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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת בלק תשע"ז

“נאום  קשם  נו  שו" ונאום הג " ת ום השיןר

  קשם ה"תש שק אף נ וא ו של" א  שיני ה "יו 
תי"דזו אח"י  אוו  ק ם וקא יס כקו שק האח"י 

האדם,  על  נבואה  שתחול  כדי  כי  ידוע  והנה 

חוש  ובפרט  חושיו  כל  את  לקדש  הנביא  צריך 

את  הנבואה  במחזה  לראות  שיוכל  כדי  הראיה, 

הקב"ה  שישרה  אפשר  היה  שלא  נמצא  העתיד, 

עיניו  את  שטימא  הרשע  בלעם  על  נבואתו  את 

צורך  שהיה  מאחר  אולם  אסורות.  בראיות 

פה  פתחון  יהא  שלא  כדי  נבואה,  עליו  להשרות 

לאומות העולם, לכן סימא הקב"ה אחת מעיניו, 

ועל  בה בראויות אסורות,  לפגום  יוכל  כדי שלא 

עין  באותה  בנבואה  להסתכל  יכול  היה  זה  ידי 

פנימית שלא נפגמה.

אונקלוס  התרגום  ביאור  זהו  כן  כי  הנה 

"ונאום הגבר שתום העין - ואימר גברא  שמפרש: 

דשפיר חזי", כי בכך ביקש ללמדנו שעל ידי שנקר 

הקב"ה עינו של אותו רשע, היה יכול לראות טוב 

באותה עין שלא פגם בה. נמצא כי פירוש הגמרא 

שהיה  התרגום  ופירש  אחת,  בעין  סומא  שהיה 

אלו  ופרח.  כפתור  אחד  בקנה  עולים  טוב,  רואה 

תוכן דבריו הקדושים.

ההס כקו   שינים הגתמיו  סו מ  
א  ההס כקו   שינים ה"וחניו 

הבעש"ט  דברי  לבאר  תבלין  להוסיף  ויש 

ונשנה  שחוזר  גדול  יסוד  פי  על  שאת,  ביתר 

הגשמית  הראייה  כי  זי"ע,  סופר"  ה"חתם  בדברי 

היא בבחינת מסך המבדיל לראייה הרוחנית של 

)ח"ב  סופר"  חתם  ב"דרשות  שכתב  כמו  השכל, 

"יש לאדם שני מיני עינים,  דף שז טור א ד"ה כתיב(: 

הגשמיות,  ועיני  מושג  כל  ישיג  שבו  שכל  עיני 

והרוצה לפתוח עיני גשמיותו נסתמו ממנו מעייני 

החכמה, בפתוח אלו יסתמו אלו".

על פי האמור הוא מוסיף לבאר ב”תורת משה” 

הטעם  מול(  אל  ד”ה  ח-ב  )במדבר  בהעלותך  פרשת 

של  הראשון  בפסוק  העינים  את  לסגור  שנוהגים 

קריאת שמע, כדי שיוכל לייחד את הקב”ה בעיניו 

הרוחניות, ובלשון קדשו:

שהוא  שרו  עם  במלחמה  תלויה  למטה  עמלק 

היצר הרע, כי על ידי שנתגבר על היצר הרע ונפיל 

של  שמו  את  גם  למחות  נזכה  למעלה,  שרו  את 

בדרך  להתבונן  ראוי  כן  כי  הנה  למטה.  עמלק 

עמלק  את  להגדיר  הקב"ה  שבחר  מה  עבודה, 

"ראשית  זו:  בהגדרה  ישראל  של  הנצחי  אויבם 

גוים עמלק ואחריתו עדי אובד".

 הל רה של" שינו תק  קשם
 ת"אה  ה  נ ואה

כד-ג(:  )במדבר  שכתוב  במה  יאיר  דברינו  פתח 

ונאום  בעור  בנו  בלעם  נאום  ויאמר  משלו  "וישא 

העין,  "שתום  רש"י:  ופירש  העין".  שתום  הגבר 

עינו נקורה ומוצאת לחוץ, וחור שלה נראה פתוח... 

הדבר  ומקור  היה".  מעיניו  באחת  שסומא  למדנו 

מעיניו  באחת  סומא  "בלעם  קה.(:  )סנהדרין  בגמרא 

היה שנאמר שתום העין".

הגבר  "ונאום  מפרש:  אונקלוס  בתרגום  והנה 

כלומר  ָחֵזי".  יר  פִּ שַׁ דְּ גְֻּבָרא  "ְוֵאיַמר   - העין"  שתום 

שני  לפנינו  שיש  נמצא  טוב.  שרואה  הגבר  נאום 

פירושים הפוכים מן הקצה אל הקצה, כי בגמרא 

מפרש "שתום העין" שהיה סומא בעין אחת, ואילו 

שרואה  העין"  "שתום  מפרש  אונקלוס  בתרגום 

את  להפוך  אונקלוס  ראה  מה  ביאור  וצריך  טוב. 

מעיניו,  באחת  סומא  שהיה  הגמרא  של  הפירוש 

ולפרש במקום זה שהיה רואה טוב.

ביאור נפלא על כך מצינו בספר "בעל שם טוב" 

)פרשתנו אות ד( בשם הבעל שם טוב הקדוש זי"ע על 

פי מה שפירש רש"י )במדבר כב-ה(:

"ואם תאמר מפני מה השרה הקב"ה שכינתו על 

לומר,  לאומות  פה  פתחון  יהא  שלא  כדי  רשע,  גוי 

להם  העמיד  למוטב,  חזרנו  נביאים  לנו  היו  אילו 

נביאים, והם פרצו גדר העולם, שבתחילה היו גדורים 

בעריות, וזה נתן להם עצה להפקיר עצמן לזנות".

טוב,  מה  בעתו  דבר  בלק  פרשת  בפרשתנו 

של  בפיו  נבואה  הקב"ה  שהכניס  במה  להתבונן 

של  מפלתו  על  להתנבא  כרחו,  בעל  הרשע  בלעם 

עמלק בימות המשיח )במדבר כד-כ(: "וירא את עמלק 

ואחריתו  עמלק  גוים  ראשית  ויאמר,  משלו  וישא 

"וירא את עמלק, נסתכל  ופירש רש"י:  עדי אובד". 

בפורענותו של עמלק. ראשית גוים עמלק, הוא קדם 

את כולם להילחם בישראל... ואחריתו להיאבד בידם, 

שנאמר )דברים כה-יט( תמחה את זכר עמלק".

הקדושים,  בספרים  שמבואר  מה  ידוע  והנה 

אחד  לכל  נפלאות  עצות  כוללת  כולה  התורה  כי 

מישראל בעבודת ה'. ומה נפלאים הם דברי הרמב"ם 

במשנתו הטהורה )הלכות תמורה פרק ד הלכה יג(: 

כמו  הם  גזירות  התורה  חוקי  שכל  פי  על  "אף 

מה  וכל  בהן,  להתבונן  ראוי  מעילה,  בסוף  שביארנו 

אמרו  הרי  טעם,  לו  תן  טעם  לו  ליתן  יכול  שאתה 

חכמים הראשונים שהמלך שלמה הבין רוב הטעמים 

אלא  אינן  התורה  דיני  ורוב  התורה...  חוקי  כל  של 

וליישר  הדעות  לתקן  העצה,  מגדול  מרחוק  עצות 

כל המעשים. וכן הוא אומר )משלי כב-כ( הלא כתבתי 

לך שלישים במועצות ודעת, להודיעך קושט אמרי 

אמת, להשיב אמרים אמת לשולחך".

)פרשת יתרו פב:( כי  ומקור הדבר בזוהר הקדוש 

איך  טובות  עצות  תרי"ג  הן  התורה  מצוות  תרי"ג 

"שית מאת ותלת עשר זיני  להתדבק עם הקב"ה: 

עיטא יהיב אורייתא לבר נש למהוי שלים במאריה, 

דין  בעלמא  ליה  לאוטבא  בעא  דמאריה  בגין 

ובעלמא דאתי". פירוש, שש מאות ושלש עשרה 

עצות נתנה התורה לבן אדם כדי שיהיה שלם עם 

בעולם  לו  להיטיב  רצה  שהקב"ה  משום  בוראו, 

הזה ובעולם הבא.

בשלח  פרשת  הקדוש  באלשיך  מבואר  והנה 

הרע  היצר  הוא  עמלק  של  שרו  כי  יז-ח(,  )שמות 

שעליו שנינו בגמרא )ב"ב טז.(: "הוא שטן, הוא יצר 

הרע, הוא מלאך המות". נמצא לפי זה כי מלחמת 
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"דהנה ידוע זה, דאם אדם רוצה לייחד מחשבתו 

לשמים כעין פסוק ראשון של קריאת שמע, צריך 

לאמץ עיניו, דכל אדם יש לו במוחו עיני רוחניות, 

שבהם יוכל לראות למעלה, וכל דבר רוחניות קדוש, 

השגה  לסלק  המבדילים  הם  הגשמיות  עיני  אך 

זה  שעל  שמות  בספר  זה  רמזתי  וכבר  הקדושה... 

כל  דהיינו  כאורה,  כחשיכה  קלט-יב(  )תהלים  נאמר 

מה שיחשיך אדם העיני גשמיות, הוא מוסיף ראיה 

המבדילים  המה  הגשמיות  ועיני  רוחניות,  בעיני 

הדביקות בין אדם להקב"ה".

רעיון נשגב זה בענין סגירת העינים הגשמיות 

כדי לכוון יותר בעיני הרוחניות, מבואר ב"ראשית 

רבו  בשם  מו(  אות  ח  פרק  הקדושה  )שער  חכמה" 

המקובל האלקי הרמ"ק זי"ע:

טז-לט(  )במדבר  בענין  השלום  עליו  מורי  "וכתב 

דרך  הנכנס  דבר  כל  כי  לבבכם...  אחרי  תתורו  ולא 

עיניו  לסתום  אדם  צריך  ולכן  גשמי,  הוא  הראות 

בשעת התפלה, כי בהיותו מסלק עיניו מהגשמיים 

אחרי  תתורו  ולא  אומרו  והיינו  ברוחניים,  יחשוב 

לב  אחרי  אם  כי  הגשמיים,  עיניכם  ואחרי  לבבכם 

שלי ועינים שלי ]הרוחניים[... 

התפלה  בסידור  אמרנו  נבין  זו  ובהקדמה 

והכוונה  תצפה,  לך  עין  כל  כי  חי(,  כל  נשמת  )תפלת 

הגשמיים,  בדברים  צופה  להיות  העין  נבנה  לא  כי 

במרכבה  צופים  שהיו  הנביאים  כעין  להיותו  אלא 

יושג  לא  וזה  ההם,  הרוחניים  במראות  העליונה 

הגשמיים  מדברים  והעלמו  העין  בסתימת  אם  כי 

מהדברים  העין  שמירת  ידי  על  וכן  כדפירשנו, 

הראשונים  החסידים  נקראו  ולכן  בו.  הפוגמים 

פקיחי עיינין, כמו שנמצא בזוהר בכמה תוספתות, 

היה  שלא  עד  כראוי,  הראות  שזככו  מפני  והטעם 

שום מסך מבדיל ביניהם לבין הקדושה".

הנה כי כן מבואר היטב הפירוש של הבעש"ט 

סתירה  היא  גשמית  הסתכלות  סתם  אם  כי  זי"ע, 

וכמה  כמה  אחת  על  רוחנית,  להסתכלות 

כדי להרע  הסתכלויות אסורות של בלעם הרשע 

הנבואה,  הן סתירה עצומה להסתכלות  לאחרים, 

להסתכל  יוכל  שלא  אחת  עין  הקב"ה  עקר  לכן 

בנבואה  לראות  שיוכל  כדי  גשמיים,  בענינים  בה 

באותה עין רוחנית, ובכך מתקשר להפליא הפירוש 

עקורה,  עינו  שהיתו  העין"  "שתום  של  הפשוט 

כי  חזי",  דשפיר  "גברא  התרגום:  של  הפירוש  עם 

באותה עין ראה טוב בנבואה.

ה ג "ו  שק היצ" ה"ש שק ידי 
ההס כקו  שק הש יד

פנים,  בשבעים  הנדרשת  תורה  של  כדרכה 

רחש לבי דבר טוב לבאר הקשר בין מה שמפרש 

בגמרא "שתום העין", שהיה סומא בעין אחת, ובין 

מה שמפרש בתרגום אונקלוס: "גברא דשפיר חזי", 

במשנתו  יקרה  הקדמה  פי  על  טוב,  רואה  שהיה 

ב"נתיבות  זי"ע  מפראג  המהר"ל  של  הטהורה 

שאמר  מה  לבאר  ד(,  פרק  היצר  כח  נתיב  )ח"ב  עולם" 

החכם מכל אדם )קהלת ד-יג(: "טוב ילד מסכן וחכם 

ממלך זקן וכסיל". ופירש רש"י בשם המדרש:

"טוב ילד מסכן וחכם, זה יצר טוב, ולמה נקרא 

שאין  מסכן,  שנה.  י"ג  עד  באדם  בא  שאינו  ילד, 

האיברים שומעים לו כמו ליצר הרע. חכם, שמשכיל 

את האדם לדרך טובה. ממלך זקן וכסיל, מלך, יצר 

שמשעה  זקן,  האיברים.  כל  על  שליט  שהוא  הרע 

שנולד הוולד הוא נתון בו, שנאמר )בראשית ד-ז( לפתח 

חטאת רובץ. וכסיל, שמתעהו בדרך רעה".

שהיצר  הטעם  עבודה  בדרך  המהר"ל  ומבאר 

הרע  היצר  לעומת  "חכם",  בתואר  נקרא  הטוב 

קדשו:  בלשון  וכסיל",  זקן  "מלך  בתואר  שנקרא 

אותו  מכריע  טוב  יצר  כי  חכם,  טוב  יצר  את  "וקרא 

הוא  כך  ומפני  בכל מעשיו,  הנולד  את  רואה  להיות 

החכם כמו שאמרו )תמיד לב.( איזהו חכם הרואה את 

הנולד, כי אם הוא חוטא סופו ליתן דין וחשבון, ולכך 

לא בא לידי חטא, ואם חטא הוא עושה תשובה".

ההגדרה  כי  המהר"ל,  מדברי  למדים  נמצינו 

היותו  מפאת  היא  "חכם"  שנקרא  טוב  היצר  של 

"חכם הרואה את הנולד", כי בשעה שהיצר הרע 

מפתה את האדם לדבר עבירה, מחזק אותו היצר 

הבלי  של  הנוצץ  מהזוהר  להתפתות  שלא  טוב 

באותה  בהווה,  לו  נראים  שהם  כפי  הזה  העולם 

בדמיונות  לבו  את  ממלא  התאוה  שיצר  שעה 

שוא וחזיונות תעתועים, אלא יהיה בבחינת "חכם 

פקוחות  בעינים  להסתכל   - הנולד"  את  הרואה 

במבט לרחוק שסוף כל אדם למות, ומכל תאוות 

והבלי עולם הזה לא ישאר כלום.

זאת ועוד, שיצטרך לתת דין וחשבון לפני הקב"ה 

)אבות פ"ג  על כל מעשיו, כמאמר עקביא בן מהללאל 

"ולפני מי אתה עתיד ליתן דין חשבון לפני מלך  מ"א(: 

מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא", ועל ידי הסתכלות זו 

על העתיד ינצל מן העבירה. ומטעם זה נקרא היצר הרע 

מלך זקן וכסיל, משום שהוא מכניס באדם רוח שטות 

המגרשת את רוח החכמה, שלא יהיה חכם הרואה את 

הנולד, אלא יתפתה אחרי ההווה הנוצץ.

יומתק לפרש בזה מקרא שכתוב בפרשת האזינו 

בהם  ואין  המה  עצות  אובד  גוי  "כי  לב-כח(:  )דברים 

תבונה, לו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחריתם". כלומר 

שורש החטא הוא שלא שמעו בעצתו של היצר טוב 

חכם  בבחינת  "לאחריתם"  להתבונן  "חכם",  הנקרא 

הרואה את הנולד, "לו חכמו ישכילו זאת", שהרי אם 

היו חכמים הרואים את הנולד, "יבינו לאחריתם", היו 

מבינים לאחריתם שלא כדאי לחטוא.

עובר  אדם  "אין  ג.(:  )סוטה  המאמר  ביאור  וזהו 

כלומר  שטות".  רוח  בו  נכנס  כן  אם  אלא  עבירה 

שנסתלקה ממנו רוח קדושה של חכמה, המסייעת 

לו להיות "חכם הרואה את הנולד", ובמקום זה נכנסה 

בו רוח שטות המעוורת את עיני האדם, שלא יראה 

התאוה  יצר  שהוא  ההווה,  את  אם  כי  העתיד  את 

הממלא את לבו בדמיונות שוא ותעתועים.

  כקי  המי ה תיוכק אדם
 קה ג " שק יצ"ו

החטא  שורש  כי  נראה  נתבונן  כאשר  והנה 

הקדמוני  הנחש  שפיתה  בעולם,  שהיה  הראשון 

משום  הוא  הדעת,  מעץ  לאכול  וחוה  אדם  את 

שסתם את עיניהם שלא לראות את הנולד, שהרי 

הקב"ה הזהיר את אדם הראשון שלא לאכול מעץ 

לא  ורע  טוב  הדעת  "ומעץ  ב-יז(:  )בראשית  הדעת 

תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות".

וביאר ה"פנים יפות" )פרשת בראשית ד"ה ואכל וחי 

לעולם( הטעם שגזר הקב"ה מיתה על אדם הראשון 

וכל הנשמות שהיו כלולות בו רק אחרי חטא עץ 

ה'  רצון  כי לפני החטא היה מסוגל לקיים  הדעת, 

שחטא  אחרי  אולם  המיתה.  יום  הזכרת  בלי  גם 

שפירש  כמו  הנבראים,  ובכל  בו  הרע  היצר  ונכנס 

רש"י )בראשית ב-כה(: "לא נתן בו יצר הרע עד אכלו 

מן העץ, ונכנס בו יצר הרע וידע מה בין טוב לרע", 

אי אפשר להכניע את היצר רק על ידי הזכרת יום 

  יאו" ה שתרט שק זי"ות ה "גום: רת ום השיןר -
רג "א דתזי" חפיר, וקא זי"ת תהיה סומא  שין אח 

 הל רה נל" א  שינו תק  קשם תקא יזגום  ה
 הס כקו  אסו"ה וכך יוכק ק"או   נ ואה  או ה שין

 מה"רק: היצ" טו  נל"א רחכםר כי הוא מ"אה
קאדם א  הנוקד, תהוא ש יד ק   דין וחת ון קזני הל רה

 היצ" ה"ש נל"א רמקך פלן וכסיקר כי הוא מכניס  אדם
"וח תטו  תיס כק "ל שק ההוה וקא שק הש יד
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המיתה, על כן היה צריך למות בפועל כדי שיוכל 

לצייר לעצמו את יום המיתה.

"מי גבר  )תהלים פט-מט(:  וזהו שאמר דוד המלך 

ימלט נפשו מיד שאול סלה".  יראה מות  ולא  יחיה 

של  חיים  לחיות  ירצה  אשר  הגבר  זה  מי  פירוש, 

אי  כזה  דבר  המות,  את  בעיניו  יראה  ולא  תורה 

אפשר, כי בלא ראיית המות הוא עלול ליפול ברשת 

היצר, לכן רק על ידי שיראה מות יזכה להתגבר על 

היצר ולמלט נפשו מיד שאול סלה עכדה"ק.

והנה עם כל זאת הצליח הנחש הקדמוני הוא 

ידי  על  ברשתו,  וחוה  אדם  את  להפיל  הרע  היצר 

פיתויים שקריים כמו שכתוב )בראשית ג-ד(: "ויאמר 

הנחש אל האשה לא מות תמותון, כי יודע אלקים כי 

ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלקים 

"כל  המדרש:  בשם  רש"י  ופירש  ורע".  טוב  יודעי 

וברא  אכל  העץ  מן  אומנותו,  בני  את  שונא  אומן 

את העולם". ומאז כך דרכו של היצר הרע לעוור 

את עיני האדם שלא יסתכל על העתיד כי אם על 

היצר  בקול  לשמוע  הוא  תפקידנו  אולם  ההווה, 

טוב שנקרא "חכם" שמראה לנו את הנולד.

 רהחכם שיניו  "אתו
 והכסיק  חותך הוקךר

חידה  בזה  לבאר  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

ב-יד(:  )קהלת  אדם  מכל  החכם  בדברי  סתומה 

"החכם עיניו בראשו והכסיל בחושך הולך, וידעתי 

גם אני שמקרה אחד יקרה את כולם". ובהשקפה 

הראשונה יפלא מאד מה שסיים: "וידעתי גם אני 

שמקרה אחד יקרה את כולם", וכי יעלה על הדעת 

החכם,  ידי  את  להחליש  ביקש  המלך  ששלמה 

של  בסופו  כי  הכסיל,  לבין  בינו  הבדל  שום  שאין 

דבר מקרה אחד יקרה את כולם.

ונראה שנתכוון לגלות לנו בזה רעיון נכבד על 

פי מאמר החכם: "רשעים מלאים חרטה", כי בסופו 

של דבר אחרי שחטא הרשע, גם הוא מכיר שלא 

היה לו כדאי לשמוע בעצת היצר ולבזבז כל ימיו 

בהבלי העולם הזה, אולם ההבדל בין החכם לכסיל 

הוא בכך, כי "החכם עיניו בראשו", שכבר בראשית 

במאזני  לבחון  שכלו,  בעיני  מתבונן  הוא  המעשה 

משפט האם כדאי לו לעשות מעשה זה בבחינת: 

רואה  וכשהוא  הנולד",  את  הרואה  חכם  "איזהו 

על  מתגבר  הוא  הרי  לעשותו,  ראוי  שאין  מראש 

יצרו ונמנע מלעשות מעשה אשר לא יעשה.

אך לא כן הכסיל שכאשר היצר מפתהו לדבר 

כדאי  אם  שכלו  בעיני  בוחן  אינו  הוא  עבירה, 

נמשך  הוא  אלא  לא,  או  זה  מעשה  לעשות  לו 

ורק  באפלה,  כעוור  היצר  עצת  אחר  ומיד  תיכף 

עיני  נפקחות  העבירה  מעשה  עשה  שכבר  אחרי 

"רשעים  בבחינת:  עשה  טוב  שלא  לדעת   שכלו 

מלאים חרטה".

וזהו שאמר שלמה המלך בגודל חכמתו: "החכם 

המעשה  בראשית  עיניו  החכם  כי  בראשו",  עיניו 

זה  מעשה  לעשות  ראוי  אם  ולהתבונן  להסתכל 

משתמש  שאינו  הולך",  בחושך  "והכסיל  לא,  או 

עיניו לבחון את המעשה, אלא הוא הולך  עם אור 

בחושך לעשות מעשה זה בלי שום התבוננות.

אולם ממשיך שלמה המלך ואומר: "וידעתי גם 

אני שמקרה אחד יקרה את כולם", כלומר יודע אני 

שגם  לכולם,  יקרה  אחד  מקרה  דבר  של  שבסופו 

היה  שלא  למסקנה  דבר  של  בסופו  יגיע  הכסיל 

להיות  הוא  החכמה  עיקר  אולם  כן,  לעשות  ראוי 

חכם הרואה את הנולד עוד לפני המעשה.

 רהחכם שיניו  "אתור
 קהזוך נגרש קצי"וף שנרג

נאה לבאר בדרך רמז מה  ויש להוסיף פרפרת 

שהביא  מה  פי  על  בראשו",  עיניו  "החכם  שאמר: 

הגאון הגדול רבי אפרים זלמן מרגליות זצ"ל בספר 

"שם אפרים" )פרשת תזריע(, רמז נפלא בשם המקובל 

האלקי רבי יצחק אייזיק מקאריץ זי"ע בעל "ברית 

יג- )ויקרא  הפסוק  על  תזריע  בפרשת  עולם"  כהונת 

נה(: "וראה הכהן אחרי הכבס את הנגע והנה לא הפך 

הנגע את עינו והנגע לא פשה טמא הוא".

על פי המבואר בספר יצירה )פ"ב מ"ד(: "אין בטובה 

כי  פירוש,  מנגע".  למטה  ברעה  ואין  מענג  למעלה 

אותיות נג"ע הן ממש אותיות ענ"ג, וכאשר האדם 

עובד את ה' הרי זה בבחינת ענ"ג, וכאשר הוא חוטא 

הרי זה בבחינת נג"ע, וצריך האדם לעשות תשובה 

שלימה עד שיהפוך מצירוף נג"ע לצירוף ענ"ג. והנה 

ע',  ענ"ג הוא באות  נג"ע לצירוף  ההבדל בין צירוף 

כי בצירוף נג"ע האות ע' היא בסוף התיבה, ובצירוף 

ענ"ג האות ע' היא בתחילת התיבה.

"וראה הכהן אחרי  הנה כי כן זהו רמז הכתוב: 

אחרי  הנגע  את  הכהן  שיראה  הנגע",  את  הכבס 

שעשה החוטא תשובה כדי לכבס הנגע, "והנה לא 

הפך הנגע את עינו", פירוש שעדיין לא הפך הנג"ע 

את האות עי"ן שלו מסוף התיבה לתחילת התיבה, 

כראוי  תשובה  עשה  לא  עדיין  כי  הוא",  "טמא 

להפוך צירוף נג"ע לצירוף ענ"ג עכדה"ק.

תבלין  להוסיף  נראה  מאריה  קמיה  כעבדא 

נג"ע  צירוף  בין  ההבדל  לבאר  הקדושים,  לדבריו 

ובין צירוף ענ"ג, כי האות עי"ן רומזת על הסתכלות 

האדם עם עין שכלו, לכן כאשר הוא חכם המשתמש 

עם עי"ן שכלו לראות את הנולד בתחילת המעשה, 

בתחילת  היא  עי"ן  שהאות  ענ"ג  בבחינת  זה  הרי 

התיבה, אבל אם הוא רשע שמשתמש עם עין שכלו 

בבחינת:  העבירה  שעבר  אחרי  המעשה  בסוף  רק 

"רשעים מלאים חרטה", כי אז הצירוף הוא בבחינת 

נג"ע, שהאות עי"ן היא רק בסוף התיבה.

הכבס  אחרי  הכהן  "וראה  הכתוב:  רמז  וזהו 

שעדיין  עינו",  את  הנגע  הפך  לא  והנה  הנגע,  את 

התיבה  מסוף  נג"ע  של  עי"ן  האות  את  הפך  לא 

לתחילת התיבה בבחינת ענ"ג, להיות חכם הרואה 

את הנולד לפני המעשה, "טמא הוא", שהרי ברור 

שיפול עוד פעם ברשת היצר הרע שהוא מלך זקן 

וכסיל שאינו רואה את הנולד.

ועל זה רמז שלמה המלך: "החכם עיניו בראשו", 

כלומר החכם הרואה את הנולד, לוקח את האות 

ענ"ג,  בבחינת  בראשו  ומניחה  נג"ע  מצירוף  עי"ן 

לבחון כל דבר לפני המעשה אם ראוי לעשותו או 

לא, "והכסיל בחושך הולך", שאינו משתמש באור 

הולך  הוא  אלא  מראש,  המעשה  את  לבחון  עיניו 

בחושך לעשותו בלי שום התבוננות, ואחרי שהוא 

נג"ע שהאות  עושה הוא מתמלא חרטה, בבחינת 

עי"ן היא בסוף התיבה.

מקאך המו  מקא שינים מחוס" 
הס כקו  תק החוטא

בגמרא  ששנינו  מה  בזה  לבאר  דרכי  חשבתי 

שכולו  המות  מלאך  על  עליו  "אמרו  כ:(:  זרה  )עבודה 

מעל  עומד  חולה  של  פטירתו  בשעת  עינים,  מלא 

 רהחכם שיניו  "אתור,   חינ  שנרג תהאו  שירן
היא  "את ה י ה קהס כק שק הש יד קזני המשתה

 מקאך המו   א אק האדם רמקא שיניםר
מכק השינים תקא הס כק  הן שק הש יד תסוף כק אדם קמו 

  קשם היה רת ום השיןר, תשל" א  שיני הגוים
תקא ק"או  מה תש יד הל רה קהשניתם שק "תשו ם

 הל רה נו ן קצדיל א  האו  שירן תהוא מס כק  ה
שק הש יד, כדי קהזוך צי"וף מור  קצי"וף משור 
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מרה  של  וטיפה  בידו  שלופה  וחרבו  מראשותיו 

תלויה בו, כיון שחולה רואה אותו מזדעזע ופותח פיו 

וזורקה לתוך פיו, ממנה מת ממנה מסריח ממנה פניו 

המות  שמלאך  הענין  מהו  ביאור  וצריך  מוריקות". 

מתגלה לאדם לפני מותו כשהוא מלא עינים.

לפי האמור יש לומר, כי בכל פעם שחטא האדם 

ונופל ברשתו של היצר הרע, על ידי שלא הסתכל 

הנולד  להיות חכם הרואה את  "ענג"  של  ע'  באות 

שסוף כל אדם למות, מקבל מזה היצר הרע שהוא 

ע' שלא השתמש  ומלאך המות, את האות  השטן 

יום  הזכרת  ידי  על  יצרו  על  להתגבר  האדם  בה 

המיתה, לכן כשבא זמנו של אדם זה למות בפועל 

"מלא עינים" מכל  ממש, בא מלאך המות כשהוא 

להיזכר  האדם  בהן  השתמש  שלא  העי"ן,  אותיות 

באחרית יום המיתה בבחינת ענ"ג, והוא ממית את 

האדם בפועל ממש באותיות הללו.

קז:(  )ב"מ  בגמרא  שדרשו  מה  בזה  להבין  נפלא 

על הכתוב )דברים ז-טו(: "והסיר ה' ממך כל חולי, אמר 

רב, זו עין". ופירש רש"י: "דבר שכל החלאים תלויים 

בו וזו עין רעה". ומפרש בגמרא: "רב לטעמיה, דרב 

סליק לבי קברי", רב עלה לבית הקברות, "עבד מאי 

דעבד", עשה מה שעשה, ופירש רש"י שידע ללחוש 

"אמר תשעים  על הקברים להבין באיזו מיתה מת, 

ותשעה ]מתו[ בעין רעה ואחד בדרך ארץ".

לפי האמור הביאור בזה, תשעים ותשעה מתים 

ההסתכלות  עי"ן  עם  משתמשים  שלא  רעה",  "בעין 

לטובה לראות את העתיד מראש בבחינת ענ"ג, אלא 

בבחינת  המעשה  אחרי  רק  לרעה  בה  משתמשים 

נג"ע, אשר כפי המבואר הסתכלות זו גרמה לחטא עץ 

הדעת שהביא מיתה בעולם, ולכן לוקח מלאך המות 

את כל העינים הללו אשר מזה הוא "מלא עינים".

 רהנה שין ה' אק י"איור
קהמ יל גפ" דין מו 

הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה מה שהביא 

המגיד  בשם  א(  אות  בראשית  )פרשת  נועם"  ב"אמרי 

לג- )תהלים  הפסוק  לפרש  זי"ע  מקוז'ניץ  הקדוש 

להציל  לחסדו  למיחלים  יראיו  אל  ה'  עין  "הנה  יח(: 

ממות נפשם ולחיותם ברעב". דהנה ידוע שיש בכח 

צדיקים לבטל גזר דין מות שנגזר ח"ו על אדם, וצריך 

להבין איך הם פועלים לבטל הגזר דין מות.

וביאר בדברי קדשו על פי מה שהביא ב"תולדות 

יעקב יוסף" )פרשת נח( בשם הבעש"ט הקדוש זי"ע, 

שגזר דין היורד מן השמים הוא על ידי אותיות, ויש 

בכח הצדיק להפוך בתפלתו את הצירוף מרע לטוב. 

הנה כי כן כאשר הצדיק מתפלל לבטל גזר דין מו"ת, 

נותן לו הקב"ה את האות ע', כדי שיכניסה באותיות 

מו"ת, ונעשה מזה צירוף מעו"ת, ועל ידי זה לא רק 

זוכה  שהוא  ועוד  זאת  אלא  ממות,  ניצול  שהאדם 

למעות להתפרנס בשפע.

וזהו רמז הפסוק: "הנה עין ה' אל יראיו למיחלים 

להמשיך  הכח  את  ליראיו  נותן  הקב"ה  לחסדו", 

ידי  על  נפשם",  ממות  "להציל  כדי  עי"ן  האות  את 

שיכניסו את האות ע' בין אותיות מו"ת ונעשה מזה 

ממו"ת  שמציל  רק  לא  זה  ידי  ועל  מעו"ת,  צירוף 

כי נמשך  "ולחיותם ברעב",  ועוד  נפשם, אלא זאת 

להם שפע של פרנסה מצירוף מעו"ת עכדה"ק.

המגיד  דברי  לבאר  תבלין  להוסיף  ונראה 

להמשיך  הצדיקים  זוכים  איך  זי"ע,  מקוז'ניץ 

מו"ת  דין  גזר  להמתיק  שיוכלו  כדי  ע',  האות  את 

מה  לפי  לומר  ויש  מעו"ת.  צירוף  מזה  ולעשות 

בחטא  מיתה  האדם  על  שנגזרה  מה  כי  שנתבאר 

עץ הדעת, הוא כדי שיוכל להתגבר על היצר הרע 

על ידי שיסתכל בעינו שסוף כל אדם למות.

ויש לומר כי מטעם זה נגזרה גם כן על האדם 

אפיך  "בזיעת  ג-יט(:  )בראשית  שכתוב  כמו  עניות, 

מה  פי  על  האדמה".  אל  שובך  עד  לחם  תאכל 

כמת,  חשוב  העני  כי  סד:(  )נדרים  בגמרא  שמבואר 

ביום  להיזכר  כן  גם  יוכל  העניות  ידי  על  כי  נמצא 

אפיך  "בזיעת  הכתוב:  לשון  דקדוק  וזהו  המיתה. 

אפילו  כלומר  האדמה".  אל  שובך  עד  לחם  תאכל 

להיזכר  עצה  יש  במותך,  האדמה  אל  שובך  לפני 

ביום המיתה על ידי עניות שחשובה כמיתה.

על  מתגברים  שהצדיקים  מאחר  כן  כי  הנה 

על  "ענג"  של  ע'  ידי שמסתכלים באות  יצרם, על 

העתיד שסוף כל אדם למות בבחינת: "החכם עיניו 

בראשו", על כן נותן להם הקב"ה במתנה את האות 

ע' של "ענג", כדי שיוכלו לבטל על ידה את הנגע 

של המיתה והעוני, בהכנסת האות ע' בתוך תיבת 

מו"ת שנעשה מזה צירוף מעו"ת. 

  כקי  הנ ואה קגקו  ק "יו  
א  הש יד כדי תיתו ו   תו ה

שהכניס  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

הקב"ה בפיו של בלעם הרשע להתנבא על מפלתו 

של עמלק: "ראשית גוים עמלק ואחריתו עדי אובד", 

כי כוחו של עמלק ששרו הוא היצר הרע "מלך זקן 

ידי שמסמא  וכסיל", להפיל את האדם ברשתו על 

את עינו שלא יראה את הנולד, ונרמז ענין זה בשמו 

עמל"ק שהוא אותיות ע' מלק, שהוא מולק מן האדם 

את האות ע' שלו שלא יסתכל על העתיד.

וזהו פירוש הפסוק: "ראשית גוים עמלק", עמלק 

הוא היצר הרע מפיל את האדם ברשתו רק בבחינת 

התענוג  ראשית  את  רק  לאדם  שמראה  "ראשית", 

האחרית  את  לו  להראות  בלי  העבירה,  מעשה  של 

שיתחרט על כל מה שעשה, ויצטרך לתת דין וחשבון 

הכתוב  אולם  הקב"ה,  המלכים  מלכי  מלך  לפני 

עדי  "ואחריתו  עמלק:  על  להתגבר  איך  לנו  מייעץ 

אובד", כאשר נסתכל מראש על אחריתו של מעשה 

העבירה אנו מאבדים את כוחו של עמלק.

לפי זה יש לומר כי מטעם זה מכנה הכתוב את 

בלעם הרשע: "שתום העין", לפי מה שכבר נתבאר 

שהעמיד הקב"ה לאומות העולם את בלעם כנביא, 

לא  נביא  להם  היה  שאם  בטענה  יבואו  שלא  כדי 

שיגלה  היא  הנבואה  תכלית  והנה  חוטאים.  היו 

הנביא לבריות את העתיד, שאם לא ישובו מדרכם 

יעניש אותם הקב"ה בעונשים קשים ח"ו.

אולם בלעם הרשע במקום להחזיר את הגוים 

קלקל  העתיד,  את  להם  שיראה  ידי  על  בתשובה 

בבנות  ישראל  את  להחטיא  הרעה  בעצתו  אותם 

בלעם  את  הכתוב  שמכנה  זהו  כן  כי  הנה  מואב. 

הרשע "שתום העין", ללמדנו כי לא רק שלא גילה 

לגוים את העתיד המר שמחכה להם כדי שיחזרו 

של  העין  את  שעקר  ועוד,  זאת  אלא  בתשובה, 

העתיד  על  צופיה  עין  עם  יסתכלו  שלא  הגוים 

בבחינת: "החכם עיניו בראשו".

מעתה יאירו עינינו להבין מה שמפרש בתרגום 

"שתום העין" - "גברא דשפיר חזי", שלא  אונקלוס 

נטעה לחשוב כי מה שהיה "שתום העין" הוא משום 

שלא ראה את העתיד, כי באמת היה "גברא דשפיר 

חזי", שהרי ראה בנבואה כפי שהתנבא בפרשתנו על 

גדולתם של ישראל באחרית הימים, לעומת המפלה 

הגדולה שיביא הקב"ה על כל אומות העולם שונאי 

ישראל, ועם כל זאת היה "שתום העין", שעקר את 

עיניהם של הגוים שלא יסתכלו על העתיד.

להיות  החובה  מוטלת  ישראל  עלינו  אולם 

בבחינת: "החכם עיניו בראשו", להסתכל בעין פקוחה 

"איזהו  בבחינת:  המעשה  לפני  מראש  העתיד  על 

להפוך  נזכה  זה  ידי  ועל  הנולד",  את  הרואה  חכם 

זה  ובזכות  ה',  על  להתענג  ענ"ג  לצירוף  נג"ע  צירוף 

נזכה שתתקיים בנו הבטחת הנביא )ישעיה נב-ח(: "כי 

עין בעין יראו בשוב ה' ציון", במהרה בימינו אמן.

נדבת הרה"ח ר' יצחק פורסטר וב"ב הי"ו לעילוי נשמת נכדם הילד יהודה )לייבי( ע"ה בן ר' נחמן ני"ו


