לו

יין  אהואם  איך התלמיד חכם יכול לדעת     ,במדרגה הזאת לקבל 

 ם הוא לומד אהסימן הוא:    ?ים על גבי המזבחנסכיחשב כמו  ושזה  

ואצלו  לקבל יין,  סימן שהוא לא יכול    ,מרגיש חלשמהר ו  ומתעייף

ים  ֲאֵליֶכם" יש ִּ אבל שלא שותות יין.    הוא בחינת נשים  -"  ֶאְקָרא   אִּ

הרי   ",בורהי גבינה ל"אני    בבחינת  ד,ימולומתחזק מה  לומדאם הוא  

ים ֲאֵליֶכם"שאצלו   יש ִּ   '.המזבח  אש'מלשון  'אישים' -" ֶאְקָרא אִּ

הם תכ   "שלושה  אומרת:  באבות  שנההמ כתר    ,כהונהכתר    :רים 

בא יכול ל  חדוכל א  ,כתר תורה מונח ועומד  .וכתר תורה  לכות,מ

 , דוד המלךלמשה רבנו, או ל אתה לא צריך להיות מיוחס    .זכותול

הקדושה. התורה  בכתר  ולזכות  לבא  יכול  אחד  כל  וכעת    אלא 

בזכות ההילולא של ה'אור החיים' הקדוש, נקבל על עצמנו לזכות  

הקדושה,   התורה  בלימוד  תורת ולהתחזק  לימוד  בחיבור  בפרט 

תור  עם  הקדוש  החיים  סגולה האור  בזה  שיש  טוב,  שם  הבעל  ת 

ושנתמיד בלימוד הוליד ולגלות את נשמת משיח בעולם וכנ"ל.  ל

ושנזכה   גדולים,  בשעשועים  הקדושה  מהתורה  ליהנות  שנזכה  עד 

ל'אני בינה לי גבורה', שנקבל כח וגבורה בזכות העסק של התורה  

 .  , אמןהקדושה 
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