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 תיו דומה למסדר אותיותוהאדם והבנ: בית הדפוס
 שכל המקרים והגופים ,בבית הדפוס

 תות שמונחושבעולם המה בעדו כמו אלפא בית
 והאדם התופס ומרגיש .בתיבה שבדפוס

 אותם דומים לו כמו אותיות המצורפים
 לתיבות ותבות למשפטים שלימים והמשפטים

אמר רבא כל המעביר  ,דסוובזה תבין - ,למאמרים והמאמרים לספר שלם
דהיינו משום ( ב"ז ע"א ט"כ ש"רה)יו עעל מדותיו מעבירין לו על כל פש

נידון בכל יום  ס האדם"וז.-פ שאינו מבינם"שה צירופים טובים אעושע
 שהרי הולך ומצרף צירופים

 בכל עת ובכל רגע ומר סבר האדם נידון
 ש לא פליג אלא מיירי בציבור שהצבור"ברה

 .ש"ים ברהכולו נידונ

 

 

 

 

 ולעומדים בראשה על אדיבותם בהגלות כתבי הקודשולעומדים בראשה על אדיבותם בהגלות כתבי הקודש" " אור הסולםאור הסולם""ברכות ותודות למכון ברכות ותודות למכון 



 

 יש לי מושג
 

 קליפות
 

המה הכחות השולטים על בני האדם שלא יעיינו בכל 

להם דהיינו שדי . אלא שיסתפקו במועט, דבר עד סופו

שנדמה כמו שקולך קליפה , הבנה שטחיות קלושה

ועל כן לא יועיל . העליונה מהחכמה ומניח את העיקר

כי העוונות משליטים ', שכל האדם להבין בעבודתו ית

ולא יוכלו לעיין כל צרכם , עליהם כח הסתרא אחרא

 .'ועל כן מורדים בו ית, בהתורה והחכמה הקדושה
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יע  תורתתורתמר שבועי בדרך מר שבועי בדרך מאמא ז בעל הסולם  ו הקדוש  נ יעמרן רבי ז בעל הסולם  ו הקדוש  נ אא""מרן רבי

 ראיה הוא כח גדול ועימו מתחילה התורה ומסיימת
ראיה הוא , והנה.  הפרשה מתחילה עם עניין הראיה.  ''וירא בלק בן ציפור וגו'

י הראיה משיגים את "ע.  אפשר לפעול דברים גדולים עם הראיה.  דבר גדול מאד
כ יש מלחמה "וע.  הסטרא אחרא פוגמת מאד את הראיה, וכן להפך', השגחתו ית

שהעין היא ממש חלק  ,והיינו.  העינים מחוברות למוח.  גדולה על הראיה
וירא אלקים את האור כי 'רואים שהתורה מתחילה עם עניין הראיה .  מהמוח

 . 'לעיני כל ישראל'וכן התורה מסתיימת עם עניין הראיה .  'טוב
העיניים מקושרים ללב ששם הרצון ועל ידם נבנה הרצון ואצל הטומאה הלב 

 חצוי
ושניהם יחד הם ', נה היא לוהאות האחרו', וכן האות הראשונה בתורה היא ב

שהראיה משפיעה . 'ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם'והפסוק אומר .  ב"ל
אומרת שחוטי העינים מחוברים ' והגמ.  על הלב

.  כי בלב נמצא הרצון וזה מושפע מהעינים, ללב
י ראיה "שע, והתורה באה לזכך לנו את הראיה

ה ולכן התורה מתחיל. נכונה נזכה ללב קדוש
ורואים שבלעם .  ב והעינים"ומסיימת בעניין הל

ורוצים לקלל את , שהם פוגמים את הראיה, ובלק
עם ל"ב:  ב"יש בשמותיהם ל, י עין רעה"ישראל ע

כי הראיה הרעה שלהם .  'לב'שני פעמים ,  קל"ב
.  בבחינת מחלוקת, מחלקת את הלב לשנים

רוצה , שהוא הרצון, שהפגם הוא שהלב, והיינו
 –ב "כ הוא פעמיים ל"וע, ומתפזר, בריםהרבה ד

אין לו אלא לב , אבל עם ישראל.  לק"לעם ב"ב

פ שבלב יש "שאע, והיינו.  אחד לאביו שבשמים
ובשמאל ישנו את משכן הנפש , גם ימין ושמאל

תמימה ' תורת ה'בכח , עם כל זה, הבהמית
 .'ברה מאירת עינים' משיבת נפש ומצוות ה
 .ויש לב אחד לאבינו שבשמים, דחלקי הלב לאח' מתחברים ב

עבודת האכילה סועדת את הלב והרצון על ידי שמקבצת אח ניצוצות שנפלו 
קודם שיאכל אדם יש לו שני לבבות ואחר שאכל ושתה : ל אומרים"חז בשבירה

.  כי אכילה ושתיה הם מרמזים על בירור הניצוצות:  והביאור הוא.  יש לו לב אחד
נבחן שחלקים מהלב , וכל זמן שאדם לא בירר את הניצוצות ששייכים לנשמתו

יבו חלוק עם ל'כ "וא.  שבויים בידי הסטרא אחרא, היינו מהרצונות שלו, שלו
.  ת"זה יוצר מחלוקת וטענות על השי, ל"כנ, כי כיון שהלב שלו מפוצל.  'ת"השי

וזה אחר .  אזי זוכה לשלמות הלב, אבל אחרי שאדם זוכה לאט לאט לקבץ נידחיו
.  שזה רמוז באכילה ושתיה, אחר שבירר את הניצוצות שלו, היינו.  'שאכל ושתה'

י אכילה "ע, יך לקבץ ניצוצות בגן עדןוכמו שרואים שאדם הראשון היה צר
י האכילה כנבון האדם "כי ע.  י אכילה נכשל בחטא עץ הדעת"ודווקא ע, ושתיה

ולכן עיקר הבירור הוא .  מחזיר לעצמו את הניצוצות שהיו נפולים במאכלים
אבל .   שזהו עניין של לטעום את המאכל, ללעוס את האוכל הדק היטב, בשינים

הם פוגמים האכילה שגורמים לניצוצות ירידה .  את האוכל' בולעים'הרשעים 
הוא ' פתורה'.  'מפתורה אשר על הנהר'כ רואים שבלעם הוא "ועי.  רבה יותר

', בלעם'ז מורה גם שמו "וע.  שהפגם שלו באכילה, והיינו.  שולחן בארמית
הוא רוצה לבלוע כל , ההפך.  שבולע ואין לו שייכות כלל לבירור ניצוצות

 .  ת"וצות לעצמו ולמרוד בהשיהניצ
 בבחינת מאכלו של אברהם אבינו באוכל שניתן בעין טובה יש ברכה גדולה

אל תאכל מלחמו של ' אל תלחם את לחם רע עין'ולכן מוצאים שהפסוק אומר 
כי יש קשר .  ק אומר שזה סכנה לאכול מאדם שהוא רע עין"והזוה.  רע עין

שמחבר את הלב , ה זה בירור הניצוצותשהאכיל, ל"מובהק בין אכילה לעין כנ
הוא י חכמת הטבע שעיקר השביעה "וע עפויד.   והלב קשור לעין, להיות אחד

הוא ' שאדם זוכה לראות ולהשיג שה, שהוא השגת ההשגחה, י העין"כי ע.  בעין
ובלעם הוא פוגם באכילה כי ליבו .  וזמן מיוחד לזה הוא בסעודה. טוב ומטיב

ל "כ רואים בחז"וע.  גם עינו עין רעה ולחמו לחם צר עין כ"וע.  פגום וחלוק
מה , בפרקי אבות, ל שואלים"וחז.  שאברהם אבינו הוא בדיוק ההפך של בלעם

ל השוו "ומפני מה חז?  בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע
מו כ.  שחילק לרבים, רואים שאברהם אבינו עסק באכילה ושתיה, אלא?  ביניהם

שהיה מאכיל ומשקה ומלמד לאנשים לברך למי שאמר והיה , ל אומרים"שחז
י "ע, שקשורים זה בזה, כי אברהם אבינו עסק בתיקון הלב והעין, והיינו.  העולם

ותיקן בזה .  כ נתן לאנשים לאכול מתוך עין טובה"וע, בירור הניצוצות שבאוכל
והמשיך . 'האשהותרא 'שכתוב , וחוה בעץ הדעת את ההסתכלות של אדם

 .  וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד' 'הסתכלות של האור הגנוז בבחי

 אברהם אבינו העמיס על שכמו ושכם זרעו הזכות לתקן את כל העולם
כי אדם הראשון חטא בעץ הדעת : לאברהם אבינומה בין בלעם , ועומק הדברים

ואחר חטא .  ונשרו מחמת החטא ניצוצות ונשמות רבים.  ופגם בשכינה הקדושה
תחת לתקן , וכל בני העולם.  ר כל מי שרצה לתקן את החטא היה מוזמן"אדה

עד שבא אברהם אבינו , דור הפלגה, דור אנוש, דור המבול.  המשיכו לקלקל
וזה היה אחר דור . הוא וזרעו אחריו, תקן את חטא עץ הדעתוקיבל על עצמו ל

ת חילק את כל בני העולם לשבעים "שהשי, ואז התחילה הנהגה חדשה.  הפלגה
ומעשיה יותר אינם נוגעים ופועלים , וכל אומה יש לה שר משלה.  אומות

ואם לא , שאם מתנהגים כראוי יש לשר שלה שפע.  אלא רק בשר שלה, בשכינה
עמו ' כי חלק ה'כמו שהפסוק אומר , והשכינה נתנה לעם ישראל בלבדו . אז לא

זכה להיות זה שיוביל , בכוחו של אברהם אבינו, שעם ישראל.  'יעקב חבל נחלתו
אין , ושום אומה ולשון שבעולם.  את תיקון העולם

אלא רק , מעשיה מעלה או מוריד בשכינה הקדושה
 .  בשר שלה

לשכינה ובלעם קינא  רק מעשיהם של ישראל נוגעים
 במעלה זו ורצה לבטלה

הם כן פועלים בשכינה לטוב , אבל ישראל הקדושים
שממנה , והשכינה היא הלב של העולם. ולמוטב

ועם ישראל הוא .  מגיע השפע לכל הגוף שזה העולם
ולכן רק עם ישראל התחייבו .  הלב של העולם

כי רק הם דבוקים בשכינה מכח , ג מצוות"בתרי
ובלעם הרשע קינא בבחירה הזו .  הקדושים אבותינו

ת בחר באברהם אבינו ובזרעו אחריו לתקן "שהשי
, ועל כן כל פעולותיו שעשה במדבר.  את השכינה

היה כביכול לבטל את ', י הקרבת הקרבנות וכו"ע
כי בלעם רוצה לאחוז בשכינה .  הבחירה הזו

נופל על המטה 'שהיה , וכמו המן הרשע.  הקדושה
שידוע שהוא , בלעם, והרשעים האלו, כי אסתר זה השכינה', עליה אשר אסתר

כל תאוותם לנגוע .  'ראשית גוים עמלק'כמו שכתוב בפרשה שבלעם אמר , עמלק
כדי , בשכינה הקדושה ולכן הם מקטרגים ומחטיאים את ישראל בכל מיני חטאים

 .  שיוכלו לטעון שעם ישראל לא ראוי להיות דבוק בשכינה
ה כאילו יהודי עושה עבירה זהו רק מצד חלק אומות העולם אפילו שנרא

 שמקטרג עליו
כי שישראל חוטא זה לא מצד עצמו אלא הסטרא , אבל באמת גם זה לא יצליח

וזה גם עניין הוידוי ועניין ששמים .  היא זו שחוטאת, שמקנאת ומקטרגת, אחרא
לים שהחוטא שבעבודה זו אנו אומרים ומג.  את כל החטאים על השעיר לעזאזל

שהם מקנאים בבחירה של , בלעם הרשע והנחש, האמיתי הוא הסטרא אחרא
ת לא "ובאמת עם ישראל הוא דבוק בשכינה כל הזמן והשי.  ת בעם ישראל"השי

וכל זה רצה .  והעולם לא ינוח ולא ישקוט עד שזה יתגלה.  יחזור בו מבחירה זו
 .בלעם ובלק לבטל בכח העין הרעה שלהם

 ואב כנגד העינים ועבודתינו לזכות לעין טובה ולטוב הגנוז בהםחדשי תמוז 
שידוע . ל אומר שהם כנגד העינים"שהאריז, תמוז ואב, החודשים' וזה עניין של ב

.  וכל מי שגבוה מאד נפילתו גדולה ביותר, שהחודשים האלו הם גבוהים מאד
לנסות , 'עין הרע'הסטרא אחרא מנסה לקטג על עם ישראל עם , ובחודשים אלו

.  וידוע שבית המקדש נחרב בכח הקטרוג הזה.  לבטל את הבחירה של עם ישראל
בכל זאת גנוז , שהם ימים קשים, באב' ז בתמוז עד ט"שהם מי, ולכן עיקר הימים
כי .  הוא גם כן מרמז לטוב' הט, באב' וכן ט, ב"ז גמטריא טו"י.  בהם טוב פנימי

ו "יחדיו גמטריא כ' ז וט"י, באב' מוז וטז בת"שי, בעומק גנוז פה טוב מאד עמוק
שמנסים לפגום את , שמתגלה השלמות של הלב בימים אלו.  ה"שהוא הוי

' ז בתמוז וחצי שני בט"חצי אחד בי, חצאים' ז לחלק את הלב לב"ועי, הראיה
' ז וט"י, ל"מחברים את הלב לאחד כנ, בכח האמונה בקדושת ישראל, ואנו.  באב

.  ב אותיות התורה"כנגד כ, ב ימים"השבועות האלו הם כ' ג והנה.  ה"גמטריא הוי
שהם ימים של חטיבה , ה עד שמחת תורה"מר, והם הם ההכנה לימים הנוראים

, וימים אלו הם הפנימיות של הימים נוראים. בעם ישראל' בבחירת ה, אחת
 .שבת שלום לכולם. שנזכה להדבק בקדושת אבותינו הקדושים ובשכינה הקדושה

 :סיכום
ושלמות הלב פירושו שכל .  תלוי בקדושת העינים, שלא יהיה חצוי, שלמות הלב

וזה מרומז .  מתקבצים להיות לאחד, הרצון, היינו, שהם חלקי הלב, הניצוצות
וזה קיבלנו בכח אברהם .  שרומזים על קיבוץ הניצוצות, בעניין האכילה והשתיה

י העין רעה "ע, ובלעם הוא בדיוק ההפך.  שבזכותו אנו דבוקים בשכינה, אבינו
וזה הכנה לימים , בשלושת השבועות עובדים על תיקון העינים והלב.  שלו

.שאז מבטלים את העין רעה של בלעם, נוראים

 d052769144@gmail.com לקבלת העלון שלחו בקשה למייל        .ד"נ איתי בן חיים הי"לע .ה"ז תנצב"תשע'ב מרחשון ה"ע י"שלמה נלב' בנימין בן ר' נ ר"לע 

  ''שנה  בשנה  ב

 ח"תשע'ה פרשת בלק
 וענין ימי בין המצרים, והקשר בין העינים ללב, ההבדל בין בלעם לאברהם אבינו: מאמר בענין

 


