בס"ד
רע  ofפנימיות  and theמקור הטוב The
)The Ten Principles of the Baal Shem Tov (4

 )1איכה – פרק ג ,פסוקים לז-לט
ִמי זֶה ָאמַ ר ו ֶַת ִהי ,ד' ל ֹא צִ וָהִ .מפִ י עֶ לְיֹון ל ֹא ֵתצֵ א הָ ָרעֹות וְ הַ ּטֹוב .מַ ה י ְִתאֹונֵן ָאדָ ם חָ י גֶבֶ ר
עַ ל חֲ טָ ָאיו.
 )2רש"י (שם)
אתי לֹומַ ר" :ל ֹא ִמיָדֹו בָ ָאה ֵאלַי הָ ָרעָ ה הַ ז ֹאתִ ,מ ְק ֶרה ִהיא שֶ הָ יָה לִי"ֵ ,אין
ִמפִ י עֶ לְיֹון וְ גֹו' .וְ ִאם בָ ִ
ומפִ יו ל ֹא ֵתצֵ א הֵ ן ָרעָ ה הֵ ן
ז ֹאת ,כִ י ִאם בֵ ין ָרעֹות ובֵ ין טֹובֹותִ ,מי ז ֹאת ָאמַ ר ו ֶַת ִהיִ ,אם ה' ל ֹא צִ וָהִ ,
טֹובָ ה ,אֲ בָ ל מַ ה יֵש ל ְִה ְתאֹונֵן ָאדָ ם חָ י? "גֶבֶ ר עַ ל חֲ טָ ָאיו" .כָל ִאיש וְ ִאיש י ְִתאֹונֵן עַ ל חֲ טָ ָאיו ,כִ י הֵ ם
"מפִ י עֶ לְיֹון ל ֹא ֵתצֵ א"ָ .אמַ ר ַרבִ י יֹוחָ נָןִ :מיֹום שֶ ָאמַ ר הַ ָקדֹוש בָ רוְך הוא
יאים עָ לָיו הָ ָרעָ הִ .
הַ ְמבִ ִ
"ר ֵאה נ ַָת ִתי ְל ָפנֶיָך הַ יֹום ֶאת הַ חַ יִים וְ ֶאת הַ ּטֹוב וְ גֹו'" ,ל ֹא יָצָ א ָרעָ ה וְ טֹובָ ה ִמפִ יוֶ ,אלָא הָ ָרעָ ה בָ ָאה
ְ
מֵ ֵאלֶיהָ לְעֹושֶ ה ַרע וְ הַ ּטֹוב לְעֹושֶ ה טֹוב ).לְפִ יכְָך" ,מַ ה י ְִתאֹונֵן"? לָמָ ה י ְִת ַרעֵ ם הָ ָאדָ ם ִאם ל ֹא עַ ל
חֲ טָ ָאיו:
 )3דברים (נצבים)  -פרק ל
(טו) ְר ֵאה נ ַָת ִתי ְל ָפנֶיָך הַ יֹום ֶאת הַ חַ יִים וְ ֶאת הַ ּטֹוב וְ ֶאת הַ מָ וֶת וְ ֶאת הָ ָרע:
(יט) הַ עִ ד ִֹתי בָ כֶם הַ יֹום ֶאת הַ שָ מַ יִם וְ ֶאת הָ ָא ֶרץ הַ חַ יִים וְ הַ מָ וֶת נ ַָת ִתי ְל ָפנֶיָך הַ בְ ָרכָה וְ הַ ְק ָללָה
ּובָ חַ ְר ָת בַ חַ יִים לְמַ עַ ן ִת ְחיֶה ַא ָתה וְ ז ְַרעֶ ָך:
 )4תורה תמימה על מגילת איכה – שם ,אות נו
...והוא מעין ענין הכתוב במשלי " ִא ֶולֶת ָאדָ ם ְתסַ לֵף דַ ְרכֹו וְ עַ ל ד' יִזְ עַ ף לִבֹו" (יט ,ג) ,ועיין תענית
 )1האחד
ט' א' וע"פ זה יש לכוין מש"כ "הרעות" בלשון רבים ,דמרמז לשני ענינים:
דלעושה טוב לא תצא רעה )2 ,והשני דאפילו למי שיגיע רעה ,לא מפי עליון יצאה ,כ"א באשמת
האדם עצמו וכמש"כ.
 )5רש"י – משלי יט:ג
" ִא ֶולֶת ָאדָ ם ְתסַ לֵף דַ ְרכֹו ".בעונו בא לו הרע ,כי באולתו תסלף דרכו ועבר עבירו' ונפרעין ממנו,
ובבוא לו הצרה זועף לבו על הקב"ה וממהר אחר מדת הדין ,כגון אחי יוסף שאמרו "מַ ה ז ֹאת
עָ שָ ה אֱ לקים לָנו" (בראשית מב ,כח).
 )6מסכת חולין דף ז:
ואמר ר' חנינא אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא א"כ מכריזין עליו מלמעלה שנאמר (תהלים
לז ,כג) מה' מצעדי גבר כוננו (משלי כ ,כד)
 )7מסכת יבמות דף סג.
א"ר אלעזר בר אבינא :אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל.
 )8מסכת עירובין דף יג:
אֹומ ִרים :נֹוחַ לֹו ל ְָאדָ ם שֶ ל ֹא
ָתנו ַרבָ נַןְ :ש ֵתי שָ נִים ומֶ חֱ צָ ה נ ְֶחלְקו בֵ ית שַ מַ אי ובֵ ית ִהלֵל .הַ לָלו ְ
יֹותר ִמשֶ ל ֹא נִבְ ָרא .נ ְִמנו וְ ג ְָמרו :נֹוחַ
אֹומ ִרים :נֹוחַ לֹו ל ְָאדָ ם שֶ נִבְ ָרא ֵ
יֹותר ִמשֶ נִבְ ָרא ,וְ הַ לָלו ְ
נִבְ ָרא ֵ
יֹותר ִמשֶ נִבְ ָרא ,עַ כְ שָ יו שֶ נִבְ ָרא — ְיפ ְַשפֵש בְ מַ עֲשָ יו .וְ ָא ְמ ִרי לַּה :יְמַ ְשמֵ ש
לֹו ל ְָאדָ ם שֶ ל ֹא נִבְ ָרא ֵ
בְ מַ ֲעשָ יו.
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בס"ד
 )9בן יהוידע (שם) [ר' יוסף חיים מבגדאד זצ"ל (])1835-1909
וְ עַ כְ שָ יו שֶ נִבְ ָראְ ,יפ ְַשפֵש בְ מַ עֲשָ יו! וְ ַא ְמ ִרי לָּה :יְמַ ְשמֵ ש בְ מַ עֲשָ יו! .נראה לי בס"ד ְיפ ְַשפֵש בחלק
העבירות שעשה ,ואומרו יְמַ ְשמֵ ש בְ מַ עֲשָ יו היינו בחלק הטוב – דהיינו מצוה בלא כונה ,ותפלה שלא
בכונה; וכמו שכתבתי בס"ד בביאור מאמר התנא ובְ טוב הָ עֹולָם נִדֹון (אבות ג ,טו) ,כלומר בחלק
הטוב שהם המצות.
 )10דרך ה'  -חלק א ,פרק ב [רמח"ל זי"ע (])1707-1746
הנה התכלית בבריאה היה להיטיב מטובו ,יתברך שמו ,לזולתו.
 )11דברים פרק לא
להים אֲ חֵ ִרים.
וְ ָאנֹכִ י הַ ְס ֵתר ַא ְס ִתיר ָפנַי בַ יֹום הַ הּוא עַ ל כָל הָ ָרעָ ה אֲ שֶ ר עָ שָ ה כִ י ָפנָה ֶאל אֱ ִ
 )12ישעיה – פרק ח ,פסוק יז
ֵיתי לֹו.
יתי ַלד' הַ מַ ְס ִתיר ָפנָיו ִמבֵ ית ַי ֲעקֹב וְ ִקו ִ
וְ ִחכִ ִ
 )13רש"י (שם)
וחכיתי לה' המסתיר פניו וגו'  -אין לך נבואה קשה כאותה שעה שאמר משה (דברים לא)
נתה השירה הזאת לפניו ְלעֵ ד כי
"ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא" ואף בו ביום הבטיחם "וְ עָ ָ
לא תשכח מפי זרעו" (שם /דברים ל"א: )/
 )14מרביצי תורה ומוסר – חלק ג ,פרק כט [עמ' רפד]" ,ר' אהרן קוטלר" (ר' אהרן סורסקי)

 )15רבינו יונה  -ספר שערי תשובה (שער ב ,אות ה)
ויש על הבוטח בשם להוחיל במעוף צוקתו ,כי יהיה החושך סבת האורה ,כמו שכתוב (מיכה ז ,ח):
בתי לי ,כי נפלתי ָקמתי כי אשב בחשך ה' אור לי" ,ואמרו רבותינו זכרונם לברכה
שמ ִחי אֹו ַי ִ
" ַאל ִת ְ
(מדרש תהלים מזמור כב) :אלמלא נפלתי לא קמתי ,אלמלא ישבתי בחושך לא היה אור לי!...
 )16אוהב ישראל – שבת חזון (ר' אברהם יהושע העשיל מאפטא זי"ע)
י"ל אשר שבת חזון הוא יותר גדול במעלה מכל שבתות השנה .על דרך שנשאלתי פעם אחת לבאר
המדרש דאיתא שם לא היה יום מועד לישראל כיום שנחרב בית המקדש עד כאן ,והוא פלא...
 )17אש תמיד – מחזור לראש השנה ,עמ' תקפ (ר' ישראל מאיר דרוק שליט"א)
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