
  לק'י

  פרשת תולדות התשע"ה

מר רבי א, מראות עיניו ותכהין" ,תולדות פרשתאיתא במדרש רבה 
 הקדוש אמר, רשע של ברעתו מראות, ברע מראות עזריה בןאלעזר 

 דההוא אבוה דין אמרין ברייתא ויהון לשוק יוצא יצחק יהיה הוא ברוך
 מכהה הריני אלא !)יהיו הבריות אומרים זה אביו של אותו רשע( רשיעא

 יסתר רשעים בקום דא הוא דכתיבה, ביתו בתוך יושב והוא עיניו את
, כהות שעיניו סוף רשע תלמיד או רשע בן המעמיד כל אמרו מכאן, אדם

, משיבו עיניו קמו כי לראות יכול לא ואחיה השילוני מאחיה רשע תלמיד
 יצחק זקן כי ויהי, מיצחק רשע בן, רשע תלמיד ירבעם את שהעמיד

 אברהם שעקד שבשעה ראיה אותה מכח מראות בר אחרד .עיניו ותכהין
 הןדא הוא דכתיב ה, השרת מלאכי בכו המזבח גבי על בנו את אבינו

 רשומות והיו עיניו לתוך מעיניהם דמעות ונשרו, 'וגו חוצה צעקו אראלם
', וגו יצחק זקן כי ויהי דא הוא דכתיבה עיניו כהו שהזקין וכיון עיניו בתוך

 את אבינו אברהם שעקד שבשעה .הראיה אותה מכח מראות בר אחרד
 מושלים. בשכינה והביט במרום עיניו תלה ,המזבח גבי על בנו יצחק
 ארמון( פלטין בפתח מטייל שהיה למלך ,דומה הדבר למה משל ,אותו
 אמר, החלון בעד עליו מציץ אוהבו של בנו וראה עיניו ותלה ,שלו )פרטי

 שיסתמו גוזרני אלא .אוהבי את אני מכריע ,עכשיו אני הורגו אם
 תלה ,המזבח גבי על בנו את אבינו אברהם שהעקיד בשעה כך .חלונותיו

 ,עכשיו אני הורגו אם ,הוא ברוך הקדוש אמר, בשכינה והביט (יצחק) עיניו
 שהזקין וכיון, עיניו שיכהו אני גוזר אלא .אוהבי אברהם את מכריע אני
  ."'גוו יצחק זקן כי ויהי, עיניו כהו

ת מרו. ואהמדרש מדבר על עניין מה שהקב"ה נתן ליצחק כהות עיניים
  )לא היו כופתין(': סוף פרק לב דף תמידבן עזריה  ר' אלעזר הגמ' בשם 

 ורב' ה לימודי בניך וכל שנאמר, בעולם שלום מרבים חכמים תלמידי "
הוא  ,דיקיםניין התלמידי חכמים בעולם וכל הצ" דהיינו עבניך שלום

 .ברבות השלום בעולם. כי הנהגת הקב"ה ושמו היא בחינת שלום ואמת
 ובעוד כמה מקומות בש"ס על הפסוק יב': ובשבת י': הגכמו שמצינו בחגיו

ֶבן" שופטיםב ם ַויִּ ְדעֹון ׁשָ חַ  ּגִ ְקָראַלה'  ִמְזּבֵ לֹום ה' לוֹ  ַויִּ  עֹוֶדּנוּ  ַהזֶּה ַהיֹּום ַעד ׁשָ



ָעְפָרת ושם ביארו שהוא שמו של ה' (לא השמות שאינם  "ָהֶעְזִרי ֲאִבי ּבְ
   עד כדי כך שאסור לאמרו בבית הכסא. ,נמחקים)

גילוי הנהגת ושם הקב"ה כי עניין הצדיקים הוא שיומשך ויתפשט  ,והוא
הקב"ה עושה  ,בעולם. ואם ח"ו הצדיק מעמיד בן רשע או תלמיד רשע

הדין מיוסד בתוך החסד.  חסד וגורם לו כהות עיניים. כי גם עמו דין מתוך
היות שעל ידי אותו רשע שעמד מן הצדיק התמעטה  אומר,והצדק דין וה

. כי אין שלום אמר ה' לרשעים. והוא כי הרשע השפעת שמו של ה' בעולם
כי . רעים בעולםעולותיו ומעשיו המשתמש בשלום על מנת להמשיך פ

והגברת האור והחסד בעולם גם עניינו להמשיך שילוב הפכים  ,השלום
. והדינים עניינם ליישר את ההדורים והסדר בעולם על במקום הדינים

  מנת שיומשך החסד.

הנה  'שע דהיינו את רצונותיו בלבדשעניינו להמשיך את הֶר  ,והרשע
השלום לו הוא האפשרות שלו להיות בעולם עם הֶרשע שלו בלי 

כי בחינת השלום היא להמשיך  .לרשעים ועל כן אין שלום .להשתנות
ו חפץ אבל זה שאינ .או בהמתנה לרשע שישוב מדרכו ,שני ההפכים

גורם את ריחוק עניין השלום  ,בצדקה ובשינוי אין לו שלום, ולהיפך
אותו צדיק נאלץ להתכנס ולהסתגר על ידי כהות מהעולם. ועל פי זה 

ר' אלעזר בן עזריה וזהו דיוקו של  . והיא מידה כנגד מידה.העיניים
, לפיכך יסתגר היינו על מנת שלא יראה בעתיד את אותו רשע "מראות"

  ולא ישמע מקללים לו בעבור בניו. ,ויהיה בביתו

הביא  ,הקב"ה שהוא אמת ושמו והנהגתו אמת כי ,ועוד אומר המדרש
זאת על יצחק מתוק הצדק. והוא בשעה שאברהם אבינו עקד את יצחק 

 .עלה ובוכים על יצחקהיו המלאכים מתאספים למ ,בנו על גבי המזבח
 .של מלך (סודות)ושם ראה מסתוריות ,יצחק הביט למעלה ,ובשעה שבכו

 נגזר עליו ,ועל זה שהביט במקום שלא היה לו להביט אלא לכסות פניו
לא היה הדין יכול לבוא מפני  ,אלא שבאותה שעה .סילוק ומיתה

  הו עיניו.יושם כ אחר זמן,ולכן המתין לו הקב"ה ל .אברהם

: כמת חשובין ארבעה, ותניא': "סד דף נדריםבמצינו שחז"ל אמרו והנה 
 כל מתו כי: דכתיב - עני, בנים לו שאין ומי, וסומא, ומצורע, עני



 במחשכים: דכתיב - וסומא, כמת תהי נא אל: דכתיב - מצורע, האנשים
 אין ואם בנים לי הבה: דכתיב - בנים לו שאין ומי ,עולם כמתי הושיבני

כי אלו הארבע הינם ללא יכולת לתקשר ולחבר עם  ,והוא ".אנכי מתה
ומי שאינו קשור לבריאה היינו לשאר העולם הרי הוא כמת.  .שאר העולם

הנה הוא כמת כי אינו  ,שכל כולו מרוכז בעצמו ובהנאותיו ,ם הרשעוג
  קשור לבריאה ולבוראה.

, כציווי התורה ואסור לו להיות בחברת בני אדם .בדד ישב ,כי המצורע
ל" ויקראב ר ְיֵמי ּכָ ַגע ֲאׁשֶ ָדד הּוא ָטֵמא ִיְטָמא ּבוֹ  ַהּנֶ ב ּבָ ֲחֶנה ִמחּוץ ֵיׁשֵ  ַלּמַ

בוֹ  לפיכך  .כי דבר לשון הרע על אחרים ,והוא אשר גרם זאת לעצמו "מֹוׁשָ
  אחרים מרוחקים ממנו.

ים ֵרִעים יִֹסיף הֹון" משליבכמאמר החכם באדם  ,העניו  ֵמֵרֵעהוּ  ְוָדל ַרּבִ
ֵרד ל"" כי ִיּפָ ֵנֻאהוּ  ָרשׁ  ֲאֵחי ּכָ י ַאף ׂשְ ּנוּ  ָרֲחקוּ  ְמֵרֵעהוּ  ּכִ והיות ורק נצרך  ."ִמּמֶ

אין עני בכתובות סח' , בחינת מקבל ולא נותן ואמרו חז"ל הוא לבריות
ואינו יכול לעזור ולהוסיף  אלא בדעת ודעת היינו הקישור והחיבור.

  מאומה הרי הוא כמי שלא יכול לתקשר עם העולם.

 .ם, הנה הוא נמצא בחוסר יכולת להמשיך מהותו ועצמותוומי שאין לו בני
האחד הוא דרך  ,כי ישנם שני דרכים להמשיך את מהות האדם בעולם

הבנים הם הממשיכים את מולידיהם כי  .השני דרך תלמידים ,בנים
הנה  ,שכל ריבותם. ומי שאין לו לא זה ולא זהוהתלמידים ממשיכים את 

  ירתו.לא ממשיך ומחובר לעולם אחרי פט

כי הפיקח הרי הוא יכול להתחבר  ,והסומא, הנה אמרו טוב מראה עיניים
כי רגשות האדם ופנימיותו  דרך ראיית העיניים של מי שעומד מולו.

חשופות למי שמתבונן בעיניים. וכמשל מי שרוצה לחסום רגשותיו כלפי 
זולתו הרי הוא שם משקפי שמש ובזה אין רגשותיו נחשפים. והוא סוג של 

היות ואי אפשר  ,ני אחריםבפ. כך הוא הסומא חסום חסימה בפני האחר
  והוא אינו יכול לראות באחרים. .ות דרך עיניו את המתחולל בולרא

וצמצום, דהיינו  בחינת הדיניםו תה עבודת ה' שלוהנה יצחק אבינו ע"ה הי
  להיות בחינת השוב.



אלו הן הן  ובחינות .שובובחינת  רצואכי יש שתי בחינות. בחינת 
על  טוב שם בעלוכן היה אומר ה .המייסדות את התנועה בכלל העולמות

 חושק דבר כל ינה זו. כיוהרצוא הוא בח', וגו ושוב רצוא החיותעניין 
 לדבק תמיד תתלהב הנשמה לכך, שם לידבק לשורשו לחזור ומתלהב
 תמיד מתלהב ואם', ה ובעבודת בתורה חשק ידי על למעלה בשורשה

וזהו בחינת הרצוא. והשוב , התיקון עולם קודם כמו ממציאותו בטל היה
משל הבעל שם הוא ההרחקה מהבחינה הזאת על מנת לייסד העבודה, ו

, ומעדנים מטעמים מיני כמה בה שיש לחנות בא כשאדם ,טוב הוא
, לקנות מה שידע, מין מכל מעט לטעום החנות בעל לו נותן מתחילה

, עוד לטעום ורוצה, וטוב מתוק שהוא ורואה טועם כשהוא כך ואחר
  . כלום כאן נותנים אין בחנם כי בדמים לך קנה לו אומרים

בחינת ופחד יצחק. וזהו בחינת הצמצום וההורדה  ,והיא בחינת היראה
 יגעתעל מנת למנוע מהלא ראוי לקבל את השפע. ועל כן  ,בצמצום

  ומצאת האמן.

הנה ראה ראייה  ,כאשר היה יצחק על גבי מדבחא ,ובשעת העקידה
ה הדין. לא הי. והנה על ראייה ראשונה זו, ראשונה מסתורין של מלך

 ,והיה צריך לעצור ,כי כאן היה בחינת רצוא .שהמשיך לראות ,אלא
כי היה  .והיות עכשיו בחינת השוב. אלא שזה שהמשיך והביט היה החטא

 היינו בחינת .בולהמשיך את מה שראה בבחינת השו ,עליו לעצום עיניו
  היגיעה והעבודה עצמית.

היא החוסר יכולת מידה כנגד מידה עניין כהות העיניים. וקבל ב ,ועל כן
  להמשיך את עניינו בעולם ולהסתגר בביתו.

לא היה אפשרי להמשיכו הלאה  ,כי מה שראה במסתורין של מלך
  לולי יגיעה ועבודה עצמית בחינת השוב. ,בענייני העולם הזה

ייתן לנו ה' ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו ומעפר עניינו יקימנו לחזות 
  ולראות בחינת רצוא ושוב בנועם ה'

  שבת שלום 

 יוסף בן דוד 


