
 

 

 

 

 
 

 עניני פרשת השבוע 

והנה באר בשדה, ענין ד"ה וירא  קדושת לוי
 כח השמחה להשפיע שפע רב. 

ד"ה ותגנוב רחל את התרפים, ענין  קדושת לוי
 החיות רצוא ושוב, ביאור ארוך. 

ד"ה ויצא יעקב )עמ' קיג(, ענין  מאור עינים
 אמונת צדיקים וענין התבודדות. 

ד"ה ויפגע במקום, יסוד גדול  עבודת ישראל
 דה. בענין הידיעה והבחירה בסדר העבו

הלכות השכמת הבוקר ד' אות יז' עה"פ  ליקו"ה
אסף אלקים את חרפתי, ענין לקרב נשמת 

 ישראל לעבודת ה'. 

הל' ברהמ"ז ד אות יא' עה"פ יוסף ה'  ליקו"ה
 לי, ענין התחדשות בכל רגע בחינת צדיק. 

)תרע"ח( ד"ה במד"ר אשא עיני  שם משמאל
 אל ההרים, ענין בטחון עם הכרה במצבו.

 הירות בעבודהענין ב

פר' תולדות ד"ה ויתרוצצו  דגל מחנה אפרים
הבנים בקרבה, ענין  דבהירות הוא דייקא ע"י 

 רב ומורה דרך.

פר' ויצא או יאמר ויקץ יעקב  דגל מחנה אפרים
 משנתו, ענין גילוי האמת ולהתרחק מדמיונות.

ד"ה הפעם אודה את ה', ענין קנאה  מי השלוח
מצאת תאמין בעבודה, וביאור ענין יגעת ו

 (.ללמוד בעיון)

ד"ה וישא יעקב רגליו, ענין גילוי  מאור עינים
 אליהו השייך לכל איש מישראל.

 ענין תפלה

)ל' כב'( ענין תפלה לצורך  אור החיים הק'
ויזכור "המשכת השפע המובטח כבר. וז"ל 

אלהים וגו'. מגיד הכתוב כי הגם שעלה זכרונה 
שמע לפניו עוד הוצרכה לתפלה כאומרו וי

 אליה וגו''

וישמע אליה ")שם( כענין הנ"ל וז"ל  ספורנו
אלהים. שהתפללה אחר שעשתה שני מיני 

 השתדלות"

)כח' כ' כא'(, ענין תפלת יעקב בלשון  כלי יקר
 ספק וחשיבות תפלה על רוחניות.

בענין  -משנתו, ד"ה ויקץ יעקב  מאור ושמש
 חשיבות תפלה לצורך שלימות תורה

ד"ה וירא ה' כי שנואה לאה, ענין  קדושת לוי
 כח התפלה בכל עת למנוע צער וצרה. 

 ענין התחזקות מול התנגדות

... בדבר שאלתך הראשונה בענין הכרת 
כוחות הנפש והחיבור אליה בעת אשר 

ל מתעוררים בידיעה הכוחות המנגדים רח"
אשר הרגשת נפשך הוא בכאב כתוצאה 
מגילוי האכזבה שכביכול הכוחות שקטים 
ללא צורך ביגיעה לחיזוק האמת, אכן 
נמצאים ופועלים בדרכים שונים למיניהם, 
אשר הם מגדילים את הקושי כביכול 
בשימוש הכוחות להסיר את הרע במקום 

 חיזוק העשה טוב כביכול.

, כתיב שבע יפול צדיק אענה ואומר בס"ד
וקם, ובשפת אמת מבואר דהוא כתנאי 
מתנאי העבודה ולא רק אמרת חיזוק גרידא 
ח"ו, יוסף הצדיק הגיע למדרגת צדיק יסוד 
העולם דייקא מתוך כל המשברים 
והניסיונות העצומות אשר עברו עליו, כלל 
ישראל לא זכו לקבלת התורה הק' רק אחר 

יתרון האור עברם את גלות מצרים בבחינת 
דייקא מתוך החושך, האופן והדרך הכח 
העצום הניתן ליוסף הצדיק וכדומ' היה ע"י 
החלומות אשר חלם, לכוונה זו דאכן גילה 
לו הבורא ב"ה את התכלית אשר יקרא אותו 
בסוף הדרך, וכמו"כ בברית בין הבתרים 
נתגלה כל התהליך לקבלת התורה ולבחירת 

רך הוא עם הנבחר כביכול, להורות שהד
החושך המגלה את האור, והעבודה הוא 
בבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה, היינו 
שבכדי להגיע לסוף מעשה לעבור את כל 
התהליך צריך לזכור את המחשבה תחילה 
שהוא זכירת התכלית בעצם התהליך של 
החושך, באופן שלא יערער אצלו כלל עצם 

 התהליך והבן.

פילה ממש שבע יפול צדיק, אין הכוונה על נ
דייקא, אלא אדרבה יש ניסיון שעצם המהלך 
הוא הנפילה, וע"ז דייקא מנסה היצר הרע 
בכל כוחו, כי אין היצר הרע מעוניין כלל 
להפיל את האדם ממש כי אז נענש ע"ז כי 

אין זה תפקידו כלל, אך תפקידו הוא לבלבל 
את הבהירות במהלך העבודה באופן 

ממילא שאח"כ הנפילה כבר תהיה באופן ד
שכביכול יכול היצר לטעון שהנפילה הוא 
לא אשמתו כלל ח"ו, וע"ז נאמר שבע יפול 
צדיק וקם, דהרי כבר דייקנו דהרי כתיב שבע 
יפול צדיק וקם, דהיינו שהוא מוגדר כצדיק 
עוד לפני שקם, אלא ע"כ הכוונה הוא 
שעדיין לא נפל בפועל, אלא הנפילה מוגדר 

גורם על עצם חוסר הבהירות, שהוא ה
העיקרי לנפילה דממילא, ובהיות האדם 
יודע ומכיר את תכסיסי היצר היאך להפילו 
רח"ל, וקם בכח ובחוזק מבלי להיבהל אזי 

 הוא אכן באותו רגע צדיק ממש.

רגש הטבעי של האדם באופן של אלוקים 
עשה את האדם ישר הוא טהור ונקי לדעת 
את האמת ולהבינו עד כדי לחיות עמה בסתר 

אך החשבונות הרבים מעוררים  כבגלוי,
הרגשות טבעיות שמצד נפש הבהמית, 
המסתירים את גילוי ההרגשה הישרה 
הטבעית המגיעה מצד הנפש האלוקית שבו, 
והוא החשבון הגדול מה יאמרו הבריות 
וכהנה רבות, פוק חזי כשאין האדם צועד 
באמת או עכ"פ מחפש את האמת, אף 

גדולה  כשדעותיו שונות אין ההתנגדות כ"כ
עד כדי בלבול בנפש וקושי רגשי וכדומ', 
משא"כ כשהאדם שואף ומתייגע וחותר אל 
האמת בכוחות  על טבעיים בגוף בנפש 
ובממון וכדומ', אזי ברגע כמימריא 
מתנגדים ומחשבים חשבונות רבים מכל 
הסביבה הסובב החיצון, והדבר מתמיה הרי 
אם החשבונות הרבים נובעים מצד חוסר 

ביבה אתו, מדוע כשאין השינוי הסכמת הס
בעניין נקודת האמת אין כ"כ התנגדות, 
ואדרבה הסובבים מתעניינים בחדשות 
וברעיונות השונים, ואפילו מוכנים לפעמים 
להשתנות ולהיות מהמתחדשים למיניהם 
כדמצינו בכל העניינים הגשמיים החיצוניים, 
אלא ע"כ דחשבונות הרבים הוא התנגדות 

   כתבי נועם



  

ודת האמת מול השקר שהם טבעי המגיע מנק
הקוטבים הגדולים שא"א לסבול אותם והבן, 
ומינה ברור דעצם ההתנגדות הוא החיזוק 
וההכרה דזה הוא הדרך לענין צדיק שעלה 

 נאמר שבע יפול צדיק וקם.
אמנם אין אנו מכחישים כלל את הקושי 
הרגשי הטבעי הנובע מצד הנפש הטבעית 

גורם הבהמית שקיים בנו בפועל, ורגש זה 
קושי טבעי בעת אשר מגלים התנגדות בפרט 
כאשר ההתנגדות הוא במסווה ובהסתר ללא 
ידיעה גלויה, כי בעת ההוא לא ידע האדם 
השואף אל האמת להגביר את כוחות רגש 
הנפש מצד האמת ביחס לשקר, וא"א ואסור 
לברוח ולהכחיש רגש קשה זה, אלא אדרבה 

ת להבין מהיכן נובע קושי זה, ואזי לעשו
חשבון עצמי מול ב' ההרגשים הנלחמים 
אצלו, האם להיכנע לרגש הטבע המגיע מצד 
החיצונים המעוררים את רגש הטבעי הבהמי, 
או להתחבר לההרגשה הפנימית המגיע מצד 
הנפש הפנימי האלוקי בתענוג החיבור 
והאמת וכו' באופן שהרגשה זו יתן כח ואומץ 
פנימי, הן להבין את מצוקת המתנגדים, 

ממילא לקבל כח לא ליפול בפועל מכח ו
ההתמודדות מצד הרגש החיצוני מצד 
החשבונות הרבים, כי הרי האדם בעת שהוא 
בהתבודדות בעצמו בעת אשר כבר זכה אל 
נקודת האמת הרי אינו מוכן להמיר ולהחליף 
את האמת בשקר בכל מחיר ח"ו, אלא מאי 
הקושי הוא עצם הרגשת הבדידות והשוני 

י, אכן זה לא קל ועוד קשה מהסובב השקר
ביותר, מ"מ בחשבון עצמי פשוט האמת 
עולם בכח ובאומץ, והיא גופא נותנת כח 
ואומץ לבל יפול בבלבול קליפת עמלק 
)גימט' ספק( וקליפת הקרירות וחולשת 

 הנפש כתוצאה מחוסר דעת ח"ו.
... עתה בעת אשר הנך שונה ומשונה 
בדעותיך לפי דעתם וסברתם של הסובבים, 
הנך מוצא את עצמך בהתמודדות כמעט 
חדשה, שבעצם הנך מפסיד הפסד גדול והוא 
החסר בהסכמת וחברת המעריכים אותך, 
והוא אכן קושי גדול, ובפרט בעת אשר חברך 
הקרובים נהנים לשמוע ולקבל ממך רעיונות 
האמת כתוצאה מהחן הגדול הניתן לך מן 
השמים לצורך יכולת ההשפעה באמת 

מת, ובעת אשר הנך רואה בנקודות של א
דדיקא בעיתות האלו של השפעה מתגבר 
הכח המתנגד, זה גורם לך להרגיש הפסד 

גדול בכח הטוב הניתן לך, וכאילו שהנך 
בגדר שוטה המאבד את החן הניתן לך רח"ל, 
דע לך אהובי ויקירי החביב האמיתי בחן של 
קדושה ואמת, עצם ההתנגדות הוא מוכיח 

דול, ואדרבה זהו את אמיתתך וכוחך הג
הגורם את הקנאה והתחרות מצד החיצוניים 
רח"ל, כולם פה אחד יודעים את האמת 
לאמיתו בראותם את האושר השמחה והעליה 
הגדולה שלך, ומפחדים מאוד על חוסר 
יכולת תקשורת אתך כפעם בפעם, ע"כ הם 
מנסים בכל כח להחלישך בדרכים מדרכים 

גילוי שונים ומשונים ח"ו, ואדרבה זהו ה
וההארה הגדולה בשבילך מהשמים שהנך 
בדרך האמת ללא צורך בתמיכה והסכמה 
חיצונה, דהתמיכה וההסכמה החיצונה עתה 
הוא מתגלה באופן של התנגדות, כדבארנו 
כבר רבות שהרגשות שנאה הוא משורש 
הרגשת אהבה וחיבור, אך כשאין אפשרות 
ודרך להגיע לאהבה וחיבור זה, ממילא הנפש 

מייצרת שנאה והתנגדות פשוטה  הטבעית
באופן של הכחשה שלא יצטרכו כביכול 
להתמודד מול הקושי והחסרון בקשר ואהבה 

 הרצויה להם.

המלחמה הוא לא מלחמת קודש ח"ו זה 
אפילו לא מלחמת יוונים וחשמונאים, כי שם 
היו חלוקים בדעות ברעיונות במהלך 
החכמות, המלחמה כאן הוא רק מדוע בחרת 

חליפה שונה מהמקובל ומדוע  בצבע של
בחרת בסגנון משקפיים שלא מקובל אצלנו 
והרי אנו רוצים להיות כמוך ובמשקפיים 
כאלו איננו יכולים להיות כמוך וממילא רחם 
עלינו ואל תשתנה לטובתנו, ומפאת חוסר 
הכבוד להביע רצונם בגלוי ע"כ מכסים הם 
את ההרגשות בהסתרה של שנאה התנגדות 

 ומ' והדברים פשוטים עד למאוד.רעיונית וכד

ע"כ יקירי חזק ואמץ הכר נא הכתונת בנך 
הוא אם לא, דע את עצמך ואל תסתכל בקנקן 
אלא במה שיש בו, התאזר והתאמץ בכוחך 
הגדול בנקודות האמת שבך, וחמול ורחם על 
הסובבים הסובלים ממדידות מציאותך הרמה 
והתפלל עליהם מתוך כאב והרגשת רחמים 

ולך בכוחך זה והושעת את עצמך  גדולים,
 ואת ישראל.

 מתוך הכרה הערכה ואהבה גדולה הכו"ח
 מתוך תפלה וציפיה להצלחתך ולישוב דעתך

 הק' שלום אלעזר

 

 

 [כח, כ] כלי יקר

 ,מאהבה עבודהענין 

קבל עליו בנדרו לעבוד  והיה ה' לי לאלהים.
את ה' מאהבה ולא מיראה, כי העובד מיראה 

היינו למדת הדין אשר  נקרא עובד אלהים
ממנו הוא ירא, והעובד מאהבה נקרא עובד 
ה' כי אהבה ורחמים ענין אחד, לכך נאמר 
והיה ה' לי לאלהים. ואם תרצה לפרש 
שהתחלת הנדר מן והאבן הזאת כפירש"י, 
אמר והיה ה' לי, שלא ידון אותי במדת הדין 
לבד, אלא יצרף גם של רחמים אל שם 

י לאלהים יצרפו אל אלהים, זה"ש והיה ה' ל
 שם אלהים, אז והאבן הזאת וגו'.

 [תרל"ד] שפת אמת

ענין דמי שיש בו נקודה של אמת אינו צריך 
 לעבודה רבה אלא בפשיטות.

אא״ז ז״ל הגיד בשם אר״י ז״ל כי שבת נקרא 
נצא השדה כי עוה״ז הוא מדבר  שדה כדכתיב

שאין ניכר בו השגחת השי״ת. ובשבת נקראת 
שדה הראוי לזריעה שנתעורר כח הפנימיות 
נקודה חיות מהשי״ת. ועי״ז מקבל זריעה 
כנ״ל. ועפי״ז נפרש הפסוק והנה באר בשדה 
כו' שלשה עדרי צאן כו' והאבן גדולה ע״פ 
הבאר ונאספו כו'. פי' שבשבת נפתח מקור 

חיים וזהו באר בשדה. וג' עדרי צאן הם מים 
מה שבנ״י מתבטלין בשבת להשי״ת בכל 
לבבך ונפשך ומאדך. ונק' נפש רוח נשמה 
שצריך האדם לבטל הכל להשי״ת. ואז זוכה 
לקבל הארת השבת. וז״ש ונאספו שמה כל 
העדרים כמ״ש ישים אליו לבו רוחו ונשמתו 
אליו יאסוף כו' שכשמבטלין בנ״י כל כחם 

״ת. שזה מצות השבתת מלאכה בשבת להשי
שיבטל כל אדם כל כחו ומעשי ידיו להשי״ת. 
ועי״ז יכולין לקבל הארת שבת. כדאיתא פי 
הבאר נברא בע״ש. ונק' ערב שבת כדכתיב 
והאבן גדולה ע״פ הבאר כי ע״י התגלות 
הארת שבת ניתן גם הסתר וקליפה. והוא 
הערב והחושך שבא ע״י הארה הגדולה כו'. 

צריכין להתבטל בכל הנפש כו' ועי״ז 
להשי״ת ועי״ז וגללו כנ״ל. ומתגלה הארת 
שבת כנ״ל. ואעפ״כ כתיב ויגל יעקב כו'. כי 
מי שיש לו נקודה של אמת יכול לעשות הכל 

 :בפשיטות וא״צ עבודה רבה לכל זה

 קדשם לשון



 

 

  

 ]תרל"ח[ 

 ענין מעלת הרצון

' כן בקודש ע״כ צמאה לך נפשי כו במדרש
בקודש כו'. לפי גודל הרצון והתשוקה שיש 
באדם לעבודת הבורא במקום ציה בלי מים. 
כן יוכל אח״כ להתדבק בקדושה בשעה 
שמתגלה לו קצת הארה. וזה עצמו הי' נחמה 
ליעקב אע״ה היותו גולה לחוץ לארץ מקום 
ציה. ועכ״ז כיון שזכה ע״י רוב התשוקה 

ו. ואמר כן בקדש והצמאון. להתגלות מראה ז
חזיתיך. כמו שהי' כל כך צמא. כן הי' לו 
התדבקות במראה הזאת. לכן וישא יעקב 
רגליו. ודבר זה נוהג בכל פרט ג״כ. וכן 
בעולם הזה כפי רוב התשוקה לה' יכול אח״כ 
להתדבק בו ית' בעולם הבא. וכמו כן כפי 
התשוקה בימות החול שמוטרד במלאכות 

לי מים. כן זוכה גשמיים שהוא מקום ציה ב
אח״כ בשבת קודש מעין עוה״ב לחזות 

 ה':בנועם 

 

 ]קצו[ צדקת הצדיק

ענין אהבת ה' וישראל ותורה צריך ביחד, 
 וענין אהבת ה' לישראל בלי תנאים.

יש אהבת הקב״ה והתורה וישראל  ג' אהבות
וכולם חד כידוע בזוהר דהא בלא הא לא סגי. 
ואהבת הש״י הוא השורש כי אהבת ישראל 
לבד בלא הש״י הוא אוהב צוותא וחברותא 

הפלגה שג״כ אהבו חברותא. והוא דור 
]ושמעתי דע״ז תיקן בועז שאילת שלום בשם 

ופחד שמא הוא שהוא אהב צוותא מאד 
בזולת הש״י ולכך הי' פתיחת  אהבת צוותא

לומר צוותא שלו ושאילת שלום שלו בשם 
שרוצה רק צוותא לכבוד שמים[. ואהבת 
תורה בלא הש״י היינו אהבת החכמה בלבד 

המבול שא' בזוהר שהי' ראוי אז מתן זהו דור 
תורה דהמה אהבו תורה וחכמה מאד ]וזה 

בני האלהים אל בנות האדם דידוע טעם 
חשק ודכורא המילוי. ומלאכים נוקבא הוא ה

והשגה רק שאין להם יצה״ר יש להם חכמה 
ותשוקה כמ״ש במדה״נ דגם חשק לד״ת 

ואדם יש לו חשק רק שאין לו צריך יצ״ר. 
השגה ואז נתחברו ואכ״מ[ רק בזולת הש״י 

ישראל זרע אברהם מזה נמשך זנות. ובני 
אוהבי כבר מלידה מבטן קבוע בהם אהבת 

שאינו רש נגד מדת הכתר הש״י שהוא השו
בתפיסת אדם. וחכמה ובינה הם אהבת 

התורה וישראל דבינה לבא ושם עיקר אהבת 
כמ״ש כן לב האדם לאדם ]וכל מדה חבירים 

קומה שלימה ואלו הם הג' ראשונות שבמדת 
תחתונות הם התפשטותם החסד ואח״כ ז' 

בכחות[. והם כחות נפש רוח נשמה כי חבור 
הנפש. וחבורו מצד  ישראל זה לזה הוא

לתורה מצד הרוח. ולהש״י מצד הנשמה 
שמתחת כסה״כ ולכן אמרו נשמה שנתת בי 
טהורה דשם אין שייך קלקול כי הוא חלק 
אלוה. ואהבת הש״י אין ניזזת כלל ולכן אמרו 
הלואי אותי עזבו ואת תורתי כו' דאותו 
כביכול א״א לבנ״י לעזוב כענין בחמה 

י גם אם מגדיל אמלוך עליכם. כשפוכה 
עבירות להכעיס אין שורש אהבת הש״י 

שהוא שורש הנעלם שהוא נגד מדת הכתר 
דמחשבה שם לא ניתק כלל דאע״פ שחטא 

וחורבן א' הי' על עזבם תורתי ישראל הוא. 
אבל ע״י אהבת התורה המאיר שבה כו' מביא 

שתבוא לידי גלוי. לאהבת הש״י הנעלמת 
דהיינו העדר וחורבן ב' הי' ע״י שנאת חנם 

דרכן של בנ״א אהבת ישראל. ובתדב״א רבה  
לומר אהבת תורה קודמת כו' ואני אומר כו'. 

אינשי דקיימי מקמי והוא עד״ש כמה טפשאי 
ס״ת ולא מקמי גברא רבא דאצל בנ״א ס״ת 

התורה חשובה כי כך הוא מצד בנ״א אהבת 
צריך להקדים להכניס בלב. וכן הי' מתן תורה 

לארץ. וכן העזיבה כזה הסדר. ואח״כ כניסה 
אך מצד הש״י ראשית תבואתה היינו הפרי 
והתבואה שרצה להכניס בזריעת העולם הם 

דישראל והם כוללים כל התורה כולה. נפשות 
רק שאצלם הוא סתום והתורה הוא פירוש 

לשלימות. אהבת ישראל ע״ז. וכן מי שהגיע 
קודמת שהם העיקר ושורש התורה. ואח״כ 

המעמקים הגנוזים רה לפרש ולהבין הוא התו
  בכל נפש פרטי מישראל:

 

 [פ' חיי שרה] קדושת לוי

 המביא שמחה. -ענין הסימן להכנעה טוב 

בשדה. הכלל, הכנעה מביא  יצחק לשוחויצא 
עצבות, שאין בידו לעשות כרצונו וכחפצו 
מחמת ההכנעה שמכניע את עצמו בפני 
חבירו, אך כשאדם עובד את הבורא ברוך 
הוא, אז הוא דבוק עצמו במקור השמחה, אז 
ממילא שורה עליו ששון ושמחה. וזהו מרומז 
בפסוק 'ויצא יצחק לשוח בשדה', רצה לומר 

ה, כי 'יצחק' לשון שמחה, אימתי יצא שמח
ו'שוח' לשון הכנעה, 'בשדה' רצה לומר כי 

שדה מכונה להקדושה, וכשהכנעה הוא בפני 
 הקדושה, מזה יצא ששון ושמחה:

 

 ]פרשת חיי שרה )מאמר א'([ דרך המלך

 ענין להוריד הידעה להרגש.

... הסיבה לזה שאין האיש רואה חובה 
לעצמו, הוא מפני שאינו מרגיש את החטא, 
רק מבינו בשכל, כמו למשל בגשמיות, אם 
יתחב מי יתד ברגלו, יכול מזה להגיע מחלה 
ללבו אם לא יוציאו את היתד מרגלו. הדם 
סובב מהלב לגוף ומכל הגוף אל הלב, לכן 

כל אם ישאר היתד ברגלו ויעשה מוגלה אז תו
המוגלה להמשך עם הדם אל הלב. אבל, האם 
בגלל השכליות הזו האיש ממהר להוציא את 
היתד מרגלו, לא, הוא אינו צועק בגלל 
השכל, ואינו ממהר להוציאו בגלל המורא 
שלא תגיע המוגלה ללבו, רק פשוט בגלל 
ההרגשה, שמרגיש בהרגשה לבדה, בלי 

 שכל, שרגלו כואבת לו.

חוטא עושה פגם כן הוא בענין החטא, ה
למעלה בבחינת "הקב"ה הוא לבן של  
ישראל" )שה"ש רבה פ"ה ב( אבל חוץ מזה 
גם הנשמה נפגמת. ובראשית צריך האיש 
להרגיש את את כאב נפשו שנפגמה, ואז לא 
יצטרך להשתדל שיראה את חטאיו ויראה 
חובה לעצמו, רק הוא מרגיש כעס על עצמו 

למה  וצועק מתוך כאביו ויסוריו שמרגיש,
תחבתי יתד בנשמתי. משא"כ מי שאינו 
מרגיש פגמיו ואין לו צער ויסורים פנימיים 
על גודל שברו רח"ל, רק הוא מתבונן בשכלו 
לבד שחטא והחטא יכול לגרום פגם למעלה 
כי ה' אמר שלא יחטא. ואם פגם בתפלתו, 

הלא את דברי תפילה אלו אני  –מתבונן הוא 
ול אני שולח למרום ואם פגומים הם, יכ

לגרום ח"ו פגם למעלה וכו', לכן יען שאת 
חטאיו רואה בשכל בלבד, לכן ממציא לו 
השכל שכליות שקר שאין הוא חייב בדבר. כי 
כבר דברנו איך שהשכל משובד לרצון האדם, 
ואם רצונו לא טוב, אז ממציא לו שכלים לא 
טובים ג"כ, כי גם לגנב יש שכליות שצריך 

רצונו לגנוב. וזהו הוא לגנוב, והוא מפני ש
בחינת "אין אדם רואה חובה לעצמו" )שבת 
קיט.( אם אינו מרגיש את החטא, רק מבינהו 
ורואהו, אז אינו רואה חובה לעצמו, רק כנ"ל 

 .כביכול מטילו למעלה



 

 א' ויצא תשפ"ג

חסר לו חיות, האושר והשמחה נעדר ממנו, 
הסיפוק והנאה רחוקים ממקומו, הוא מלא 
בספיקות. עד שהוא מסתובב וחושב לעצמו: 
מיהו הצדיק שיאיר לי את החושך?! מי יוביל 

 אותי אל דרך המלך?! מיהו 'צדיק האמת'?!

* 

'הנביא מלאכי' מדריך אותנו הדרכה ישרה, מיהו 
 הצדיק שבו נשכון אור. 

 הפטרה בפרשה הקודמת כתוב:ב

"תורת אמת היתה בפיהו, ועולה לא נמצא 
בשפתיו, בשלום ובמישור הלך אתי, ורבים 

 השיב מעון. 

ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו,  כי שפתי כהן
 "ח(-)מלאכי ב, ז כי מלאך ה' צבאות הוא

* 

"אם דומה הרב בגמרא דרשו על הפסוק הנ"ל: 
מפיהו, ואם לאו למלאך ה' צבאות יבקשו תורה 

 .)חגיגה טו:( אל יבקשו תורה מפיהו"

השאלה חוזרת על עצמה: 'מיהו הרב הדומה 
 למלאך ה' צבאות'?!

התשובה לכך: מהפסוק הקודם: "תורת אמת 
היתה בפיהו, ועוולה לא נמצא בשפתיו, בשלום 

 ובמישור הלך אתי, ורבים השיב מעוון. 

 נבאר את דברינו בהמשך.

* 

 הלך איתי'.'בשלום ובמישור 

 אהרן הכהן. היה 'אוהב שלום ורודף שלום'.

"הלל אומר הוי מתלמידיו של  נאמר במשנה:
אהרן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את 

 .)אבות א, יב(הבריות ומקרבן לתורה"

רבינו עובדיה מברטנורה בפירושו, הביא לשון 
 האבות דר' נתן, וזה לשונו:

כשהיה  וכיצד היה מקרב את הבריות לתורה,
יודע באדם שעבר עברה היה מתחבר עמו ומראה 
לו פנים צהבות, והיה אותו אדם מתביש ואומר 
אלו היה יודע צדיק זה מעשי הרעים כמה היה 
מתרחק ממני, ומתוך כך היה חוזר למוטב. הוא 

בשלום ובמישור  )מלאכי ב(שהנביא מעיד עליו 
 הלך אתי ורבים השיב מעון:

רבינו האבות דר' נתן מפרש, כי בכח הנהגת 
'ורבים  -זכה ל –'השלום והאהבה בדרך מישור' 

 השיב מעוון'.

* 

אהרן הכהן שהיה דבוק בבוראו בכל עת, בכדי 
להשפיע מהוד זיו השראת השכינה שבו, היה 
מגלה בכל יהודי ויהודי את נקודת הקשר 
והאהבה שבינו לבין קונו, כשהוא מראה לאדם 

גדולה מעלתו, בהיותו חלק אלוק ממעל  עד כמה
באם  -נזר הבריאה, ולשמחה והנאה זו יזכה 

יתחבר למעשים טובים המקשרים את האדם 
 לבוראו.

במידה זו, אף שידע האדם בשפל מצבו, וכבר 
נתייאש מעצמו ח"ו, כאשר שמע את דברי כהן 
גדול היוצאים בקדושה ובטהרה, היה מתבייש 

ו כמו לאחד מצדיקי כיצד הוא מאיר פניו אלי
 הדור.

דיבורים אלו גרמו לאדם להאמין כי הוא יכול 
להגיע למקומות נעלים, ולהתחבר לנקודת 
הטובות שבו, לאהוב את עצמו בכח האמונה כי 
חלקו חלק השם הוא. כך רצה לשפר מעשיו 

 לזכות להרגיש קרבת ה' בכל עת.

זהו מה שנאמר עליו: 'ורבים השיב מעוון'. כי 
 ם זכה להשיב רבים מעוון.בכח השלו

* 

 הנביא מוסיף ואומר: 'ועוולתה לא היתה בו'.

הצדיק אינו מראה לאדם את העוולות. הצדיק 
מחבר את האדם לטוב, אף שהאדם פגם וקלקל 
הרבה, בכל זאת הוא מחובר לכך, כי אינו מחלק 
האיש ישראל, אלא שהיצר הרע הסיתו לחטוא, 

חלק מהשם כי שורש היהודי הוא ממקום גבוה, 
 ית' ממש, כי נשמתו חצובה ממקור החיים.

בכח ריבוי האור האדם יכול לתקן מעשיו, כי את 
 החושך לא מגרשים במקלות אלא באור.

זהו עבודת הצדיק שנאמר עליו: 'כי שפתי כהן 
דעת'. דעת הוא ענין הקשר והחיבור ישמרו 

לבורא כל עולמים, הצדיק שבבחינת דעת, הינו 
 שומר על בני ישראל לדעת את ה' בכל עת.

* 

אכן לא ניתן להתעלם  –בשלום ובמישור 
מהפגמים והחטאים, צריכים ללכת בדרך מישור 

 לתת דין וחשבון לפני מי שאמר והיה עולם.

 אך כל זה נעשה בשלום!

מידת החסד והאהבה, האדם נתמלא  בכח השלום
באור וברוח חיים, אזי ניתן לדון עמו כיצד לתקן 

 מעשיו בפרטיות.

על ידי השילוב של 'השלום והמישור', זכה 
 ל'ורבים השיב מעוון'.

* 

 'אם הרב דומה למלאך ה' צבאות'. 

כאשר הרב הוא בבחינת 'מלאך', דהיינו שהוא 
י מחובר לבחינת עבודת המלאכים כלפי בנ

 ישראל.

משה רבינו עליו השלום, כאשר נתווכח עם 
השיב למלאכים:  –המלאכים למי יינתן התורה 

 'כלום יצר הרע יש ביניכם?!'

 טענה זו, ניצחה וזכו בני ישראל בתורה הקדושה.

המלאכים השכילו להבין, כי היצר הרע שיש 
לאדם אינו פגם במציאותו, אלא אדרבה דווקא 

כבוד מלכות שמים  על ידי היצר הרע מתגלה
 כאשר מנצחים אותו. 

כי היצר הרע אינו חלק ממציאות האדם, אלא 
הוא מתלווה אצל האדם תמיד, ולפעמים אף 

 מצליח לערב רע בטוב רח"ל.

זהו 'הרב הדומה למלאך ה' צבאות', המאיר 
לנשמות החשוכים ומגלה להם את יקרת אור 

 נשמתם בכל זמן ועת.

* 

מבאר שבע. בספרים  בפרשתנו. יעקב אבינו יצא
הקדושים ביאורו: 'באר שבע' רומז לבחינת 
מעיין של מוחין דגדלות, בבחינת 'נהר היוצא 

 מעדן'. 

על ידי שהשפיע על עצמו אור ומוחין דגדלות, 
זכה לצאת מהבארות של שטנה הרעים, ולשאוב 

 מבאר מים חיים. 

* 

 יהודים יקרים!

 בואו ונהפוך להיות צדיקי אמת, עלינו ללכת
בדרכו של אהרן הכהן, להאיר לעצמנו בפנים 
צהובות ומאירות, לאהוב את השלום ולרדוף את 
השלום, ללכת ברוח טובה ונעימה, להסתכל על 
שורש מחצב נשמתנו ולהאמין כי אנו מציאות 

 –של טוב, בדרך זה נזכה ל'ומקרבן לתורה' 
ללכת בדרך המלך מלכי המלכים, לעשות הישר 

 שמו ויתעלה.  והטוב בעיניו יתברך
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